
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

για την περίοδο από 1 Αυγούστου 2016 μέχρι               

31 Ιουλίου 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

για την περίοδο 1 Αυγούστου 2016 μέχρι 31 Ιουλίου 2017 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή  4 - 5 

  

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος   6 

  

Κατάσταση Αλλαγών στα Καθαρά Στοιχεία Ενεργητικού 6 

  

Κατάσταση Καθαρών Στοιχείων Ενεργητικού  6 - 7 

  

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις  8 - 14 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 

 

 

 
Διαχειριστική Επιτροπή:   

 
Χρήστος Παπαέλληνας –Πρόεδρος  

Άκης Σωφρονίου - Γραμματέας 

Ευτύχιος Ευτυχίου - Ταμίας 

Λεοντίδης Επαμεινώνδας – Μέλος 

Αρχοντής Γεώργιος - Μέλος 

 
  

  

Γραμματειακή Υποστήριξη:    
 

Μαρία Χατζημιχαήλ 
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ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
           

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 

Η Διαχειριστική επιτροπή παρουσιάζει την έκθεση της μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 

του ταμείου για  το έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017. 

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι 

Η εξέλιξη του Ταμείου μέχρι σήμερα, τα οικονομικά του αποτελέσματα και η οικονομική του θέση, όπως 

παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά. 

  

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Ταμείο και οι ενέργειες που λαμβάνει για 

διαχείρισή τους, αναφέρονται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων. 

Αποτελέσματα   

Τα αποτελέσματα του Ταμείου για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 6. 

 

Μέλη 
 

Οι αλλαγές στον αριθμό των μελών του ταμείου κατά την διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: 

 

   1/8/2016-

31/7/2017 

1/9/2015-

31/7/2016 

Μέλη στην αρχή του έτους   2.272 2.171 

Νέα μέλη που εγγράφηκαν   110  221 

Διαγραφή μελών   (36) (120) 

   ─────── ─────── 

Μέλη στο τέλος του έτους   2.346 2.272 

   ═══════ ═══════ 

     

Τα μέλη αποτελούνται από   1/8/2016-

31/7/2017 

1/9/2015-

31/7/2016 

Ολικός αριθμός υπαλλήλων   785 763 

Ολικός αριθμός εξαρτωμένων υπαλλήλων   1.561 1.509 

   ─────── ─────── 

Ολικός αριθμός μελών   2.346 2.272  

   ═══════ ═══════ 

     

Οι κατηγορίες των υπαλλήλων είναι:   1/8/2016-

31/7/2017 

1/9/2015-

31/7/2016 

Εργοδοτούμενοι Πανεπιστημίου Κύπρου   160 161 

Εργοδοτούμενοι Πανεπιστημίου Κύπρου και σύζυγοι   88 82 

Εργοδοτούμενοι Πανεπιστημίου Κύπρου, σύζυγοι και παιδιά   488 467 

Εργοδοτούμενοι Πανεπιστημίου Κύπρου και παιδιά    49 53 

   ─────── ─────── 

   785 763 

   ═══════ ═══════ 
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ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
           

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

 

Κίνηση του ταμείου 
 

Η κίνηση του ταμείου κατά την διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: 

   1/8/2016-

31/7/2017 

1/9/2015-

31/7/2016 

   € € 

Συνεισφορές εισπρακτέες   1.942.665 1.916.248 

Συνεισφορές εισπρακτέες Κρατικές   184.394 182.078 

Τόκοι   8.318 5.560 

Ασφάλιστρα και άλλα έξοδα   (1.859.915) (1.820.524) 

   ─────── ─────── 

Μεταβολή στα καθαρά στοιχεία ενεργητικού    275.462 283.362 

Αξία του ταμείου την 1 Αυγούστου 2016   324.346 40.984 

   ─────── ─────── 

Αξία του ταμείου στις 31 Ιουλίου 2017   599.808 324.346 

   ═══════ ═══════ 
 

Το συνολικό ποσό που πληρώθηκε ως αποζημίωση για απαιτήσεις κατά την διάρκεια του έτους ανέρχεται 

στο €1.435.589 (2016: €1.264.773).  Διακόσιες σαράντα δύο (2016:214) απαιτήσεις απορρίφθηκαν ή 

εκκρεμούσαν στις 31 Ιουλίου 2017 συνολικού ποσού €47.522 (2016: €61.671).  

