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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει ενώπιον της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ασφαλιστικού
Ινστιτούτου Κύπρου (το “Ινστιτούτο”) την ετήσια έκθεση του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016.

Εργασίες
Σκοπός του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι η συγκέντρωση, επιµόρφωση και βοήθεια
ατόµων που εργοδοτούνται ή ενδιαφέρονται για τον ασφαλιστικό τοµέα.
∆εν αναµένονται αλλαγές στις δραστηριότητες στο επόµενο έτος.

Αποτελέσµατα
Το πλεόνασµα πριν την επανεκτίµηση επενδύσεων και τη φορολογία για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2016 ανήλθε σε €3.986 (2015: €6.121). To πλεόνασµα µετά την επανεκτίµηση
επενδύσεων και τη φορολογία ανήλθε σε €2.135 σε σύγκριση µε €254 για το προηγούµενο έτος
και µεταφέρεται στο αποθεµατικό εσόδων.

Κυριότεροι κίνδυνοι
Το Ινστιτούτο εκτίθεται σε κινδύνους από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία κατέχει, ο πιο
σηµαντικός από τους οποίους είναι ο κίνδυνος αγοράς και ο πιστωτικός κίνδυνος. Επιπρόσθετες
πληροφορίες για τη διαχείριση κινδύνων παρουσιάζονται στη σηµείωση 17 των οικονοµικών
καταστάσεων.

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους συµβούλους που αναφέρονται στη σελίδα 3.
Κατά την επικείµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των µελών θα διεξαχθούν εκλογές για ανάδειξη
προέδρου και µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πλην του µέλους που υποδεικνύεται από τον
Σύνδεσµο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου. Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν
δικαίωµα επανεκλογής.

Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας αναφοράς
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας αναφοράς που να
χρειάζεται να γνωστοποιηθούν σε αυτή την έκθεση.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές του Ινστιτούτου, Ernst & Young Cyprus Ltd έχουν εκδηλώσει επιθυµία
να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Θα κατατεθεί ψήφισµα στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση για τον επαναδιορισµό τους και για εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να
καθορίσει την αµοιβή τους.
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Σώτος Κυριακίδης
Γραµµατέας
Λευκωσία
29 Ιουνίου 2017
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
Προς τα Μέλη του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου,
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου (το «Ινστιτούτο»), όπως
παρουσιάζονται στις σελίδες 8 µέχρι 22 και οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης
στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, µεταβολών καθαρής θέσης
και ταµειακών ροών του έτους που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
και σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηµατοοικονοµικής
θέσης του Ινστιτούτου στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 και της χρηµατοοικονοµικής της επίδοσης και των ταµειακών ροών της,
για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ),
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου,
Κεφ.113.
Βάση γνώµης
Ο έλεγχός µας έχει διενεργηθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ). Οι ευθύνες µας, µε βάση αυτά τα
πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνη του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών
Καταστάσεων της έκθεσής µας. Είµαστε ανεξάρτητοι από το Ινστιτούτο, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας
Λογιστών, που εκδίδεται από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Προτύπων ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Λογιστές (Κώδικας
∆ΣΠ∆ΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται µε τον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων στην Κύπρο και
έχουµε συµµορφωθεί µε τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα
∆ΣΠ∆ΕΛ. Πιστεύουµε, ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια, που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη.
Άλλες πληροφορίες
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις
πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Έκθεση ∆ιαχείρισης, αλλά δεν περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις
και την έκθεση ελεγκτή επί αυτώ
Η γνώµη µας επί των οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουµε οποιοδήποτε
συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών.
Σχετικά µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να διαβάσουµε τις άλλες πληροφορίες, έτσι
ώστε να αξιολογήσουµε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς µε τις οικονοµικές καταστάσεις ή µε τη γνώση που
έχουµε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις
διαδικασίες που έχουµε πραγµατοποιήσει, συµπεράνουµε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες
πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε να αναφέρουµε τίποτα επί αυτού.

