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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

  

Προς το Νόμιμο Αντιπρόσωπο του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της εταιρείας «CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος της Εταιρείας «CNP 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», εφεξής «το Υποκατάστημα», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος, ταμειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 
και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.  

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
την οικονομική θέση του υποκαταστήματος της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική 
τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Βάση γνώμης  

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 
παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 
ανεξάρτητοι από το Υποκατάστημα, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως 
αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για 
τη γνώμη μας.  

Ευθύνες του Νόμιμου Αντιπρόσωπου επί των οικονομικών καταστάσεων 

Ο νόμιμος αντιπρόσωπος έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που ο νόμιμος αντιπρόσωπος καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, ο νόμιμος αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για την 
αξιολόγηση της ικανότητας του υποκαταστήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 
λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν ο νόμιμος αντιπρόσωπος είτε προτίθεται να 
ρευστοποιήσει το Υποκατάστημα ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 
επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.  

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο 
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 
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ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που 
λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.   

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 
Επίσης: 
 
 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε 
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου.  
 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Υποκαταστήματος.  
 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τον νόμιμο αντιπρόσωπο.   
 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τον νόμιμο αντιπρόσωπο της λογιστικής βάσης της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως 
προς την ικανότητα του Υποκαταστήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται 
ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα το Υποκατάστημα να παύσει να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  
 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.  
 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στον νόμιμο αντιπρόσωπο, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων 
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.  

 

 

 
 

Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 

Λ. Αμφιθέας 14, 175 64, Παλαιό Φάληρο 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154 

Παλαιό Φάληρο, 31 Ιουλίου 2021 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Νικόλαος Κασουρίδης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 22511 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

   (Ποσά σε Ευρώ) 

 Σημειώσεις 31.12.2020 31.12.2019 

       

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα 15 406.385,39 244.301,50 

Δεδουλευμένα αντασφάλιστρα 15 (377.095,62) (217.223,39) 

Δεδουλευμένα δικαιώματα συμβολαίων 15 14.019,32 12.155,54 

Δεδουλευμένα καθαρά ασφάλιστρα  
43.309,09 39.233,65 

 
 

  

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 16 (10.356,24) (5.268,53) 

Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής 17 11.640,52 31.790,40 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 18 (121.917,28) (122.300,63) 

Γενικά έξοδα λειτουργίας  19 (22.294,16) (42.183,47) 

Αποσβέσεις 19 (6.984,73) (5.868,10) 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 20 0,25 193,38 

Κέρδη/ (Ζημίες) Εκμετάλλευσης  
(106.602,55) (104.403,30) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 20 (3.350,92) 11.314,47 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων  
(109.953,47) (93.088,83) 

Μείον Φόροι 21 0,00 (2.834,86) 

Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους  
(109.953,47) (95.923,69) 

Λοιπά συνολικά έσοδα  
  

Αναλογιστικές Ζημιές  
(379,62) (1.035,16) 

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα  (110.333,09) (96.958,85) 
 

 

 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2021 

 

                      Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου 

     

 

 

     

                    Γεωργακόπουλος Γεώργιος Τσαγκάρη Ευαγγελία 

                    ΑΔΤ ΑΙ117665 ΑΔΤ ΑΗ579733  

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0040375/Α’ ΤΑΞΗ 

                      

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 Σημ. 31.12.2020 31.12.2019 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού  
  

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5 27.651,71 34.484,54 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 6 5.924,10 0,00 

Σύνολο μη κυκλοφοριακών στοιχείων  33.575,81 34.484,54 

  
  

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού  
  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  7 58.766,45 119.088,16 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 8 3.706,73 4.846,09 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  9 592.355,67 837.563,50 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές συμβάσεις 10 242.316,72 373.152,75 

Σύνολο κυκλοφορούντων  στοιχείων  897.145,57 1.334.650,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  930.721,38 1.369.135,04 

  
  

Παθητικό  
  

Λογαριασμός Έδρας 22 308.998,67 419.331,76 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   308.998,67 419.331,76 

  
  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 11 15.598,23 13.808,61 

Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 12 67.406,96 68.895,96 

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις 10 283.449,72 417.179,91 

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές 

δραστηριότητες 13 
189.831,98 

 
355.742,03 

Λοιπές υποχρεώσεις 14 65.435,82 94.176,77 

Σύνολο  υποχρεώσεων   621.722,71 949.803,28 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

930.721,38 1.369.135,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

(Ποσά σε ευρώ) 

31.12.2020 31.12.2019 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

Kέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων      (109.953,47) (93.088,83) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 6.984,73 5.868,10 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 1.410,00 1.434,00 

Μεταβολή στα αναπόσβεστα έξοδα πρόσκτησης (921,54) (103,41) 

Εισπραχθέντες Τόκοι (200,84) (14.185,68) 

Έσοδα από τόκους 200,84 14.185,68 

   

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

λειτουργικές δραστηριότητες :   

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  60.321,71 (112.697,64) 

Μείωση / (αύξηση) λοιπών στοιχείων ενεργητικού 2.060,90 2.199,33 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από αντασφαλιστικές 

συμβάσεις 

130.836,03 (37.977,17) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (325.549,16) 18.500,72 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 

(234.810,80) (215.864,90) 

  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (6.076,00) (37.480,27) 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες (6.076,00) (37.480,27) 

  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Αύξηση / (μείωση) χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (4.321,03) 24.664,07 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (4.321,03) 24.664,07 

  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (245.207,83) (228.681,10) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  837.563,50 1.066.244,60 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  592.355,67 837.563,50 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 33 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 λειτουργία και δραστηριότητα του 

υποκαταστήματος σήμερα  γίνεται με έδρα την οδό Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού 162-164 (ΚΤΙΡΙΟ 1)  με 

διορισμένο νόμιμο εκπρόσωπο τον κο. Γεώργιο Γεωργακόπουλο 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). 

