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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της εταιρείας «CNP 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της Εταιρείας 

CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. («το Υποκατάστημα»), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις 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. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 

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

αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 

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

καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 

με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 

με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό 

την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «CNP Ασφαλιστική (Υπ/μα Ελλάδος)» κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση 
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που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 

 
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 

Λεωφόρος Συγγρού 130, 117 45 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154 

 

Αθήνα, 02/08/2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Νικόλαος Κασουρίδης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 22511 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

   (Ποσά σε Ευρώ) 

 Σημειώσεις 31.12.2015 31.12.2014 

       

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα 15 302.874,23 1.743.728,32 

Δεδουλευμένα αντασφάλιστρα 15 (256.923,34) (1.160.835,54) 

Δεδουλευμένα δικαιώματα συμβολαίων 15 29.521,44 299.718,48 

Δεδουλευμένα καθαρά ασφάλιστρα  75.472,33 882.611,26 

    

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 16 (3.943,50) 8.726,73 

Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής 17 146.848,77 746,70 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 18 (87.566,29) (171.414,96) 

Γενικά έξοδα λειτουργίας  19 (109.481,29) (266.220,93) 

Αποσβέσεις 19 (17.990,94) (20.597,52) 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 20 11.391,81 272,00 

Κέρδη/ (Ζημίες) Εκμετάλλευσης  14.730,89 434.123,28 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 20 1.317,92 60.928,82 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 20 (4.365,63) (3.697,82) 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων  11.683,18 491.354,28 

Μείον Φόροι 21 (1.709,31) (134.470,86) 

Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους  9.973,87 356.883,42 

Λοιπά αναγνωρισμένα έσοδα    

Αναλογιστικά κέρδη/Ζημιές  (672,15) 1.294,25 

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα  9.301,72 358.177,67 
 

 
 

Αθήνα, 02 AYGOYSTOY 2016 

 

                      Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου 

     

 

 

     

                    Σπανός Δημήτριος Τσαγκάρη Ευαγγελία 

                    ΑΔΤ ΑΙ 664299 ΑΔΤ ΑΗ579733  

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0040375/Α’ ΤΑΞΗ 

                      

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 

 



  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας CNP Ασφαλιστική (Υπ/μα Ελλάδος). σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 

  8η Διαχειριστική Χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 

7 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού    (ποσά σε ευρώ) 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5 7.838,67 12.095,49 18.786,69 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 6 23.748,65 37.518,94 71.465,63 

Σύνολο μη κυκλοφοριακών 

στοιχείων  
31.587,32 49.614,43 90.252,32 

     

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού     

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  7 12.235,41 306.385,53 1.063.244,38 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 8 283.970,86 269.593,95 378.339,79 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  9 333.299,73 3.198.805,06 4.332.836,45 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές 
συμβάσεις 10 

216.841,80 723.301,22 1.269.820,12 

Σύνολο κυκλοφορούντων  

στοιχείων  

846.347,80 4.498.085,76 7.044.240,74 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  877.935,12 4.547.700,19 7.134.493,06 

     

Παθητικό     

Λογαριασμός Έδρας 22 172.451,03 2.363.153,89 2.004.976,22 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   172.451,03 2.363.153,89 2.004.976,22 

     

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 11 6.092,17 3.851,36 5.688,06 

Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 12 122.406,50 126.542,79 106.420,80 

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις 10 272.188,05 825.670,46 2.474.953,52 

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 13 

274.280,23 1.182.998,32 1.727.179,41 

Λοιπές υποχρεώσεις 14 30.517,14 45.483,37 815.275,05 

Σύνολο  υποχρεώσεων   705.484,09 2.184.546,30 5.129.516,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

877.935,12 4.547.700,19 7.134.493,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

(Ποσά σε ευρώ) 

31.12.2015 31.12.2014 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

Kέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων      11.683,18 491.354,28 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 17.990,94 20.597,52 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 1.568,67 (542,46) 

Μεταβολή στα αναπόσβεστα έξοδα πρόσκτησης 36,17 20.212,87 

Εισπραχθέντες Τόκοι 1.317,92 63.021,06 

Έσοδα από τόκους (1.317,92) (60.928,82) 

   

Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργικές δραστηριότητες :   

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  294.150,12 756.858,85 

Μείωση / (αύξηση) λοιπών στοιχείων ενεργητικού (13.611,53) 106.176,06 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από αντασφαλιστικές 
συμβάσεις 

506.459,42 546.518,90 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (1.483.782,30) (3.077.127,44) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

(665.505,33) (1.133.859,18) 

  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά παγιών και άυλων περιουσιακών στοιχείων 0,00 (172,20) 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες 0,00 (172,20) 

  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες   

Εξαγωγή κερδών υποκαταστήματος στο κεντρικό (2.200.000,00) 0,00 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (2.200.000,00) 0,00 

  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περίοδου (2.865.505,33) (1.134.031,39) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου  3.198.805,06 4.332.836,45 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  333.299,73 3.198.805,06 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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1 Γενικές Πληροφορίες 

H εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα στις 7.3.2008 με αριθμό ΦΕΚ 1415 ως υποκατάστημα της Κυπριακής 

Ασφαλιστικής εταιρείας «ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,  

με έδρα την Λευκωσία της Κύπρου. Στις 4/3/2008 καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων Ασφαλιστικών 

εταιρειών, που τηρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου ΑΡ.Μ.Α.Ε  64799/05/Β/2007/12  και 

κοινοποιήθηκε  του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου (υπηρεσία ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών)  

και στην ελληνική εποπτική αρχή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Το ως άνω υποκατάστημα πήρε τον αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών 

64799/05/Β/2007/12 που αργότερα αντικαταστάθηκε με τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ  124112301001. 

