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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/12/2016 - 30/11/2017

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/12/201630/11/2017 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας
Το 2017 ήταν μία ιδιαίτερα καλή χρονιά για την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (η Εταιρεία), κάτι που
αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και την μείωση των εξόδων. Όσον αφορά
στην εξέλιξη των οργανικών εξόδων παρατηρούμε τα εξής:
Το σύνολο των οργανικών εξόδων της κλειόμενης χρήσης ανήλθε στο ποσό των 13,54 εκ. ευρώ,
έναντι ποσού 14,55 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,9%. Η
μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγω στην μείωση κατά 6,0% ή 548χιλ στις αμοιβές και έξοδα
προσωπικού. Το σύνολο των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων επίσης μειώθηκε
σημαντικά σε ποσοστό 8,5% ή 425 χιλ. ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 18,00 εκ. ευρώ έναντι 14,73 εκ. ευρώ το 2016 (αύξηση
22,2%), ενώ η συνολική παραγωγή εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων (καθαρά ασφάλιστρα συν
δικαιώματα συμβολαίων) που τοποθετήθηκε στη AIG Europe Limited μέσω της Εταιρείας ανήλθε
στα 99,92 εκ. ευρώ, έναντι 92,70 εκ. ευρώ το 2016 (αύξηση 7,8 %). Η βελτίωση του κύκλου εργασιών
οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες αντιπροσώπευσης κατά 5,4 εκ. ευρώ (+15,8%) η
οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση των εξόδων για προμήθειες μεσιτείας τρίτων κατά
2,14εκ. ευρώ (+11,0%). Το τελικό προ φόρων οικονομικό αποτέλεσμα ανήλθε στα 5,35 εκ. ευρώ
περίπου, έναντι ποσού 1,42 εκ ευρώ περίπου του 2016.
Το 2017 ήταν μία χρονιά ανάκαμψης. Η συνολική παραγωγή παρουσίασε αύξηση κατά 7,8 % σε
σχέση με το 2016. Συνολικά, τα ασφάλιστρα από την παραγωγή της AIG Europe Limited του Τομέα
Προσωπικών Ασφαλίσεων να αντιστοιχούν στο 65,6 % επί του συνολικού χαρτοφυλακίου, τα
ασφάλιστρα του Τομέα Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων στο 31,8 %, και του Τομέα
Προσωπικών Ατυχημάτων στο 2,5 %.
Το μεγαλύτερο μέρος των νέων εργασιών προήλθε μέσα από υφιστάμενες αλλά και νέες συνεργασίες
με ασφαλιστικά γραφεία και δίκτυα ασφαλιστών, συνεργασίες που καλύπτουν σχεδόν όλη την
ελληνική επικράτεια. 211 νέοι κωδικοί «ανοίχθηκαν» μέσα στη χρήση, ενώ έγιναν 7 καταγγελίες.
2. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Η Eταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος της
αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής
επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας που προκύπτει από την αδυναμία
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πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και
των πωλήσεων.
Η διαχείριση των οικονομικών κινδύνων διεξάγεται από την Διοίκηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη
του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την ανάπτυξη κατάλληλου
πλαισίου διαχείρισης κινδύνου, που εστιάζεται αφενός στην αναγνώριση, επιμέτρηση και διαχείριση
όλων των χρηματοοικονομικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία ή ενδέχεται να εκτεθεί.
Τα επιχειρηματικά σχέδια και στόχοι δύναται να προσαρμοστούν σε τυχόν τρέχουσες εξελίξεις,
ικανές να μεταβάλουν το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας
2.1 Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά στο ενδεχόμενο οικονομικών απωλειών εξαιτίας δυσμενών μεταβολών
στο ύψος ή στην μεταβλητότητα των επιτοκίων, των ισοτιμιών νομίσματος και των τιμών των
μετοχών και των εμπορευμάτων. Η Εταιρεία εκτιμά τον κίνδυνο αγοράς με χρήση της μεθόδου της
μέγιστης δυνητικής ζημιάς. Η εκτίμηση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Ο κίνδυνος αγοράς στον
οποίο εκτίθεται η Εταιρεία αναλύεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίου.
2.2 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημιάς που προκαλείται από δυσμενείς
μεταβολές στην συναλλαγματική ισοτιμία ή στο επίπεδο της παρατηρηθείσας τεκμαρτής
μεταβλητότητας των αγορών συναλλάγματος. Η πλειονότητα των συναλλαγών και των υπολοίπων
της Εταιρείας είναι σε ευρώ. Η καθαρή έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο δεν θεωρείται σημαντική
καθώς η πλειοψηφία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού είναι αποτιμημένα σε ευρώ. Η
Εταιρεία διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων
συναλλαγών. Η Εταιρεία προσπαθεί για την σύντομη είσπραξη και καταβολή ασφαλίστρων σε ξένο
νόμισμα, ώστε να περιορίζεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Οι συναλλαγματικές διαφορές των
διαθεσίμων σε συνάλλαγμα συνολικού ποσού -153.306 ευρώ (2016: 86.208 ευρώ) καταχωρήθηκαν
στα αποτελέσματα της χρήσης, ενώ οι συνολικές συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση
απαιτήσεων και υποχρεώσεων ανήλθαν σε -159.847 ευρώ (2016: 48.636 ευρώ). Η Διοίκηση
παρακολουθεί στενά την έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους.
2.3 Κίνδυνος επιτοκίου
Ο επιτοκιακός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημιάς που προκαλείται από δυσμενείς μεταβολές σε
ονομαστικά ή πραγματικά επιτόκια αναφοράς, σε πιστωτικά περιθώρια ή στο επίπεδο της
παρατηρούμενης και τεκμαρτής μεταβλητότητας των επιτοκίων. Η Εταιρεία, δεν είναι εκτεθειμένη
σε σημαντικό κίνδυνο επιτοκίου καθώς δεν υφίσταται εξωτερικός δανεισμός, ενώ τα μοναδικά
τοκοφόρα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει, αφορούν τραπεζικές καταθέσεις
από τις οποίες δεν προκύπτουν σημαντικά ποσά πιστωτικών τόκων.
2.4 Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία ορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο ως τον κίνδυνο πιθανών ζημιών που προκύπτουν από
αθέτηση των υποχρεώσεων των χρεωστών της Εταιρείας. Επίσης ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από
πιθανή αδυναμία ενός αντισυμβαλλομένου να ανταπεξέλθει στις συμβατικές του υποχρεώσεις. H
ανάλυση της Εταιρείας όσον αφορά την μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως
εξής:
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30/11/2017
15.151.932
2.972.181
19.788.049
37.912.163

Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

30/11/2016
11.578.265
3.546.968
7.117.451
22.242.683

Η Εταιρεία αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των συνεργατών της και παρακολουθεί συνεχώς
τον πιστωτικό κίνδυνο ώστε να μην υπερβαίνει τα περιθώρια σημαντικού αντίκτυπου και να
σχηματίζει ορθά τις σχετικές προβλέψεις επισφαλειών. Στα πλαίσια της αξιολόγησης αυτής, η
Εταιρεία έχει διαμορφώσει πολιτικές, διαδικασίες και λοιπά σημεία ελέγχου που μετριάζουν την
έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο:


Διάθεση ανάληψης πιστωτικού κινδύνου



Πολιτική πιστωτικού κινδύνου



Όρια συγκέντρωσης ανά αντισυμβαλλόμενο



Όρια τραπεζικών καταθέσεων



Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου και εσωτερικό σύστημα πιστοληπτικής



Τακτικός έλεγχος του προφίλ πιστωτικού κινδύνου από την Επιτροπή Διαχείρισης
Πιστωτικού Κινδύνου.

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πιστωτική αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας η οποία βασίστηκε σε εξωτερικές αξιολογήσεις (Standard & Poor’s).
30/11/2017
ποσά σε ΕΥΡΩ
Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Χρεώστες ασφαλίστρων
Γραμμάτια εισπρακτέα
Αντασφαλιζόμενοι
Επιταγές εισπρακτέες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Παρακρατημένοι φόροι
Λοιποί χρεώστες
Απαιτήσεις από επανατιμολόγηση ενδοομ/κών εξόδων
∆ιαχείριση Ζημιών Τρίτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις όψεως σε ΞΝ
Σύνολο

30/11/2016
ποσά
σε ΕΥΡΩ
Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Χρεώστες ασφαλίστρων
Γραμμάτια εισπρακτέα
Αντασφαλιζόμενοι
Επιταγές εισπρακτέες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Παρακρατημένοι φόροι
Λοιποί χρεώστες
Απαιτήσεις από επανατιμολόγηση ενδοομ/κών εξόδων
∆ιαχείριση Ζημιών Τρίτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις όψεως σε ΞΝ
Σύνολο

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

CC

C

D

NR

Τρέχουσα
Καθαρή Αξία

-

-

756.446
433.844
322.602
756.446

-

-

-

19.023.797
19.023.797
19.023.797

-

-

-

15.151.932
11.555.205
1.917.864
1.427.656
251.207
2.972.181
10.129
574.161
2.127.293
260.598
7.806
7.806
18.131.920

15.151.932
11.555.205
1.917.864
1.427.656
251.207
2.972.181
10.129
574.161
2.127.293
260.598
19.788.049
7.806
19.457.641
322.602
37.912.163

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

CC

C

D

NR

-

-

4.846.723
2.807.315
2.039.407
4.846.723

-

-

-

2.265.544
2.265.544
2.265.544

-

-

-

11.578.265
8.741.530
2.128.757
391.289
316.689
3.546.968
1.790
762.499
2.168.914
613.764
5.184
5.184
15.130.417

Τρέχουσα
Καθαρή Αξία
11.578.265
8.741.530
2.128.757
391.289
316.689
3.546.968
1.790
762.499
2.168.914
613.764
7.117.451
5.184
5.072.859
2.039.407
22.242.683

Η παραπάνω κατάταξη περιλαμβάνει και τις ενδιάμεσες βαθμίδες που επισημαίνονται με το
πρόσημο (+), στις αντίστοιχες κύριες βαθμίδες της κατάταξης στις οποίες ανήκουν.
Υπάρχει σημαντική συγκέντρωση του κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλόμενου σε σχέση με τα
ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας καθώς το 73% των μετρητών και των ισοδύναμων με μετρητά
σχετίζονται μόνο με έναν αντισυμβαλλόμενο.
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2.5 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται ως ο κίνδυνος η Εταιρεία να μην έχει τους επαρκείς πόρους για να
καλύψει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Στρατηγική της
Εταιρείας είναι να διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να καλύπτει τις απαιτήσεις όταν αυτές γίνονται
απαιτητές.
Ο κίνδυνος ρευστότητας παίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της
Εταιρείας η οποία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιεί σε
καθημερινή βάση. Πέραν της καθημερινής παρακολούθησης της απαιτούμενης ρευστότητας, η
Εταιρεία πραγματοποιεί σε μηνιαία βάση, ανάλυση των αναγκών ρευστότητας και της δυνατότητας
κάλυψης των εν λόγω αναγκών υπό ακραίες συνθήκες.
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με τις μη προεξοφλημένες χρηματοροές
του ενεργητικού και του παθητικού για τα έτη 2017 και 2016, βάσει της υπολειπόμενης περιόδου
καταβολής ασφαλίστρου, της αναμενόμενης συμβατικής είσπραξης των απαιτήσεων και πληρωμής
των υποχρεώσεων.
ποσά σε ΕΥΡΩ
Ενεργητικό την 30/11/2017
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα στοιχεία ενεργητικού
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Προμήθειες ασφαλιστηρίων συμβολαίων επόμενων χρήσεων
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Παθητικό την 30/11/2017
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες
Μη δεδουλευμένα έσοδα προμηθειών ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο

Αξία ∆ΠΧΑ Μέχρι 1 έτος
397.573
436.874
218.610
15.151.932
8.177.463
2.972.181
19.788.049
47.142.682

Αξία ∆ΠΧΑ Μέχρι 1 έτος

Σύνολο

1 εως 5 έτη

Πάνω από 5
έτη

Χωρίς Λήξη

-

-

-

1.345.298

-

-

-

23.156.990
3.213.634
1.136.613
8.800.485
608.068
38.261.088

19.788.049

8.881.594

Χωρίς Λήξη

Σύνολο

(12.131.818)

Αξία ∆ΠΧΑ Μέχρι 1 έτος
515.060
607.204
205.708

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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397.573
436.874
218.610
15.151.932
8.177.463
2.972.181
19.788.049
47.142.682

1.345.298

11.578.265
7.499.074
3.546.968
7.117.451
31.069.729

Καθαρή Ρευστότητα την 30/11/2016

Σύνολο

19.788.049
19.788.049

23.156.990
3.213.634
1.136.613
8.800.485
608.068
38.261.088

Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Προμήθειες ασφαλιστηρίων συμβολαίων επόμενων χρήσεων
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες
Μη δεδουλευμένα έσοδα προμηθειών ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο

Χωρίς Λήξη

1.345.298

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Παθητικό την 30/11/2016

74.812
395.124
218.610
217.725
906.271

Πάνω από 5
έτη
314.505
4.587
319.092

23.156.990
3.213.634
1.136.613
8.800.485
608.068
38.261.088

Καθαρή Ρευστότητα την 30/11/2017

ποσά σε ΕΥΡΩ
Ενεργητικό την 30/11/2016
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα στοιχεία ενεργητικού

8.256
37.163
14.934.207
8.177.463
2.972.181
26.129.270

1 εως 5 έτη

5.145
11.816

-

-

906.271

1 εως 5 έτη
145.174
595.388

-

319.092

Πάνω από 5
έτη
364.741
-

-

-

205.708

-

11.411.891
7.499.074
3.546.968
22.474.894

166.373
1.112.644

364.741

1 εως 5 έτη

Πάνω από 5
έτη

Χωρίς Λήξη

Αξία ∆ΠΧΑ Μέχρι 1 έτος

7.117.451
7.117.451

515.060
607.204
205.708
11.578.265
7.499.074
3.546.968
7.117.451
31.069.729
Σύνολο

1.206.743

1.206.743

-

-

-

1.206.743

11.847.530
5.124.482
922.706
6.376.813
178.236
25.656.510

11.847.530
5.124.482
922.706
6.376.813
178.236
25.656.510

-

-

-

11.847.530
5.124.482
922.706
6.376.813
178.236
25.656.510

(3.181.616)

1.112.644

364.741

7.117.451

5.413.219
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Η καθαρή ρευστότητα της Εταιρείας είναι πλεονάζουσα, ενώ θεωρείται επαρκής από την Διοίκηση
της Εταιρείας, ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όταν αυτές καθίστανται απαιτητές.
3. Οικονομική θέση της Εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 30/11/2017 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια
κεφάλαια κατά την 30/11/2017 ανέρχονται σε 8.881.594 ευρώ έναντι 5.413.218 ευρώ της
προηγούμενης χρήσης.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν στις 30/11/2017
και 30/11/2016 έχουν ως εξής:
30/11/2017
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

30/11/2016

46.089.625
47.142.682

97,77%

29.741.757
31.069.729

95,73%

1.053.057
47.142.682

2,23%

1.327.971
31.069.729

4,27%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

8.881.594
28.261.088

31,43%

5.413.218
25.656.510

21,10%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Eταιρείας.