 

Τον Μάρτιο 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον COVID-19 πανδημία και στα 

μέσα του εν λόγω μήνα ξεκίνησαν να επιβάλλονται και στην ελληνική επικράτεια μέτρα περιορισμού 

εξάπλωσης του κορωνοϊού και προστασίας από την πανδημία. Δεδομένου ότι πανδημία είναι σε εξέλιξη 

υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια και έκταση της και κατά συνέπεια τον αντίκτυπο 

της στην παγκόσμια οικονομία. Η επίδραση του COVID – 19 στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά 

την ημερομηνία υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων είναι περιορισμένη και η Διοίκηση της 

Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που 

κρίνονται αναγκαίες για τη διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας της Εταιρείας. 

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 
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έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 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. 

2.1.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 

παρατίθεται παρακάτω: 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Ορισμός συνενώσεων επιχειρήσεων»  

Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση μιας οντότητας κατά τη διαδικασία προσδιορισμού 

της φύσης των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτούν, με στόχο να διαχωριστεί 

η απόκτηση μια επιχείρησης από αυτήν μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Ο νέος ορισμός εστιάζει 

στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους 

πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή 

μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και τρίτους.  

Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» 

Οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 

συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Ο 

νέος ορισμός προσδιορίζει ότι: «μια πληροφορία είναι σημαντική από τη στιγμή που μπορεί εύλογα να 

θεωρηθεί πως η παράλειψη, η απόκρυψη ή η ανακρίβεια των δεδομένων της θα επηρεάσει την 

οικονομική πληροφόρηση που παρέχει η οντότητα και κατά συνέπεια τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων αυτής. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός 

του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. 

Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς» 

Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών από τις εταιρίες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη 

σταδιακή κατάργηση των επιτοκίων αναφοράς και αντικατάσταση από ένα εναλλακτικό επιτόκιο 

αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες 

να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισής τους, οι 

οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτή την αβεβαιότητα. 

Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιουνίου 2020. Το πρότυπο τροποποιήθηκε απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή 

των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις 

ενοικίου που προκύπτουν ως συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική 

διευκόλυνση στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί 

μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η 

αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

▪ Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι ουσιαστικά ίδιο 

με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή,  

▪ Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν από 

την 30η Ιουνίου 2021  

▪ Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης  

Bάση του προτύπου, η έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19 δεν θεωρείται τροποποίηση 

της μίσθωσης.Το ποσό της έκπτωσης για την περίοδο Μάρτιος – Δεκέμβριος 2020 είναι ευρώ 12.726,40 

και αναλύεται περαιτέρω στη σημείωση 13, στα λοιπά έσοδα. 

Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία 

δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με 

συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το IASB εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο (τροποποιήσεις στις 

παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου) το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που 

επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. 
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Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο 

ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές 

όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. 

Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

Τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν δημοσιευθεί αλλά ισχύουν για την 

ετήσια οικονομική περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

εταιρεία νωρίτερα. 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) : «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς 

Επιτοκίου – Φάση 2 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην 

αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας 

στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές 

που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια 

εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως 

αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε και εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9» 

Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4 

«Ασφαλιστήρια συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι 

οντότητες να υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2023. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε και εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια - Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση»  

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα 

που λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για 

την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των 

εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα 

της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε. 

και εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022. 
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ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα 

συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που 

σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί 

χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά 

στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ε.Ε. και εφαρμόζεται  στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2022. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες»  

Οι τροποποιήσεις παρέχουν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1 όσον 

αφορά τη ταξινόμηση των δανειακών και λοιπόν υποχρεώσεων με αβέβαιη ημερομηνία εκκαθάρισης, 

ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες στη κατάσταση Οικονομικής θέσης. Οι τροποποιήσεις τίθενται 

σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2023, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17  

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν 

τον Ιούνιο του 2020, αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την αναγνώριση, 

επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του 

προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία 

οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά 

τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το 

ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.E και εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018-2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022):  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε συγκεκριμένα ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 
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Η τροποποίηση προβλέπει ότι θυγατρική που επιλέγει να εφαρμόσει την παράγραφο Δ16 (α) του ΔΠΧΑ 

1 μπορεί να χρησιμοποιήσει ως συσσωρευμένες διαφορές μετατροπής τα ποσά που αναφέρει η μητρική, 

με βάση την ημερομηνία μετάβασης της μητρικής σε ΔΠΧΑ.. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»:  

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την 

αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν 

να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι 

αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση του 10%.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις 

μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί 

οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τo χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης.. 

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 

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. Για τις 

εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων η ωφέλιμη ζωή υπολογίζεται βάση των όρων της σύμβασης μίσθωσης 

ενώ για τα λοιπά πάγια η ωφέλιμη ζωή ορίζεται σε 5-10 έτη. 
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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 

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. 
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2.9 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν 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. 

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 
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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. 

 

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.  

 

 

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. 
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Σύμφωνα με το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο (Ν. 2112/1920), όταν οι υπάλληλοι παραμένουν στην 

υπηρεσία μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης, δικαιούνται εφάπαξ παροχής η οποία υπολογίζεται με βάση 

τα χρόνια υπηρεσίας τους και τις απολαβές τους κατά την ημερομηνία της αποχώρησης  τους. 