Στις 25.6.2008 ορίζεται η εμπορική του επωνυμία με αριθμό ΦΕΚ 5261 ως «MARFIN ASFALISTIKI» και 

στην συνέχεια, στις 15.5.2013 με το ΦΕΚ 2727 αλλάζει ο διακριτικός τίτλος «ΜARFIN ASFALISTIKI» 

σε «CNP LAIKI INSURANCE» ή «CNP LAIKI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ». Η λειτουργεία και δραστηριότητα του 

υποκαταστήματος σήμερα  γίνεται με έδρα την οδό Λαοδικείας 16 και Νυμφαίου 1-3  με διορισμένο 

νόμιμο εκπρόσωπο τον Σπανό Δημήτριο και με την επωνυμία «CNP ASFALISTIKI LTD» με διακριτικό 

τίτλο «CNP ASFALISTIKI» ή «CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» βάσει του ΦΕΚ 7565/25.11.2013. 

Η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (Υπ/μα Ελλάδος) δραστηριοποιείται σε κλάδους γενικών ασφαλειών εκτός 

αυτοκίνητων (3,4,10) αεροσκαφών (5,11), νομική προστασία (17), πιστώσεις (14) σύμφωνα με τον 

εμπορικό νόμο 400/1970 άρθρο 13 παραγρ.1 (έχει αντικατασταθεί με τον Ν.4364/2016). 

 

2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρμόσει η εταιρεία κατά τη σύνταξη αυτών των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. 

2.1 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η Εταιρεία κατάρτιζε τις Οικονομικές της Καταστάσεις με βάση τις Ελληνικές Λογιστικές Αρχές όπως 

καθορίζονται από τον Ν.2190/1920 και το Ν.400/1970 που αφορά ειδικότερα τις Ασφαλιστικές 

Εταιρείες, έως και τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014. Οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 καταρτίστηκαν για πρώτη φορά σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Σημείωση 26 αναφέρονται περισσότερες 

πληροφορίες για τον τρόπο υιοθέτησης των Δ.Π.Χ.Α. Τα ποσά απεικονίζονται σε Ευρώ, που είναι το 

λειτουργικό νόμισμα της χώρας.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται µε βάση την αρχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την 

υιοθέτηση ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από 

τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιοχές που 

εμπεριέχουν μεγαλύτερο βαθμό άσκησης κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιμήσεις και 

παραδοχές είναι σημαντικές για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, παρουσιάζονται στην 

σημείωση 4. 
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2.1.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα που 

εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά την τρέχουσα χρήση. 

Έχουν  εκδοθεί  νέα  πρότυπα  ή  έχουν  γίνει  τροποποιήσεις  στα  υπάρχοντα  πρότυπα  με  

ημερομηνία  έναρξης  εφαρμογής τους από 1 Ιανουαρίου 2015 και έχουν εφαρμοστεί για την 

κατάρτιση αυτών των οικονομικών  καταστάσεων. Κανένα  από  τα  παραπάνω  πρότυπα  ή  

τροποποιήσεις  που  η  ημερομηνία  έναρξης  εφαρμογής  τους  είναι μεταγενέστερη  της  1  

Ιανουαρίου  2015  δεν  αναμένεται  να  έχει  επίδραση  στις  οικονομικές  καταστάσεις  της Εταιρείας. 

2.1.1.1 Νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα που 

είναι υποχρεωτικά για την τρέχουσα ρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε 

ήδη υπάρχοντα πρότυπα που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά την τρέχουσα 

χρήση. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει 

επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το 

δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς 

(ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως 

περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί 

να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα 

σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια 

συγκεκριμένη ημερομηνία. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται 

σε τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου 

προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού 

οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας 

της από κοινού δραστηριότητας.   

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα 

συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου 

εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 
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ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι 

αμοιβαίως αποκλειόμενα. 

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται 

σε ορισμένα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου 

προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο 

απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της 

καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης 

διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι 

στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση 

των λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης 

βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η 

επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο 

αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες 

αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που 

παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία 

της οικονομικής οντότητας. 

2.1.1.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που 
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ισχύουν για μεταγενέστερες περιόδους. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το 

μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει 

μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και 

αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό 

μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη 

συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 

κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 

προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή 

είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση 

των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για 

αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 

15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019. 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι 

να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει 

εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο 

για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 

μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 

λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 

του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε 

λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε 

τύπο σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις 

οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
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λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015). 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών 

στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι 

ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων 

που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά 

συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες 

για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα 

δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που 

ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα 

αμπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον 

ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις 

συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η 

παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής 

θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις 

ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών 

καταστάσεων.   

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016). 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και 

της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών 

καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από 

την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
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την 1η Ιανουαρίου 2016). 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των 

θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2017). 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε 

τέσσερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται 

από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν 

αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να 

προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι 

επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις 

– Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για 

όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις 

παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο 

παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού 

στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

2.2 Μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις – αρχές  

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, να επιλέξει τις 

καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με την μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι 
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εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται 

στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην 

προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της εταιρείας, σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών 

συναλλαγών ή γεγονότων. 

2.3 Ξένο Νόμισμα 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζονται σε Ευρώ που είναι και το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ (€). 