 
Διαχειριστική επιτροπή 
Τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη 

σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που έληξε 

στις 31 Ιουλίου 2017. 

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς  

Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 

11 των οικονομικών καταστάσεων. 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές   

Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, MCA Papademetres Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να εξακολουθήσουν 

να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να προτείνει τον επαναδιορισμό τους και να 

εξουσιοδοτεί την Διαχειριστική Επιτροπή να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια 

Γενική Συνέλευση. 

 

Με εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής, 

 

 

 

 

Χρήστος Παπαέλληνας 

Πρόεδρος 

 

Λευκωσία, …………………….. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 

 

Προς τα Μέλη του Ταμείου Ιδιωτικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου  
 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Ιδιωτικής Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης του Πανεπιστημίου Κύπρου (το «Ταμείο») στις σελίδες 6 μέχρι 14, οι οποίες αποτελούνται 

από την κατάσταση καθαρών στοιχείων ενεργητικού, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος του έτους 

που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και δίκαιη παρουσίαση αυτών 

των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως 

αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου 

και τους Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης κανονισμούς 

του 1999 και 2002, και για εκείνες  τις εσωτερικές δικλίδες που τη Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως 

απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον 

έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά 

απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και να 

διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.  

   

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη απόκτηση ελεγκτικών μαρτυριών σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των 

οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση 

οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό την έκφραση 

γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του 

λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.   

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 

παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια) 

Προς τα Μέλη του Ταμείου Ιδιωτικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου 
 

Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των οικονομικών 

συναλλαγών του Ταμείου για το έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017, και κατά την ημερομηνία αυτή 

σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και τους Περί Πανεπιστημίου 

Κύπρου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Κανονισμούς του 1999 και 2002.  

Άλλο θέμα   

 

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου ως σώμα και 

μόνο. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 

ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Παπαδημήτρης 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 

εκ μέρους και για λογαριασμό της 

 

MCA Papademetres Limited  

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές  

 

Λευκωσία, ………………….. 
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ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

για την περίοδο που έληξε 31 Ιουλίου 2017 
 

   Σημ 1/8/2016-

31/7/2017 

1/9/2015-

31/7/2016 

    € € 

      

Τόκοι    6 8.318 5.560 

Ασφάλιστρα και άλλα έξοδα   5 (1.859.915) (1.820.524) 

    ─────── ─────── 

Έξοδα για το έτος    (1.851.597) (1.814.964) 

    ═══════ ═══════ 

 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

για το έτος που έληξε 31 Ιουλίου 2017 
 

    1/8/2016-

31/7/2017 

1/9/2015-

31/7/2016 

    € € 

Συνεισφορές      

Από μέλη    605.441 593.689 

Από εργοδότη    1.521.618 1.504.637 

    ─────── ─────── 

    2.127.059 2.098.326 

Έξοδα για το έτος    (1.851.597) (1.814.964) 

    ─────── ─────── 

Μεταβολή στα καθαρά στοιχεία ενεργητικού     275.462 283.362 

    ═══════ ═══════ 

Υπόλοιπο Ταμείου στην αρχή του έτους     324.346 40.984 

      

Υπόλοιπο Ταμείου στο τέλος του έτους    599.808 324.346 

    ═══════ ═══════ 

 

 
 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 14 αποτελούν μέρος των οικονομικών καταστάσεων.  Έκθεση 

ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 4 και 5. 
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ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

για την περίοδο που έληξε 31 Ιουλίου 2017 
  1/8/2016-

31/7/2017 

1/9/2015-

31/7/2016 

 Σημ € € 

Στοιχεία Ενεργητικού     

Εισπρακτέα Ποσά  7 769.448 444.131 

  ─────── ─────── 

Σύνολο Στοιχείων Ενεργητικού  769.448 444.131 

  ═══════ ═══════ 

Υποχρεώσεις    

    

Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 8 169.640 119.785 

Υπόλοιπο ταμείου  599.808 324.346 

  ─────── ─────── 

  769.448 444.131 

  ═══════ ═══════ 

 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από τη διαχειριστική επιτροπή στις ………….. και 

υπογράφτηκαν εκ μέρους της από: 
 

 

 

 

…………………… …………………. 