Ευθύνες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, που δίνουν αληθινή και
δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες
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εσωτερικού ελέγχου που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, οφειλόµενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την
ικανότητα του Ινστιτούτου να συνεχίσει ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο, θέµατα που σχετίζονται µε τη συνέχιση της δραστηριότητας του Ινστιτούτου και την υιοθέτηση της αρχής
της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός εάν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει το Ινστιτούτο σε
εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει
σε αυτές τις ενέργειες.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής αναφοράς του
Ινστιτούτου.
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι στόχοι µας, είναι να αποκτήσουµε λελογισµένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονοµικές καταστάσεις στο
σύνολο τους είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, οφειλόµενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση
έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Λελογισµένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθµού
διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγµατοποιήθηκε µε βάση τα ∆ΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα
ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη εάν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις
οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.
Ως µέρος ενός ελέγχου σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό
καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου . Επίσης:
•

Αναγνωρίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλµατα στις οικονοµικές καταστάσεις που
οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουµε και εφαρµόζουµε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαµβάνουµε ελεγκτικά τεκµήρια, τα οποία είναι επαρκή και
κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώµης µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ενός ουσιώδους
σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι µεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη
µπορεί να περιλαµβάνει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την
παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

•

Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές µε τον έλεγχο, προκειµένου να σχεδιάσουµε
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί
της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου.

•

Αξιολογούµε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των
λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

•

Συµπεραίνουµε για την καταλληλότητα της χρήσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της αρχής της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας και, µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης
αβεβαιότητα που να σχετίζεται µε γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους
αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σηµαντική αµφιβολία ως προς την ικανότητα του Ινστιτούτου να
συνεχίσει ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. Εάν συµπεράνουµε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε
υποχρεωµένοι στην έκθεση µας να επισύρουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές
καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα
συµπεράσµατα µας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης
ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα το Ινστιτούτο να παύσει
να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

•

Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, δοµή και περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις
συναλλαγές και γεγονότα µε τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέµατα σχετικά µε το προβλεπόµενο πεδίο και
χρονοδιάγραµµα του ελέγχου και σηµαντικά ευρήµατα από τον έλεγχο, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν σηµαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων
Σύµφωνα µε τις επιπρόσθετες απαιτήσεις τoυ περί Ελεγκτών Νόµου του 2017,
αναφέρουµε τα πιο κάτω:
•
•
•
•

•

•

Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας.
Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση που φαίνεται από
την εξέταση από εµάς αυτών των βιβλίων.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία.
Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας
δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο της Κύπρου,
Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο.
Κατά τη γνώµη µας, η Έκθεση ∆ιαχείρισης έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών
Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν µε τις οικονοµικές
καταστάσεις.
Κατά τη γνώµη µας, και σύµφωνα µε την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της Εταιρείας που
αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, δεν εντοπίσαµε οποιεσδήποτε ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης.

Άλλο θέµα
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη του Ινστιτούτου ως σώµα και µόνο
σύµφωνα µε το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόµου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. ∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν
αποδεχόµαστε και δεν αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη
γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Σάββας Πεντάρης
Εγκεκριµένος Λογιστής και Εγγεγραµµένος Ελεγκτής
εκ µέρους και για λογαριασµό της
Ernst & Young Cyprus Limited
Εγκεκριµένοι Λογιστές και Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές
Λευκωσία
29 Ιουνίου 2017
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

Σηµ.
Έσοδα
Συνδροµές µελών
Καθαρά έσοδα από εξετάσεις, εκπαιδευτικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις βιβλίων
Τόκοι από τράπεζες

Έξοδα
Μισθοί και εισφορές
Έξοδα κτιρίων και εγκαταστάσεων
Έξοδα διαχειρίσεως και γενικά έξοδα
Αντιπροσώπευση σε διεθνή συνέδρια
Αµοιβή ελεγκτών
Έξοδα τραπεζών
Αποσβέσεις εξοπλισµού
Αποσβέσεις λογισµικού και Πνευµατικής ιδιοκτησίας

Πλεόνασµα πριν από την επανεκτίµηση επενδύσεων
Ζηµιά από µεταβολή στην εύλογη αξία επενδύσεων
Πλεόνασµα για το έτος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Πλεόνασµα για το έτος µετά τη φορολογία
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα για το έτος

4
5

6
7
8

9
10

11

13

2016
€

2015
€

17.623

20.568

92.327
22.486
3.431

88.051
28.287
5.510

135.867

142.416

94.042
10.731
19.662
2.350
432
1.302
3.362

90.194
10.282
24.703
2.325
2.350
665
2.329
3.447

131.881

136.295

3.986
(473)

6.121
(4.254)

3.513

1.867

(1.378)
2.135
2.135

(1.613)
254
254
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Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εξοπλισµός
Λογισµικό και Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
Επενδύσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρεώστες
Εµπρόθεσµες καταθέσεις
Μετρητά σε τράπεζες και στο ταµείο

Σηµ.