2.4 Ενσώματα και Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η εταιρεία καταχωρεί τα ενσώματα περιουσιακά της στοιχεία στο κόστος κτήσης τους μείον τις 

συσσωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει 

τη τιμολογιακή αξία αγοράς τους πλέον των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να 

αποκτηθούν και να έρθουν στην παρούσα θέση και κατάσταση στην εταιρεία. 

Η εταιρεία αποσβένει τα ενσώματα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά για 

την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της σκοπών ανάλογα με το χρόνο ωφέλιμης ζωής τους. 

Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία (λογισμικά προγράμματα) της εταιρείας καταχωρούνται στην αξία 

κτήσης τους μειούμενα με τις ετήσιες αποσβέσεις τους. Η απόσβεση των ασώματων περιουσιακών 

στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους η οποία έχει οριστεί σε 5 έτη. 

Η εταιρεία δεν κατέχει πάγια (ενσώματα ή ασώματα) περιουσιακά στοιχεία για επενδυτικούς ή άλλους 

σκοπούς πλην αυτών που αναφέρονται παραπάνω. 

2.5 Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης Εγκατάστασης 

Όλα τα έξοδα τα οποία αφορούν στην ίδρυση και πρώτη εγκατάσταση της εταιρείας καθώς και έξοδα 

που αφορούν σε μετεγκατάσταση αναγνωρίζονται σαν έξοδα κατά τη χρήση στην οποία προκύπτουν.  

2.6 Χρηματοοικονομικά μέσα και επενδύσεις 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα και οι επενδύσεις εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της εταιρείας όταν η εταιρεία έχει συμβατικές δεσμεύσεις ή δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά 

τα χρηματοοικονομικά μέσα.  

Τα χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται αρχικά στην τρέχουσα αξία τους. Τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν λήξουν τα δικαιώματα είσπραξης των ταμειακών 

ροών τους ή όταν η Εταιρεία έχει ουσιωδώς μεταβιβάσει όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες ή 

ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

 

 

2.7 Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 

Η Εταιρεία, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα 

στοιχείο ενεργητικού ή μια ομάδα στοιχείων ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Ένα στοιχείο 

ενεργητικού ή ομάδα στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε απομείωση όταν υπάρχει αντικειμενική 
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ένδειξη απομείωσης, ως αποτέλεσμα ενός η περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική 

αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός») και το ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) 

έχει επίδραση στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του στοιχείου ενεργητικού η ομάδας 

στοιχείων ενεργητικού και μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται σαν 

έξοδα στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων στη χρήση την οποία αφορούν. 

2.8 Πελάτες, λοιπές εμπορικές απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι ποσά απαιτητά από τους πελάτες για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην 

κανονική ροή των εργασιών της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των απαιτήσεων προβλέπεται να γίνει εντός 

ενός έτους, τότε αυτές κατατάσσονται ως κυκλοφορούν ενεργητικό. Αν όχι, τότε παρουσιάζονται ως 

μη κυκλοφορούν ενεργητικό. 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και στη συνέχεια στην ανακτήσιμη 

αξία τους, όπως αυτή προκύπτει μετά από την αναγνώριση των απαραίτητων προβλέψεων για 

επισφαλείς απαιτήσεις. 

2.9 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν το ταμείο, τις καταθέσεις όψεως και 

προθεσμίας και άλλες άμεσα ρευστοποιήσιμες επενδύσεις με διάρκεια μέχρι τρεις μήνες μετά την λήξη 

της χρήσης. 

2.10 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

αποτιμημένες στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ τρέχουσας και ρευστοποιήσιμης. 

2.11 Φόροι  

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

τρέχοντος φόρου εισοδήματος και των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος. 

Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος  υπολογίζεται με βάση τα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης 

και με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά την ημερομηνία  λήξης της χρήσης, επί των 

φορολογητέων κερδών. 

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, με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές  διαφορές, 

ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, 

στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να 

εκπέσουν. 
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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. 

2.12 Παροχές στο προσωπικό 

 

Βραχυπρόθεσμες παροχές: 

Οι βραχυχρόνιες  παροχές στους εργαζόμενους περιλαμβάνουν: 

 Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων 

 Βραχύχρονες αποζημιωνόμενες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με 

αποδοχές, όταν οι απουσίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, μετά το τέλος της 

χρήσεως στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία. 

 Διανομή κερδών και έκτακτες παροχές πληρωτέες μέσα σε 12 μήνες μετά τη λήξη της χρήσεως, 

μέσα στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν  σχετική υπηρεσία 

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. 

 

Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 

Οι παροχές αυτές δημιουργούνται,  όταν μια επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα είτε: 

 Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία 

αποχώρησης 

 Να χορηγήσει παροχές λήξεως της εργασιακής σχέσεως ως ένα αποτέλεσμα μιας προσφοράς που 

γίνεται για να ενθαρρύνει εκούσια απόλυση. 

Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση 

δεσμεύεται να τις χορηγήσει. Όταν οι παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία 

κατάστασης οικονομικής θέσης πρέπει να προεξοφλούνται. Στην περίπτωση μιας προσφοράς που 

γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής 

σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την 

προσφορά. 

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

της κατάστασης οικονομικής θέσης, τότε αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής 

ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων.  

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων 

που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών 

ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
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Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων 

εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  

 

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών  

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) περιορίζεται 

στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις 

εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ.) . 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 

περίοδο που αφορά. 

 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών  

Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών αφορά στη νομική υποχρέωση του για καταβολή στο 

προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία 

λόγω συνταξιοδότησης. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για το πρόγραμμα αυτό είναι η 

παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των 

εργαζομένων και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί . 

