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ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ!
φυσικά όχι από τον κορωνοϊό…

Εκτός από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες επιχειρήσεις στην χώρα μας σήμερα, όπως η πτώση τζίρου λόγω 
της πανδημίας, η υψηλή φορολόγηση, η έλλειψη ρευστότητας και πηγών χρηματοδότησης, ο αθέμιτος ανταγωνισμός κλπ, υπάρχει  μια 
ακόμα παράμετρος η οποία  έχει  αγνοηθεί πλήρως από τους ιδιοκτήτες τους: τα πρόσωπα που δημιουργούν τον πλούτο των επιχειρήσεων 
είναι ανασφάλιστα. Ιδιαίτερα  για τις συνεταιρικές επιχειρήσεις αυτό το θέμα αποτελεί ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλιά τους. 

Ελάχιστοι έχουν αναρωτηθεί τι θα συμβεί αν ξαφνικά ένας συνέταιρος φύγει από την ζωή ή αν για λόγους υγείας δεν μπορεί να δου-
λέψει ξανά. Η πιθανότητα δεν είναι καθόλου μικρή. Σε μια επιχείρηση με 3 συνεταίρους ηλικίας 40 ετών η πιθανότητα να ζουν όλοι 
στα 65 τους χρόνια είναι  40% σύμφωνα με τον Αμερικάνικο πίνακα θνησιμότητας. Ποιες όμως θα είναι οι συνέπειες αν συμβεί κάτι 
τέτοιο; Δείτε τι συνέβη σε μια πρόσφατη περίπτωση:

Τρία πολύ αγαπημένα αδέλφια είχαν ίσα μερίδια σε μια αντιπροσωπεία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, ιδιαίτερα εύρωστη και δυ-
ναμική. Λειτουργούσε επί 8 χρόνια με πολύ ικανοποιητικούς τζίρους και κέρδη. Δυστυχώς ο μεσαίος αδελφός πέθανε από νεοπλασματική 
ασθένεια σε ηλικία 41 ετών. Μετά από μερικούς μήνες η σύζυγός του αποβιώσαντος, η οποία ήταν και η νόμιμος κληρονόμος του,  διεκ-
δίκησε πολύ δυναμικά την είσοδό της στην επιχείρηση, μαζί μάλιστα με τον καινούριο της σύντροφο. Επακολούθησαν ομηρικές μάχες και 
διενέξεις με φυσικό επακόλουθο την διάλυση της εταιρείας ακριβώς 2 χρόνια μετά τον θάνατο του αδελφού…

Οι συνέπειες από την απώλεια ενός συνεταίρου ή μετόχου πλήττουν την ίδια την εταιρεία, τους επιζώντες ιδιοκτήτες και τους 
φυσικούς κληρονόμους του.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σε επιχειρήσεις με στενό ιδιοκτησιακό καθεστώς, η διοίκηση 
και η ιδιοκτησία είναι συνήθως ταυτόσημες έννοιες. Οπότε 
μια απώλεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατες δυσλειτουρ-
γίες στην  επιχείρηση. Το μέγεθος των συνεπειών εξαρτάται 
από το πόσο σημαντικό ήταν το πρόσωπο αυτό για την κερ-
δοφορία της επιχείρησης. Επιπροσθέτως θα προκληθούν 
νομοτελειακά διαφορές μεταξύ των επιζώντων συνεταίρων, 
των κληρονόμων και άλλων στελεχών για την αναπλήρωση του 
κενού που προκλήθηκε.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ

Η οικογένεια του θανόντος έχει αμεσότατη ανάγκη το εισόδημα 
που αυτός έφερνε ως τώρα στο σπίτι, έτσι ώστε να καλυφθούν οι 
άμεσες υποχρεώσεις. Η εξάρτηση από αυτό το εισόδημα είναι δε-
δομένη για την διατήρηση του υφιστάμενου επιπέδου ζωής Η νέα 
κατάσταση είναι ζοφερή αφού τώρα οι κληρονόμοι θα υποστούν:

• Την απώλεια μισθού του θανόντος

• Την απώλεια μερισμάτων. 

Οι επιζώντες συνέταιροι δεν έχουν καμία διάθεση να προσφέ-
ρουν μερίσματα σε τρίτους την στιγμή που αυτοί κάνουν όλες 
τις δουλειές και αναλαμβάνουν τις ευθύνες της επιχείρησης Οι 
εταιρείες με στενό ιδιοκτησιακό καθεστώς πολύ σπάνια πλη-
ρώνουν μερίσματα, αφού οι μέτοχοι ψηφίζουν αυξήσεις μισθών 
στον εαυτό τους για την ιδιότητά τους σαν υπάλληλοι.  Οπότε οι 
μετοχές που θα έχουν στην κατοχή τους οι κληρονόμοι δε θα 
έχουν καμιά αξία εκτός αν μπορέσουν να τις πουλήσουν.

