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ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ!

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ! 
Ο αριθμός των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όλων των νομικών μορφών, είναι αξιοσημείωτα μεγάλος. 
Στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων οι συνέταιροι εργάζονται μαζί για την επίτευξη των στόχων της επιχείρη-
σης. Μερικές φορές οι συνέταιροι είναι εικονικοί και έχουν χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα 
όπως φορολογική αποφυγή, κληρονομικές τακτοποιήσεις, ένταξη σε ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Στις πραγματικές όμως 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι εταίροι τους είναι αλληλοεξαρτώμενοι και το ποσοστό συνεισφοράς τους είναι απο-
λύτως απαραίτητο για να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η δημιουργία μιας εταιρείας μεταξύ συνεταίρων 
εξυπηρετεί δύο βασικές σκοπιμότητες:

- Κοινούς επαγγελματικούς στόχους και οράματα
- Οικονομική και ψυχολογική αμοιβαιότητα 
Οι επαγγελματικοί στόχοι και επιδιώξεις, τα οράματα και οι προσδοκίες, έχουν γίνει αποδεκτά από τους συνεταί-
ρους, οι οποίοι αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια οικονομική οντότητα η οποία θα εισέλθει στον ανταγωνισμό με 
συγκεκριμένο σχεδιασμό, στόχους και στρατηγική. Οι ρόλοι είναι μοιρασμένοι και διακριτοί και η αλληλεπίδραση 
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργικότητα του οργανισμού. Οι προσλήψεις και οι απολύσεις συναποφασίζονται, η 
στρατηγική συνυπογράφεται και το brand name της επιχείρησης είναι προέκταση των προσώπων/προσωπικοτήτων 
που απαρτίζουν τον συνεταιρισμό. 
Παράλληλα δεν νοείται συνεταιρισμός χωρίς την αίσθηση της ασφάλειας που ποικιλοτρόπως δημιουργείται εξαιτίας 
αυτού. Η ασφάλεια αυτή προέρχεται κυρίως από  την εμπιστοσύνη που απολαμβάνουν τα μέλη του μεταξύ τους και 
την οικονομική αλληλεξάρτηση. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα διακύβευε τα οικονομικά του συμφέροντα συνερ-
γαζόμενος με κάποιον που δεν θα είχε την αμέριστη εμπιστοσύνη του. Συγχρόνως η ψυχολογική αλληλεπίδραση που 
δημιουργείται και αναπτύσσεται μεταξύ των εταίρων διαχρονικά, ενισχύει τα θεμέλια του οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα 
κάνει πιο δυνατές και στέρεες τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

ΞΑΦΝΙΚΑ ΕΝΑ ΠΡΩΙ…
Ξαφνικά ένα πρωί όλα τα ανωτέρω ανατρέπονται οριστικά. Τα οράματα, οι κοινές επιδιώξεις, η φιλία, η ομοιογένεια, τα 
σχέδια για το μέλλον, το αυριανό σημαντικό ραντεβού ακυρώνονται δια παντός. Ένα  δυσάρεστο αλλά αναπόφευκτο 
χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης είναι και η θνητότητα. Δυστυχώς δεν εμφανίζεται πάντα την ώρα που ‘’πρέ-
πει’’. Κάθε ένας έχει τα δικά του όρια και τις προδιαγραφές. Ο θάνατος όμως εκτός από τις συναισθηματικές και ψυ-
χολογικές του επιπτώσεις, αφήνει πίσω του τεράστια οικονομική αιμορραγία, ενώ προβλήματα που κανένας δεν είχε 
διανοηθεί τώρα εμφανίζονται. Η πιθανότητα να συμβεί απώλεια ενός συνεταίρου κατά τη διάρκεια του εργασιακού/
παραγωγικού βίου είναι εξαιρετικά μεγάλη. Αν υπάρχουν 2 συνέταιροι 35 ετών, η πιθανότητα θανάτου ενός εκ των 2 
είναι 47%, ενώ αν είναι 3 η πιθανότητα είναι 61% για έναν εκ των τριών ως τα 65 τους έτη. Δεν αποτελεί ατυχία λοιπόν 
αν συμβεί κάτι. Αποτελεί τύχη αν δε συμβεί!