Για το λόγο αυτό η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη, με χρήση της μεθόδου προβεβλημένης πιστωτικής 

μονάδας υποχρέωσης (projected unit credit), βάσει της οποίας η υποχρέωση για κάθε έναν από τους 

δικαιούχους παροχής, είναι η αναλογιστική παρούσα αξία της παροχής κατά την αποχώρηση , όπως 

αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση τα έτη της ήδη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας. 

Για τον υπολογισμό της υποχρέωσης ακολουθείται ο τύπος και ο τρόπος αύξησης της παροχής όπως 

προκύπτει από το νόμο και λαμβάνονται υπόψη τα μέγιστα ισχύοντα όρια, οι συνθήκες και οι 

περιορισμοί, καθώς και τα εξατομικευμένα στοιχεία του δικαιούχου παροχής. 

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και αίτια εξόδου από την υπηρεσία, η μέση ετήσια μελλοντική αύξηση της 

μισθοδοσίας, καθώς και το προεξοφλητικό επιτόκιο, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, 

διάρκειας συμβατής με την εκτιμώμενη διάρκεια των δεσμεύσεων για παροχές. 

Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται σε ετήσια βάση, βάσει αναλογιστικής μελέτης που εκπονείται 

από πιστοποιημένο ανεξάρτητο αναλογιστή. 

2.13 Αμοιβές και έσοδα από προμήθειες 

 

Προμήθειες και συναφή έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά το χρόνο περαίωσης της συναλλαγής. 

2.14 Ασφαλιστήρια συμβόλαια 

 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια 

Η Εταιρεία εκδίδει κυρίως βραχυπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια σε όλους τους κλάδους 

ασφαλίσεων κατά ζημιών που δραστηριοποιείται. 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης καλύπτουν τους πελάτες της Εταιρείας από τον κίνδυνο 

πρόκλησης ζημιάς σε τρίτους (αστική ευθύνη) κατά τη διάρκεια των νόμιμων δραστηριοτήτων τους. 

Οι περιπτώσεις που καλύπτονται συμπεριλαμβάνουν συμβατικά και μη γεγονότα. Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο της ευθύνης εργοδότη, καθώς επίσης και 

της γενικής αστικής ευθύνης ιδιωτών και επιχειρήσεων. 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσίας κυρίως καλύπτουν τους πελάτες της Εταιρείας από τον κίνδυνο 

ζημιάς ή ολικής καταστροφής στις περιουσίες τους και σε ορισμένες περιπτώσεις για απώλεια εσόδων 

από την αδυναμία χρησιμοποίησης της περιουσίας αυτής. 

Τα ασφάλιστρα των συμβολαίων ζημιών αναγνωρίζονται ως έσοδα (δεδουλευμένα ασφάλιστρα) 

αναλογικά με την περίοδο διάρκειας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Κατά την ημερομηνία κλεισίματος 

των οικονομικών καταστάσεων το ποσό των καταχωρηθέντων ασφαλίστρων που αναλογεί στο επόμενο 

ή στα επόμενα έτη μεταφέρεται στο απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Για όλους τους 

κλάδους ασφάλισης ζημιών, το απόθεμα αυτό υπολογίζεται με βάση την αναλογία χρόνου από την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων μέχρι την λήξη της περιόδου για την οποία έχουν 

καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα και τα δικαιώματα στα μητρώα. Τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται πριν από 

την αφαίρεση των πληρωτέων προμηθειών. Οι αποζημιώσεις και τα έξοδα αποζημιώσεων 

αναγνωρίζονται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, με βάση την εκτιμώμενη υποχρέωση για 

αποζημίωση στους ασφαλισμένους της Εταιρείας ή σε τρίτους που ζημιώθηκαν από ενέργειες ή 
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παραλείψεις πελατών της Εταιρείας. Αυτές περιλαμβάνουν καταβληθείσες αποζημιώσεις, καθώς και 

άμεσα και έμμεσα έξοδα και υπολογίζονται έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις υποχρεώσεις από 

ασφαλιστικούς κινδύνους που έχουν επέλθει μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, 

ανεξαρτήτως του εάν έχουν ή όχι δηλωθεί στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν προεξοφλεί τις υποχρεώσεις 

της για εκκρεμείς αποζημιώσεις. Γίνεται πλήρης πρόβλεψη του τελικού κόστους όλων των 

αποζημιώσεων που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία κλεισίματος, με αφαίρεση των ποσών που 

δικαιούται να ανακτήσει από αντασφαλιστές, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.  

Ασφαλιστικές προβλέψεις 

Η Εταιρεία τηρεί κατάλληλα αποθεματικά με σκοπό την κάλυψη των μελλοντικών υποχρεώσεων της, 

που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι ασφαλιστικές προβλέψεις διακρίνονται στα 

ακόλουθα είδη : 

Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα: Αντιπροσωπεύουν το μέρος των εγγεγραμμένων 

ασφαλίστρων που καλύπτει κατ’ αναλογία την περίοδο από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα στα 

αντίστοιχα μητρώα της Εταιρείας. 

Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις: Είναι εκείνες που σχηματίζονται την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων για την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων από ασφαλιστικούς κινδύνους, 

που έχουν επέλθει μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ή 

όχι δηλωθεί, για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα σχετικά ποσά των ασφαλιστικών αποζημιώσεων 

και των συναφών εξόδων ή δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές ύψος τους ή αμφισβητείται η έκταση της 

ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας. Το ύψος της εκτιμούμενης πρόβλεψης προσδιορίζεται με βάση τις 

διαθέσιμες πληροφορίες την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων όπως 

πραγματογνωμοσύνες, ιατρικές εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις.  