30/11/2017

30/11/2016

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

38.261.088
47.142.682

81,16%

25.656.510
31.069.729

82,58%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

8.881.594
47.142.682

18,84%

5.413.218
31.069.729

17,42%

124,85%

29.741.757
24.449.767

121,64%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Eταιρείας
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρ. υποχρεώσεις

46.089.625
36.915.790

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Eταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του
κυκλοφορούντος ενεργητικού.
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Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
EBITDA
Καθαρά έσοδα από προμήθειες αντιπροσώπευσης

5.644.704
17.995.348

31,37%

1.775.010
14.730.283

12,05%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων, των αποσβέσεων και των φόρων.
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Καθαρά έσοδα από προμήθειες αντιπροσώπευσης

5.346.543
17.995.348

29,71%

1.404.224
14.730.283

9,53%

60,20%

1.404.224
5.413.218

25,94%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Eταιρείας.
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

5.346.543
8.881.594

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Eταιρείας.

4. Διανομή Μερίσματος Χρήσης
Η Εταιρεία όπως αποφασίστηκε και στη συνεδρίαση του Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 6η
Σεπτεμβρίου 2018 θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2017 συνολικού ποσού 5.002.770 ευρώ.
5. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι
Η κερδοφόρα πορεία της Εταιρείας επί σειρά ετών κάνει τη Διοίκηση της Εταιρείας να πιστεύει ότι,
το 2018 θα είναι μία καλή χρονιά τόσο από άποψη παραγωγής όσο και νέων πιθανών συνεργασιών.
Η Εταιρεία έχει ήδη λάβει τα κατάλληλα μέτρα που αφορούν την κερδοφόρα πορεία της για το
άμεσο χρονικό διάστημα.
Επίσης, η Εταιρεία κατά την 30/11/2017 διαθέτει αρκετά χρηματικά διαθέσιμα, ικανά να στηρίξουν
τη δραστηριότητα για τους ερχόμενους 12 μήνες (2018).
6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Η Εταιρεία κατά την 30/11/2017 κατείχε σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξένου νομίσματος το ποσό
των 382.251,32 usd. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος των ανωτέρω διαθεσίμων εκτιμάται χαμηλός.
7. Ακίνητα της Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.
8. Υποκαταστήματα Εταιρείας
Η Εταιρεία διατηρεί ένα υποκατάστημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Στις 28/02/2018 επιτελέστηκε αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η
“EXIN Financial Services Holdings B.V.” μεταβίβασε στην “Ν.Α. Κανελλόπουλος – Χρ.
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Αδαμαντιάδης Α.Ε.”, 45 μετοχές και το 50% επί μιας επιπλέον μετοχής, ονομαστικής αξίας 88 ευρώ
έκαστη, διαμορφώνοντας έτσι την μετοχική σύνθεση σε 50% για έκαστο μέτοχο.
Στις 25/06/2018 έγινε μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που είχε στην κατοχή της η EXIN
Financial Services Holdings B.V στον John P. Calamos, Sr. ο οποίος πλέον κατέχει το 50% των
μετοχών της Εταιρείας.
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και στα οποία επιβάλλεται αναφορά από
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της
χρήσεως που έληξε την 30/11/2017.

Μαρούσι, 06/09/2018

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ

GIUSEPPE ZORGNO

Α.Δ.Τ. ΑΚ-096319

ΑΡ. ΔΙΑΒ. YA6897473
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
για τη χρήση που έληξε την 30η Νοεμβρίου 2017
σημ.

(Ποσά σε €)

30/11/2017

30/11/2016

Καθαρά έσοδα από προμήθειες αντιπροσώπευσης

7

17.995.348

14.730.283

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

8

(8.628.749)

(9.176.395)

Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα

9

(4.572.634)

(4.997.519)

(13.201.383)

(14.173.914)

850.739

1.218.641

5.644.704

1.775.010

(318.207)

(351.130)

5.326.497

1.423.880

Έξοδα τόκων

(18.101)

(21.217)

Έσοδα τόκων

38.147

1.561

Σύνολο λειτουργικών εξόδων
Λοιπά έσοδα

10

Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
Αποσβέσεις

11,12

Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων

Κέρδη προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

13

5.346.543

1.404.224

(1.742.950)

(803.885)

3.603.593

600.339

(135.217)

(89.422)

(135.217)

(89.422)

3.468.375

510.917

Καθαρά κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Στοιχεία τα οποία μεταγενέστερα δεν μπορούν να
μεταφερθούν στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)

14

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
κατά την 30η Νοεμβρίου 2017
σημ.

(Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα στοιχεία ενεργητικού
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

30/11/2016

397.573
436.874
218.610

515.060
607.204
205.708

1.053.057

1.327.971

15.151.932
8.177.463
2.972.181
19.788.049
46.089.625

11.578.265
7.499.074
3.546.968
7.117.451
29.741.757

47.142.682

31.069.729

396.616
(65.158)
8.550.136

396.616
70.059
4.946.543

8.881.594

5.413.218

1.345.298

1.206.743

1.345.298

1.206.743

23.156.990
3.213.634
8.800.485
1.136.613
608.068

11.847.530
5.124.482
6.376.813
922.706
178.236

Σύνολο υποχρεώσεων

36.915.790
38.261.088

24.449.767
25.656.510

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων

47.142.682

31.069.729

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Προμήθειες ασφαλιστηρίων συμβολαίων επόμενων χρήσεων
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

11
12
15

30/11/2017

16
17
18
19

Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο

20
21

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες
Μη δεδουλευμένα έσοδα προμηθειών ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

14

22
23
24
25
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
για τη χρήση που έληξε την 30η Νοεμβρίου 2017
Μετοχικό
κεφάλαιο
396.616
0
0
0
396.616
396.616
0
0
0
396.616

(Ποσά σε €)

Υπόλοιπο κατά την 01.12.2015
Κέρδη Χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα/ έξοδα
∆ιανομή μερίσματος
Υπόλοιπο κατά την 30.11.2016
Υπόλοιπο κατά την 01.12.2016
Κέρδη Χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα/ έξοδα
∆ιανομή μερίσματος
Υπόλοιπο κατά την 30.11.2017

Λοιπά
Αποτελέσματα εις Σύνολο ιδίων
αποθεματικά
νέο
κεφαλαίων
159.481
5.346.204
5.902.301
0
600.339
600.339
(89.422)
0
(89.422)
0
(1.000.000)
(1.000.000)
70.059
4.946.543
5.413.218
70.059
4.946.543
5.413.218
0
3.603.593
3.603.593
(135.217)
0
(135.217)
0
0
0
(65.158)
8.550.136
8.881.594
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
για την χρήση που έληξε την 30η Νοεμβρίου 2017
(Ποσά σε €)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρή μεταβολή πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων
Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό
Προβλέψεις μη δεδουλευμένων εξόδων
Μεταβολές μη δεδουλευμένων εσόδων προμηθειών
Μεταβολές μη δεδουλευμένων εξόδων προμηθειών
(Κέρδη)/Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση παγίων
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Καταβολές αποζημιώσεων προσωπικού
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/ μείωση χρηματικών διαθεσίμων
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Επίδραση στα χρηματικά διαθέσιμα από συναλλαγματικές ισοτιμίες
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου

30/11/2017

30/11/2016

5.346.543

1.404.224

318.207
(358.685)
415.434
(223.685)
(1.910.847)
(678.389)
6.542
(1.610)
18.101
(38.147)
2.893.464

351.130
(981.188)
315.104
97.357
(254.912)
455.849
(48.636)
4.202
21.217
(1.561)
1.362.787

(3.214.983)
561.884

3.594.169
(178.842)

11.149.612
2.647.357
(485.427)
(1.043.981)
12.507.927

1.202.290
(1.134.276)
(316.394)
(192.421)
4.337.314

(28.781)
38.147
9.366

(26.287)
1.561
(24.726)

0
0

(1.000.000)
(1.000.000)

12.517.293
7.117.451
153.306
19.788.049

3.312.588
3.718.655
86.208
7.117.451
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Σημειώσεις επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία
1.1 Σύσταση
Η Εταιρεία AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εφεξής η
«Εταιρεία»), με διακριτικό τίτλο «AIG ΕΛΛΑΣ AE» είναι ανώνυμη Εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με αριθμό 004698801000 και Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 51243/01AT/Β/02/282. Η Εταιρεία εντάσσεται στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και
ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της (Α.Φ.Μ.) είναι 999843415. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο
Μαρούσι Αττικής, στην Λεωφόρο Κηφισίας 119 με ταχυδρομικό κώδικα 151 24.
1.2 Μετοχική Σύνθεση
Το 49% της εταιρείας ανήκει στην εταιρεία “Ν.Α. Κανελλόπουλος – Χρ. Αδαμαντιάδης Α.Ε.”. Από τις
8/12/2016, το 51% της Εταιρείας ανήκει στον Όμιλο Exin. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία “AIG MEA
Investments & Services LLC” μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της, ήτοι 2.299 ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 88 ευρώ εκάστη, στην Εταιρεία “EXIN Financial Services Holdings B.V.”.
1.3 Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται και στο άρθρο 4 του καταστατικού, ορίζεται σε είκοσι πέντε
(25) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας
εποπτεύουσας Αρχής, για την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την
αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027. Η διάρκεια της Εταιρείας, μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση
του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
1.4 Αντικείμενο Δραστηριότητας
Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού είναι:
α) Να ενεργεί ως νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών που επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και να τις εκπροσωπεί έναντι των ελληνικών αρχών
και δικαστηρίων.
β) Να διαχειρίζεται ασφαλιστικές συμβάσεις που καλύπτουν μεταξύ άλλων τους εξής ασφαλιστικούς
κλάδους: ασθένεια και ατύχημα, χερσαία οχήματα (εκτός σιδηροδρομικών), μεταφερόμενα εμπορεύματα,
πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης, λοιπές ζημίες αγαθών, αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα
και διάφορες χρηματικές απώλειες, και οι οποίες συνάπτονται είτε απευθείας είτε μέσω διαμεσολαβούντων.
γ) Η διαχείριση ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων κατά ζημιών, συμπεριλαμβανομένης και της
προσέλκυσης πελατών και ασφαλιστικών πρακτόρων, της οργάνωσης δικτύου ασφαλιστικών
διαμεσολαβούντων, της διαφήμισης και προώθησης προϊόντων, της ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων, της
έκδοσης και της ανανέωσης ασφαλιστηρίων και της διαχείρισης ζημιών για λογαριασμό ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.
δ) Η επί ασφαλιστικών, καθώς και λοιπών συναφών θεμάτων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
ιδιωτικές και κρατικές επιχειρήσεις και τράπεζες, σε ιδιωτικούς και κρατικούς οργανισμούς και πάσης
φύσεως νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαχείρισης θαλάσσιων σκαφών, συμπεριλαμβανομένης της
προσέλκυσης πελατών και ασφαλιστικών πρακτόρων, της οργάνωσης δικτύου ασφαλιστικών
διαμεσολαβούντων, της τοποθέτησης συμβάσεων ασφάλισης θαλάσσιων σκαφών σε ασφαλιστικές
επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η ∆εκεμβρίου 2016 έως την 30η Νοεμβρίου 2017
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στ) Η μελέτη ασφαλιστικών θεμάτων για λογαριασμό επιχειρήσεων και οργανισμών του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα και η οργάνωση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων.
ζ) Η σε πάσης φύσεως αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παροχή υπηρεσιών, σχετικών προς τη
διαπίστωση και εκτίμηση των δυνατοτήτων επενδύσεων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
η) Η διενέργεια πάσης φύσεως μελετών, ερευνών και πράξεων, αναγκαίων ή συμπληρωματικών σε σχέση με
τα παραπάνω θέματα.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου την
(06/09/2018):

Παύλος Κανελλόπουλος (Πρόεδρος)
Giuseppe Zorgno (Διευθύνων Σύμβουλος)
Χρήστος Αδαμαντιάδης (Μέλος)
Νικόλαος- Δημήτριος Αδαμαντιάδης (Μέλος)
Κανελλόπουλος Τάκης-Παναγιώτης (Μέλος)*
Πάρις Καράσσο (Μέλος)**
Ευάγγελος Λάκατζης (Μέλος)**
Αλέξανδρος Δοβλές (Μέλος)**
Ελένη Κοσσένα (Μέλος)**

* Την 25/06/2018 αντικαταστάθηκε ο Eugenio Molina (Μέλος), από τον Κανελλόπουλο Τάκη-Παναγιώτη
(Μέλος).
**Την 05/09/2018 ορίστηκε ως προεδρεύων προσωρινά ο Παύλος Κανελλόπουλος αντικαθιστώντας τον R
Matthew Fairfield ενώ ορίστηκαν νέα μέλη οι Πάρις Καράσσο, Ευάγγελος Λάκατζης, Αλέξανδρος Δοβλές,
Ελένη Κοσσένα, ενώ αποχώρησαν οι Adam Cambell Barker, Ferdinand Dragstra, Gonzalo Sanz de Acedo
Lambotte.