http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
https://www.facebook.com/k2ins.gr
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Οι επιζώντες συνέταιροι έχουν ξεκάθαρο συμφέρον να συνεχίσουν την λειτουργία της επιχείρησης. Αυτό όμως μπο-
ρεί να έρθει σε σύγκρουση με τον εκτελεστή της διαθήκης ή τους κληρονόμους. Ο μεν θα βιάζεται να πληρώσει τους 
φόρους και τις δαπάνες τακτοποίησης της κληρονομιάς, οι δε θα πιέζονται για άμεσο εισόδημα, με αποτέλεσμα να 
ζητήσουν ρευστό από την επιχείρηση. Οι συνέταιροι όμως θα θέλουν να επανεπενδύσουν τυχόν κέρδη και να συνεχί-
σουν απρόσκοπτοι το έργο τους. Ασχέτως αν οι κληρονόμοι και ο εκτελεστής δεν έχουν την βούληση να βλάψουν την 
εταιρεία, εντούτοις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Η ζωή της επιχείρησης αρχίζει να γίνεται πολύ δύσκολη…

Ο συνέταιρος που απεβίωσε, μπορεί να είναι μέτοχος πλειοψηφίας ή μειοψηφίας.

Αν είναι μέτοχος πλειοψηφίας, ο εκτελεστής ή η οικογένεια που ελέγχει τώρα την εταιρεία, μπορεί να εκλέξει νέο 
διοικητικό συμβούλιο, να διορίσει νέα στελέχη και να αναδιοργανώσει την εταιρεία προς όφελος των κληρονόμων. Οι 
παλιοί συνέταιροι μειοψηφίας θα υποχρεωθούν είτε να ακολουθήσουν αυτές τις εντολές είτε να παραιτηθούν. Υπάρ-
χει η πιθανότητα το νέο ΔΣ να αποφασίσει τη διανομή μερίσματος, ακόμα κι αν χρειαστεί αυτό να χρηματοδοτηθεί εν 
μέρει από μια μείωση αμοιβών των επιζώντων συνεταίρων. Σε ένα άλλο σενάριο οι κληρονόμοι μπορεί να θελήσουν 
να πουλήσουν τα μερίδιά τους στους επιζώντες. Αυτοί όμως θα έχουν μετρητά; Το τίμημα θα είναι δίκαιο; Αν οι κλη-
ρονόμοι στραφούν σε τρίτους για την πώληση των μεριδίων τους αυτό θα ικανοποιήσει τους επιζώντες συνεταίρους;

Αν  είναι μέτοχος μειοψηφίας, οι συνέταιροι που έχουν την πλειοψηφία θα συνεχίσουν να ελέγχουν την εταιρεία και 
οι δουλειές τους φαινομενικά δε θα απειληθούν. Πρέπει όμως να εξετάσουμε σοβαρά κάποιες περιπτώσεις:

• Αν ο αποθανών συνέταιρος βρισκόταν τοποθετημένος σε κάποια θέση στρατηγικής σημασίας για την επιχείρηση, 
τότε η απώλεια των δεξιοτήτων  του μπορεί  να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για την ομαλή λειτουργία της επιχείρη-
σης, καθώς και στον κύκλο επιρροής που είχε στους πελάτες της.

• Από την άλλη πλευρά οι κληρονόμοι του μειοψηφούντος μετόχου έχουν κάποια νόμιμα δικαιώματα, όπως δικαί-
ωμα ψήφου στις συνελεύσεις, λήψη πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία, τα πελατολόγια, τις στρα-
τηγικές της επιχείρησης κλπ και φυσικά το ‘’δικαίωμα’’ να κάνουν δύσκολη την ζωή των υπολοίπων εφόσον το 
θελήσουν.

• Η συμβατική σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ των συνεταίρων μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάστηκε 
από την πλειοψηφία ασχέτως αν αυτό έγινε με διαφορετική πρόθεση ή από ατυχή επιχειρηματική κρίση. 

• Τα δικαστήρια φροντίζουν με ιδιαίτερη συμπόνια τους μειοψηφούντες και τους κληρονόμους και τους προστατεύ-
ουν όπως κάθε αδύναμο πολίτη. 

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι ο θάνατος ενός συνεταίρου μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα ακόμα και 
για την ίδια την επιβίωση της επιχείρησης.

Συνέπειες  
για τους  
επιζώντες  
συνεταίρους

http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
https://www.facebook.com/k2ins.gr
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

από τα LLOYD’S  
σε ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κόστος!

Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες λύσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως οι παρακάτω:
• Ρευστοποίηση της επιχείρησης
• Πώληση της εταιρείας εν λειτουργία
• Οι κληρονόμοι να γίνουν ενεργοί υπάλληλοι
• Οι κληρονόμοι να πουλήσουν το μερίδιό τους σε τρίτο
• Οι κληρονόμοι να πουλήσουν το μερίδιό τους στους επιζήσαντες συνεταίρους

Οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν ότι το τελευταίο σενάριο μάλλον είναι το καλύτερο δυνατό. Υπάρχει όμως ένα ‘’μι-
κρό’’ πρόβλημα: Που θα βρεθούν τα μετρητά; Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες να διαθέτουν το 
μισό ή το ένα τρίτο της αξίας τους σε μετρητά. Επίσης υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα: Πόσο αποτιμάται η αξία της επιχεί-
ρησης; Ακόμα κι αν υπάρχει αντικειμενικός λογιστικός προσδιορισμός της αξίας της εντούτοις υπάρχει και μια άυλη αξία 
(φήμη, προοπτικές, πελατολόγιο, ενεργό μέλλον κλπ) την οποία οι κληρονόμοι θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν. 