Πληρωτέες παροχές: Είναι οι ασφαλιστικές παροχές που οφείλονται στους ασφαλισμένους και για 

διάφορους λόγους δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. 

Η εκτίμηση των ασφαλιστικών προβλέψεων διενεργείται κατά την ημερομηνία σύνταξης oικονομικών 

καταστάσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρχές και κανόνες αποτίμησης ανά κατηγορία 

ασφαλιστικής πρόβλεψης τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» όσον αφορά την πρώτη 

φάση εφαρμογής του προτύπου. 

Η διαφορά των ασφαλιστικών προβλέψεων (αύξηση / μείωση) σε σχέση με προηγούμενη αποτίμησή 

τους, μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όσον αφορά τις αναλογούσες προβλέψεις επί ιδίας 

κράτησης της Εταιρείας, το δε υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται σε χρέωση των αντασφαλιστών, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται από τις αντασφαλιστικές συμβάσεις. 

Μεταφερόμενα Έξοδα Πρόσκτησης 

Οι μεταφερόμενες προμήθειες και έξοδα πρόσκτησης που σχετίζονται με την εξασφάλιση νέων 

συμβολαίων και τις ανανεώσεις των υφισταμένων συμβολαίων περιλαμβάνονται στον λογαριασμό 

«Λοιπά στοιχεία ενεργητικού». Όλα τα άλλα κόστη αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν προκύπτουν. Τα 

μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης αποσβένονται αναλογικά με τα δουλευμένα ασφάλιστρα. 

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις που σχετίζονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια 
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Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες και περιλαμβάνουν 

ποσά που οφείλονται από και προς συνεργάτες και ασφαλισμένους. Εάν υπάρξει αντικειμενική ένδειξη 

απομείωσης των απαιτήσεων αυτών, η Εταιρεία μειώνει τη λογιστική τους αξία ανάλογα και αναγνωρίζει 

τη ζημιά απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η Εταιρεία εξετάζει τις αντικειμενικές ενδείξεις 

απομείωσης και αναγνωρίζει ζημιές απομείωσης αναφορικά με τις απαιτήσεις από ασφαλιστήρια 

συμβόλαια ακολουθώντας τις λογιστικές της αρχές. 

Έλεγχος επάρκειας ασφαλιστικών αποθεμάτων 

Η Μητρική Εταιρεία στην Κύπρο πραγματοποιεί σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων έλεγχο επάρκειας των ασφαλιστικών της αποθεμάτων (“Liability Adequacy Test”), 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 4, χρησιμοποιώντας τρέχουσες εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμειακών ροών 

των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της καθώς και των σχετικών εξόδων διαχείρισης. Στην περίπτωση που 

οι προκύπτουσες υποχρεώσεις από τον έλεγχο επάρκειας υπερβαίνουν τα ασφαλιστικά αποθέματα που 

έχουν υπολογισθεί βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου μείον τα μεταφερόμενα έξοδα 

πρόσκτησης, η επιπρόσθετη πρόβλεψη αυξάνει τα αποθεματικά των κλάδων στους οποίους αφορά και 

επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων για τη χρήση για την οποία διενεργείται ο έλεγχος. 

Αντασφαλιστικές συμβάσεις 

Οι αντασφαλιστικές συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρεία προκειμένου να αποζημιωθεί για ζημιές ενός ή 

περισσοτέρων συμβολαίων που εκδίδονται από αυτήν, πληρούν την προϋπόθεση της κατανομής τους 

ως ασφαλιστικά προϊόντα και ταξινομούνται ως συμβόλαια αντασφάλισης. Ασφαλιστικά συμβόλαια που 

συνάπτει η Εταιρεία με συμβαλλόμενο μέρος έναν άλλο ασφαλιστή (αναλήψεις), συμπεριλαμβάνονται 

στα ασφαλιστικά προϊόντα.  

Τα οφέλη της Εταιρείας από τις αντασφαλιστικές συμβάσεις, αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού 

στον λογαριασμό «Απαιτήσεις από αντασφαλιστές». Οι «Απαιτήσεις από αντασφαλιστές» αφορούν τη 

συμμετοχή των αντασφαλιστών στα ασφαλιστικά αποθέματα της Εταιρείας, βάσει των 

αντασφαλιστικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας 

από τους αντασφαλιστές (κυρίως λόγω της συμμετοχής των αντασφαλιστών στις πληρωθείσες 

αποζημιώσεις) αναγνωρίζονται ως στοιχείο ενεργητικού στο λογαριασμό «Λοιπές Απαιτήσεις». Οι 

υποχρεώσεις προς τους αντασφαλιστές αφορούν κυρίως τα οφειλόμενα αντασφάλιστρα τα οποία 

αναγνωρίζονται ως δαπάνη σε δεδουλευμένη βάση. 

Η αντασφάλιση είναι σημαντικό εργαλείο διαχείρισης και περιορισμού της έκθεσης της Εταιρείας στον 

κίνδυνο ζημιών από ασφαλιστήρια συμβόλαια. Όλες οι εκχωρήσεις γίνονται σε αντασφαλιστικές 

εταιρείες οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η Διοίκηση της Εταιρείας. Κατά το σχεδιασμό 

των αντασφαλιστικών της προγραμμάτων, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη την οικονομική υγεία των 

αντασφαλιστών της, καθώς επίσης και τα οφέλη και το κόστος της αντασφαλιστικής κάλυψης, ώστε 

να διασφαλίσει ότι όλοι οι κίνδυνοι έχουν ορθή και επαρκή αντασφαλιστική προστασία. 