2016
€

2015
€

9
10
11

10.087
7.042
8.271

8.794
10.404
8.744

25.400

27.943

164.743
131.120
82.603

131.866
209.039
38.659

378.466

379.564

403.886

407.507

372.795

370.660

31.071

36.847

403.886

407.507

12
14
15

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Αποθεµατικό εσόδων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Πιστωτές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

16

Στις 29 Ιουνίου 2017 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου ενέκρινε αυτές τις οικονοµικές
καταστάσεις για έκδοση.

....................................
Μανώλης Ιωαννίδης
Πρόεδρος

....................................
Σώτος Κυριακίδης
Γραµµατέας
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Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016
Αποθεµατικό
εσόδων
€
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα για το έτος 2015

370.406
254

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2015
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα για το έτος 2016

370.660
2.135

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

372.795
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Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

Σηµ.

2016
€

2015
€

Ταµειακή ροή από εργασίες
Πλεόνασµα πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Μεταβολή στην εύλογη αξία επενδύσεων
Τραπεζικούς τόκους
Αποσβέσεις εξοπλισµού και λογισµικού

3.513

1.867

473
(3.431)
4.664
5.219
(32.877)
(5.776)
(33.434)
(1.378)

4.254
(5.510)
5.776
6.387
(57.066)
255
(50.424)
(1.613)

(34.812)

(52.037)

Ταµειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι που εισπράχθηκαν από τράπεζες
(Aύξηση)/µείωση στις εµπρόθεσµες καταθέσεις
Αγορά εξοπλισµού

3.431
77.919
(2.594)

5.510
(46.639)
(14.722)

Καθαρή ροή µετρητών από/ (για) επενδυτικές
δραστηριότητες

78.756

(55.851)

Καθαρή αύξηση/ (µείωση) σε µετρητά και αντίστοιχα
µετρητών

43.944

(107.888)

(Αύξηση)/µείωση σε χρεώστες
Αύξηση/ (µείωση) σε πιστωτές
Ταµειακή ροή (για)/ από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρή ταµειακή ροή για από λειτουργικές
δραστηριότητες

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους

15

38.659

146.547

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους

15

82.603

38.659
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Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
στις 31 ∆εκεµβρίου 2016
1.

Πληροφορίες για το Ινστιτούτο
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου (το “Ινστιτούτο”) για
το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 29 Ιουνίου 2017.
Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1972 κάτω από το Νόµο περί Λεσχών Κεφ.112, µε κύριους
σκοπούς τη συγκέντρωση, επιµόρφωση και βοήθεια ατόµων που ασχολούνται,
εργοδοτούνται και ενδιαφέρονται για τον ασφαλιστικό τοµέα.
Στις 13 Μαρτίου 1991, το Ινστιτούτο εγγράφηκε σαν εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε
εγγύηση χωρίς µετοχικό κεφάλαιο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο της Κύπρου Κεφ. 113.
Το εγγεγραµµένο γραφείο του Ινστιτούτου ευρίσκεται στην οδό Ζήνωνος Σώζου 23 στη
Λευκωσία.
Το Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια του έτους 2016 απασχολούσε 2 άτοµα (2015: 2).

2.