2.13 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

 Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθουσών 

γεγονότων. 

 Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης. 

 Τα απαιτούμενα ποσά μπορεί να εκτιμηθούν αξιόπιστα. 

Δεν καταχωρούνται προβλέψεις για μελλοντικά έξοδα που σχετίζονται με τις συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες του ομίλου. 

2.14 Αναγνώριση Εσόδου 

Τα έσοδα αποτελούνται από την εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου αντιτίμου από την 

παροχή υπηρεσιών στην κανονική ροή των εργασιών της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα όταν το ποσό αυτών μπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα και είναι 

πιθανόν ότι η Εταιρεία θα έχει μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Το έσοδο δεν θεωρείται αξιόπιστα 

μετρήσιμο μέχρις ότου όλες οι σημαντικές εκκρεμότητες σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών έχουν 

διευθετηθεί. 

Τα έσοδα από τόκους λογίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Η Εταιρεία έμμεσα, μέσω των λειτουργικών της δραστηριοτήτων, εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς, 

πιστωτικό κίνδυνο, επιτοκιακό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί και μεριμνά για την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιδράσεων στην 

χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας, παράλληλα με την βέλτιστη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών πόρων και τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας.  

 

α) Κίνδυνος μεταβολής συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων πελατών, προμηθευτών αγαθών, 

παρόχων υπηρεσιών και κεφαλαίων είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και συνεπώς οι συναλλαγές 

διεξάγονται σε Ευρώ. 

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο λόγω της μεταβολής των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. 

 

β) Κίνδυνος ταμειακών ροών και μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Η μοναδική πηγή έκθεσης της Εταιρείας σε επιτοκιακό κίνδυνο αφορά σε προθεσμιακές καταθέσεις. Η 

Εταιρεία στο τέλος της χρήσης δεν κατείχε ανοικτές Προθεσμιακές Καταθέσεις. 

 

γ) Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η ενδεχόμενη μη έγκαιρη αποπληρωμή προς την Εταιρεία των υφιστάμενων 

και ενδεχόμενων μελλοντικών υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων, με συνέπεια την απώλεια 

κεφαλαίων και κέρδους. Η διαχείριση πιστωτικού κινδύνου επικεντρώνεται στη διασφάλιση μιας 

πειθαρχημένης κουλτούρας, διαφάνειας και λογικής ανάληψης κινδύνων βασισμένη σε αναγνωρισμένες 

διεθνείς πρακτικές. 

 

Μέγιστη Έκθεση σε Πιστωτικό Κίνδυνο   

   

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 31.12.2015 31.12.2014 

Πελάτες 12.235,41 306.385,53 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού που δεν είναι σε 
καθυστέρηση και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διαγραφής 12.235,41 306.385,53 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού που είναι σε 
καθυστέρηση και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διαγραφής 0,00 0,00 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού που είναι σε 
καθυστέρηση και  πληρούν τις προϋποθέσεις διαγραφής 0,00 0,00 

 

 

 

Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 
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Η Εταιρεία εκτίθεται σε συγκέντρωση κινδύνου που οφείλεται στη συγκέντρωση των απαιτήσεων από 

πελάτες και των χρηματικών διαθεσίμων. Η Εταιρεία έχει υψηλή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 

λόγω σωρευμένων απαιτήσεων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

 

δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά ομάδες ληκτότητας για την 

υπόλοιπη περίοδο από τη ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την συμβατική ημερομηνία λήξης τους. 

Τα ποσά τα οποία εμφανίζονται στον πίνακα αντιστοιχούν στις συμβατικές μη-προεξοφλημένες ροές. 

Οφειλές ληξιπρόθεσμες στους επομένους 12 μήνες είναι ίσες με την εύλογη αξία τους αφού η επίδραση 

της προεξόφλησης δεν είναι ουσιαστική. 

 

2015 
ΕΩΣ 1 
ΜΗΝΑ 1-3 ΜΗΝΕΣ  

3-6 
ΜΗΝΕΣ 6-12 ΜΗΝΕΣ 

1-5 
ΕΤΗ 

ΠΑΝΩ 
ΑΠΌ 5 

ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ        

Ασφαλιστικές 
Υποχρεώσεις 8.708,94 185.098,67 26.126,82 52.253,63 - - 272.188,05 
Υποχρεώσεις από 
ασφαλιστικές 
δραστηριότητες - 274.280,23 - - - - 274.280,23 
Λοιπές 
υποχρεώσεις 6,577,58 23.939,56 - - - - 30.517,14 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

8.708,94 483.318,46 26.126,82 52.253,63 0,00 0,00 576.985,42 

        

2014 
ΕΩΣ 1 
ΜΗΝΑ 1-3 ΜΗΝΕΣ  

3-6 
ΜΗΝΕΣ 6-12 ΜΗΝΕΣ 

1-5 
ΕΤΗ 

ΠΑΝΩ 
ΑΠΌ 5 

ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ        
Ασφαλιστικές 
Υποχρεώσεις 22.286,59 602.804,55 66.859,77 133.719,55 - - 825.670,46  
Υποχρεώσεις από 
ασφαλιστικές 
δραστηριότητες -  1.182.998,32  -  -  - - 1.182.998,32  
Λοιπές 
υποχρεώσεις 3.014,14 42.469,23 - - - - 45.483,37 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

25.300,73 1.828.272,10 66.859,77 133.719,55 0,00 0,00 2.054.152,15 

 

 

4 Κρίσιμες λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με το μέλλον. Οι απορρέουσες λογιστικές 

εκτιμήσεις εξ ορισμού σπάνια ταυτίζονται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι λογιστικές εκτιμήσεις 
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και παραδοχές που έχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στη τρέχουσα 

αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εντός του επόμενου οικονομικού έτους παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

Φόρος Εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και άλλους φόρους στη Ελλάδα. Σημαντικές κρίσεις 

απαιτούνται μερικές φορές ώστε να προσδιορισθεί η φορολογική θέση της Εταιρείας για τέτοιους 

φόρους. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων είναι διαφορετικό από τα 

ποσά που είχαν αρχικά αναγνωρισθεί, οι διαφορές θα επιβαρύνουν τον τρέχοντα φόρο, και τις 

φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, στην περίοδο κατά την οποία οι διαφορές αυτές θα 

προσδιοριστούν. 