Η Εταιρεία εξετάζει αν οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές έχουν υποστεί απομείωση κατά την σύνταξη 

των οικονομικών καταστάσεων. Αν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις ότι μια απαίτηση έχει υποστεί 

απομείωση, τότε μειώνει τη λογιστική αξία τους αναλόγως και αναγνωρίζει τη ζημία απομείωσης στα 

αποτελέσματα. Μία απαίτηση από αντασφαλιστή είναι απομειωμένη όταν και μόνον όταν: 

Υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις, ως αποτέλεσμα γεγονότος που συνέβη μετά την αρχική 

αναγνώριση της απαίτησης, ότι η Εταιρεία ενδέχεται να μην εισπράξει ολόκληρο το ποσό που του 

αναλογεί σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, και 
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Το γεγονός αυτό έχει αξιόπιστα μετρήσιμη επίδραση στα ποσά τα οποία η Εταιρεία θα εισπράξει από 

τον αντασφαλιστή. 

2.15 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. 

 

Το ποσό των προβλέψεων επανεκτιμάται και προσαρμόζεται κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων. Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται στην παρούσα αξία των κεφαλαίων 

που αναμένεται να απαιτηθούν για να τακτοποιήσουν την συγκεκριμένη υποχρέωση. Ο υπολογισμός 

της παρούσας αξίας στηρίζεται σε προεξοφλητικά επιτόκια που αντανακλούν τις σημερινές εκτιμήσεις 

για την χρονική αξία του χρήματος. Προβλέψεις για μελλοντικές λειτουργικές ζημίες δεν 

αναγνωρίζονται. Το ποσό της σχηματισμένης πρόβλεψης επανεκτιμάται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης 

των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Οι ήδη σχηματισθείσες προβλέψεις μειώνονται με τα ποσά που καταβάλλονται για το διακανονισμό των 

συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Μελλοντικά γεγονότα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν το ποσό που θα 

απαιτηθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης για την οποία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο όταν υπάρχουν επαρκείς αντικειμενικές ενδείξεις ότι θα πραγματοποιηθούν. 

 

Αποζημιώσεις που τυχόν λαμβάνονται από τρίτους και αφορούν μέρος ή όλο το ποσό της εκτιμώμενης 

εκροής, αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του Ενεργητικού, μόνο όταν είναι βέβαιη η είσπραξή τους. Στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων, το έξοδο που αφορά την πρόβλεψη εμφανίζεται συμψηφισμένο με το 

ποσό που αναγνωρίζεται για αποζημίωση. 

 

Δεν καταχωρούνται προβλέψεις για μελλοντικά έξοδα που σχετίζονται με τις συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες του ομίλου. 

2.16 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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Πληροφόρηση περί Τομέων Δραστηριότητας 

Το Δ.Λ.Π. 14 «Αναφορά και Πληροφόρηση Περί Τομέων Δραστηριότητας», θέτει κριτήρια για τον 

προσδιορισμό των διακεκριμένων τομέων και γεωγραφικών περιοχών δραστηριότητας των 

επιχειρήσεων. Οι τομείς ορίζονται με βάση τη διάρθρωση της Εταιρείας, εφόσον οι υπεύθυνοι για τη 

λήψη οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά. Οι τομείς που 

πρέπει να αναφερθούν ξεχωριστά προσδιορίζονται με βάση τα ποσοτικά κριτήρια που θέτει το 

Πρότυπο. Η δραστηριότητα της Εταιρείας αφορά αποκλειστικά τον τομέα ασφαλίσεων Γενικού Κλάδου 

και ως εκ τούτου δεν απαιτείται διατομεακή παρουσίαση των κονδυλίων των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

2.17 Μισθώσεις 

Οι απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 επηρεάζουν την Εταιρεία ως μισθώτρια. Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει το 

νέο πρότυπο αναδρομικά σε κάθε προηγούμενη περίοδο, αλλά έχει εφαρμόσει την τροποποιημένη 

αναδρομική προσέγγιση. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν αναδιατυπώνεται. 

Κατά τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες λειτουργικές 

μισθώσεις προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το σχετικό επιτόκιο προεξόφλησης (incremental 

borrowing rate) και αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις από μισθώσεις. Τα 

δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων, κατά την 1 Ιανουαρίου 2020, αναγνωρίζονται σε 

ποσό που ισούται με την υποχρέωση από μισθώσεις, προσαρμοσμένο κατά το ποσό προπληρωμένων 

ή δεδουλευμένων μισθωμάτων.   

 

Οι σημαντικότερες πολιτικές και πρακτικές διευκολύνσεις που εφαρμόστηκαν έχουν ως εξής:  

 

▪ Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης παρουσιάζονται στα Πάγια περιουσιακά στοιχεία και 

αναλύονται στην σημείωση 5. Αφορούν κτίρια χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

▪ Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις από μισθώσεις παρουσιάζονται στις Λοιπές υποχρεώσεις και 

αναλύονται στην σημείωση 14. 

Η εταιρεία όσων αφορά τις μακροχρόνιες χρηματοοικονομικές της μισθώσεις έχει προχωρήσει σε 

εξοφλήσεις ποσού 5.726,88 για κτίρια.  

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

χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας, 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 31.12.2020 31.12.2019 

Πελάτες 58.766,45 119.088,16 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού που δεν είναι σε 
καθυστέρηση και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διαγραφής 58.766,45 119.088,16 

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 

 

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. 
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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. 