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
Μια περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών που ακολουθούνται αναφορικά µε
στοιχεία που κρίνονται σηµαντικά ή ουσιώδη για τα αποτελέσµατα χρήσεως και για την
παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου
αναφέρονται πιο κάτω.
2.1 Βάση ετοιµασίας
Οι οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται σε Ευρώ, ετοιµάστηκαν µε βάση την
αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία
µέσω των αποτελεσµάτων τα οποία επιµετρούνται στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) και τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.
2.2 Υιοθέτηση νέων και τροποποιηµένων ∆ΠΧΑ
Από την 1 Ιανουαρίου 2016, έχουν τεθεί σε ισχύ νέα ∆ΠΧΑ, διερµηνείες και τροποποιήσεις.
Αυτά δεν είχαν οποιαδήποτε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Ινστιτούτου.
Πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων που έχουν εκδοθεί
αλλά δεν ισχύουν ακόµη
Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί νέα
πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων
δεν είναι υποχρεωτική για την τρέχουσα λογιστική περίοδο και τα οποία το Ινστιτούτο δεν
εφάρµοσε νωρίτερα.
Η υιοθέτηση αυτών των προτύπων διερµηνειών και τροποποιήσεων δεν αναµένεται να έχει
ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Ινστιτούτου.

12

Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
στις 31 ∆εκεµβρίου 2016
2.

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
2.3 Εξοπλισµός
Ο εξοπλισµός αποτιµάται στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν
αποµείωση. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στο κόστος, µε βάση τη µέθοδο της σταθερής
απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του εξοπλισµού, µε τους
ακόλουθους συντελεστές ετησίως:
Έπιπλα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλος εξοπλισµός γραφείου

10%
20%

2.4 Λογισµικά προγράµµατα
Τα λογισµικά προγράµµατα αποτιµάται στο κόστος, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και
τυχόν αποµείωση. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στο κόστος, µε βάση τη µέθοδο της
σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των λογισµικών
προγραµµάτων, η οποία έχει υπολογισθεί σε 3 έτη.
Κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναθεωρείται
για τυχόν αποµείωση όταν τα γεγονότα ή οι µεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι η
λογιστική τους αξία δεν είναι ανακτήσιµη. Όπου η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της
λογιστικής αξίας, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποµειώνονται στο ανακτήσιµο ποσό.
2.5 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα επιµετρούνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί
για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών κατά την κανονική ροή της λειτουργίας
της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις και φόρους που σχετίζονται µε τις πωλήσεις. Τα
έσοδα του Ινστιτούτου αναγνωρίζονται ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των
αγαθών έχουν µεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν το Ινστιτούτο έχει
πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη και ο πελάτης τα έχει αποδεχθεί.
Παροχή υπηρεσιών
Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο κατά την οποία παρέχονται
οι υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής, υπολογισµένη
µε βάση τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα
παρασχεθούν.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται στη βάση των δεδουλευµένων εσόδων,
αναγνωρίζονται λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου.
2.6 Έξοδα χρηµατοδότησης
Τα έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους πληρωτέους και τραπεζικά έξοδα τα
οποία καταχωρούνται σαν έξοδο στο έτος κατά το οποίο πραγµατοποιούνται.
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Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
στις 31 ∆εκεµβρίου 2016
2.

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
2.7 Φορολογία
Η εισφορά για την άµυνα της ∆ηµοκρατίας σε τραπεζικούς τόκους αναγνωρίζεται στην
περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήµατα. Το Ινστιτούτο δεν υπόκειται σε
εταιρικό φόρο καθότι µε βάση το ιδρυτικό του έγγραφο δεν είναι κερδοσκοπικός
οργανισµός.
2.8 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Ηµεροµηνία αναγνώρισης
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται κατά
την ηµεροµηνία της εµπορικής συναλλαγής. Αγορές ή πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν παράδοσή τους εντός του χρονικού περιθωρίου που
καθορίζεται από κανονισµούς ή τους πρότυπους κανόνες της σχετικής αγοράς,
αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της εµπορικής συναλλαγής, δηλαδή την ηµεροµηνία
κατά την οποία το Ινστιτούτο δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό
στοιχείο.
Αρχική αναγνώριση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων
Η κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών µέσων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από
το σκοπό της απόκτησής τους και τα χαρακτηριστικά τους. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
επιµετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον, στην περίπτωση ενός
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης που δεν επιµετρείται στην
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, έξοδα συναλλαγών που αποδίδονται άµεσα στην
απόκτηση ή την έκδοσή του.
Επενδύσεις
Όλες οι επενδύσεις του Ινστιτούτου έχουν ταξινοµηθεί στη κατηγορία επενδύσεις στην
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
Οι επενδύσεις που ταξινοµούνται ως επενδύσεις στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν επενδύσεις προς εµπορία και άλλες επενδύσεις.
Οι επενδύσεις προς εµπορία είναι οι επενδύσεις που: (α) αποκτούνται ή πραγµατοποιούνται
κυρίως για σκοπούς πώλησης ή επαναγοράς στο εγγύς µέλλον, ή (β) αποτελούν µέρος
χαρτοφυλακίου εξατοµικευµένων επενδύσεων που είχαν κοινή διαχείριση και για τις οποίες
υπάρχουν τεκµηριωµένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης
κερδών.
Οποιεσδήποτε άλλες επενδύσεις ταξινοµούνται ως επενδύσεις στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων κατά την αρχική καταχώρηση τους όταν (α) γίνεται διαχείριση τους ως µια
οµάδα επενδύσεων, ή (β) η απόδοση τους εκτιµάται βάσει της εύλογης αξίας σύµφωνα µε
τεκµηριωµένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου ή επένδυσης.
Η απόφαση για την ταξινόµηση κάθε επένδυσης λαµβάνεται από την ∆ιεύθυνση του
Ινστιτούτου κατά την απόκτηση της επένδυσης.
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Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
στις 31 ∆εκεµβρίου 2016
2.