2. Βάση κατάρτισης και παρουσίασης Οικονομικών Καταστάσεων
2.1 Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.2 Βάση κατάρτισης
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως
αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία και στο ανακτήσιμο ποσό (εφόσον απαιτείται).
2.3 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων
Για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεών της, η Εταιρεία επέλεξε να παρουσιάσει:
-

τα στοιχεία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης με διάκριση μεταξύ κυκλοφορούντων και μη
κυκλοφορούντων στοιχείων και

-

τα στοιχεία της κατάστασης συνολικών εσόδων με βάση τη φύση των σχετικών δαπανών.

2.4 Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern). Η Διοίκηση, εξ’ όσον γνωρίζει, εκτιμά ότι δεν συντρέχουν ουσιώδεις
αβεβαιότητες σχετικά με γεγονότα ή καταστάσεις που να εγείρουν σημαντική αμφιβολία σχετικά με την
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την λειτουργία της με βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας.
2.5 Νόμισμα παρουσίασης και λειτουργικό νόμισμα
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (στρογγυλοποιημένα ποσά χωρίς δεκαδικά) ,
το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού
περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί.
2.6 Καλυπτόμενη περίοδος
Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καλύπτουν την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου
2016 έως και την 30η Νοεμβρίου 2017, με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της χρήσης από την 1η
Δεκεμβρίου 2015 έως και την 30η Νοεμβρίου 2016.
2.7 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 6η
Σεπτεμβρίου 2018 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2.8 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική 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 είναι η ενέργεια όπως
περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η υιοθέτηση της
διερμηνείας δεν είχε επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Νέα ΔΠΧΑ., διερμηνείες και τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017
ΔΛΠ 7 «Κατάσταση
2017/1990/6.11.2017)

Ταμειακών

Ροών»:

Πρωτοβουλία

γνωστοποιήσεων

(Κανονισμός

Την 29.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει της
οποίας μία Εταιρεία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες να βοηθούν τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι
ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. Οι
μεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταμειακές,
περιλαμβάνουν:
- τις μεταβολές που εντάσσονται στις ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων,
- τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών,
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
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- τις μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές,
- τις μεταβολές της εύλογης αξίας και
- λοιπές μεταβολές.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για μη
πραγματοποιηθείσες ζημίες (Κανονισμός 2017/1989/6.11.2017)
Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με την
οποία αποσαφήνισε τα ακόλουθα:
- Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς σκοπούς στην
εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε εκπεστέες προσωρινές
διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία των στοιχείων μέσω της
πώλησης ή της χρήσης τους.
- Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις λοιπές
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος περιορίζει το
συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογικών ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος, οι σχετικές
εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό με άλλες εκπεστέες
προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας.
- Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι
εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι
εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
- Οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαμβάνουν την ανάκτηση κάποιων
στοιχείων ενεργητικού σε αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να
αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
Βελτιώσεις
Διεθνών
2018/182/7.2.2018)

Λογιστικών

Προτύπων

-

κύκλος

2014-2016

(Κανονισμός

Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο
εξέδωσε, την 8.12.2016, τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 με τις οποίες διευκρίνισε πως οι οικονομικές οντότητες
δεν εξαιρούνται απ΄ όλες τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων του προτύπου αναφορικά με τις συμμετοχές
που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως κατεχόμενες προς πώληση (ή έχουν ενταχθεί σε μία ομάδα διάθεσης) ή ως
διακοπείσες δραστηριότητες παρά μόνο από κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»: Ταξινόμηση και αποτίμηση των
παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Κανονισμός 2018/289/26.2.2018).
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018
Την 20.6.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 με το
οποίο διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:
- Κατά την αποτίμηση της εύλογης αξίας μίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και η οποία
διακανονίζεται με μετρητά, ο λογιστικός χειρισμός των επιπτώσεων από τους όρους κατοχύρωσης (vesting
conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται με την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων
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(non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που εφαρμόζεται στις παροχές που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους,
- Στις περιπτώσεις που η φορολογική νομοθεσία επιβάλλει στην Εταιρεία να παρακρατά ένα ποσό φόρου (το
οποίο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις αμοιβές που σχετίζονται με την
αξία της μετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις φορολογικές αρχές, η συναλλαγή στο σύνολό της
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία παροχή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και η οποία
διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους, αν ως τέτοια θα χαρακτηρίζονταν αν δεν υπήρχε το ζήτημα του
συμψηφισμού της φορολογικής υποχρέωσης,
- Στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία της
μετοχής έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινομηθούν από παροχές που καταβάλλονται με μετρητά σε
παροχές που καταβάλλονται με τη μορφή συμμετοχικών τίτλων, η συναλλαγή θα πρέπει να λογιστικοποιηθεί
ως παροχή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους από την ημερομηνία που πραγματοποιείται η
τροποποίηση.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια»: Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
Χρηματοοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
(Κανονισμός 2017/1988/3.11.2017).
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018.
Την 12.9.2016 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 4 με την οποία
διευκρινίζει ότι:
- οι ασφαλιστικές εταιρίες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται με την ασφάλιση, έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως την 1.1.2021 και - όλες οι
εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και υιοθετούν το ΔΠΧΑ 9 έχουν τη δυνατότητα, έως ότου
εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 17, να παρουσιάζουν τις μεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιμων χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού στα λοιπά αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση και
όχι στα αποτελέσματα.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά μέσα» (Κανονισμός 2016/2067/22.11.2016).
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018
Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού
κειμένου του προτύπου ΔΠΧΑ 9: Χρηματοοικονομικά μέσα, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο ΔΛΠ 39.
Το νέο πρότυπο προβλέπει σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με την ταξινόμηση και την αποτίμηση
των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και με τη λογιστική αντιστάθμισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα
ακόλουθα:
Ταξινόμηση και αποτίμηση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινομούνται σε
δύο μόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην
οποία η αποτίμηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν
προκειμένου να αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού είναι τα ακόλουθα:
i. Το επιχειρησιακό μοντέλο (business model) το οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των
μέσων αυτών. Προβλέπονται οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιχειρησιακών μοντέλων:
- επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηµατοοικονοµικών μέσων προκειµένου να
εισπραχθούν οι συμβατικές ταμειακές τους ροές (hold to collect),
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- επιχειρησιακό μοντέλο του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με την είσπραξη συμβατικών ταμειακών
ροών όσο και με την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (hold to collect and sell),
- λοιπά επιχειρησιακά μοντέλα
ii. Τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών των μέσων.
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό μέσο να καταταγεί στην κατηγορία της αποτίμησης στο αναπόσβεστο
κόστος θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα τα εξής:
- το μέσο να εντάσσεται σε επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο να έχει ως στόχο τη διακράτηση
χρηματοοικονομικών μέσων προκειμένου να εισπραχθούν οι συμβατικές ταμειακές τους ροές,
- οι συμβατικοί όροι που διέπουν το στοιχείο να προβλέπουν αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και
τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
(Solely Payments of Principal and Interest- SPPI).
Αν ένα μέσο πληροί τα ανωτέρω κριτήρια αλλά διακρατείται τόσο με σκοπό την πώληση όσο και με σκοπό
την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών θα πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία αποτίμησης
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση.
Τα μέσα που δεν εντάσσονται σε καμία από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες ταξινόμησης αποτιμώνται
υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Επιπρόσθετα, το ΔΠΧΑ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους
να ταξινομηθούν σε κατηγορία αποτίμησης στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων τα οποία
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειμένου να συμβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει
να διακρατείται για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωματωμένα παράγωγα, στις
περιπτώσεις που το κύριο συμβόλαιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, το ενσωματωμένο
παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισμός του υβριδικού συμβολαίου θα πρέπει να
βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων.
Σε ότι αφορά στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται με εκείνες τις
υποχρεώσεις που μία Εταιρεία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιμήσει στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα
αποτελέσματα, με εξαίρεση το ποσό της μεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το
οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση.
Απομείωση
Σε αντίθεση με το υφιστάμενο ΔΛΠ 39, με βάση το οποίο μία Εταιρεία αναγνωρίζει ζημίες λόγω πιστωτικού
κινδύνου μόνο όταν οι ζημίες αυτές έχουν συμβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση των
αναμενόμενων ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου. Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση ενός μέσου,
αναγνωρίζονται οι αναμενόμενες ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου για τις αναμενόμενες ζημίες 12 μηνών.
Στην περίπτωση, ωστόσο, που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών επιδεινωθεί σημαντικά μετά την
αρχική αναγνώριση ή στην περίπτωση των μέσων που χαρακτηρίζονται ως απομειωμένα κατά την αρχική
τους αναγνώριση, οι αναμενόμενες ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια
ζωής των μέσων.
Λογιστική αντιστάθμισης
Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τη διαχείριση
των κινδύνων της οικονομικής οντότητας ενώ οι κυριότερες μεταβολές σε σχέση με τις υφιστάμενες
διατάξεις του ΔΛΠ 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα:
- διευρύνεται ο αριθμός των στοιχείων που μπορούν να συμμετέχουν σε μία σχέση αντιστάθμισης είτε ως
μέσα αντιστάθμισης είτε ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία,
- καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις θα πρέπει να ικανοποιείται
προκειμένου η αντιστάθμιση να θεωρείται αποτελεσματική. Ο έλεγχος αποτελεσματικότητας της
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αντιστάθμισης γίνεται πλέον μόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριμένες συνθήκες η ποιοτική μόνο
αξιολόγηση καθίσταται επαρκής,
- στην περίπτωση που μία σχέση αντιστάθμισης παύει να είναι αποτελεσματική αλλά ο στόχος της
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας ως προς τη σχέση αντιστάθμισης παραμένει ο ίδιος, η Εταιρεία θα
πρέπει να προβεί σε εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθμισης ώστε να ικανοποιούνται τα
κριτήρια της αποτελεσματικότητας.
Επισημαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθμιση
ανοιχτών χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί.
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ΔΠΧΑ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων
προτύπων και κυρίως του ΔΠΧΑ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
ΔΠΧΑ 15: «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» (Κανονισμός 2016/1905/22.9.2016).
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018.
Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ΔΠΧΑ 15
«Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του IASB
και του Αμερικάνικου Συμβουλίου των Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) να αναπτύξουν
κοινές απαιτήσεις όσον αφορά τις αρχές αναγνώρισης εσόδων.
Το νέο πρότυπο έχει εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις με πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο
εφαρμογής άλλων προτύπων, όπως οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, τα ασφαλιστικά συμβόλαια και τα
χρηματοοικονομικά μέσα.
Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μια Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη μεταφορά των
υπεσχημένων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αμοιβή, την
οποία η Εταιρεία αναμένει ως αντάλλαγμα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εισάγεται η έννοια ενός
νέου μοντέλου αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βημάτων, τα οποία επιγραμματικά είναι τα εξής:
- Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης/συμβάσεων με έναν πελάτη
- Βήμα 2: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύμβαση
- Βήμα 3: Καθορισμός του τιμήματος συναλλαγής
- Βήμα 4: Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύμβασης
- Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η Εταιρεία ικανοποιεί μια υποχρέωση απόδοσης
Η έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) είναι νέα και στην ουσία αντιπροσωπεύει
κάθε υπόσχεση για μεταφορά στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (ή μιας δέσμης αγαθών ή
υπηρεσιών) που είναι διακριτή ή β) μιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια
και έχουν το ίδιο μοντέλο μεταφοράς στον πελάτη.
Η έκδοση του ΔΠΧΑ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερμηνειών:
- ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής»
- ΔΛΠ 18 «Έσοδα»
- Διερμηνεία 13 «Προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών»
- Διερμηνεία 15 «Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων»
- Διερμηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και
- Διερμηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εμπεριέχουν υπηρεσίες διαφήμισης»
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
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Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»: Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες (Κανονισμός 2017/1987/31.10.2017)
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018
Την 12.4.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 15 με την
οποία διευκρίνισε κυρίως τα ακόλουθα:
- πότε ένα υπεσχημένο αγαθό ή υπηρεσία είναι διακριτό από λοιπές υποσχέσεις σε μία σύμβαση γεγονός που
λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση για το αν το υπεσχημένο αγαθό ή υπηρεσία συνιστά υποχρέωση
απόδοσης,
- με ποιο τρόπο πρακτικά αξιολογείται αν η φύση της υπόσχεσης της Εταιρείας συνιστά παροχή των
υπεσχημένων αγαθών ή υπηρεσιών (η Εταιρεία αποτελεί δηλαδή τον εντολέα) ή διευθέτηση ώστε τρίτο
μέρος να παρέχει τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες (η Εταιρεία αποτελεί δηλαδή τον εντολοδόχο), - ποιος
παράγοντας καθορίζει αν η Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο διαχρονικά ή σε μία συγκεκριμένη χρονική
στιγμή στις περιπτώσεις των αδειών χρήσης επί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τέλος, με την τροποποίηση προστέθηκαν δύο πρακτικές λύσεις για τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 15 όσον αφορά
στις ολοκληρωμένες συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται πλήρης αναδρομική εφαρμογή και όσον αφορά στις
μεταβολές στις συμβάσεις κατά τη μετάβαση.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
ΔΠΧΑ 16: «Μισθώσεις» (Κανονισμός 2017/1986/31.10.2017).
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019
Την 13.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
το οποίο αντικαθιστά:
- το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»,
- τη Διερμηνεία 4 «Προσδιορισμός του αν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση»,
- τη Διερμηνεία 15 «Λειτουργικές μισθώσεις – Κίνητρα» και
- τη Διερμηνεία 27 «Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που εμπεριέχουν το νομικό τύπο μίας μίσθωσης»
Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ στην ουσία
διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων
απαιτήσεων, καταργείται για τους μισθωτές η διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές.
Οι μισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύμβαση μισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 μήνες, να αναγνωρίζουν
στον ισολογισμό τους το δικαίωμα χρήσης του μισθωμένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση
καταβολής των μισθωμάτων. Ο ανωτέρω χειρισμός δεν απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται
ως πολύ χαμηλή.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναταξινομήσεις από ή στην κατηγορία
των επενδυτικών ακινήτων (Κανονισμός 2018/400/14.3.2018).
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018.
Την 8.12.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 40 με την
οποία διευκρίνησε ότι μια οικονομική οντότητα θα αναταξινομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο στην ή από την
κατηγορία επενδυτικών ακινήτων όταν και μόνο όταν μπορεί να αποδειχθεί η αλλαγή στη χρήση. Αλλαγή
στη χρήση υφίσταται όταν το περιουσιακό στοιχείο έχει τα κριτήρια ή πάψει να έχει τα κριτήρια που ορίζουν
τι είναι επένδυση σε ακίνητα. Μια αλλαγή στην πρόθεση της Διοίκησης για τη χρήση του περιουσιακού
στοιχείου, από μόνη της, δεν είναι αρκετή για να αποδείξει αλλαγή στη χρήση. Επίσης, τα παραδείγματα
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στον κατάλογο των περιπτώσεων που αποδεικνύουν την αλλαγή στη χρήση επεκτάθηκαν για να
συμπεριλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή και όχι μόνο ολοκληρωμένα ακίνητα.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»: Χαρακτηριστικά προεξόφλησης με
αρνητική αποζημίωση.
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019
Την 12.10.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 9 με την
οποία επιτρέπεται κάποια προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά
αρνητικής αποζημίωσης, που διαφορετικά θα αποτιμώνταν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να
αποτιμηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί
όροι που διέπουν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταμειακές ροές
κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες
ημερομηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI) ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την
πρόωρη λήξη του συμβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει ή
εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη του συμβολαίου.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
Βελτιώσεις
Διεθνών
2018/182/7.2.2018).