 

2020 
ΕΩΣ 1 
ΜΗΝΑ 1-3 ΜΗΝΕΣ  

3-6 
ΜΗΝΕΣ 6-12 ΜΗΝΕΣ 

1-5 
ΕΤΗ 

ΠΑΝΩ 
ΑΠΌ 5 

ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ        
Ασφαλιστικές 
Υποχρεώσεις 11.942,45 164.025,20 35.827,36 71.654,72 - - 283.449,72 
Υποχρεώσεις από 
ασφαλιστικές 
δραστηριότητες - 189.831,98 - - - - 189.831,98 
Λοιπές 
υποχρεώσεις 6.845,06 58.590,76 - - - - 65.435,82 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

18.787,51 412.447,94 35.827,36 71.654,72 0,00 0,00 538.717,52 

        

2019 
ΕΩΣ 1 
ΜΗΝΑ 1-3 ΜΗΝΕΣ  

3-6 
ΜΗΝΕΣ 6-12 ΜΗΝΕΣ 

1-5 
ΕΤΗ 

ΠΑΝΩ 
ΑΠΌ 5 

ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ        
Ασφαλιστικές 
Υποχρεώσεις 22.398,51 193.194,81 67.195,53 134.391,06 - - 417.179,91 
Υποχρεώσεις από 
ασφαλιστικές 
δραστηριότητες - 355.742,03 - - - - 355.742,03 
Λοιπές 
υποχρεώσεις 7.049,53 87.127,24 - - - - 94.176,77 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

29.448,04 636.064,08 67.195,53 134.391,06 0,00 0,00 867.098,71 

 

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 

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 
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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 
31.12.2020 31.12.2019 

Αξία Κτήσης:   

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 79.960,70 42.480,43 

Αναγνώριση παγίων με δικαίωμα χρήσης 0,00 28.300,58 

Προσθήκες 0,00 9.179,69 

Πωλήσεις/ Διαγραφές 0,00 0,00 

Υπόλοιπο τέλος χρήσης 79.960,70 79.960,70 

   

Σωρευμένες Αποσβέσεις:   

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 45.476,16 39.608,06 

Επιβάρυνση λόγω παγίων με δικαίωμα χρήσης 4.716,76 4.323,70 

Πωλήσεις/ Διαγραφές 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσης 2.116,07 1.544,40 

Υπόλοιπο τέλος χρήσης 52.308,99 45.476,16 

   

Αναπόσβεστη αξία στο τέλος της χρήσης 27.651,71 34.484,54 

 

 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αφορούν σε λογισμικά προγράμματα και αναλύονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 
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Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 Λογισμικό Σύνολο 

Αναπόσβεστη αξία αρχής χρήσης 0,00 0,00 

Προσθήκες 6.076,00 6.076,00 

Αποσβέσεις χρήσης (151,90) (151,90) 

Αναπόσβεστη αξία 31ης Δεκεμβρίου 2020 5.924,10 5.924,10 

 

Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 Λογισμικό Σύνολο 

Αναπόσβεστη αξία αρχής χρήσης 0,00 0,00 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 0,00 

Αναπόσβεστη αξία 31ης Δεκεμβρίου 2019 0,00 0,00 

 

7 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 

Οι «πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» αναλύονται ως ακολούθως: 

Περιγραφή  31.12.2020 31.12.2019 

   

Πελάτες εσωτερικού 58.766,45 119.088,16 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 0,00 

Σύνολο 58.766,45 119.088,16 

 

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

8 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 

Τα  «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» αναλύονται ως ακολούθως: 

Περιγραφή  31.12.2020 31.12.2019 

   
Χρεώστες Διάφοροι 1.078,56 1.078,60 

Χρεωστικά υπόλοιπα στο δημόσιο 181,61 2.242,47 

Εγγυήσεις 954,60 954,60 

Αναπόσβεστα έξοδα πρόσκτησης 1.491,96 570,42 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 0,00 0,00 

Σύνολο 3.706,73 4.846,09 

 

9 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

Περιγραφή  31.12.2020 31.12.2019 

   
Καταθέσεις Όψεως 592.355,67 837.563,50 

Καταθέσεις Προθεσμίας 0,00 0,00 

Σύνολο 592.355,67 837.563,50 

 

Οι καταθέσεις είναι τοποθετημένες σε αναγνωρισμένα Τραπεζικά Ιδρύματα Ελλάδας, Κύπρου και 

Ελβετίας. 
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10 Ασφαλιστικές (τεχνικές) προβλέψεις 

Ασφαλιστικές (τεχνικές) προβλέψεις 
31.12.2020 Χαρτοφυλάκιο Αντασφαλιστών Ιδία κράτηση 

    

Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 136.559,18 120.906,38 15.652,80 
Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα δικαιώματα 
συμβολαίων 6.750,25  6.750,25 

Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημιές 140.140,29 121.410,34 18.729,95 

Σύνολο 283.449,72 242.316,72 41.133,00 

    
Ασφαλιστικές (τεχνικές) προβλέψεις 
31.12.2019 Χαρτοφυλάκιο Αντασφαλιστών Ιδία κράτηση 

    

Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 263.561,04 246.052,33 17.508,71 
Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα δικαιώματα 
συμβολαίων 5.221,08  5.221,08 

Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημιές 148.397,79 127.100,42 21.297,37 

Σύνολο 417.179,91 373.152,75 44.027,16 

    

11 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης αναλύεται ως εξής: 

Περιγραφή  2020 2019 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 1η Ιανουαρίου 13.808,61 11.339,45 