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
2.8 Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια)
Επενδύσεις (συνέχεια)
Όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται µε βάση την ηµεροµηνία συναλλαγής και αποτιµούνται
στην εύλογη αξία τους, µε βάση τις τρέχουσες αγοραίες τιµές για τίτλους εισηγµένους σε
Χρηµατιστήρια. Για µη εισηγµένους τίτλους, η εύλογη αξία καθορίζεται χρησιµοποιώντας
µοντέλα και δείκτες αποτίµησης, όπως αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες
του εργοδότη. Οι µεταβολές στην εύλογη αξία αυτών των επενδύσεων καταχωρούνται στο
λογαριασµό εσόδων και εξόδων.
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών
αποτελούνται από µετρητά και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις µε αρχική λήξη εντός τριών
µηνών.
Χρεώστες
Οι χρεώστες έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις και παρουσιάζονται
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις που τυχόν να προκύψουν από τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών.
Γίνεται ειδική πρόβλεψη όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι το Ινστιτούτο δεν θα
εισπράξει όλο το οφειλόµενο ποσό. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της
λογιστικής αξίας της απαίτησης και της εκτιµηµένης ανακτήσιµης αξίας της, η οποία
προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών,
συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµώµενων ανακτήσιµων ποσών από εγγυήσεις και
εµπράγµατες εξασφαλίσεις, προεξοφλούµενων µε το πραγµατικό επιτόκιο της απαίτησης.
Άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που επιµετρούνται στο αποσβεσµένο
κόστος
Άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από τους χρεώστες. Τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται όταν το Ινστιτούτο συνάπτει
συµβατικές διατάξεις των διακανονισµών µε αντισυµβαλλόµενους που είναι γενική η
ηµεροµηνία συναλλαγής και αρχικά επιµετρούνται σε εύλογη αξία που είναι συνήθως το
αντάλλαγµα που έχει εισπραχθεί, καθαρό από έξοδα που είναι άµεσα σχετιζόµενα µε τη
συναλλαγή. Η µετέπειτα επιµέτρηση του ποσού είναι σε αποσβεσµένο κόστος,
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
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2.

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
2.8 Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια)
∆ιαγραφή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν: (α) εκπνεύσουν τα
συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου, ή (β) το
Ινστιτούτο έχει µεταβιβάσει τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του
περιουσιακού στοιχείου ή (γ) έχει αναλάβει συµβατική υποχρέωση να καταβάλει τις
ταµειακές ροές σε τρίτο µέρος, και: είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, είτε (β) δεν έχει ούτε
µεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας
του περιουσιακού στοιχείου, αλλά δεν έχει διατηρήσει τον έλεγχό του.
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση
συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, όταν
το Ινστιτούτο έχει επί του παρόντος νοµικά ισχυρό δικαίωµα να συµψηφίσει τα ποσά που
αναγνωρίστηκαν και προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισµό του καθαρού υπολοίπου,
είτε να εισπράξει το ποσό της απαίτησης εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση.