Λογιστικών

Προτύπων

–

κύκλος

2014-2016

(Κανονισμός

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2018.
Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο
εξέδωσε, την 8.12.2016, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
Επίσης, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και
τροποποιήσεις προτύπων καθώς και τις Διερμηνείες 22 και 23 τα οποία όμως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρεία.
Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς
Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή
εισφοράς μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς Εταιρείας ή κοινοπραξίας.
Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής: Δεν έχει ακόμα καθοριστεί.
Την 11.9.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και
ΔΛΠ 28 με σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισμό μίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς στοιχείων
του ενεργητικού της μητρικής Εταιρείας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το
ΔΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσμα μίας
συναλλαγής με μία συγγενή ή κοινοπραξία, μία Εταιρεία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν
συνιστά «επιχείρηση» βάσει του ΔΠΧΑ 3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της μόνο εκείνο το μέρος του
κέρδους ή της ζημίας που σχετίζεται με το ποσοστό συμμετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία.
Το υπόλοιπο μέρος του κέρδους της συναλλαγής θα απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής
στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συμμετοχής στην πρώην
θυγατρική, έτσι ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου
αποτίμηση της συμμετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μόνο στο βαθμό που αφορά το ποσοστό
συμμετοχής των άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο
της συμμετοχής στην πρώην θυγατρική.
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Αντίστοιχα, στο ΔΛΠ 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η μερική αναγνώριση κέρδους ή ζημίας
στα αποτελέσματα του επενδυτή θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη συγγενή ή στην
κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισμό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το
συνολικό κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα του επενδυτή.
Την 17.12.2015 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ημερομηνία υποχρεωτικής
εφαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ημερομηνία υποχρεωτικής
εφαρμογής θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα του έργου που εκπονεί για τη λογιστική της μεθόδου της
καθαρής θέσης.
Δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
ΔΠΧΑ 14: «Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί υπό καθεστώς ρύθμισης»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2016.
Την 30.1.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14. Το νέο πρότυπο, που
έχει προσωρινό χαρακτήρα, πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται
για τους αναβαλλόμενους λογαριασμούς υπό καθεστώς ρύθμισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων
προβλέπεται από τις τοπικές νομοθεσίες όταν μία Εταιρεία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή
ρυθμίζεται από κάποιον κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρμογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και μόνο για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθμίζονται
από κάποιο φορέα και που σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω
λογαριασμούς στις οικονομικές τους καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές
τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια.
Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν λόγω
προτύπου αναμένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου.
Δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
ΔΠΧΑ 17: «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2021.
Την 18.5.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17 το οποίο αντικαθιστά
το ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια». Σε αντίθεση με το ΔΠΧΑ 4, το νέο πρότυπο εισάγει μία συνεπή
μεθοδολογία αποτίμησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι κυριότερες αρχές του ΔΠΧΑ 7 είναι οι
ακόλουθες:
- προσδιορίζει ως ασφαλιστήρια συμβόλαια τις συμβάσεις εκείνες με τις οποίες η οικονομική οντότητα
αποδέχεται σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από άλλο μέρος (τον αντισυμβαλλόμενο) συμφωνώντας να
αποζημιώσει τον αντισυμβαλλόμενο εάν ένα συγκεκριμένο αβέβαιο μελλοντικό συμβάν επηρεάζει αρνητικά
τον αντισυμβαλλόμενο,
- διαχωρίζει συγκεκριμένα ενσωματωμένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία και διαφορετικές
υποχρεώσεις απόδοσης από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια,
- διαχωρίζει τις συμβάσεις σε ομάδες που θα αναγνωρίσει και θα αποτιμήσει,
- αναγνωρίζει και αποτιμά τις ομάδες των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με βάση:
i. μια αναπροσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών (ταμειακές
ροές εκπλήρωσης) που ενσωματώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ταμειακές ροές
εκπλήρωσης με τρόπο που συνάδει με τις παρατηρήσιμες πληροφορίες της αγοράς, πλέον (εάν αυτή η αξία
είναι μια υποχρέωση) ή μείον (αν η αξία αυτή είναι περιουσιακό στοιχείο)
ii. ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το μη δεδουλευμένο κέρδος στην ομάδα των συμβάσεων (το συμβατικό
περιθώριο παροχής υπηρεσιών),
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- αναγνωρίζει το κέρδος από μια ομάδα ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου που η
οικονομική οντότητα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και καθώς η οικονομική οντότητα αποδεσμεύεται από
τον κίνδυνο. Εάν μια ομάδα συμβολαίων είναι ή καθίσταται ζημιογόνος, η οντότητα αναγνωρίζει αμέσως τη
ζημία,
- παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα έξοδα ασφαλιστικών υπηρεσιών και τα
έσοδα ή έξοδα χρηματοδότησης της ασφάλισης και
- γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να εκτιμήσουν
την επίδραση που έχουν οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 στην οικονομική
θέση, στη χρηματοοικονομική απόδοση και στις ταμειακές ροές της.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
ΔΠΧΑ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του
Προγράμματος Παροχών.
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019
Την 7.2.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 μέσω της
οποίας διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν
αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης,
περικοπής ή διακανονισμού, πρέπει να γίνει επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Η
τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι το τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο τόκος επί της καθαρής
υποχρέωσης (απαίτησης) για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς, μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα, θα
πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον επανυπολογισμό της
καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση
μίας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην
αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (asset ceiling).
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Μακροπρόθεσμες
επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες».
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019.
Την 12.10.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 28 για να
αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισμός των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε μία συγγενή ή κοινοπραξία
που περιλαμβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή κοινοπραξία – για τις οποίες δεν
εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9,
συμπεριλαμβανομένου των απαιτήσεων απομείωσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, δεν θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τυχόν προσαρμογές στη λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων που έχουν
προκύψει από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2015-2017.
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019.
Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο
εξέδωσε, την 12.12.2017, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιμέρους πρότυπα.
Διερμηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές».
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018.
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Την 8.12.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την Διερμηνεία 22. Η Διερμηνεία
πραγματεύεται τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν μία Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό στοιχείο
του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που προκύπτει από την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής πριν η
Εταιρεία να αναγνωρίσει το σχετικό στοιχείο του ενεργητικού, το έξοδο ή το έσοδο. Η Διερμηνεία
διευκρίνισε πως ως ημερομηνία της συναλλαγής, προκειμένου να καθοριστεί η συναλλαγματική ισοτιμία που
θα χρησιμοποιηθεί κατά την αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου, του εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να
θεωρηθεί η ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης του μη νομισματικού στοιχείου του ενεργητικού ή των
υποχρεώσεων (δηλαδή της προκαταβολής). Επίσης, στην περίπτωση που υφίστανται πολλαπλές
προκαταβολές, θα πρέπει να ορίζεται διακριτή ημερομηνία συναλλαγής για κάθε πληρωμή ή είσπραξη.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.
Διερμηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τους λογιστικούς χειρισμούς φόρου εισοδήματος».
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019.
Την 7.6.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερμηνεία 23. Η Διερμηνεία
αποσαφηνίζει την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίμησης του ΔΛΠ 12 όταν υπάρχει
αβεβαιότητα αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος. Η Διερμηνεία ειδικότερα
διευκρινίζει τα εξής:
- Μία οικονομική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε συνδυασμό με άλλες
αβεβαιότητες ανάλογα με το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την επίλυση της αβεβαιότητας.
- Οι εκτιμήσεις που γίνονται αναφορικά με τον έλεγχο των λογιστικών χειρισμών από τις φορολογικές αρχές
θα πρέπει να βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν τα ποσά που έχουν δικαίωμα να
εξετάσουν και στο ότι θα έχουν πλήρη γνώση της σχετικής πληροφόρησης όταν διενεργούν τον έλεγχο.
- Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των φορολογικών βάσεων, των μη
χρησιμοποιηθέντων φορολογικών ζημιών, των μη χρησιμοποιηθέντων πιστωτικών φόρων και των
φορολογικών συντελεστών η οικονομική οντότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη της την πιθανότητα οι
φορολογικές αρχές να αποδεχθούν την αβεβαιότητα στο χειρισμό του φόρου
- Οι εκτιμήσεις της οικονομικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές
στα γεγονότα και στις συνθήκες καθώς και όταν νέα πληροφόρηση καθίσταται διαθέσιμη.
Η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται σημαντική.

3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
3.1 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία
Το κόστος ενός ενσώματου παγίου αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού εάν και μόνο εάν:
α) πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με το πάγιο στοιχείο θα εισρεύσουν
στην επιχείρηση, και
β) το κόστος του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Ένα πάγιο στοιχείο που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του ως στοιχείο του ενεργητικού, πρέπει
αρχικά να αποτιμηθεί στο κόστος κτήσεως του το οποίο περιλαμβάνει:


την τιμή αγοράς του στην οποία προστίθενται οι δασμοί εισαγωγής, οι μη επιστρεπτέοι φόροι
αγοράς, καθώς και οι παρεχόμενες εμπορικές εκπτώσεις και μειώσεις τιμών



τα άμεσα επιρριπτόμενα κόστη τα οποία είναι απαραίτητα, προκειμένου να περιέλθει το πάγιο
στοιχείο στην τοποθεσία και σε κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τη χρήση
για την οποία προορίζεται από την Διοίκηση.
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Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο ιστορικό κόστος
κτήσεως μειωμένο κατά το ποσό των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των πιθανών συσσωρευμένων ζημιών
λόγω απομείωσης της αξίας τους.
Για όλες τις ενσώματες ακινητοποιήσεις εφαρμόζεται η σταθερή μέθοδος απόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη
την εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των παγίων. Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των
σημαντικότερων κατηγοριών παγίων είναι ως ακολούθως:
Προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα

Διάρκεια της μίσθωσης

Μεταφορικά μέσα

8έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

10 έτη

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και HY

2-8 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση στο τέλος
κάθε χρήσης και σε περίπτωση που μεταβληθούν, οι αλλαγές που προκύπτουν αντιμετωπίζονται ως αλλαγές
σε λογιστικές εκτιμήσεις. Για τα ενσώματα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειμματικές αξίες.
Η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ελέγχεται για απομείωση σε κάθε περίοδο αναφοράς ή όταν
υπάρχουν ενδείξεις, δηλαδή γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις, που δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν
να µην είναι ανακτήσιμη.
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προέρχονται από τη διαγραφή λόγω εκποίησης ενός παγίου, υπολογίζονται ως η
διαφορά μεταξύ των καθαρών εσόδων από την εκποίηση και της τρέχουσας αξίας του παγίου και
καταχωρούνται στην συνολικών εσόδων.
3.2 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τυχόν
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις σε υψηλής ρευστότητας χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με
ημερομηνία λήξης μικρότερη των τριών μηνών από την ημερομηνία απόκτησης, των οποίων ο κίνδυνος
μεταβολής της εύλογης αξίας τους είναι ασήμαντος και τα οποία χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την
εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της.
3.3 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν το αποκτώμενο λογισμικό που χρησιμοποιείται
στη Διοίκηση και απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι ασώματες
ακινητοποιήσεις λογιστικοποιούνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις
σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Εσωτερικά δημιουργημένα ασώματα πάγια, εκτός των κεφαλαιοποιημένων δαπανών ανάπτυξης, δεν
κεφαλαιοποιούνται και οι δαπάνες εμφανίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου/χρήσης, όπου αυτές
πραγματοποιούνται.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής τους και η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση και
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Η ωφέλιμη ζωή και η μέθοδος απόσβεσης
αναθεωρούνται τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης. Εάν η προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή ή ο προσδοκώμενος
ρυθμός ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε κάποιο άυλο
περιουσιακό στοιχείο έχουν μεταβληθεί, οι αλλαγές αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μεταβολές σε λογιστικές
εκτιμήσεις.
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προέρχονται από τη διαγραφή λόγω εκποίησης μιας ασώματης ακινητοποίησης,
υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των καθαρών εσόδων από την εκποίηση και της τρέχουσας αξίας του
παγίου, και καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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Τα μηχανογραφικά λογισμικά προγράμματα και οι άδειες κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και την ανάπτυξη των συγκεκριμένων λογισμικών, όταν αυτά
αναμένεται να δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη περάν της μιας οικονομικής χρήσης. Οι δαπάνες που
σχετίζονται με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού λογισμικού αναγνωρίζονται στα έξοδα της περιόδου/χρήσης
στην οποία αυτές πραγματοποιούνται.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας έχουν πεπερασμένη ωφέλιμη ζωή. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία
εκτιμήθηκε από 5 έως 15 έτη.
3.4 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς πραγματοποιείται έλεγχος εάν υπάρχουν ενδείξεις μείωσης της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού που επιμετρούνται στο κόστος. Στην περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις,
τότε η Εταιρεία προχωρά στον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού τους.
Η ανακτήσιμη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του
στοιχείου ενεργητικού μείον των εξόδων πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης.
Όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, τότε η λογιστική
αξία του στοιχείου θα πρέπει να απομειωθεί, ώστε να απεικονίζει το ανακτήσιμο ποσό του. Η μείωση αυτή
της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού αναγνωρίζεται ως ζημία λόγω μείωσης της αξίας του,
άμεσα στα κέρδη ή στις ζημίες της περιόδου.
3.5 Χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις
(i) Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία
του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων.
Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της
μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν
υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απευθείας στα αποτελέσματα. Τα
μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση πάγια αποσβένονται με την ευθεία μέθοδο κατά τη διάρκεια της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του παγίου.
(ii) Λειτουργικές Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου
καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα.
Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος, σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
3.6 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή
οικονομικών πόρων για την Εταιρεία και αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή
το ποσό της εκροής μπορεί να είναι αβέβαια.
Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης υποχρέωσης που έχει
προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος.
Κάθε σχηματισμένη πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί. Οι
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και
προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση.
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Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να
διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται.
3.7 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται,
εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Η ανάγκη
σχηματισμού πρόβλεψης επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.
3.8 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός
περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των
οικονομικών καταστάσεων. Η ανάγκη σχηματισμού πρόβλεψης επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.
3.9 Εμπορικές υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις πληρωμής για αγαθά ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν από
προμηθευτές κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Οι εμπορικές υποχρεώσεις καταχωρούνται
ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εφόσον η εξόφληση τους πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου έτους (ή
και περισσότερο αν το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί τον κανονικό λειτουργικό κύκλο της επιχείρησης).
Εφόσον όχι, τότε παρουσιάζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και στη συνέχεια αποτιμούνται
στην αποσβεσμένη αξία τους χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
3.10