Κόστος τρέχουσας περιόδου 1.410,00 1.434,00 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 0,00 0,00 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους 0,00 0,00 

Κόστος μεταφοράς προσωπικού 0,00 0,00 

Αναλογιστικό κέρδος (ζημιά) στην υποχρέωση 379,62 1.035,16 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 31η Δεκεμβρίου 15.598,23 13.808,61 

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα αναλύονται ως εξής: 

 2020 2019 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 1.251,00 1.253,00 

Δαπάνη τόκου 159,00 181,00 

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

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 0,00 0,00 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμ. 1.410,00 1.434,00 

 

 

 

Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (OCI) αναλύονται ως εξής: 
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 2020 2019 

Παρούσα αξία την 1η Ιανουαρίου 11.362,62 12.397,78 

Ποσό που καταχωρείται στο OCI (379,62) (1.035,16) 

Σωρευτικό ποσό που καταχωρείται στο OCI 10.983,00 11.362,62 

 

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 01.01.2020-31.12.2020 οι λογιστικές απεικονίσεις καταρτίστηκαν 

σύμφωνα με το IAS19 R. 

12 Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

Περιγραφή  31.12.2020 31.12.2019 

   

Λοιπές προβλέψεις από λειτουργικές δραστηριότητες 50.000,00 50.000,00 

Λοιπά έξοδα πληρωτέα 17.406,96 18.895,96 

Σύνολο 67.406,96 68.895,96 

  

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται προβλέψεις εξόδων και λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης. 
 

13 Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες  

Οι υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες αναλύονται ως ακολούθως: 

Περιγραφή  31.12.2020 31.12.2019 

Αντασφαλιστές 24.018,73 190.126,31 
Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής και τρεχούμενοι 
λογ/μοι πρακτόρων 165.813,25 165.615,72 

Σύνολο 189.831,98 355.742,03 
 

14 Λοιπές Υποχρεώσεις 

Περιγραφή  31.12.2020 31.12.2019 

Υποχρεώσεις χρηματοοικονομικών μισθώσεων 20.343,04 24.664,07 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  34.659,32 36.968,88 

Φόροι τέλη τρίτων και αμοιβών προσωπικού 3.584,94 24.490,83 
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Φόρος εισοδήματος 3,46 1.003,46 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 6.845,06 7.049,53 

Σύνολο 65.435,82 94.176,77 

 

15 Δεδουλευμένα ασφάλιστρα 

Τα Δεδουλευμένα Καθαρά Ασφάλιστρα αναλύονται ως εξής: 

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα 31.12.2020 31.12.2019 

Εγγεγραμμένα μικτά ασφάλιστρα  279.383,53 276.233,64 

Μεταβολή πρόβλεψης μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 127.001,86 (31.932,14) 

Σύνολο δεδουλευμένων ασφαλίστρων 406.385,39 244.301,50 

   

Δεδουλευμένα αντασφάλιστρα 31.12.2020 31.12.2019 

Εγγεγραμμένα μικτά αντασφάλιστρα  (251.949,67) (248.715,46) 

Μεταβολή πρόβλεψης μη δεδουλευμένων αντασφαλίστρων (125.145,95) 31.492,07 

Σύνολο δεδουλευμένων αντασφαλίστρων (377.095,62) (217.223,39) 

   

Δεδουλευμένα δικαιώματα συμβολαίων 14.019,32 12.155,54 

   

Δεδουλευμένα Kαθαρά Aσφάλιστρα 43.309,09 39.233,65 

 

16 Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 

Οι Λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

Περιγραφή  31.12.2020 31.12.2019 

Πληρωθείσες Αποζημιώσεις 46.755,62 11.743,95 

Αναλογία αντασφαλιστών (33.831,96) (8.212,44) 

Μεταβολή εκκρεμών ζημιών εταιρείας (8.257,50) 8.222,12 

Μεταβολή εκκρεμών ζημιών αντασφαλιστών 5.690,08 (6.485,10) 

Σύνολο ασφαλιστικών αποζημιώσεων 10.356,24 5.268,53 

 

17 Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής  

Οι δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή  31.12.2020 31.12.2019 
Έξοδο από προμήθειες παραγωγής (3.389,92) 22.001,06 
Μεταβολή αποθέματος μεταφερόμενων εξόδων πρόσκτησης 921,54 103,41 
Έσοδα από προμήθειες αντασφαλιστών 14.108,90 9.685,93 
Εισερχόμενες προμήθειες από τοποθέτηση εργασιών 0,00 0,00 
Εξερχόμενες προμήθειες από τοποθέτηση εργασιών 0,00 0,00 

Σύνολο 11.640,52 31.790,40 
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18 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  

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

Περιγραφή  31.12.2020 31.12.2019 

Μισθοί και ημερομίσθια - Επιδόματα προσωπικού 87.282,24 87.236,53 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 28.915,56 29.268,62 

Λοιπές δαπάνες προσωπικού  4.309,48 4.361,48 

Αποζημίωση απόλυσης 0,00 0,00 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 1.410,00 1.434,00 

Σύνολο 121.917,28 122.300,63 

 

Η Εταιρεία απασχολούσε στο τέλος του 2020 τρείς (3) υπαλλήλους (2019: τρείς (3) υπαλλήλους). 