3.

Σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς απαιτεί όπως η ∆ιεύθυνση του Ινστιτούτου προβαίνει σε
παραδοχές και εκτιµήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα
και έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση. Κατά συνέπεια τα πραγµατικά αποτελέσµατα
πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Οι εκτιµήσεις αυτές εξετάζονται περιοδικά
και όταν απαιτούνται αναπροσαρµογές αυτές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της
περιόδου στην οποία προκύπτουν.
Συνεχιζόµενη δραστηριότητα
Η ∆ιοίκηση του Ινστιτούτου έχει προβεί σε εκτίµηση της δυνατότητας του Ινστιτούτου να
διατηρηθεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα και έχει ικανοποιηθεί ότι διαθέτει τους
οικονοµικούς πόρους για να συνεχίσει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες για το
προβλεπόµενο µέλλον. Η ∆ιοίκηση πιστεύει ότι το Ινστιτούτο µπορεί να διαχειριστεί
επιτυχώς τους επιχειρηµατικούς του κινδύνους, παρά τις αβέβαιες οικονοµικές προοπτικές.
Η ∆ιοίκηση έχει βάσιµες προσδοκίες ότι το Ινστιτούτο έχει ικανοποιητικούς πόρους για να
συνεχίσει τη λειτουργία του στο προσεχές µέλλον.
Κατά συνέπεια, οι οικονοµικές καταστάσεις συνεχίζουν να καταρτίζονται βάσει της αρχής
της συνεχιζόµενης δραστηριότητας
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4.

Καθαρά έσοδα από εξετάσεις, εκπαιδευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις
2016
€
Έσοδα από εξετάσεις, εκπαιδευτικές και κοινωνικές
εκδηλώσεις
Έξοδα που σχετίζονται µε εξετάσεις και εκδηλώσεις

5.

232.081
(144.030)

92.327

88.051

2016
€

2015
€

27.131
(4.645)

34.970
(6.683)

22.486

28.287

2016
€

2015
€

76.340
8.706
8.996

73.700
8.364
8.130

94.042

90.194

2016
€

2015
€

7.576
780
2.375

7.025
1.283
1.973

10.731

10.282

Μισθοί και εισφορές εργοδότη

Μισθοί
Εισφορές εργοδότη στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λοιπές εισφορές

7.

250.904
(158.577)

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις βιβλίων

Έσοδα από πωλήσεις
Κόστος κτήσης βιβλίων

6.

2015
€

Έξοδα κτιρίων και εγκαταστάσεων

Ενοίκια
Φωτισµός και θέρµανση
Καθαρισµός
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8.

Έξοδα διαχειρίσεως και γενικά έξοδα

Ταχυδροµικά και τηλεφωνικά
Εκτυπωτικά
Έξοδα φιλοξενίας
Μεταφορικά
Ασφάλιστρα
Συνδροµές, δωρεές και άλλα βραβεία
Έξοδα για παροχή κλητήρα και άλλων υπηρεσιών
Επισκευές και συντήρηση
Έξοδα Εκπαίδευσης
Άλλα έξοδα

9.

2016
€

2015
€

3.059
5.230
969
410
248
200
6.077
650
357
2.462

3.392
7.207
1.285
410
210
1.236
5.516
730
4.717

19.662

24.703

Εξοπλισµός
Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές

Έπιπλα
€

και άλλος
Εξοπλισµός
Γραφείου
€

Βιβλία
€

Σύνολο
€

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες

50.325
1.519

19.337
1.075

11.165
-

80.827
2.594

31 ∆εκεµβρίου 2016

51.844

20.412

11.165

83.421

Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2016
Χρέωση για το έτος

40.811
1.010

20.056
292

11.165
-

72.032
1.302

31 ∆εκεµβρίου 2016

41.821

20.348

11.165

73.334

Καθαρή λογιστική αξία
31 ∆εκεµβρίου 2015

7.762

1.032

-

8.794

31 ∆εκεµβρίου 2016

10.023

64

-

10.087
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10.