Αποτίμηση Απαιτήσεων και Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η τρέχουσα αξία των προσδοκώμενων ταμειακών ροών προς την 

Εταιρεία είναι μικρότερη από την λογιστική αξία των απαιτήσεων και λοιπών στοιχείων του 

Ενεργητικού, διενεργείται σχετική πρόβλεψη για να καλύψει την ενδεχόμενη ζημία που θα προκύψει 

κατά την είσπραξη τους. Συνεπώς, η Διοίκηση λαμβάνει απόφαση για το ποσό της απομείωσης με βάση 

τα τρέχοντα στοιχεία και πληροφορίες κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αφορούν αποκλειστικά σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και αναλύονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Έπιπλα, Ηλεκτρονικός και Λοιπός Εξοπλισμός 
31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Αξία Κτήσης:    

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 46.550,97 46.378,77 38.081,20 

Προσθήκες 0,00 172,20 8.297,57 

Πωλήσεις/ Διαγραφές 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο τέλος χρήσης 46.550,97 46.550,97 46.378,77 

    

Σωρευμένες Αποσβέσεις:    

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 34.455,48 27.592,08 19.797,93 

Πωλήσεις/ Διαγραφές 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσης 4.256,82 6.863,40 7.794,15 

Υπόλοιπο τέλος χρήσης 38.712,30 34.455,48 27.592,08 

    

    

Αναπόσβεστη αξία στο τέλος της χρήσης 7.838,67 12.095,49 18.786,69 
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6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αφορούν σε λογισμικά προγράμματα και αναλύονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

 

 

Αναπόσβεστα 
έξοδα 
πρόσκτησης 

Έξοδα Ίδρυσης 
&  πρώτης 
εγκατάστασης 

Έξοδα 
Λογισμικού 

Σύνολο 
Ασώματων 
Παγίων 

Χρήση που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2015     

Αναπόσβεστη αξία αρχής χρήσης 36,17 0,00 37.482,77 37.518,94 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσης (36,17) 0,00 (13.734,12) (13.770,29) 

Αναπόσβεστη αξία 31ης 
Δεκεμβρίου 2015 0,00 0,00 23.748,65 23.748,65 

     

 Αναπόσβεστα 
έξοδα 
πρόσκτησης 

Έξοδα Ίδρυσης 
&  πρώτης 
εγκατάστασης 

Έξοδα 
Λογισμικού 

Σύνολο 
Ασώματων 
Παγίων 

Χρήση που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2014     

Αναπόσβεστη αξία αρχής χρήσης 20.249,04 0,00 51.216,59 71.465,63 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσης (20.212,87) 0,00 (13.733,82) (33.946,69) 

Αναπόσβεστη αξία 31ης 
Δεκεμβρίου 2014 36,17 0,00 37.482,77 37.518,94 

     

 Αναπόσβεστα 
έξοδα 
πρόσκτησης 

Έξοδα Ίδρυσης 
&  πρώτης 
εγκατάστασης 

Έξοδα 
Λογισμικού 

Σύνολο 
Ασώματων 
Παγίων 

Χρήση που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2013     

Αναπόσβεστη αξία αρχής χρήσης 280.448,10 0,00 64.950,71 345.398,81 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσης (260.199,06) 0,00 (13.734,12) 
(273.933,1

8) 

Αναπόσβεστη αξία 31ης 
Δεκεμβρίου 2013 20.249,04 0,00 51.216,59 71.465,63 

 

 

7 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 

Οι «πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» αναλύονται ως ακολούθως: 
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Περιγραφή  31.12.2015 31.12.2014 01.12.2014 

    

Πελάτες εσωτερικού 12.235,41 306.385,53 1.063.244,38 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 12.235,41 306.385,53 1.063.244,38 

 

Δεν κρίθηκε απαραίτητος ο σχηματισμός νέας πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων μέσα στη χρήση.  

 

8 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 

Τα  «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» αναλύονται ως ακολούθως 

 

Περιγραφή  31.12.2015 31.12.2014 01.12.2014 

    

Χρεώστες Διάφοροι 12.969,62 15.162,14 5.731,85 

Χρεωστικά υπόλοιπα στο δημόσιο 264.362,39 241.109,22 358.807,80 

Εγγυήσεις 4.872,12 12.321,24 12.321,24 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 1.766,73 1.001,35 1.478,90 

Σύνολο 283.970,86 269.593,95 378.339,79 

 

Ο λογαριασμός «Χρεωστικά υπόλοιπα στο Δημόσιο» αφορά επιστροφή φόρου εισοδήματος. 

 

9 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετρητών 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

Περιγραφή  31.12.2015 31.12.2014 01.12.2014 

    

Ταμείο 0,00 0,00 0,00 

Καταθέσεις Όψεως 333.299,73 3.198.805,06 3.614.213,17 

Καταθέσεις Προθεσμίας 0,00 0,00 718.623,28 

Σύνολο 333.299,73 3.198.805,06 4.332.836,45 

 

 
Μετά από διάταγμα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου στις 29 Μαρτίου 2013, αποφασίστηκε η μείωση 

κεφαλαίου των καταθέσεων κατά 27,5% για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Κατά την διάρκεια του 2013 η 

Εταιρεία αναγνώρισε ζημιά ύψους 870.645,78 ευρώ λόγω της απόφασης αυτής.  