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
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Έχει κανείς φανταστεί τι γίνεται σε μια επιχείρηση όταν ο ένας συνέταιρος αποβιώσει; Σε ένα πρόσφατο περιστατικό 
η σύζυγος του αποβιώσαντος συνεταίρου έφερε τον καινούργιο της σύντροφο να συνδιοικήσει με τον επιζήσαντα. Η 
χημεία μεταξύ τους ήταν άθλια. Σε λίγους μήνες η εταιρεία έκλεισε. Κάτι που θα συμβεί νομοτελειακά σχεδόν σε όλες 
τις συνεταιρικές επιχειρήσεις σε αντίστοιχη περίπτωση. 
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 όπως οι Ελληνικές, η διοίκηση και η ιδιοκτησία είναι συνήθως 
ταυτόσημες έννοιες. Οπότε μια απώλεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατες δυσλειτουργίες στην λειτουργία της 
επιχείρησης. Το μέγεθος των συνεπειών εξαρτάται από το πόσο σημαντικό ήταν το πρόσωπο αυτό για την κερδο-
φορία της επιχείρησης. Επιπροσθέτως θα προκληθούν σίγουρα διαφορές μεταξύ των επιζώντων συνεταίρων, των 
κληρονόμων και άλλων στελεχών για την αναπλήρωση του κενού που προκλήθηκε.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ
Οι επιζώντες συνέταιροι έχουν ξεκάθαρο συμφέρον να συνεχίσουν την λειτουργία της επιχείρησης. Αυτό όμως 
μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με τον εκτελεστή της διαθήκης ή τους κληρονόμους. Ο μεν θα βιάζεται να πλη-
ρώσει 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 συνεχίσουν 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 γίνε-
ται πολύ δύσκολη…

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ
Η οικογένεια του θανόντος έχει αμεσότατη ανάγκη το εισόδημα που έφερνε ως τώρα στο σπίτι, για να καλυφθούν 
οι άμεσες υποχρεώσεις. Η εξάρτηση από αυτό το εισόδημα είναι δεδομένη. Οι δαπάνες εξαιτίας του θανάτου ίσως 
είναι ανυπόφορες. 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 προσφέρουν μερίσματα σε 

τρίτους την στιγμή που αυτοί κάνουν όλες τις δουλειές και αναλαμβάνουν τις ευθύνες της επιχείρησης Οι εται-
ρείες με στενό ιδιοκτησιακό καθεστώς πολύ σπάνια πληρώνουν 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.
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ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  
ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΣΟΒΑΡΕΣ  
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ:  
Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Είναι ξεκάθαρο ότι ο θάνατος ενός συνεταίρου μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα ακόμα και για την ίδια 
την επιβίωση της επιχείρησης.

Oι Λύσεις
Υπάρχουν μερικές διαθέσιμες λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

Όλες αυτές οι λύσεις έχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης τα οποία δεν μας επιτρέπει ο χώρος να αναλύσουμε.
Το ιδανικό σενάριο περιγράφεται ως εξής: 

• 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

• Ακριβώς την ώρα που θα χρειαστούν τα χρήματα, αυτά  
θα είναι άμεσα διαθέσιμα.

• Οι κληρονόμοι θα πάρουν μέχρι τελευταίου ευρώ τα 
χρήματα  που δικαιούνται να πάρουν

• Οι επιζήσαντες συνεταίροι θα αποκτήσουν δωρεάν το 
ποσοστό του εκλιπόντος και θα ελέγχουν πλήρως την 
επιχείρηση από εδώ και στο εξής

• Η φορολογική επιβάρυνση θα είναι απειροελάχιστη

Αν αυτό ακούγεται σαν θαύμα, είναι γιατί στην Ελλάδα υπάρχει πλήρης άγνοια των τεράστιων δυνατοτήτων που ανοίγο-
νται από την σωστή χρήση των ασφαλιστικών προγραμμάτων ζωής.
Η πιο καθαρή και ξάστερη λύση σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο αποτελεί η προσυμφωνημένη αγοραπωλησία εταιρικών 
μεριδίων μεταξύ συνεταίρων μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής.
Οι εταίροι εν καιρώ ειρήνης κάθονται σε ένα τραπέζι και συζητώντας ήρεμα και λογικά  όπως αυτοί ξέρουν, αποτιμούν με 
δικά τους υποκειμενικά κριτήρια την αξία της επιχείρησής τους. 
Σε αυτή την μεθοδολογία αποτίμησης περιλαμβάνονται στοιχεία που από λίγο ως καθόλου δε θα τα περιλάμβανε στην 
λογιστική αποτίμησή του οποιοσδήποτε υποψήφιος αγοραστής όπως αέρας, φήμη, προοπτικές, επαγγελματικά μυστικά, 
λοιπά εν εξελίξει project. Η τιμή της επιχείρησης με αυτή τη μέθοδο αποτίμησης είναι η τελειότερη. Όλοι συμφωνούν και 
συνυπογράφουν. Εν συνεχεία συνάπτουν από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής ο καθένας για τον εαυτό του, με ασφα-
λισμένο κεφάλαιο το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του μεριδίου του καθενός. Εφόσον συμβεί ο θάνατος, τότε η ασφα-
λιστική εταιρεία πληρώνει το ασφαλισμένο κεφάλαιο στους δικαιούχους και αυτοί με τη σειρά τους έχουν την υποχρέωση 
να μεταβιβάσουν τα μερίδιά τους στους επιζήσαντες συνεταίρους.