Λογισµικό
Πνευµατικά
∆ικαιώµατα

Λογισµικό Σύνολο
€

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες

24.281
-

18.414

42.69

31 ∆εκεµβρίου 2016

24.281

18.414

42.69

Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2016

15.813

16.478

32.29

Χρέωση για το έτος

1.481

1.881

3.362

31 ∆εκεµβρίου 2016

17.294

18.359

35.653

6.987

55

7.042

Καθαρή λογιστική αξία
31 ∆εκεµβρίου 2016

11.

Επενδύσεις

Μετοχές
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
59.081 µετοχές

Κόστος
€

Εύλογη αξία
31.12.2016
€

Εύλογη αξία
31.12.2015
€

59.801

8.271

8.744

59.801

8.271

8.744

Το Ινστιτούτο ταξινόµησε τις µετοχές αυτές ως επενδύσεις στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων. Οι µεταβολές στην εύλογη αξία από την επανεκτίµηση των επενδύσεων
καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Καθορισµός εύλογης αξίας και ανάλυση επενδύσεων που επιµετρούνται στην εύλογη αξία µε
βάση το επίπεδο ιεράρχησης:
Στην κατηγορία Επίπεδο 1, περιλαµβάνονται επενδύσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία
µε βάση χρηµατιστηριακές τιµές σε ενεργείς αγορές.
Στην κατηγορία Επίπεδο 2, περιλαµβάνονται επενδύσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία
µε βάση µοντέλα στα οποία όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν σηµαντικά την εύλογη αξία είναι
βασισµένα σε παρατηρήσιµα στοιχεία της αγοράς.
Στην κατηγορία Επίπεδο 3, περιλαµβάνονται επενδύσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία
µε βάση µοντέλα στα οποία τα στοιχεία που επηρεάζουν σηµαντικά την εύλογη αξία δεν είναι
βασισµένα σε παρατηρήσιµα στοιχεία της αγοράς.
Οι µετοχές της Τράπεζας Κύπρου ταξινοµούνται στο επίπεδο 1 ως αποτέλεσµα της
διαπραγµάτευσης τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
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12.

Χρεώστες
Οι χρεώστες αφορούν ποσά που οφείλονται από µέλη για συνδροµές και τέλη
παρακολούθησης σεµιναρίων και αναµένεται να εισπραχθούν εντός δώδεκα µηνών από την
ηµεροµηνία αναφοράς. Τα ποσά αυτά δεν φέρουν τόκο.

13.

Φορολογία
Η χρέωση για φορολογία για το έτος στην κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων αφορά:
2016
€

2015
€

Εισφορά για την άµυνα της ∆ηµοκρατίας

1.378

1.613

Σύνολο φορολογίας

1.378

1.613

Εταιρικός φόρος
Το Ινστιτούτο δεν υπόκειται σε εταιρικό φόρο καθότι µε βάση το ιδρυτικό του έγγραφο δεν
είναι κερδοσκοπικός οργανισµός.
Η έκτακτη εισφορά για άµυνα υπολογίστηκε µε συντελεστή 30% στους τραπεζικούς τόκους.

14.

Εµπρόθεσµες καταθέσεις

Εµπρόθεσµες καταθέσεις ενός έτους

2016
€

2015
€

131.120

209.039

Οι εµπρόθεσµες καταθέσεις ενός έτους έφεραν τόκο µε ποσοστό που το 2016 κυµαινόταν
από 1% µε 1,90% ετησίως (2016: 1% µε 2,5% ετησίως).

15.

Μετρητά σε τράπεζες και στο ταµείο
2016
€

2015
€

Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις µε προειδοποίηση οκτώ ηµερών
Καταθέσεις µε προειδοποίηση

1.878
2
80.669

38.207
2
406

Μετρητά σε τράπεζες
Μετρητά στο ταµείο

82.549
54

38.615
44

82.603

38.659

Οι καταθέσεις όψεως δεν έφεραν τόκο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 (2015:0,25%).
Οι καταθέσεις προθεσµίας οκτώ ηµερών έφεραν τόκο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 0,5%
ετησίως (2015: 0,75% ετησίως).
Οι καταθέσεις µε προειδοποίηση έφεραν τόκο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, 0,25% ετησίως
(2015: 0,50% ετησίως).
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16.

Πιστωτές

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
Φόρος Άµυνας πληρωτέος
Άλλοι πιστωτές

2016
€

2015
€

14.853
16.218

16.611
348
19.888

31.071

36.847

Όλοι οι πιστωτές αναµένεται να εξοφληθούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της
αναφοράς. Τα ποσά αυτά δε φέρουν τόκο.