Οι καταθέσεις όψεως έχουν ανοιχτεί σε αναγνωρισμένα Τραπεζικά Ιδρύματα Ελλάδας, Κύπρου και 

Αγγλίας. 

 

 

 

10 Ασφαλιστικές (τεχνικές) προβλέψεις 
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Ασφαλιστικές (τεχνικές) προβλέψεις 
31.12.2015 Χαρτοφυλάκιο Αντασφαλιστών Ιδία κράτηση 

    

Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 96.116,79 78.219,77 17.897,02 
Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα δικαιώματα 
συμβολαίων 8.390,47  8.390,47 

Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημιές 167.680,79 138.622,03 29.058,76 

    

Σύνολο 272.188,05 216.841,80 55.346,25 

    

    

Ασφαλιστικές (τεχνικές) προβλέψεις 
31.12.2014 Χαρτοφυλάκιο Αντασφαλιστών Ιδία κράτηση 

    

Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 248.068,25 198.871,72 49.196,53 
Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα δικαιώματα 
συμβολαίων 19.370,84  19.370,84 

Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημιές 558.231,37 524.429,50 33.801,87 

    

Σύνολο 825.670,46 723.301,22 102.369,24 

    

    

Ασφαλιστικές (τεχνικές) προβλέψεις 
01.01.2014 Χαρτοφυλάκιο Αντασφαλιστών Ιδία κράτηση 

    

Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 1.545.320,48 691.379,57 853.940,91 
Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα δικαιώματα 
συμβολαίων 300.094,00  300.094,00 

Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημιές 629.539,04 578.440,55 51.098,49 

    

Σύνολο 2.474.953,52 1.269.820,12 1.205.133,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

 

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης αναλύεται ως εξής: 
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Περιγραφή  2015 2014 2013 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 1η Ιανουαρίου 3.851,36 5.688,06 12.080,16 

Κόστος τρέχουσας περιόδου 824,29 14.457,55 24.024,31 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 0,00 0,00 0,00 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους 0,00 (15.000,00) (25.681,25) 

Κόστος μεταφοράς προσωπικού 744,37 0,00 0,00 

Αναλογιστικό κέρδος (ζημιά) στην υποχρέωση 672,15 (1.294,25) (4.735,16) 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 31η Δεκεμβρίου 6.092,17 3.851,36 5.688,06 

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα αναλύονται ως εξής: 

 2015 2014 2013 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 695,61 1.023,11 1.507,82 

Δαπάνη τόκου 128,68 216,15 418,50 

Καθαρό αναλογιστικό κέρδος (ζημία)   0,00 0,00  

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 0,00 13.218,29 22.097,99 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 824,29 14.457,55 24.024,31 

 

Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (OCI) αναλύονται ως εξής: 

 2015 2014 2013 

Παρούσα αξία την 1η Ιανουαρίου 15.393,41 14.099,16 9.364,00 

Ποσό που καταχωρείται στο OCI (672,15) 1.294,25 4.735,16 

Σωρευτικό ποσό που καταχωρείται στο OCI 14.721,26 15.393,41 14.099,16 

 

Κατά τη 16η Ιουνίου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) προέβη στην 

τροποποίηση του προτύπου IAS19. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο (IAS19 R) δεν ισχύει πλέον 

η λογιστική πολιτική των μη καταχωρημένων αναλογιστικών κερδών/ζημιών. Συνεπώς οι εταιρείες δεν 

έχουν τη δυνατότητα να τα συσσωρεύουν και να αναγνωρίζουν μέρος αυτών. Τα αναλογιστικά 

κέρδη/ζημιές που προκύπτουν σε κάθε οικονομική χρήση αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 

Αναγνωρισμένων Κερδών και (Ζημιών) (Other Comprehensive Income -OCI) της χρήσης.  

Επιπλέον, το κόστος προϋπηρεσίας που ανακύπτει κατά τη χρήση 1ης εφαρμογής του αναθεωρημένου 

προτύπου και έπειτα, θα πρέπει να αναγνωρίζεται στο Λογαριασμό Εκμετάλλευσης της χρήσης που 

έγινε η μεταβολή. 

Το αναθεωρημένο πρότυπο IAS19 R ισχύει για οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την 01.01.2013 και 

μετά. Συνεπώς, για τη χρήση 01.01.2015-31.12.2015 οι λογιστικές απεικονίσεις καταρτίστηκαν 

σύμφωνα με το IAS19 R. 

 

12 Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

 

Περιγραφή  31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

    

Λοιπές προβλέψεις από λειτουργικές δραστηριότητες 122.406,50 126.542,79 106.420,80 
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Σύνολο 122.406,50 126.542,79 106.420,80 

  

13 Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες  

Οι υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες αναλύονται ως ακολούθως: 

Περιγραφή  31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

    

Αντασφαλιστές (98.023,01) 162.264,53 706.420,55 
Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής και τρεχούμενοι 
λογ/μοι πρακτόρων 372.408,24 1.020.733,79 1.020.758,86 

Σύνολο 274.385,23 1.182.998,32 1.727.179,41 

 

14 Λοιπές Υποχρεώσεις 

 

Περιγραφή  31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  23.912,16 39.592,54 53.298,23 