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

(i) Έσοδα από προμήθειες υπηρεσιών μεσιτείας
Τα έσοδα από την αντιπροσώπευση ασφαλιστικών εταιρειών, επιμερίζονται στις διάφορες παρεχόμενες
υπηρεσίες και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την εκτέλεση της σχετικής υπηρεσίας. Για τις
υπηρεσίες που ολοκληρώνονται μέχρι την έκδοση του ασφαλιστηρίου, το έσοδο αναγνωρίζεται κατά την
σύναψή του, ενώ για τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, το έσοδο
που αντιστοιχεί σε αυτές, επιμερίζεται στη διάρκεια του συμβολαίου.
Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση χρησιμοποιώντας την μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
(ii) Έξοδα για προμήθειες μεσιτείας
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.
Τα έξοδα για προμήθειες μεσιτείας, λογίζονται με την σύναψη του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου,
οπότε καθίσταται και πληρωτέα η προμήθεια της Εταιρείας.
Αξιολογώντας την ουσία των συναλλαγών αυτών, οι προμήθειες μεσιτείας που λαμβάνουν οι πράκτορες,
συμψηφίζονται, στην κατάσταση συνολικών εσόδων, με τα έσοδα από προμήθειες αντιπροσώπευσης που
λαμβάνει η Εταιρεία.
Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως
έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μίσθιου.
Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
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3.11 Μετοχικό Κεφάλαιο, Κέρδη είς νέο και μερίσματα
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι
κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια.
Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, οποιοδήποτε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση
των μετοχών καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Τα κέρδη εις νέον περιλαμβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσματα και αυτά προηγούμενων περιόδων όπως
γνωστοποιούνται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Τα μερίσματα που αναλογούν στις κοινές μετοχές, αναγνωρίζονται ως υποχρέωση κατά την περίοδο στην
οποία εγκρίνονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
3.12 Διανομή Μερισμάτων
Η διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων.
3.13 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους
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 (προπληρωμένο
έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε
επιστροφή.
3.13.1 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο η Εταιρεία
καταβάλλει καθορισμένες εισφορές σε έναν ανεξάρτητο διαχειριστικό φορέα σε υποχρεωτική, συμβατική ή
προαιρετική βάση. Η Εταιρεία δεν θα έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει περαιτέρω
εισφορές, στην περίπτωση που ο φορέας δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλες τις
παροχές στους εργαζομένους, για παρεχόμενη υπηρεσία τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων.
3.13.2 Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν εμπίπτει σε
πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών. Τυπικά, τα προγράμματα καθορισμένων παροχών καθορίζουν ένα
ποσό παροχών που ο εργαζόμενος θα λάβει με την συνταξιοδότηση του, συνήθως εξαρτώμενο από
παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και οι αμοιβές του.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει του ν. 2112/20 και
τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της
προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή
με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές σε
αναλογικές υποθέσεις, αναγνωρίζονται στο σύνολό τους στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων
και μέσω αυτής σε ειδικό αποθεματικό μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που αναλογεί.
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3.14 Φόρος εισοδήματος
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο που ισχύει στην
Ελλάδα.Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται
στις φορολογικές της δηλώσεις και περιλαμβάνει πιθανούς πρόσθετους φόρους εισοδήματος που
προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών καθώς και αναβαλλόμενους φόρους
εισοδήματος. Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί στα λοιπά
συνολικά έσοδα καταχωρείται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα.
3.15 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Στα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη
επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική της Εταιρείας. Επίσης ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα
μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας, τα Διευθυντικά στελέχη αυτής και συγγενικά με αυτά πρόσωπα πρώτου
βαθμού, καθώς και εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή εταιρείες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη
λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων
επιτοκίων και εξασφαλίσεων, πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους ίδιους με εκείνους που ισχύουν για
παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων επιτοκίων και εξασφαλίσεων και
δεν εμπεριέχουν κίνδυνο.
3.16 Αναβαλλόμενη φορολογία
Ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται σε προσωρινές διαφορές μεταξύ των λογιστικών αξιών των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και στην φορολογική βάση που
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται γενικά για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι
εν λόγω εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τέτοιες αναβόλλεμενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται, εάν η προσωρινή διαφορά προκύπτει κατά
την αρχική αναγνώριση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε συναλλαγή που δεν επηρεάζει ούτε το
φορολογητέο ούτε και το λογιστικό κέρδος. Επιπλέον δεν αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις, αν η προσωρινή διαφορά προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση υπεραξίας.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επανεξετάζεται στο τέλος κάθε περιόδου
αναφοράς και μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι τα φορολογητέα κέρδη θα είναι επαρκή
για την ανάκτηση του συνόλου ή μέρους της απαίτησης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επιμετρώνται με τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές στην περίοδο κατά την οποία η υποχρέωση τακτοποιείται ή η απαίτηση λαμβάνει χώρα με βάση
του φορολογικούς συντελεστές και νόμους που έχουν θεσπιστεί η εφαρμοστεί μέχρι το τέλος της περιόδου
αναφοράς.
Η επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων αντανακλά τις φορολογικές
συνέπειες που θα προέκυπταν από τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία αναμένει στο τέλος της περιόδου
αναφοράς να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της.

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και πηγές αβεβαιότητας
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών
από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως
περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις που παρατίθενται κατωτέρω.
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Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται
αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες.
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές, είναι η βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά
αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές
αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω.
4.1 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων
Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση οποτεδήποτε γεγονότα ή
αλλαγές σε καταστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, σύμφωνα με τη
λογιστική αρχή που περιγράφεται στην ενότητα «Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών».
4.2 Διαχωρισμός εσόδων από προμήθειες αντιπροσώπευσης
Για τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, λαμβάνει ένα σταθερό ποσοστό επί των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων που εκδίδονται. Σύμφωνα με την σύμβαση αντιπροσώπευσης, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να
παρέχει διαφορές υπηρεσίες έναντι της προκαθορισμένης αμοιβής.
Η προκαθορισμένη αμοιβή επιμερίστηκε στις διάφορες υπηρεσίες με βάση τη αναλογία των σχετικών
δαπανών κατά την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Για την αναγνώριση των εσόδων από προμήθειες
αντιπροσώπευσης σε δεδουλευμένη βάση, η Διοίκηση αξιολόγησε το χρονικό σημείο στο οποίο τεκμαίρεται
ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται.
4.3 Φόρος εισοδήματος
Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται σημαντική
υποκειμενική κρίση. Κατά την κανονική ροή των εργασιών της Εταιρείας λαμβάνουν χώρα πολλές
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην
περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί
από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις
προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών
έλαβε χώρα. Αναβαλλόμενος φόρος
4.4 Αναβαλλόμενος φόρος
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που αφορούν εκπεστέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται
στην έκταση που πιθανολογείται ότι στο μέλλον θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη επαρκή να καλύψουν τις
φορολογικές ζημίες και τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Για τον προσδιορισμό του ποσού των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που θα αναγνωριστούν απαιτείται κρίση η οποία βασίζεται
στην εκτίμηση του πιθανού χρόνου και επιπέδου πραγματοποίησης των φορολογητέων κερδών σε
συνδυασμό με το μελλοντικό φορολογικό προγραμματισμό.
4.5 Απομείωση απαιτήσεων από ασφαλιστήρια συμβόλαια
Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των απαιτήσεων από ασφαλιστήρια συμβόλαια όταν υπάρχουν δεδομένα ή
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι
πιθανή.
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Η Διοίκηση της Εταιρείας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της σχετικής πρόβλεψης με βάση παράγοντες
όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νομική υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις
που αυτή χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση/κρίση της για την επίδραση λοιπών παραγόντων στην
εισπραξιμότητα των απαιτήσεων.
4.6 Κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια
των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση
των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό
αποχώρησης των εργαζομένων κλπ.
Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά
με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές.
4.7 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και
αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν στο
μέλλον καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της.

5. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος της αγοράς, ο
πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των
χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η διαχείριση των οικονομικών κινδύνων διεξάγεται από την Διοίκηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του
πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου
διαχείρισης κινδύνου, που εστιάζεται αφενός στην αναγνώριση, επιμέτρηση και διαχείριση όλων των
χρηματοοικονομικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία ή ενδέχεται να εκτεθεί. Τα
επιχειρηματικά σχέδια και στόχοι δύναται να προσαρμοστούν σε τυχόν τρέχουσες εξελίξεις, ικανές να
μεταβάλουν το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας
5.1 Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά στο ενδεχόμενο οικονομικών απωλειών εξαιτίας δυσμενών μεταβολών στο ύψος ή
στην μεταβλητότητα των επιτοκίων, των ισοτιμιών νομίσματος και των τιμών των μετοχών. Η Εταιρεία
εκτιμά τον κίνδυνο αγοράς με χρήση της μεθόδου της μέγιστης δυνητικής ζημιάς. Η εκτίμηση κυμάνθηκε σε
χαμηλά επίπεδα. Ο κίνδυνος αγοράς στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία αναλύεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο
και κίνδυνο επιτοκίου.
5.1.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημιάς που προκαλείται από δυσμενείς μεταβολές στην
συναλλαγματική ισοτιμία ή στο επίπεδο της παρατηρηθείσας τεκμαρτής μεταβλητότητας των αγορών
συναλλάγματος. Η καθαρή έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο δεν θεωρείται σημαντική καθώς η
πλειοψηφία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού είναι αποτιμημένα σε ευρώ. Η Εταιρεία διατηρεί
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χρηματικά διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συναλλαγών. Η Εταιρεία
προσπαθεί για την σύντομη είσπραξη και καταβολή ασφαλίστρων σε ξένο νόμισμα, ώστε να περιορίζεται ο
συναλλαγματικός κίνδυνος. Οι συναλλαγματικές διαφορές των διαθεσίμων σε συνάλλαγμα συνολικού ποσού
-153.306 ευρώ (2016: 86.208 ευρώ) καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης, ενώ οι συνολικές
συναλλαγματικές από αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων διαφορές ανήλθαν σε -159.847 (2016:
37.572 ευρώ). Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά την έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους.
5.1.2 Κίνδυνος επιτοκίου
Ο επιτοκιακός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημιάς που προκαλείται από δυσμενείς μεταβολές σε
ονομαστικά ή πραγματικά επιτόκια αναφοράς, σε πιστωτικά περιθώρια ή στο επίπεδο της παρατηρούμενης
και τεκμαρτής μεταβλητότητας των επιτοκίων. Η Εταιρεία, δεν είναι εκτεθειμένη σε σημαντικό κίνδυνο
επιτοκίου καθώς δεν υφίσταται εξωτερικός δανεισμός, ενώ τα μοναδικά τοκοφόρα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει, αφορούν τραπεζικές καταθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτουν
σημαντικά ποσά πιστωτικών τόκων.
5.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία ορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο ως τον κίνδυνο πιθανών ζημιών που προκύπτουν από αθέτηση των
υποχρεώσεων των χρεωστών της Εταιρείας. Επίσης ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από πιθανή αδυναμία
ενός αντισυμβαλλομένου να ανταπεξέλθει στις συμβατικές του υποχρεώσεις. H ανάλυση της Εταιρείας όσον
αφορά την μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία, τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

30/11/2017
15.151.932
2.972.181
19.788.049
37.912.163

30/11/2016
11.578.265
3.546.968
7.117.451
22.242.683

Η Εταιρεία αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των συνεργατών της και παρακολουθεί συνεχώς τον
πιστωτικό κίνδυνο ώστε να μην υπερβαίνει τα περιθώρια σημαντικού αντίκτυπου και να σχηματίζει ορθά τις
σχετικές προβλέψεις επισφαλειών. Στα πλαίσια της αξιολόγησης αυτής, η Εταιρεία έχει διαμορφώσει
πολιτικές, διαδικασίες και λοιπά σημεία ελέγχου που μετριάζουν την έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό
κίνδυνο:


Διάθεση ανάληψης πιστωτικού κινδύνου



Πολιτική πιστωτικού κινδύνου



Όρια συγκέντρωσης ανά αντισυμβαλλόμενο



Όρια τραπεζικών καταθέσεων



Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου και εσωτερικό σύστημα πιστοληπτικής



Τακτικός έλεγχος του προφίλ πιστωτικού κινδύνου από την Επιτροπή Διαχείρισης
Πιστωτικού Κινδύνου.