17.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του το Ινστιτούτο εκτίθεται σε κινδύνους από τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία κατέχει, οι πιο σηµαντικοί από τους οποίους είναι ο
κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.
Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται µε διάφορους µηχανισµούς ώστε να αποφεύγεται η
συσσώρευση υπέρµετρων κινδύνων.
Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από αρνητικές µεταβολές στις τιµές των µετοχών και των
επιτοκίων. To Ινστιτούτο είναι εκτεθειµένο σε κίνδυνο αγοράς καθώς κατέχει µετοχές στην
Τράπεζα Κύπρου.
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η επίδραση στο αποθεµατικό εσόδων του Ινστιτούτου
από λογικά αναµενόµενες µεταβολές στις τιµές των µετοχών.

Μεταβολή στην τιµή αγοράς

Επίδραση στο
αποθεµατικό
εσόδων
€

2016
+ 5%
- 5%

414
-414

2015
+ 5%
- 5%

437
-437

Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από τυχόν αρνητικές µεταβολές στις τιµές επιτοκίων για
καταθέσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Οι περισσότερες καταθέσεις του Ινστιτούτου φέρουν
σταθερό επιτόκιο, µε αποτέλεσµα η έκθεση του Ινστιτούτο σε µεταβολές στις τιµές
επιτοκίων να είναι µειωµένη. Το Ινστιτούτο παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις µεταβολές
επιτοκίων και το συσχετισµό των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που
υπόκεινται σε µεταβολή επιτοκίων ή έχουν σταθερό επιτόκιο.
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17.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναµία των χρεωστών να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους προς το Ινστιτούτο. Το Ινστιτούτο εκτίθεται επίσης σε πιστωτικό κίνδυνο
σε σχέση µε τις τραπεζικές καταθέσεις.
Το Ινστιτούτο διεξάγει συναλλαγές µε αριθµό µελών και έτσι υπάρχει διασπορά του
πιστωτικού κινδύνου που αφορά τους χρεώστες. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι επίσης
µειωµένος γιατί οι χρεώστες τυγχάνουν συστηµατικής παρακολούθησης και διενεργείται
όπου χρειάζεται, πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες.
Το Ινστιτούτο διατηρεί καταθέσεις και µετρητά σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής
πιστωτικής διαβάθµισης και εφαρµόζει πολιτικές που περιορίζουν την έκθεση πιστωτικού
κινδύνου σε οποιοδήποτε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.
Ο πιο κάτω πινάκας παρουσιάζει τη µέγιστη έκθεση του Ινστιτούτου σε πιστωτικό κίνδυνο.

Χρεώστες
Εµπρόθεσµες καταθέσεις
Μετρητά σε τράπεζες και στο ταµείο

2016
€

2015
€

164.737
131.120
82.603

131.866
209.039
38.659

378.460

379.564

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος να µην έχει τη δυνατότητα το Ινστιτούτο να
αποπληρώσει τις τρέχουσες και µελλοντικές υποχρεώσεις του πλήρως ή έγκαιρα. Για την
κάλυψη των υποχρεώσεων αυτών είναι απαραίτητη η συνεχής ροή µετρητών η οποία
παρακολουθείται συστηµατικά από τη ∆ιοίκηση του Ινστιτούτου.
18.

Εύλογη αξία
Η εύλογη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό
στοιχείο µπορεί να ανταλλαχθεί ή µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση να αποπληρωθεί στα
πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής συναλλαγής. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις του Ινστιτούτου παρουσιάζονται σε τιµές που πλησιάζουν την
εύλογη αξία τους.

19.

∆ιαχείριση κεφαλαίου
Με βάση το καταστατικό του Ινστιτούτου, σε περίπτωση διάλυσης του, κάθε µέλος
αναλαµβάνει να συνεισφέρει στα περιουσιακά στοιχεία του Ινστιτούτου, ποσό που να µην
υπερβαίνει τα €8,54, για την πληρωµή των υποχρεώσεων καθώς και επιβαρύνσεων και
δαπανών που αφορούν την διάλυση του Ινστιτούτου.
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