Η ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΗ & ΞΑΣΤΕΡΗ ΛΥΣΗ…
Κανείς δεν θα διαφωνήσει πως το καλύτερο δυνατό σενάριο θα είναι: 
• Nα δημιουργηθούν ξαφνικά χρήματα την ώρα που πρέπει
• Tα χρήματα αυτά να είναι όσα ακριβώς ζητάνε οι κληρονόμοι του θανόντος
• Oι επιζώντες συνέταιροι να τους τα δώσουν χωρίς καμία αντίρρηση, παίρνοντας σαν αντάλλαγμα το μερίδιο του πρώ-

ην συνεργάτη τους και ελέγχοντας πλήρως την επιχείρηση από εδώ και στο εξής

 Η πιο καθαρή και ξάστερη λύση σε όλο τον οικονομικά ανεπτυγμένο κόσμο είναι η προσυμφωνημένη αγοραπωλησία 
εταιρικών μεριδίων μεταξύ συνεταίρων μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής.

Οι συνεταίροι ‘’εν καιρώ ειρήνης’’ κάθονται στο δικό τους τραπέζι και συζητώντας ήρεμα και λογικά όπως αυτοί μόνο 
ξέρουν, αποτιμούν με τα δικά τους υποκειμενικά κριτήρια την αξία της επιχείρησής τους. 

Σε αυτή την υποκειμενική μεθοδολογία αποτίμησης περιλαμβάνονται στοιχεία που δε θα τα περιλάμβανε στην αποτί-
μησή του οποιοσδήποτε ορκωτός λογιστής ή υποψήφιος αγοραστής όπως αέρας, φήμη, προοπτικές, επαγγελματικά 
μυστικά, λοιπά εν εξελίξει project. Η τιμή της επιχείρησης με αυτή τη μέθοδο αποτίμησης είναι η πλέον αποδεκτή 
από τους συνέταιρους. Όλοι συμφωνούν και συνυπογράφουν. Εν συνεχεία συνάπτουν από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
ζωής με ασφαλισμένο κεφάλαιο το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του μεριδίου του καθενός. Εφόσον συμβεί ο θάνα-
τος, τότε η ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει το ασφαλισμένο κεφάλαιο στους νόμιμους κληρονόμους τους και αυτοί με 
τη σειρά τους έχουν την καταστατική υποχρέωση να μεταβιβάσουν τα μερίδιά τους στους επιζήσαντες συνεταίρους. Το 
ασφαλισμένο κεφάλαιο το οποίο αποτυπώνει την αξία της επιχείρησης, μπορεί να αλλάζει οποτεδήποτε οι συνέταιροι 
συμφωνήσουν. Τα ασφάλιστρα είναι εξαιρετικά χαμηλά και εκπίπτουν από τις δαπάνες της επιχείρησης σύμφωνα με 
τον φορολογικό νόμο.

Η διαδικασία ενέχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, συμφωνία των εμπλεκο-
μένων και καθοδήγηση από έναν ειδικό ασφαλιστικό σύμβουλο ο οποίος θα συντονίσει την εκτέλεση των εργασιών.

Τίποτα όμως δεν είναι πιο κρίσιμο από την ίδια την ύπαρξη της εταιρείας και την βεβαιότητα ότι η συνέχειά της είναι 
εξασφαλισμένη ακόμα και μετά από μια μεγάλη τραγωδία!

http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
https://www.facebook.com/k2ins.gr
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Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ  
ΣΤΑ ΙΜΑΛΑΪΑ!
Μια κατάβαση με ποδήλατο στα Ιμαλάια αποτελεί ασφαλώς 
μια ονειρεμένη απόδραση για τους λάτρεις των extreme 
sports. O Αμερικανός Rob Horan μας προσφέρει μια φαντα-
στική επίδειξη τεχνικής κάτω από το πάλλευκο της οροσει-
ράς των Ιμαλαϊων, γλιστρώντας άνετα ανάμεσα από κακοτρά-
χαλες πλαγιές και ξερολιθιές, βυθιζόμενος σε απόκρημνες 
βραχοσειρές, κάνοντας σλάλομ στην άκρη του γκρεμού, καλ-
πάζονας σαν ατίθασο άλογο στις απέραντες ‘’ευθείες’’  έως 
ότου καταλήξει στον ονειρεμένο προορισμό του στην προσω-
πική του γη της επαγγελίας!. Απολαύστε το υπέροχο βίντεο 
και την πανέμορφη μουσική επένδυση του Mike Perry…

http://www.mypassport.gr/
http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.mypassport.gr/
https://player.vimeo.com/video/432853811


Σ Υ ΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥ ΝΩΝ

Δεν λυπάμαι  
που γερνώ,  

είναι ένα προνόμιο  
που πολλοί δεν είχαν 
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