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πιστωτική αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η
οποία βασίστηκε σε εξωτερικές αξιολογήσεις (Standard & Poor’s).
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30/11/2017
ποσά σε ΕΥΡΩ
Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Χρεώστες ασφαλίστρων
Γραμμάτια εισπρακτέα
Αντασφαλιζόμενοι
Επιταγές εισπρακτέες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Παρακρατημένοι φόροι
Λοιποί χρεώστες
Απαιτήσεις από επανατιμολόγηση ενδοομ/κών εξόδων
∆ιαχείριση Ζημιών Τρίτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις όψεως σε ΞΝ
Σύνολο

30/11/2016
ποσά
σε ΕΥΡΩ
Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Χρεώστες ασφαλίστρων
Γραμμάτια εισπρακτέα
Αντασφαλιζόμενοι
Επιταγές εισπρακτέες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Παρακρατημένοι φόροι
Λοιποί χρεώστες
Απαιτήσεις από επανατιμολόγηση ενδοομ/κών εξόδων
∆ιαχείριση Ζημιών Τρίτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις όψεως σε ΞΝ
Σύνολο

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

CC

C

D

NR

-

-

756.446
433.844
322.602
756.446

-

-

-

19.023.797
19.023.797
19.023.797

-

-

-

15.151.932
11.555.205
1.917.864
1.427.656
251.207
2.972.181
10.129
574.161
2.127.293
260.598
7.806
7.806
18.131.920

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

CC

C

D

NR

-

-

4.846.723
2.807.315
2.039.407
4.846.723

-

-

-

2.265.544
2.265.544
2.265.544

-

-

-

11.578.265
8.741.530
2.128.757
391.289
316.689
3.546.968
1.790
762.499
2.168.914
613.764
5.184
5.184
15.130.417

Τρέχουσα
Καθαρή Αξία
15.151.932
11.555.205
1.917.864
1.427.656
251.207
2.972.181
10.129
574.161
2.127.293
260.598
19.788.049
7.806
19.457.641
322.602
37.912.163

Τρέχουσα
Καθαρή Αξία
11.578.265
8.741.530
2.128.757
391.289
316.689
3.546.968
1.790
762.499
2.168.914
613.764
7.117.451
5.184
5.072.859
2.039.407
22.242.683

Υπάρχει σημαντική συγκέντρωση του κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλόμενου σε σχέση με τα ταμειακά
διαθέσιμα της Εταιρείας καθώς το 73% των μετρητών και των ισοδύναμων με μετρητά σχετίζονται μόνο με
έναν αντισυμβαλλόμενο.
5.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται ως ο κίνδυνος η Εταιρεία να μην έχει τους επαρκείς πόρους για να καλύψει
τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Στρατηγικής της Εταιρείας είναι να
διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να καλύπτει τις απαιτήσεις όταν αυτές γίνονται απαιτητές.
Ο κίνδυνος ρευστότητας παίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας η
οποία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση. Πέραν της
καθημερινής παρακολούθησης της απαιτούμενης ρευστότητας, η Εταιρεία πραγματοποιεί σε μηνιαία βάση,
ανάλυση των αναγκών ρευστότητας και της δυνατότητας κάλυψης των εν λόγω αναγκών υπό ακραίες
συνθήκες.
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με τις μη προεξοφλημένες χρηματοροές του
ενεργητικού και του παθητικού για τα έτη 2017 και 2016, βάσει της υπολειπόμενης περιόδου καταβολής
ασφαλίστρου, της αναμενόμενης συμβατικής είσπραξης των απαιτήσεων και πληρωμής των υποχρεώσεων.
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ποσά σε ΕΥΡΩ
Ενεργητικό την 30/11/2017
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα στοιχεία ενεργητικού
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Προμήθειες ασφαλιστηρίων συμβολαίων επόμενων χρήσεων
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Παθητικό την 30/11/2017
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες
Μη δεδουλευμένα έσοδα προμηθειών ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο

Αξία ∆ΠΧΑ Μέχρι 1 έτος
397.573
436.874
218.610
15.151.932
8.177.463
2.972.181
19.788.049
47.142.682

Αξία ∆ΠΧΑ Μέχρι 1 έτος

19.788.049
19.788.049

397.573
436.874
218.610
15.151.932
8.177.463
2.972.181
19.788.049
47.142.682
Σύνολο

1 εως 5 έτη

Πάνω από 5
έτη

Χωρίς Λήξη

-

-

1.345.298

23.156.990
3.213.634
1.136.613
8.800.485
608.068
38.261.088

23.156.990
3.213.634
1.136.613
8.800.485
608.068
38.261.088

-

-

-

23.156.990
3.213.634
1.136.613
8.800.485
608.068
38.261.088

19.788.049

8.881.594

Χωρίς Λήξη

Σύνολο

(12.131.818)

Αξία ∆ΠΧΑ Μέχρι 1 έτος
515.060
607.204
205.708
11.578.265
7.499.074
3.546.968
7.117.451
31.069.729

Καθαρή Ρευστότητα την 30/11/2016

Σύνολο

-

Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Προμήθειες ασφαλιστηρίων συμβολαίων επόμενων χρήσεων
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες
Μη δεδουλευμένα έσοδα προμηθειών ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο

Χωρίς Λήξη

1.345.298

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Παθητικό την 30/11/2016

74.812
395.124
218.610
217.725
906.271

Πάνω από 5
έτη
314.505
4.587
319.092

1.345.298

Καθαρή Ρευστότητα την 30/11/2017

ποσά σε ΕΥΡΩ
Ενεργητικό την 30/11/2016
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα στοιχεία ενεργητικού

8.256
37.163
14.934.207
8.177.463
2.972.181
26.129.270

1 εως 5 έτη

5.145
11.816

-

-

906.271

1 εως 5 έτη
145.174
595.388

-

319.092

Πάνω από 5
έτη
364.741
-

-

-

205.708

-

11.411.891
7.499.074
3.546.968
22.474.894

166.373
1.112.644

364.741

1 εως 5 έτη

Πάνω από 5
έτη

Χωρίς Λήξη

Αξία ∆ΠΧΑ Μέχρι 1 έτος

7.117.451
7.117.451

515.060
607.204
205.708
11.578.265
7.499.074
3.546.968
7.117.451
31.069.729
Σύνολο

1.206.743

1.206.743

-

-

-

1.206.743

11.847.530
5.124.482
922.706
6.376.813
178.236
25.656.510

11.847.530
5.124.482
922.706
6.376.813
178.236
25.656.510

-

-

-

11.847.530
5.124.482
922.706
6.376.813
178.236
25.656.510

(3.181.616)

1.112.644

364.741

7.117.451

5.413.219

Η καθαρή ρευστότητα της Εταιρείας θεωρείται επαρκής από την Διοίκηση της Εταιρείας, ώστε να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όταν αυτές καθίστανται απαιτητές.

6. Διαχείριση Κεφαλαίου
Στόχος της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής δομής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία της στο μέλλον, να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη και να εξασφαλίζει
παράλληλα μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους, μέσα από την βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ
ξένων και ιδίων κεφαλαίων.

7. Καθαρά έσοδα από προμήθειες αντιπροσώπευσης
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αντιπροσώπευσης αναλύονται ως εξής:

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η ∆εκεμβρίου 2016 έως την 30η Νοεμβρίου 2017
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Έσοδα από προμήθειες υπηρεσιών μεσιτείας
Προμήθειες τρίτων για υπηρεσίες μεσιτείας
Σύνολο

30/11/2017
39.577.909
(21.582.561)
17.995.348

30/11/2016
34.165.961
(19.435.678)
14.730.283

7.1 Έσοδα από προμήθειες υπηρεσιών μεσιτείας
Τα έσοδα από προμήθειες αναλύονται ως εξής:
(Ανά κλάδο ασφάλισης)
Εγγεγραμμένες προμήθειες παραγωγής
Αστική Ευθύνη Αυτ/των
Χρηματικές Απώλειες
Πυρός
Γενική Αστική Ευθύνη
Προσωπικό Ατύχημα
Λοιποί Κλάδοι ασφάλισης
Σύνολο εγγεγραμμένων προμηθειών παραγωγής
Μεταβολή μη δεδουλευμένων εσόδων
Αστική Ευθύνη Αυτ/των
Χρηματικές Απώλειες
Πυρός
Γενική Αστική Ευθύνη
Προσωπικό Ατύχημα
Λοιποί Κλάδοι ασφάλισης
Σύνολο μεταβολής μη δεδουλευμένων εσόδων
Προμήθειες μεσιτείας κλάδου Νομικής Προστασίας
Σύνολο

30/11/2017

30/11/2016

18.254.171
9.465.563
5.294.927
2.156.709
1.083.952
965.126
37.220.448

15.770.692
8.189.059
5.396.715
1.956.923
1.137.580
1.081.338
33.532.307

543.173
328.946
453.485
126.573
76.642
382.028
1.910.847
446.614
39.577.909

379.042
273.257
242.193
(79.759)
58.446
(618.267)
254.912
378.742
34.165.961

7.2 Προμήθειες τρίτων για υπηρεσίες μεσιτείας
Τα έξοδα προμηθειών αναλύονται ως εξής:
(Ανά κλάδο ασφάλισης)
Αστική Ευθύνη Αυτ/των
Χρηματικές Απώλειες
Πυρός
Γενική Αστική Ευθύνη
Προσωπικό Ατύχημα
Λοιποί Κλάδοι ασφάλισης
Σύνολο προμηθειών παραγωγής
Μεταβολή μη δεδουλευμένων εξόδων
Σύνολο

30/11/2017 30/11/2016
12.068.405
9.951.035
5.276.855
4.318.290
2.612.502
2.442.576
1.035.827
970.680
581.336
585.832
686.025
711.416
22.260.950 18.979.829
(678.389)
455.849
21.582.561 19.435.678

8. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού περιλαμβάνουν:
Μισθοί
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές παροχές προσωπικού
Πρόγραμμα προκαθορισμένων παροχών Ν. 2112/1920
Επανατιμολόγηση αμοιβών και εξόδων προσωπικού
Σύνολο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η ∆εκεμβρίου 2016 έως την 30η Νοεμβρίου 2017

30/11/2017
6.680.873
2.657.100
551.918
415.434
(1.676.576)
8.628.749

30/11/2016
7.517.135
1.411.839
686.747
315.104
(754.430)
9.176.395
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Ο μέσος όρος του αριθμού προσωπικού για την τρέχουσα χρήση ήταν 198 ( 2016: 200 ) ενώ κατά την
30/11/2017 ο αριθμός προσωπικού ήταν 205 ( 2016: 193).

9. Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνουν:
Αμοιβές τρίτων
Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας
Αμοιβές ελεγκτών
Παροχές τρίτων
Μισθώματα
Ασφάλιστρα
Εξοδα επισκευών
Εξοδα κίνησης
Μεταφορικά
Έξοδα προβολής
Κοινόχρηστες δαπάνες
Φόροι- τέλη
∆ιάφορα έξοδα τραπεζών
Λοιπά έξοδα
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
∆ιαγραφές απαιτήσεων ως μη εισπράξιμες
Λοιπά
Επανατιμολόγηση λοιπών εξόδων
Σύνολο

30/11/2017 30/11/2016
543.000
733.411
581.134
717.174
112.287
100.360
253.258
518.434
766.126
731.269
143.525
25.579
19.761
26.617
107.928
112.714
108.753
56.976
258.202
240.213
182.618
211.739
15.537
14.612
295.117
362.304
465.352
276.063
5.542
7.293
159.847
555.706
767.688
2.918
106.927
(3.977)
(11.856)
4.572.634
4.997.519

10. Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα περιλαμβάνουν:
Κέρδη/(Ζημίες) από πώληση παγίων
Αμοιβές διαχείρισης ζημιών
Έσοδα ενοικίων
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
Καθαρή μεταβολή πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων
∆ιαγραφές υποχρεώσεων
Λοιπά
Σύνολο

30/11/2017
1.610
49.720
5.008
358.685
299.188
136.528
850.739

30/11/2016
(4.202)
58.971
7.512
48.636
981.188
115.979
10.556
1.218.641

11. Ενσώματα πάγια
Η Εταιρεία διαθέτει στη κυριότητά της μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπά στοιχεία εξοπλισμού. Δε διαθέτει
κυριότητα επί κτιρίων και ακινήτων των γραφείων της αλλά έχει προβεί σε προσθήκες σε μισθωμένα
ακίνητα τρίτων με αντίστοιχη παγιοποίηση των εξόδων.
Η λογιστική αξία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις
αναλύεται ως εξής:
Εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων
Μεταφορικά μέσα
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η ∆εκεμβρίου 2016 έως την 30η Νοεμβρίου 2017

30/11/2017
271.890
7.007
118.676
397.573

30/11/2016
321.280
8.024
185.756
515.060
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Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων της Εταιρείας στη διάρκεια των δύο παρουσιαζόμενων περιόδων, είναι
οι εξής:

Αξία κτήσης την 30/11/2015
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αξία κτήσης την 30/11/2016
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αξία κτήσης την 30/11/2017

690.687
0
0
690.687
0
0
690.687

19.283
8.140
0
27.423
0
(7.959)
19.464

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισμός
1.895.948
3.005
(175.674)
1.723.279
23.714
0
1.746.993

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2015
Αποσβέσεις Χρήσης
Αποσβέσεις Πωληθέντων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2016
Αποσβέσεις Χρήσης
Αποσβέσεις Πωληθέντων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2017

320.017
49.389
0
369.406
49.389
0
418.795

19.283
116
0
19.399
1.018
(7.959)
12.458

1.634.779
74.217
(171.472)
1.537.523
90.794
0
1.628.317

1.974.078
123.723
(171.472)
1.926.328
141.201
(7.959)
2.059.570

Λογιστική αξία την 30/11/2016
Λογιστική αξία την 30/11/2017

321.280
271.892

8.024
7.006

185.756
118.676

515.060
397.573

Προσθήκες σε
ακίνητα τρίτων

Μεταφορικά
Μέσα

Σύνολο
2.605.917
11.145
(175.674)
2.441.388
23.714
(7.959)
2.457.144

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης.
Δεν υπάρχουν βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας προς εξασφάλιση
δανεισμού ή άλλων υποχρεώσεων.