Χρήστος Παπαέλληνας    Ευτύχιος Ευτυχίου  

Πρόεδρος  Ταμίας  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 14 αποτελούν μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Έκθεση 

ανεξάρτητου Έλεγξη στις σελίδες 4 και 5.  
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ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
         

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

για την περίοδο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017 

 

 
1. Γενικά 

 

1.1 Σύσταση 
 

Το Ταμείο Ιδιωτικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης του Πανεπιστημίου Κύπρου που είναι ένα σχέδιο 

καθορισμένης συνεισφοράς, ιδρύθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με σκοπό να παρέχει στο προσωπικό 

του Πανεπιστημίου και στους εξαρτώμενους του σε περιπτώσεις ασθένειας ή άλλης ανάγκης για ιατρική 

παρακολούθηση και βοήθεια, συμπληρωματικά ωφελήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το Ταμείο 

άρχισε λειτουργία την 1 Σεπτεμβρίου 2002 και θα καταργηθεί με την εφαρμογή και λειτουργία του 

Γενικού Σχεδίου Υγείας.  
 

1.2 Μέλη 
 

Μέλος του Ταμείου γίνεται εθελοντικά κάθε μέλος του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα 

δηλώσει εγγράφως την επιθυμία του για συμμετοχή στο ταμείο και η αίτηση του γίνει αποδεκτή από την 

διαχειριστική επιτροπή. Στο Ταμείο μπορούν να συμμετέχουν επίσης εξαρτώμενοι μελών όπως:  

 

(α) Σύζυγοι μελών που δεν καλύπτονται από άλλο ταμείο ή σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

(εξαιρουμένου του κυβερνητικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης). 

 

(β) Παιδιά μέλους μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών εφόσον διαθέτουν επίσημη φοιτητική ταυτότητα ή 

υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.  

 

Ένα μέλος παύει να είναι μέλος από την ημέρα που η υπηρεσία του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

τερματίζεται για οποιονδήποτε λόγο ή με αποβολή του από το σχέδιο.  
 

1.3 Διαχειριστική επιτροπή 
 

Η διαχειριστική επιτροπή είναι υπεύθυνη για 
 

(α) να εγκρίνει ή να απορρίπτει αιτήσεις υπαλλήλων για εισδοχή των ιδίων ή εξαρτωμένων τους στο 

ταμείο.  

(β) να εξετάζει παράπονα η αιτήματα μελών του ταμείου ή της Ασφαλιστικής Εταιρείας με την οποία το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνάψει συμφωνία.  

(γ) να παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και να συγκαλεί γενικές ή έκτακτες 

συνελεύσεις των μελών του ταμείου. 

(δ) να παρακολουθεί τη διαχείριση των οικονομικών πόρων του ταμείου και να πραγματοποιεί ελέγχους 

όταν αυτοί κρίνονται αναγκαίοι.  

(ε) να μελετά και να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία και την βιωσιμότητα 

του Ταμείου σύμφωνα με τους κανόνες.  
 

Για το σκοπό  αυτό συνέρχεται περιοδικά και όχι λιγότερο από μία φορά κάθε τρείς μήνες.  
 

Σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

κανονισμούς του 1999 και 2002 η επιτροπή αποτελείται από πέντε πρόσωπα.  Δύο μέλη της επιτροπής 

εκλέγονται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Προσωπικού, δύο μέλη εκλέγονται μεταξύ των μελών του 

Ακαδημαϊκού Προσωπικού και ένα μέλος διορίζεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου 

μεταξύ των μελών του Συμβουλίου που δεν είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου.  
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ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
         

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
για την περίοδο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017 
 

 

 

1. Γενικά (συνέχεια ) 
 

1.4 Πόροι του Ταμείου  
 

Οι πόροι του ταμείου αποτελούνται από: 
 

(α) Εισφορές των μελών και του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

(β) Τόκους των καταθέσεων του ταμείου.  