Φόροι τέλη τρίτων και αμοιβών προσωπικού 27,40 1.876,69 76.450,43 

Φόρος εισοδήματος 0,00 1.000,00 655.430,61 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 6.577,58 3.014,14 30.095,78 

Σύνολο 30.517,14 45.483,37 815.275,05 

 

15 Δεδουλευμένα ασφάλιστρα 

 

Τα Δεδουλευμένα Καθαρά Ασφάλιστρα αναλύονται ως εξής: 

 

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα 31.12.2015 31.12.2014 

Εγγεγραμμένα μικτά ασφάλιστρα  150.922,50 446.476,09 

Μεταβολή πρόβλεψης μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 151.951,73 1.297.252,23 

Σύνολο δεδουλευμένων ασφαλίστρων 302.874,23 1.743.728,32 

   

Δεδουλευμένα αντασφάλιστρα 31.12.2015 31.12.2014 

Εγγεγραμμένα μικτά αντασφάλιστρα  (136.271,39) (668.327,69) 

Μεταβολή πρόβλεψης μη δεδουλευμένων αντασφαλίστρων (120.651,95) (492.507,85) 

Σύνολο δεδουλευμένων αντασφαλίστρων (256.923,34) (1.160.835,54) 

   

Δεδουλευμένα δικαιώματα συμβολαίων 29.521,44 299.718,48 

   

Δεδουλευμένα Kαθαρά Aσφάλιστρα 75.472,33 882.611,26 

 

16 Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 

Οι Λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
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Περιγραφή  31.12.2015 31.12.2014 

Πληρωθείσες Αποζημιώσεις 366.506,58 69.744,02 

Αναλογία αντασφαλιστών (357.819,97) (61.174,13) 

Μεταβολή εκκρεμών ζημιών εταιρείας (390.550,58) (71.353,98) 

Μεταβολή εκκρεμών ζημιών αντασφαλιστών 385.807,47 54.057,36 

Σύνολο ασφαλιστικών αποζημιώσεων 3.943,50 (8.726,73) 

 

17 Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής  

Τα Δεδουλευμένα Καθαρά Ασφάλιστρα αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή  31.12.2015 31.12.2014 
Καταβληθείσες προμήθειες παραγωγής 0,00 (20.241,50) 
Έσοδα από προμήθειες αντασφαλιστών 37.170,95 20.988,20 
Εισερχόμενες προμήθειες από τοποθέτηση εργασιών 164.516,13 0,00 
Εξερχόμενες προμήθειες από τοποθέτηση εργασιών (54.838,31) 0,00 

Σύνολο 146.848,77 746,70 

 

18 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Περιγραφή  31.12.2015 31.12.2014 

Μισθοί και ημερομίσθια - Επιδόματα προσωπικού 67.910,36 117.659,87 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 16.815,50 36.681,01 

Λοιπές δαπάνες προσωπικού  1.271,76 2.616,54 

Αποζημίωση απόλυσης 0,00 15.000,00 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 1.568,67 (542,46) 

Σύνολο 87.566,29 171.414,96 

 

19 Γενικά έξοδα λειτουργίας-Αποσβέσεις 

Τα γενικά έξοδα λειτουργίας, αναλύονται ως εξής: 

 

Περιγραφή  31.12.2015 31.12.2014 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 34.747,43 67.926,34 

Τηλεφωνικά - ταχυδρομικά 7.373,80 61.323,30 

Έξοδα κτιρίων 40.472,28 47.578,52 

Επισκευές και συντηρήσεις μηχανογράφησης 8.926,66 13.560,84 

Φόροι - Τέλη 1.276,38 45.869,57 

Διάφορα έξοδα 15.649,50 27.230,10 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.035,24 2.732,26 

Σύνολο 109.481,29 266.220,93 

 
Οι αποσβέσεις χρήσης ανέρχονται σε ποσό € 17.990,94  (2014: € 20.597,52). 

20 Χρηματοοικονομικά έσοδα & έξοδα - Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης 
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Περιγραφή  31.12.2015 31.12.2014 

   

Πιστωτικοί Τόκοι 1.317,92 60.928,82 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (4.365,63) (3.697,82) 

Σύνολο (3.047,71) 57.231,00 

 

Περιγραφή  31.12.2015 31.12.2014 

   

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 11.391,81 272,00 

Σύνολο 11.391,81 272,00 

 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αφορούν κυρίως έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 

προηγούμενων ετών. 
 

 

21 Φόρος εισοδήματος 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Φόρος εισοδήματος» αναλύεται ως εξής: 

 

Περιγραφή  31.12.2015 31.12.2014 

Φόρος κερδών χρήσης 2.474,69 133.993,31 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (765,38) 477,55 

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος 1.709,31 134.470,86 

 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια 

βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά 

εκκρεμή έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 

φορολογούμενου, και με βάση τους ελέγχους αυτούς, να οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές 

υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων, που 

ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 

 

Ο φορολογικός συντελεστής που ίσχυε για την χρήση 2014 ήταν 26% ενώ για την χρήση 2015 ο  

συντελεστής αυξήθηκε σε 29%. 