12. Ασώματα πάγια
Οι μεταβολές των ασώματων παγίων της Εταιρείας στη διάρκεια των δύο παρουσιαζόμενων περιόδων, είναι
οι εξής:
Λογισμικό
Αξία κτήσης την 30/11/2015
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αξία κτήσης την 30/11/2016
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αξία κτήσης την 30/11/2017

2.257.204
15.142
0
2.272.346
6.677
0
2.279.023

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2015
Αποσβέσεις Χρήσης
Αποσβέσεις Πωληθέντων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2016
Αποσβέσεις Χρήσης
Αποσβέσεις Πωληθέντων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2017

1.437.734
227.408
0
1.665.142
177.006
0
1.842.148

Λογιστική αξία την 30/11/2016
Λογιστική αξία την 30/11/2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η ∆εκεμβρίου 2016 έως την 30η Νοεμβρίου 2017

607.204
436.874
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13. Φόροι εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Οι φόροι εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν:

Τρέχων Φόρος
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Σύνολο

30/11/2017
(1.473.813)
(269.137)
(1.742.950)

30/11/2016
(899.102)
95.218
(803.885)

Η συμφωνία μεταξύ των ποσών φόρου εισοδήματος, όπως απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης, με αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή των ισχυόντων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος
επί των αποτελεσμάτων προ φόρων, έχει ως εξής:
Κέρδη προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής
Αναμενόμενο έξοδο φόρου
Επίδραση από:
Μη εκπιπτώμενες δαπάνες
∆ιαφορές στις οποίες δεν υπολογίστηκε αναβαλλόμενος φόρος
Αλλαγή φορολογικού συντελεστή
Λοιπές προσαρμογές
Σύνολο που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
Πραγματικός Φορολογικός Συντελεστής

30/11/2017 30/11/2016
5.346.543
1.404.224
29%
29%
(1.550.497)
(407.225)
(147.722)
(34.840)
(9.891)
(1.742.950)
33%

(419.531)
18.905
3.966
(803.885)
57%

Σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ν. 4172/2013), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80/16-07-2015) και ισχύει σήμερα, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών
προσώπων ανέρχεται σε 29%.

14. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Στο λογαριασμό των υποχρεώσεων έχουν διενεργηθεί οι παρακάτω μεταβολές:
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της χρήσης
Τόκοι πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Κόστος τερματικών παροχών
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Αναλογιστικό (κέρδος )/ζημιά
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης

30/11/2017
1.206.743
18.101
65.184
350.250
(485.427)
190.447
1.345.298

30/11/2016
1.060.869
21.217
82.254
232.850
(316.394)
125.947
1.206.743

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος αποτελούνται από:
Ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Κόστος τερματικών παροχών
Τόκοι πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο

30/11/2017
65.184
350.250
18.101
433.535

30/11/2016
82.254
232.850
21.217
336.321

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η ∆εκεμβρίου 2016 έως την 30η Νοεμβρίου 2017
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Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα
Αναγνώριση αναλογιστικής ζημιάς/(κέρδους)
Φόρος εισοδήματος επί λοιπών συνολικών εσόδων
Σύνολο

30/11/2017
190.447
(55.230)
135.217

30/11/2016
125.947
(36.525)
89.422

Οι κύριες οικονομικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την αναλογιστική αποτίμηση της σχετικής
υποχρέωσης είναι οι εξής:
Αναλογιστικές υποθέσεις - παραδοχές
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό ετήσιας αύξησης μισθών
Πληθωρισμός

30/11/2017
1,30%
2,80%
1,80%

30/11/2016
1,50%
1,00%
1,80%

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ευαισθησίας για κάθε σημαντική αναλογιστική παραδοχή
παραθέτοντας πως η υποχρέωση καθορισμένων παροχών θα επηρεαζόταν από τις μεταβολές στις σχετικές
αναλογιστικές παραδοχές κατά την ημερομηνία ισολογισμού.
Αναλογιστική Υποχρέωση
Τεχνικό επιτόκιο
Τεχνικό επιτόκιο
Αύξηση Μισθών
Αύξηση Μισθών

Μεταβολές
+0,5%
-0,5%
+0,5%
-0,5%

30/11/2017
1.200.222
1.467.542
1.464.564
1.201.427

Η ανάλυση ευαισθησίας βάσει λογικών αλλαγών στις σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές την 30/11/2017,
έχει ως εξής:
Η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μεγαλύτερου θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική
υποχρέωση να ήταν μικρότερη κατά 9% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση ενός επιτοκίου
προεξόφλησης 0,5% μικρότερου θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη
κατά 11%.
Η χρήση 0,5% μεγαλύτερης αναμενόμενης αύξησης μισθών θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική
υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 10% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση αναμενόμενης
αύξησης μισθών μικρότερη κατά 0,5% θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μικρότερη
κατά 9%.

15. Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν δοσμένες εγγυήσεις
κυρίως ενοικίων γραφείων και μεταφορικών μέσων.

Εγγυήσεις μίσθωσης κτιρίων
Εγγυήσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων
Λοιπές εγγυήσεις
Σύνολο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η ∆εκεμβρίου 2016 έως την 30η Νοεμβρίου 2017

30/11/2017
74.939
27.079
116.592
218.610

30/11/2016
74.593
26.181
104.934
205.708
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16. Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
30/11/2017
16.476.756
1.427.656
1.917.864
251.207
(4.921.551)
15.151.932

Χρεώστες ασφαλίστρων
Αντασφαλιζόμενοι
Γραμμάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων
Σύνολο

30/11/2016
14.021.766
391.289
2.128.757
316.689
(5.280.236)
11.578.265

Στην τρέχουσα χρήση η κίνηση της πρόβλεψης είναι ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης
Απελευθέρωση προβλέψεων
Πρόσθετες προβλέψεις
∆ιαγραφές απαιτήσεων ως μη εισπράξιμες
Υπόλοιπο λήξης

30/11/2017 30/11/2016
(5.280.236) (6.261.424)
1.051.793
(197.021)
(838.294)
555.706
767.688
(4.921.551) (5.280.236)

Η Εταιρεία εντός της κλειόμενης χρήσης διέγραψε, ως μη εισπράξιμες, απαιτήσεις από πελάτες ύψους
555.706 ευρώ (2016: 767.688 ευρώ), για τους οποίους είχε σχηματίσει στο παρελθόν ισόποση πρόβλεψη. Οι
λογιστικές αξίες των παραπάνω απαιτήσεων, προσεγγίζουν τις εύλογες αξίες τους.

17. Προμήθειες ασφαλιστηρίων συμβολαίων επόμενων χρήσεων
Στο κονδύλι περιέχονται τα έξοδα υπηρεσιών πρακτόρευσης και μεσιτείας που παρέχονται στην Εταιρεία
από το δίκτυο συνεργαζόμενων πρακτορείων, μεσιτών και ασφαλιστικών συμβούλων, καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τα οποία πρόκειται να γίνουν δεδουλευμένα στην επόμενη
χρήση.
Τα μη δεδουλευμένα έξοδα αναλύονται σε κλάδους ασφάλισης ως εξής:
Αστική Ευθύνη Αυτ/των
Χρηματικές Απώλειες
Πυρός
Γενική Αστική Ευθύνη
Προσωπικό Ατύχημα
Λοιποί Κλάδοι ασφάλισης
Σύνολο

30/11/2017
4.094.362
2.042.778
1.083.096
405.318
183.040
368.869
8.177.463

30/11/2016
3.776.991
1.633.322
1.118.653
405.820
204.530
359.758
7.499.074

18. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν:

Απαιτήσεις από επανατιμολόγηση ενδοομ/κών εξόδων
∆ιαχείριση Ζημιών Τρίτων
Λοιποί χρεώστες
Παρακρατημένοι φόροι
Σύνολο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η ∆εκεμβρίου 2016 έως την 30η Νοεμβρίου 2017

30/11/2017
2.127.293
260.598
574.161
10.129
2.972.181

30/11/2016
2.168.914
613.764
762.499
1.790
3.546.968
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19. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν:

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις όψεως σε ΞΝ
Σύνολο

30/11/2017
7.806
19.457.641
322.602
19.788.049

30/11/2016
5.184
5.072.859
2.039.407
7.117.451

Τα λογιστικά υπόλοιπα του ταμείου και των ταμειακών διαθεσίμων προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους κατά
την 30/11/2017.
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται με τα λογιστικά υπόλοιπα, ενώ η πλειοψηφία των
ταμειακών διαθεσίμων (ποσοστό 73%) έχουν κατατεθεί σε λογαριασμούς μιας τράπεζας.
Οι τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί καταθέσεις έχουν αξιολογηθεί για την πιστοληπτική τους
ικανότητα από τον οίκο Standard and Poors (S&P). Ποσά αξίας 19.023.797 ευρώ διατηρούνται σε τράπεζες
με αξιολόγηση CCC+, ενώ ποσά αξίας 756.446 ευρώ διατηρούνται σε τράπεζα με αξιολόγηση Α+.

20. Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 396.616 ευρώ και αποτελείται από 4.507 πλήρως
εξοφλημένες μετοχές, ονομαστικής αξίας 88 ευρώ.
30/11/2017
Μετοχικό Κεφάλαιο
Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο
(4.507 μετοχές των 88 ευρώ έκαστη)

396.616

30/11/2016

396.616

21. Λοιπά αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας περιλαμβάνουν:

Τακτικό αποθεματικό
Αποθεματικό προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Σύνολο

30/11/2017 30/11/2016
132.205
132.205
(197.364)
(62.146)
(65.158)
70.059

Τακτικό αποθεματικό
Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν 2190/1920 αναφορικά με τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
αφαιρείτε τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών κάθε χρήσης. Η αφαίρεση αυτή παύει να
είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το νόμο, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με
το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για
συμψηφισμό ζημιών (πριν την όποια διανομή μερίσματος) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν 2190/1920.
Αποθεματικό προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Το αποθεματικό προγραμμάτων καθορισμένων παροχών περιλαμβάνει τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες της
υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η ∆εκεμβρίου 2016 έως την 30η Νοεμβρίου 2017
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αναβαλλόμενων φόρων. Έχει σχηματιστεί με βάση τις διατάξεις του αναθεωρημένου ΔΛΠ19 και δεν μπορεί
να διανεμηθεί, συμπεριλαμβανομένων και των αναβαλλόμενων φόρων.

22. Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες
Στο κονδύλι περιέχονται οι υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας «AIG Europe Ltd
Υποκατάστημα Ελλάδος», της οποίας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και νόμιμος εκπρόσωπος.

23. Μη δεδουλευμένα έσοδα προμηθειών ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Στο κονδύλι περιέχονται τα έσοδα από υπηρεσίες αντιπροσώπευσης που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τα οποία πρόκειται να γίνουν δεδουλευμένα στην επόμενη
χρήση.
Τα μη δεδουλευμένα έσοδα αναλύονται σε κλάδους ασφάλισης ως εξής:
Αστική Ευθύνη Αυτ/των
Χρηματικές Απώλειες
Πυρός
Γενική Αστική Ευθύνη
Προσωπικό Ατύχημα
Λοιποί Κλάδοι ασφάλισης
Σύνολο

30/11/2017
895.510
853.324
503.999
187.984
79.645
693.172
3.213.634

30/11/2016
1.438.683
1.182.270
957.484
314.557
156.287
1.075.201
5.124.482

24. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:

Προμηθευτές
Αντασφαλιστές
Αντασφαλιζόμενοι
∆ικαιούχοι προμηθειών
Προκαταβολές σε πράκτορες
Πράκτορες και ασφαλειομεσίτες
Πιστωτές διάφοροι
Λοιποί φόροι
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
∆εδουλευμένα έξοδα
Σύνολο

30/11/2017 30/11/2016
596.685
379.771
736.961
420.156
235.364
207.368
2.443.482
1.663.941
(611.586)
(525.294)
3.463.560
2.050.312
317.147
136.843
141.887
173.131
98.435
96.114
1.378.552
1.774.472
8.800.485
6.376.813

Τα δεδουλευμένα έξοδα αφορούν κυρίως μπόνους προς υπαλλήλους της Εταιρείας, αποδοχές για δώρο
Χριστουγέννων καθώς και λοιπά δεδουλευμένα λειτουργικά έξοδα.
Το κονδύλι Δικαιούχοι προμηθειών, αναφέρεται στις οφειλόμενες προμήθειες προς το δίκτυο
συνεργαζόμενων πρακτορειών, μεσιτών και ασφαλιστικών συμβούλων. Αντίστοιχα το κονδύλι Πράκτορες
και ασφαλειομεσίτες αναφέρεται στα υπόλοιπα των δοσοληπτικών λογαριασμών των συνεργαζόμενων
πρακτορείων, μεσιτών και ασφαλιστικών συμβούλων.
Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών
των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων θεωρείται πως προσεγγίζει την λογιστική αξία
τους. Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές δεν αποτελούν τοκοφόρους λογαριασμούς για την Εταιρεία.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η ∆εκεμβρίου 2016 έως την 30η Νοεμβρίου 2017
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25. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από:
Υπόλοιπα
την
30/11/2016
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναγνώριση εσόδων από προμήθειες σε δεδουλευμένη βάση
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Αναγνώριση εξόδων σε δεδουλευμένη βάση
Σύνολο
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Αναγνώριση εξόδων για προμήθειες σε δεδουλευμένη βάση
Αναπροσαρμογή ωφέλιμης ζωής παγίων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (υποχρεώσεις)