 

19 Γενικά έξοδα λειτουργίας-Αποσβέσεις 

Τα γενικά έξοδα λειτουργίας, αναλύονται ως εξής: 

 

Περιγραφή  31.12.2020 31.12.2019 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 15.179,24 23.883,05 

Τηλεφωνικά - ταχυδρομικά 779,14 1.314,22 

Έξοδα κτιρίων 313,06 3.342,42 

Επισκευές και συντηρήσεις μηχανογράφησης 2.136,77 9.266,70 

Φόροι - Τέλη 0,00 1.424,26 

Διάφορα έξοδα 3.413,72 1.958,21 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 472,23 994,61 

Σύνολο 22.294,16 42.183,47 

 
Οι αποσβέσεις χρήσης ανέρχονται σε ποσό € 6.984,73 (2019: € 5.868,10) στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται οι αποσβέσεις παγίων με δικαίωμα χρήσης που αφορούν τα πάγια τα οποία η 

Εταιρεία αναγνώρισε σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 (2020: € 4.716,76, 2019: € 4.323,70). 
 

20 Χρηματοοικονομικά έσοδα & έξοδα - Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης 

Περιγραφή  31.12.2020 31.12.2019 

   

Τόκοι 200,84 14.185,68 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (2.145,91) (1.258,08) 

Έξοδο τόκων χρηματοοικονομικών μισθώσεων (1.405,85) (1.613,13) 

Σύνολο (3.350,92) 11.314,47 

 

Οι τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων περιλαμβάνουν έξοδα από τόκους οι οποίοι προέκυψαν 

από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 16 στην κλειόμενη χρήση. 
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Περιγραφή  31.12.2020 31.12.2019 

   

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 0,25 193,38 

Σύνολο 0,25 193,38 

 

 

21 Φόρος εισοδήματος - αναβαλλόμενη φορολογία 

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

Περιγραφή  31.12.2020 31.12.2019 

Φόρος κερδών χρήσης 0,00 0,00 

Φόρος προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 0,00 2.834,86 

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος 0,00 2.834,86 

 

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 2020 ήταν 24% βάσει του Ν.4646/2019. 

 

22 Αποτελέσματα εις νέο 

Τα  αποτελέσματα εις νέο του υποκαταστήματος αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή  Ποσά σε Ευρώ 

  

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 516.290,61 

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη (1.035,16) 

Λοιπές Κινήσεις 0,00 

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης (95.923,69) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 419.331,76 

  

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη (379,62) 

Λοιπές Κινήσεις 0,00 

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης (109.953,47) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 308.998,67 
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23 Λοιπές πληροφορίες  

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 31.12.2020 31.12.2019 

CNP ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ   

Έξοδα προμηθειών 0,00 0,00 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 0,00 0,00 

CNP ΖΩΗΣ ΑΑΕ   

Έξοδα ενοικίων γραφείων 0,00 1.906,20 

Εκμίσθωση - Έξοδα από τόκους χρηματοοικ. Μισθώσεων 1.405,85 1.613,14 

Αποσβέσεις  παγίων με δικαίωμα χρήσης 4.716,76 4.323,70 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (167,30) (180,09) 

BANK OF CYPRUS   

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές (τόκοι) 0,00 0,00 

CNP CYPRIALIFE LTD   

Έξοδα ασφαλίστρων προσωπικού 1.871,88 1.871,88 

CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ LTD   

Έξοδα αντασφάλειας  211.272,53 213.281,20 

Έσοδα αντασφαλιστικών προμηθειών (12.682,76) (7.016,43) 
 

24 Φορολογικός έλεγχος 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 προβλέπεται το χρονικό διάστημα 

των πέντε (5) ετών εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα να εκδώσει πράξη 

διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου καθώς και οι περιπτώσεις παράτασης 

αυτού (παράγραφος 2). Βάσει των ανωτέρω, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου 

για τις χρήσεις μέχρι και το 2014, έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2020, με την επιφύλαξη ειδικών ή 

εξαιρετικών διατάξεων που προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις 

που αυτές ορίζουν. Οι χρήσεις 2015 - 2019 έχουν ελεγχθεί από την Ελεγκτική Εταιρεία Mazars όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές Εκθέσεις 

Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Για την χρήση 2020 το σχετικό 

πιστοποιητικό αναμένεται να εκδοθεί το Σεπτέμβριο του 2021 και ο εν λόγω έλεγχος δεν αναμένεται 

να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις 

Οικονομικές Καταστάσεις.  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 της φορολογικής νομοθεσίας. 

Συνεπώς, οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν το δικό τους 

φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό από τον 

τακτικό ελεγκτή. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων, κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία 
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σχηματίζει πρόβλεψη όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά περίπτωση και έναντι πιθανών πρόσθετων φόρων 

που μπορεί να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές.  

25 Δεσμεύσεις  – Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

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

-Οι πάσης φύσεως επίδικες υποθέσεις της εταιρείας, σύμφωνα με την άποψη των Νομικών Συμβούλων 

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

εταιρείας. 

-Οι δεσμεύσεις για λειτουργικές/χρηματοοικονομικές μισθώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ανάλυση δεσμεύσεων για λειτουργικές μισθώσεις 2020 2019 

1 έτος 0,00 0,00 

Από 1 έως 5 έτη 0,00 0,00 

Πέραν των 5 ετών 0,00 0,00 

Σύνολο δεσμεύσεων για μισθώσεις 0,00 0,00 
 

 

Ανάλυση δεσμεύσεων για χρημ/κές μισθώσεις 2020 2019 

1 έτος 4.567,33 4.321,03 

Από 1 έως 5 έτη 15.775,71 19.891,54 

Πέραν των 5 ετών 0,00 451,50 

Σύνολο δεσμεύσεων για μισθώσεις 20.343,04 24.664,07 
 

 

 

26 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 33 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και εγκρίθηκαν στις 31 Ιουλίου 2021. 