 

 

 

 

22 Αποτελέσματα εις νέο 

 

Τα  αποτελέσματα εις νέο του υποκαταστήματος αναλύονται ως εξής: 
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Περιγραφή  Ποσά σε Ευρώ 

  

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 1.901.397,44 

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη 4.735,16 

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης 98.843,62 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 2.004.976,22 

  

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη 1.294,25 

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης 356.883,42 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 2.363.153,89 

  

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη (672,15) 

Εξαγωγή κερδών υποκαταστήματος στο κεντρικό (2.200.000,00) 

Λοιπές Κινήσεις (4,58) 

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης 9.973,87 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 172.451,03 

  

 

23 Λοιπές πληροφορίες  

 

Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη: 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

CNP ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ   

Έξοδα προμηθειών 36,17 (72,36) 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (11,05) (22,10) 

CNP ΖΩΗΣ ΑΑΕ   

Έξοδα ενοικίων γραφείων 23.404,20 29.232,00 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (120,23) (240,46) 

BANK OF CYPRUS   

 Χρηματοοικονομικές συναλλαγές (τόκοι) 0,00 3.383,99 

CNP CYPRIALIFE LTD   

Έξοδα ασφαλίστρων προσωπικού 1.271,76 2.616,54 

CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ LTD   

Έξοδα αντασφάλειας  53.124,61 299.245,47 

Έσοδα αντασφαλιστικών προμηθειών (27.562,31) 0,00 
 

 

24 Φορολογικός έλεγχος 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2009, με την διαδικασία 

της περαίωσης ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων του νόμου 3888/2010. Η ανέλεγκτη φορολογικά 

χρήση για το 2010 και 2011 θα ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές βάσει των κανόνων και διαδικασιών 

που ίσχυαν μέχρι την εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου. Σύμφωνα με τον Ν.3842/2010 άρθρο 
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17 παράγραφος 3 και την ΠΟΛ 1159/2011 που έχουν ισχύ για ισολογισμούς που κλείνουν από 30 

Ιουνίου 2011 και μετά, ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων που ελέγχονται υποχρεωτικά από 

Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο του Ν. 

3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α΄) θα διενεργείται πλέον από αυτούς.  

Οι νόμιμοι ελεγκτές θα εκδίδουν «’Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης». Οι χρήσεις 2012, 2013 και 

2014 έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγμένο σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 τακτικό ελεγκτή σύμφωνα 

με το άρθρο 82 του Ν. 2238/1994 και το άρθρο 65α Ν.4174/13 και τα σχετικά πιστοποιητικά 

φορολογική συμμόρφωσης που εκδόθηκαν δεν περιείχαν επιφυλάξεις. Η χρήση 2015 ελέγχεται από 

την Ελεγκτική Εταιρεία Mazars, με το σχετικό πιστοποιητικό να αναμένεται να εκδοθεί τον Αύγουστο 

του 2016. 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016  δεν  εξαιρούνται  από  τη  διενέργεια  τακτικού  φορολογικού  

ελέγχου  από  τις  αρμόδιες φορολογικές αρχές οι  επιχειρήσεις  για  τις  οποίες  εκδίδεται  φορολογικό  

πιστοποιητικό  χωρίς  επιφυλάξεις  για παραβάσεις τις φορολογικής νομοθεσίας.  

Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργούν τον δικό τους 

φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 για τις οποίες έχει εκδοθεί φορολογικό 

πιστοποιητικό από τον τακτικό ελεγκτή. 

25 Δεσμέυσεις 

-Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη (η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα). 

-Οι πάσης φύσεως επίδικες υποθέσεις της εταιρείας, σύμφωνα με την άποψη του Νομικού Συμβούλου 

της εταιρείας δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση ή τη λειτουργία της 

εταιρείας. 

-Οι δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

Ανάλυση δεσμεύσεων για λειτουργικές 

μισθώσεις 2015 2014 
1 έτος 2.274,47 22.722,52 

Από 1 έως 5 έτη 9.097,91 89.855,21 
Πέραν των 5 ετών 0,00 1.849,11 

Σύνολο δεσμεύσεων για λειτουργικές 
μισθώσεις 11.372,37 114.426,84 

 

 

 

 

 

 

26 Πρώτη  Εφαρμογή  των  Διεθνών  Προτύπων  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς  και 

Συμμόρφωση 

 

Η Εταιρεία εφάρμοσε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  αναδρομικά ώστε να 

καταρτίσει την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης την 1η Ιανουαρίου 2014. Έως  τη  χρήση  που  έληξε  
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31  Δεκεμβρίου  2014,  η  Εταιρεία  προετοίμαζε  τις  Οικονομικές Καταστάσεις  σύμφωνα  με  τα  

άρθρα  42α &  43γ  του  Νόμου  περί  Ανωνύμων  Εταιρειών 2190/1920. 

 

Εκτιμήσεις 

Κατά την ημερομηνία μετάβασης οι εκτιμήσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. δεν  

διαφέρουν από εκείνες που είχαν γίνει σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Συμφωνία Καθαρής θέσης μεταξύ Ν. 2190/20 και Δ.Π.Χ.Α. 

 

 2014 2013 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με Δ.Π.Χ.Α. 2.363.153,89 2.004.976,22 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με Ν.2190/20 2.346.759,55 1.989.403,16 

Διαφορές 16.394,34 15.573,06 

   

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη 15.393,41 14.099,16 

Αναβαλλόμενη φορολογία 1.001,35 1.478,90 

Λοιπά 0,42 5,00 
Σύνολο 16.394,34 15.753,06 

 

 

Συμφωνία της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος μεταξύ Ν.2190/1920 και Δ.Π.Χ.Α 

 

 2014 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με Δ.Π.Χ.Α. 356.883,42 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με Ν.2190/20 357.356,39 

Διαφορές 472,97 

  

Αναβαλλόμενη φορολογία (477,55) 

Λοιπά 4,58 
Σύνολο 472,97 

 

 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Η Εταιρεία δεν κατάρτιζε Κατάσταση Ταμειακών Ροών σύμφωνα με τον Ν.2190/1920. 
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27 Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα τα οποία αφορούν την 

Εταιρεία και για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 1 έως 32 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και εγκρίθηκαν στις 02 Αυγούστου 2016. 