Επιβάρυνση
στην
Κατάσταση
Συνολικού
Εισοδήματος

Επιβάρυνση
στα Ίδια
Κεφάλαια

Υπόλοιπα
την
30/11/2017

1.050.090
349.955
39.779
1.439.824

(118.136)
(15.049)
18.268
(114.917)

55.230
55.230

931.954
390.136
58.047
1.380.137

(2.174.731)
(187.799)
(2.362.530)
(922.706)

(196.733)
42.513
(154.220)
(269.137)

55.230

(2.371.464)
(145.286)
(2.516.750)
(1.136.613)

Επιβάρυνση
στην
Κατάσταση
Συνολικού
Εισοδήματος

Υπόλοιπα
την
30/11/2015
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναγνώριση εσόδων από προμήθειες σε δεδουλευμένη βάση
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Αναγνώριση εξόδων σε δεδουλευμένη βάση
Σύνολο
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Αναγνώριση εξόδων για προμήθειες σε δεδουλευμένη βάση
Αναπροσαρμογή ωφέλιμης ζωής παγίων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (υποχρεώσεις)

1.138.810
307.652
32.325
1.478.787
(2.306.928)
(226.307)
(2.533.235)
(1.054.448)

Επιβάρυνση
στα Ίδια
Κεφάλαια

Υπόλοιπα
την
30/11/2016

(88.720)
5.779
7.454
(75.488)

36.525
36.525

1.050.090
349.955
39.779
1.439.824

132.196
38.509
170.705
95.218

36.525

(2.174.731)
(187.799)
(2.362.530)
(922.706)

26. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία πραγματοποιεί συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών της
και σε καθαρά εμπορική βάση. Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:

Υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών
AIG EUROPE LIMITED (Greece Branch)
A.I.G. HUNGARY
AIG Europe Limited (USA Branch)
AIG EUROPE (SERVICES)LTD
Λοιπ ές συνδεδεμένες εταιρείες
EXIN SPANISH HOLDINGS SL
Σύνολο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η ∆εκεμβρίου 2016 έως την 30η Νοεμβρίου 2017

30/11/2017
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
22.888.347
47.042
350
152.075
1.920
201.387
22.888.347

30/11/2016
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
11.224.595
52.834
49.385
709
501.394
550.779
11.278.138
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Προμήθειες
και Λοιπά
έσοδα
AIG EUROPE LIMITED (Greece Branch)
40.357.292
AIG Europe Limited
190.580
AIG Europe Limited (Germany branch)
1.078
AIG AUSTRALIA Limited
3.199
AIG Europe Limited (Belgium branch)
100
ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ
2.280
AIG Europe Limited ( Denmark Branch)
209.253
AIG Europe Limited (Turkey Branch)
73
AIG Europe Limited (China Branch)
5.918
AIG Europe Limited (France Branch)
166.036
AIG Europe Limited (Spain Branch)
248
AIG Europe Limited (Italy Branch)
165
AIG Europe Limited (USA Branch)
16.918
AIG Europe Limited (Sw eden Branch)
3.025
AIMA
52
Exin Spanish Holdings S.L.
46.989
KA Insurance Brokers Ltd
1.344
TATA AIG General Insurance Company
34.692
N.D.Adamantiades & Co O.E.
784
HELLAS INSURANCE Co. SA
AIG Europe Limited Branch Office in Hungary
National Union Fire Insurance CO OF PITTSBU
AIG EUROPE (SERVICES) LTD
AIG Europe Limited (Cyprus branch)
24.182
N.CANELLOPOULOS- CH.ADAMANTIADES S
Σύνολο
41.064.208

Σύνοψη ενδοομιλικών συναλλαγών

Αμοιβές και
Λοιπά έξοδα
(97.596)
(65.396)
(172.790)
(335.783)

Προμήθειες και Αμοιβές και
Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα
33.797.681
438.011
733
3.520
3.420
2.016
1.176
900
1.079
34.248.536

96.708
67.248
52.834
1.020
7.037
191.117
415.964

Στην χρήση 2017 καταβλήθηκαν στα διοικητικά στελέχη μικτές αποδοχές 397.300 ευρώ (2016: 394.878
ευρώ ), ενώ οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανήλθαν σε 37.411 (2016: 34.925
ευρώ ).

27. Λοιπές πληροφορίες
27.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δικαστικές Υποθέσεις
Υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν απαιτήσεις κατά της Εταιρείας στα πλαίσια της συνήθους
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Διοίκηση, με τη συμβολή και των νομικών συμβούλων της Εταιρείας,
εκτιμά ότι δεν προβλέπεται να προκύψουν υποχρεώσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση στη
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
Εκκρεμείς φορολογικοί έλεγχοι
Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας για τη χρήση 2010. Σύμφωνα
όμως με την απόφαση 1738/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και την ΠΟΛ 1154/04-10-2017,
παραγράφηκε το δικαίωμα του Δημοσίου για φορολογικό έλεγχο για την παραπάνω χρήση, και επομένως
εκτιμάται από τη Διοίκηση της Εταιρείας ότι δεν θα επιβληθούν επιπλέον φόροι και προσαυξήσεις για τη
χρήση αυτή.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από την 1η ∆εκεμβρίου 2016 έως την 30η Νοεμβρίου 2017
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Οι χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 έχουν ελεγχθεί φορολογικά, η πρώτη (2011) από την
εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε και οι υπόλοιπες (2012-2016) από την εταιρεία
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Για όλες έχουν εκδοθεί οι Εκθέσεις
Φορολογικής Συμμόρφωσης, οι οποίες δεν περιείχαν επιφυλάξεις. 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
τον δικό τους φορολογικό έλεγχο.
Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ο φορολογικός έλεγχος από τον
τακτικό ελεγκτή της χρήσης 2017, την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, δεν είχε ολοκληρωθεί. Η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές
φορολογικές υποχρεώσεις κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, πέραν αυτών, που
καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται ήδη στις οικονομικές καταστάσεις.
27.2

Δεσμεύσεις

27.2.1 Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
Δεν υφίστανται συμβατικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις που δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην τρέχουσα και τη
συγκριτική χρήση.
27.2.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Τα μελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα μισθώματα σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής:
30/11/2017

Κτίρια

Μέχρι 1ο έτος
Από το 1ο έως 5 έτη
Μετά το 5ο έτος
Σύνολο

311.112
570.014
698
881.824

30/11/2016

Κτίρια

Μέχρι 1ο έτος
Από το 1ο έως 5 έτη
Μετά το 5ο έτος
Σύνολο

284.558
718.639
37.312
1.040.509

Μεταφορικά
μέσα
79.231
134.513
213.744

Μεταφορικά
μέσα
105.345
152.781
258.126

Σύνολο
390.343
704.527
698
1.095.568

Σύνολο
389.903
871.420
37.312
1.298.635

27.3 Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων
Στις 28/02/2018 επιτελέστηκε αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η “EXIN
Financial Services Holdings B.V.” μεταβίβασε στην “Ν.Α. Κανελλόπουλος – Χρ. Αδαμαντιάδης Α.Ε.”, 45
μετοχές και το 50% επί μιας επιπλέον μετοχής, ονομαστικής αξίας 88 ευρώ έκαστη, διαμορφώνοντας έτσι
την μετοχική σύνθεση σε 50% για έκαστο μέτοχο.
Στις 25/06/2018 έγινε μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που είχε στην κατοχή της η EXIN Financial
Services Holdings B.V στον John P. Calamos, Sr., ο οποίος πλέον κατέχει το 50% των μετοχών της Εταιρείας.
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων
γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
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28. Αμοιβές Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Η ελεγκτική εταιρεία “Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών” ήταν ο νόμιμος
ανεξάρτητος ορκωτός ελεγκτής λογιστής για την χρήση που έκλεισε την 30/11/2017. Στον παρακάτω πίνακα
απεικονίζονται οι συνολικές αμοιβές (χωρίς Φ.Π.Α.) για τις ελεγκτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην
Εταιρεία.
Αμοιβές που χρεώθηκαν για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Αμοιβές που χρεώθηκαν για λοιπές υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης
Σύνολο

2017
71.000
25.000
96.000

29. Αναμορφώσεις/Αναταξινομήσεις χρηματοοικονομικών πληροφοριών συγκριτικών
στοιχείων
Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία αποφάσισε την εφαρμογή αλλαγών σε κάποιες λογιστικές πολιτικές τις
οποίες είχε εφαρμόσει σε προηγούμενα έτη και οι οποίες έχουν σημαντική επίπτωση στην παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων. Για σκοπούς συγκρισιμότητας, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τα
κονδύλια της προηγούμενης χρήσης όπως αυτά προσαρμόζονται μετά την υιοθέτηση των νέων πολιτικών.
Αναμόρφωση στην αναγνώριση των εξόδων υπηρεσιών πρακτόρευσης και μεσιτείας
Η αλλαγή αφορά τα έξοδα υπηρεσιών πρακτόρευσης και μεσιτείας που παρέχονται στην Εταιρεία από το
δίκτυο συνεργαζόμενων πρακτορείων, μεσιτών και ασφαλιστικών συμβούλων. Το έξοδο αυτό αναγνωρίζεται
πλέον στην βάση του δεδουλευμένου, σε αντίθεση με την πρακτική των προηγούμενων ετών όπου
αναγνωριζόταν εις ολόκληρο στην χρήση παραγωγής των αντίστοιχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τα
οποία προκύπτει η προμήθεια αυτή. Έτσι πλέον τα έξοδα μεσιτείας και πρακτόρευσης κατανέμονται σε όλη
τη διάρκεια ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και λογίζονται στην τρέχουσα χρήση σύμφωνα με την
διάρκεια των συμβολαίων που αφορούν ενώ το μη δεδουλευμένο κομμάτι αυτών λογίζεται σε νέο κονδύλι
«Προμήθειες επόμενων χρήσεων».
Αναμόρφωση στην παρουσίαση των συναλλαγών αντιπροσώπευσης ασφαλιστικών εταιρειών
Η αλλαγή αφορά την παρουσίαση των υπολοίπων με την ασφαλιστική εταιρεία AIG Europe Ltd
Υποκατάστημα Ελλάδος, την οποία αντιπροσωπεύει. Στις προηγούμενες χρήσεις η παρουσίαση των
υπολοίπων αυτών γινόταν μετά τον συμψηφισμό των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων που απορρέουν από
την αντιπροσώπευση, σε ένα κονδύλι το οποίο απεικόνιζε το υπόλοιπο μεταξύ των δύο εταιρειών. Στις
παρούσες οικονομικές καταστάσεις τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών παρουσιάζονται χωριστά στα
κονδύλια Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων και Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες.
Αναμόρφωση στις Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής εγγύησης
Το κονδύλι αυτό το οποίο περιλαμβανόταν στις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Παθητικού, απεικόνιζε
την ανάληψη του κινδύνου για τις επισφαλείς απαιτήσεις ως απόρροια της διαχείρισης των εισπρακτέων
λογαριασμών που προκύπτουν από την αντιπροσώπευση της ασφαλιστικής εταιρείας AIG Europe Ltd
Υποκατάστημα Ελλάδος. Το εν λόγω κονδύλι έχει εξαλειφθεί από το παθητικό και πλέον περιλαμβάνεται με
την μορφή Προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων ως μειωτικό του Ενεργητικού στο κονδύλι Απαιτήσεις από
χρεώστες ασφαλίστρων.
Επίπτωση των αναμορφώσεων στην παρουσίαση των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης
01/12/2015 – 30/11/2016.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των αλλαγών στην παρουσίαση των
συγκρίσιμων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων.
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∆ημοσιευμένα
ποσά 30/11/2016

Αναμορφώσεις

Αναμορφωμένα
Ποσά 30/11/2016

(Ποσά σε €)

Καθαρά έσοδα από προμήθειες αντιπροσώπευσης
Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων
Κέρδη προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Καθαρά κέρδη χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους

15.186.133
2.230.859
1.879.729
1.860.073
(936.081)
923.992

(455.849)
(455.849)
(455.849)
(455.849)
132.196
(323.653)

14.730.283
1.775.010
1.423.880
1.404.224
(803.885)
600.339

834.570

(323.653)

510.917

∆ημοσιευμένα
ποσά 30/11/2016

(Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες
Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Προμήθειες ασφαλιστηρίων συμβολαίων επόμενων χρήσεων
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής εγγύησης
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόσθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων

Αναμορφώσεις

Αναμορφωμένα
Ποσά 30/11/2016

1.252.025
2.579.997

(1.252.025)
(1.252.025)

0
1.327.971

3.363.402
0
0
1.378.054
11.858.906
14.438.903

(3.363.402)
11.578.265
7.499.074
2.168.914
17.882.851
16.630.826

0
11.578.265
7.499.074
3.546.968
29.741.757
31.069.729

(377.799)
88.876

5.324.342
5.324.342

4.946.543
5.413.218

0
2.560.330
5.280.236
0
13.143.284
14.350.027
14.438.903

11.847.530
3.816.483
(5.280.236)
922.706
11.306.483
11.306.483
16.630.825

11.847.530
6.376.813
0
922.706
24.449.767
25.656.510
31.069.729

∆ημοσιευμένα Ίδια Κεφάλαια 30/11/2016
Μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια από την αναβολή εξόδου
Μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια από την αναβολή φόρου
Μεταβολή προηγούμενων ετών
Αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια 30/11/2016

88.876
(455.849)
132.196
5.647.996
5.413.218

Μαρούσι 06/09/2018
Το Μέλος ΔΣ

Νικόλαος ∆ημήτριος
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 30ης Νοεμβρίου 2017, 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.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της Εταιρείας «AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
κατά την 30η Νοεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση Γνώμης
∆ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) 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 την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του
Συμβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας 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 ∆εοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 30 Νοεμβρίου 2016
ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την
18 Ιουλίου 2017 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 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, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 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 η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή
να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει
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 ∆ΠΕ, όπως αυτά
έχουν 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 ∆ΠΕ 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 της Εταιρείας.

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση 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 της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 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 η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί 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 στη διοίκηση, 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.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30 Νοεμβρίου 2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου 2018
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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