(γ) Δωρεές μελών ή άλλων προσώπων.  

(δ) Επενδύσεις καταθέσεων και άλλα έσοδα.  

 

1.5 Συνεισφορές εισπρακτέες 
 

Συνεισφορές στο ταμείο γίνονται από τα μέλη και τον εργοδότη.  Οι συνεισφορές υπολογίζονται ως 

ποσοστό επί των μηνιαίων απολαβών (βασικός μισθός και τιμαριθμικό επί 12 μήνες) νοουμένου ότι το 

ανώτατο όριο απολαβών στις οποίες θα υπολογίζεται η εισφορά θα είναι το εκάστοτε οριζόμενο ανώτατο 

όριο για σκοπούς κοινωνικών ασφαλίσεων. Τα ποσοστά συνεισφορών είναι 1% για τα μέλη και 3% για 

τον εργοδότη. 

 

2. Λογιστικές πολιτικές 
 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα 

έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται 

διαφορετικά. 

 

Βάση ετοιμασίας 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ. Επιπρόσθετα, οι οικονομικές 

καταστάσεις συνάδουν με τις πρόνοιες του καταστατικού του Ταμείου και τους περί Πανεπιστημίου 

Κύπρου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης κανονισμούς του 1999 και 2002. Οι 

οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  
 

 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία 

εφαρμογής των λογιστικών αρχών του Ταμείου. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων 

που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 

ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα 

αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους.  Παρά το γεγονός 

ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διεύθυνσης του Ταμείου σε σχέση 

με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από 

αυτούς τους υπολογισμούς. 
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ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
         

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
για την περίοδο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017 

 

 

2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ   

 

Κατά το τρέχον έτος, το Ταμείο υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα 

για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015.  Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Ταμείου. 

 

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. 

Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Η Διαχειριστική Επιτροπή 

αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους 

δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου. 

Χρηματοοικονομικά μέσα  

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

στην Κατάσταση καθαρών στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου, από τη στιγμή που το Ταμείο καθίσταται 

ένα μέρος εκ των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου. 

Εισπρακέα ποσά 

 

Τα Εισπρακτέα ποσά αρχικά επιμετρώνται στη δίκαιη αξία. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη 

ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτους όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το 

στοιχείο ενεργητικού έχει απομειωθεί.  

Διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται όταν: 

 εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού ή 

 το Ταμείο διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού 

στοιχείου, αλλά ανέλαβε συμβατική υποχρέωση για την πλήρη καταβολή των ταμειακών ροών σε 

τρίτο μέρος ή 

 το Ταμείο έχει μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά του επί των ταμειακών ροών του στοιχείου 

ενεργητικού ή είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει 

ουσιαστικά όλους τους κίνδυνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού, αλλά 

έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του στοιχείου. 

 

 

 
10 



  

 

 

 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
         

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

για την περίοδο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017 

2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον ίδιο δανειστή με 

ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιαστικά. 

Τέτοια ανταλλαγή ή τροποποίηση χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας 

υποχρέωσης και η διαφορά στα σχετικά ποσά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων  

 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται 

και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην Κατάσταση καθαρών στοιχείων ενεργητικού, όταν υπάρχει επί 

του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η 

πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με 

ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν συμβαίνει κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες 

συμψηφισμού, και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού παρουσιάζονται συνολικά στην 

Κατάσταση καθαρών στοιχείων ενεργητικού. 

 

Εισόδημα από επενδύσεις 
 

Τόκοι από επενδύσεις λογίζονται πάνω σε δεδουλευμένη βάση εκτός όπως αναφέρεται στις οικονομικές 

καταστάσεις. 
 