Συμπερασματικά...
Η ασφάλεια μεταξύ συνεταίρων:
• βοηθάει αυτούς που μένουν και την οικογένεια αυτού που φεύγει
• απονέμει πλήρη δικαιοσύνη μεταξύ όλων των εμπλεκομένων
• αποτρέπει φιλονικίες και οικογενειακά δράματα
• παρέχει τα μετρητά που χρειάζονται ακριβώς την στιγμή που πρέπει
• εγγυάται την συνέχιση της επιχείρησης, ταυτόχρονα με την εκπλήρωση των προσδοκιών των κληρονόμων
• είναι εξαιρετικά φθηνή 
• δημιουργεί κλίμα ειρήνης, δικαιοσύνης και έλλειψης άγχους στην επιχείρηση και στις οικογένειες των συνεταίρων
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ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ  
ΗΜΕΡΌΛΌΓΊΌΥ
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ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΜΕ ΣΚΙ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Κ2!
Αυτό που θα παρακολουθήστε στο βίντεο που ακολουθεί είναι αδιανόητο! 
Ο Πολωνός 30χρονος  ορειβάτης και σκιέρ Andrzej Bargiel σκαρφάλωσε 
χωρίς οξυγόνο στην κορυφή Κ2 και μετά την κατέβηκε με σκι. Η δυσκο-
λία του επιτεύγματος είναι στρατοσφαιρική! Παιδί οικογένειας με 10 ακόμα 
αδέλφια ίσως σκέφτηκε ‘’ε και να χαθώ τι να γίνει ένας λιγότερος!’’. Σίγου-
ρα όμως αυτό που θέλησε να κάνει είναι ένα ρεκόρ που κανείς άλλος δεν 
θα διανοηθεί να επιχειρήσει. Έχοντας κεντημένα τα αρχικά των γονιών των 
αδελφιών του σε ένα ύφασμα που είχε μαζί του, ρίχτηκε με ατσάλινη αυτο-
συγκέντρωση και χωρίς συναισθήματα σε μια κατάβαση θανάτου όπου το 
παραμικρό σφάλμα θα απέβαινε μοιραίο για την ζωή του. Την προσπάθεια 
αυτή κινηματογράφησε με drone ο αδελφός του.

«Όταν έφτασα κάτω, ήμουν τόσο χαρούμενος σαν παιδί... ένιωσα μεγάλη 
ανακούφιση και χαρά», λέει ο Bargiel. «Ήμουν χαρούμενος και περήφανος 
που δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να χάσει τον έλεγχο των πραγμάτων. Είχα 
τις στιγμές αμφιβολίας μου νωρίτερα...αλλά όταν κατέβηκα, ένιωσα ότι όλα 
είχαν νόημα και ότι όλες οι υποθέσεις μου βγήκαν σωστές».

Ο Dave Watson, διάσημος Αμερικανός ορειβάτης είπε: «Σκαρφάλωσε στο 
βάθος του διαστήματος, βασικά στη στρατόσφαιρα, χωρίς οξυγόνο, και κα-
τέβηκε με σκι. Αυτό είναι στο ίδιο επίπεδο ανθρώπινου επιτεύγματος με 
αυτό του  Alex Honnold που σκαρφάλωσε στο El Capitan χωρίς σχοινί».

«Τίποτα τέτοιου μεγέθους και επιπέδου δέσμευσης και δυσκολίας δεν έχει 
γίνει ποτέ», προσθέτει ο Davenport. «Τώρα το K2 έχει κάνει σκι».

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://www.youtube.com/embed/ocW6mxEmXgw?rel=0
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ΔΕΝ  
ΜΠΌΡΕΊΣ  
ΝΑ ΡΩΤΑΣ  
ΤΌΥΣ  
ΠΕΛΑΤΕΣ  
ΤΊ ΘΕΛΌΥΝ  
& ΜΕΤΑ ΝΑ 
ΠΡΌΣΠΑΘΕΊΣ  
ΝΑ ΤΌ  
ΦΤΊΑΞΕΊΣ.  
ΜΕΧΡΊ ΝΑ  
ΤΌ ΦΤΊΑΞΕΊΣ  
ΘΑ ΘΕΛΌΥΝ  
ΚΑΤΊ ΑΛΛO 
STEVE JOBS
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