Συνεισφορές και Ωφελήματα 
 

Οι συνεισφορές και τα ωφελήματα λογίζονται στην περίοδο που γίνονται εισπρακτέες και πληρωτέα 

αντίστοιχα. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας που 

προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει το Ταμείο στη 

διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω: 

3.1 Κίνδυνος επιτοκίου  

Ο κίνδυνος επιτοκίου, είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται 

εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με 

τα εισπρακτέα τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού του. Τα εισπρακτέα ποσά με κυμαινόμενα επιτόκια 

εκθέτουν το Ταμείο σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Τα εισπρακτέα ποσά με 

σταθερά επιτόκια εκθέτουν το Ταμείο σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η Διεύθυνση 

του Ταμείου παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Για την περίοδο που έληξε στις  31 Ιουλίου 2017 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις 

υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία αναφοράς.  Το Ταμείο εφαρμόζει 

διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή του σε πιστωτικό κίνδυνο περιορίζοντας τις συναλλαγές 

του μόνο με οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία.  

3.3 Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού 

και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να 

αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Ταμείο εφαρμόζει διαδικασίες 

με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών ρευστών 

διαθεσίμων. 

Εκτίμηση δίκαιων αξιών  

 

Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ταμείου είναι 

περίπου οι ίδιες, όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση καθαρών στοιχείων ενεργητικού. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης  

 

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική 

εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα 

που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 

 

Το Ταμείο κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί 

υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές 

που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία στοιχείων ενεργητικού 

και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

 

Το Ταμείο εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόμενων 

ποσών από τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για 

επισφαλείς χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν 

υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για 

επισφαλείς χρεώστες. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του 

πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης 

επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 
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για την περίοδο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017 

 

 

5. Ασφάλιστρα και άλλα έξοδα 
 

  1/8/2016-

31/7/2017 

1/9/2015-

31/7/2016 

  € € 

Ασφάλιστρα Universal Life Insurance Co Ltd   1.656.964 1.550.378 

Ελεγκτικά δικαιώματα  350 350 

Πληρωμές Υπουργείου Υγείας  180.271 269.796 

Πληρωμές δανείων σε μέλη  10.174 0 

Διάφορα έξοδα  67 0 

Πληρωμές Ιατρικών εξόδων  12.089 0 

  ─────── ─────── 

  1.859.915 1.820.524 

  ═══════ ═══════ 

 

6. Τόκοι 
 

Τόκοι συμπεριλαμβάνει τόκους που εισπράκτηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, και οι οποίοι πιστώθηκαν 

σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί το Πανεπιστήμιου Κύπρου. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια 

για τόκους εισπρακτέους μέχρι 31 Ιουλίου 2017. Οι τόκοι παρουσιάζονται μετά την  αφαίρεση έκτακτης 

αμυντικής εισφοράς ύψους €2.565 (2016 €2.383). 

 
 

7. Εισπρακτέα ποσά  
 

  1/8/2016-

31/7/2017 

1/9/2015-

31/7/2016 

  € € 

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρεχούμενος Λογαριασμός  759.443 434.126 

Δάνεια σε μέλη  10.005 10.005 

  ────── ────── 

  769.448 444.131 

  ══════ ══════ 
    

Η δίκαιη αξία των εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 

 

Η έκθεση του Ταμείου σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εισπρακτέα ποσά 

γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων . 
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ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
         

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                                 

για την περίοδο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017 

 

 

8. Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα  
 

  1/8/2016-

31/7/2017 

1/9/2015-

31/7/2016 

  € € 

Οφειλές ασφαλίστρων Universal Life Insurance Co Ltd   82.144 28.167 

Άλλοι Πιστωτές  3.200 3.200 

Ελεγκτικά δικαιώματα   700 700 

Οφειλόμενα έξοδα  0 922 

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρεχούμενος λογαριασμός (Κρατικής)  83.596 86.796 

  ─────── ─────── 

  169.640 119.785 

  ═══════ ═══════ 

Η δίκαιη αξία των πιστωτικών υπολοίπων είναι περίπου η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 
 

9. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

 

Το Ταμείο δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Ιουλίου 2017. 

 

10. Δεσμεύσεις  

 

Το Ταμείο δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Ιουλίου 2017. 

 

11. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς  

 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την 

κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή στις σελίδες 4 και 5. 
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