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Έκθεση ∆ιαχείρισης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την Έκθεση ∆ιαχείρισης και τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016.

Εξέλιξη της αγοράς για την χρήση 2016
Το 2016 ήταν η έβδοµη χρονιά στασιµότητας της οικονοµικής δραστηριότητας, από την υλοποίηση του πρώτου
προγράµµατος διάσωσης της Ελληνικής οικονοµίας (2010). Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του
Τρίτου Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής οδήγησε στα πρώτα σηµάδια σταθεροποίησης, παρά την διατήρηση
των περιορισµών στην κίνηση των κεφαλαίων, οι οποίοι παρεµποδίζουν σοβαρά την οικονοµική δραστηριότητα.
Ωστόσο η σταθεροποίηση του οικονοµικού περιβάλλοντος και η εκτιµώµενη επιστροφή της χώρας σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης το 2017 συνδέονται άµεσα µε την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του Τρίτου Προγράµµατος
Οικονοµικής Προσαρµογής, η οποία καθυστερεί και δηµιουργεί ανησυχίες ότι οι µακροοικονοµικοί στόχοι δεν θα
επιτευχθούν, οδηγώντας σε πιθανό Τέταρτο Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής µε αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο
πολιτικό όσο και στο οικονοµικό περιβάλλον.
Παρά το γεγονός ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά επηρεάστηκε από τις µακροοικονοµικές εξελίξεις, η ανάκαµψη της
αγοράς ήταν βραδεία και εύθραυστη. Μετά από έξι συνεχόµενα χρόνια µείωσης του κύκλου εργασιών, το 2016 ήταν
µία χρονιά σταθεροποίησης της ασφαλιστικής αγοράς. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία και εκτιµήσεις(1), η συνολική
παραγωγή ασφαλίστρων ανέρχεται στη χρήση 2016 σε € 3,8 δις. (2015: € 3,7 δις. (2)), εκ των οποίων € 1,9 δις.
αφορούν σε γενικές ασφαλίσεις και € 1,9 δις. σε ασφαλίσεις ζωής. Σε σχέση µε το 2015, η παραγωγή ασφαλίστρων
στην τρέχουσα χρήση παρουσιάζεται αυξηµένη κατά 4,6% περίπου (2015: -5,8%), ενώ ειδικότερα το ποσοστό
αύξησης των γενικών ασφαλίσεων ανέρχεται σε 3,1% (2015: -7,6%) και το ποσοστό αύξησης των ασφαλίσεων ζωής
ανέρχεται σε 6,1% (2015: -3,9%). Η αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων οφειλόταν κυρίως στην
εδραιωµένη αντίληψη του κοινού ότι το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης ουσιαστικά καταρρέει, οδηγώντας τον γενικό
πληθυσµό να προνοήσει για την σύνταξη του ή την κάλυψη της υγειονοµικής του περίθαλψης. Από τους κλάδους
ασφάλισης κατά ζηµιών οι κλάδοι ασφάλισης πλην αυτοκινήτων καταγράφουν αύξηση της τάξης του 13,3% περίπου
σε σχέση µε το 2015, η οποία οφείλεται κυρίως στην αυξηµένη ζήτηση των ετησίως ανανεούµενων συµβολαίων υγείας
και ατυχηµάτων µε παράλληλη µετατόπιση της εγγεγραµµένης παραγωγής µεταξύ των κλάδων ασφαλίσεων ζωής και
γενικών ασφαλίσεων σε ορισµένες εταιρείες. Ο κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτων καταγράφει µείωση της τάξης του 9,7% περίπου, κυρίως λόγω του έντονου ανταγωνισµού που διατήρησε τα ασφάλιστρα υπό τεράστια πίεση. Από τους
κλάδους ασφάλισης ζωής, οι παραδοσιακές ασφαλίσεις ζωής και η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων
κατέγραψαν µεγάλη αύξηση κατά 19,2% και 35,7% αντίστοιχα, ενώ ο κλάδος ασφαλίσεων ζωής συνδεδεµένων µε
επενδύσεις παρουσίασε σηµαντική κάµψη κατά -16,8% λόγω της επιβολής των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων.

Εξέλιξη της εταιρείας
Η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες AEΜA (η «Εταιρεία») δραστηριοποιείται από το 1992 στον τοµέα της Μεσιτείας
Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, παρέχοντας υπηρεσίες διαµεσολάβησης για σύναψη ασφαλιστηρίων συµβολαίων
αλλά και συµβουλευτικές ασφαλιστικές υπηρεσίες προς ασφαλιζοµένους. Επίσης διαµεσολαβεί στη διάθεση
χρηµατοπιστωτικών και γενικά χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.
Η Εταιρεία είναι ένας από τους σηµαντικότερους µεσίτες επιχειρηµατικών ασφαλίσεων της ελληνικής αγοράς,
προσφέροντας ολοκληρωµένες ασφαλιστικές λύσεις αλλά και συµβουλευτικές υπηρεσίες στις εξειδικευµένες ανάγκες
εταιρικών πελατών αλλά και ιδιωτών. Συγκεκριµένα, οι προσφερόµενες υπηρεσίες είναι:
•
•

(1)

Μελέτες διερεύνησης ασφαλιστικών αναγκών
Σχεδιασµός ασφαλιστικού προγράµµατος

Βάσει της 93ης Οικονοµικής Μελέτης - Φεβρουάριος 2017 που δηµοσιεύτηκε από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

(«Ε.Α.Ε.Ε.») η οποία περιλαµβάνει στοιχεία µόνο για ασφαλιστικές εταιρείες που είναι µέλη της Ε.Α.Ε.Ε.
(www.eaee.gr/cms/basic-page/148/oikonomikes-meletes)
(2)

Βάσει της Ετήσιας Στατιστικής Έκθεσης 2015 που δηµοσιεύτηκε από την Ε.Α.Ε.Ε. η οποία περιλαµβάνει στοιχεία για όλες τις

Ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες (http://www.eaee.gr/cms/etisia-statistiki-ekthesi)
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•
•
•
•
•
•
•

Αξιολόγηση προσφορών για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών
Τοποθέτηση ασφαλιστικών καλύψεων
Αντασφαλιστικές τοποθετήσεις
∆ιαχείριση ασφαλιστηρίων συµβολαίων
∆ιαχείριση αποζηµιώσεων
Ανάληψη συµβουλευτικών έργων και ασφαλίσεων εντός και εκτός Ελλάδος, στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων.
Προώθηση χρηµατοοικονοµικών προϊόντων

Παρά το συνεχιζόµενο δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα, η Εταιρεία διατήρησε και το 2016 τη δυναµική
της, µε αυξητική τάση στα υπό διαχείριση ασφάλιστρα, καθώς και στην πρόσκτηση νέων εργασιών όλων των κλάδων
παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων της τάξης του €1,1 εκατ. Κατά την διάρκεια του έτους αυτού και µε δεδοµένη την
πίεση των πελατών για µείωση κόστους, αλλά και την συνεχιζόµενη µείωση των τιµών από τις ασφαλιστικές εταιρείες,
συνεχίστηκε η έµφαση στην πώληση εξειδικευµένων προϊόντων µε µικρότερο ανταγωνισµό, λόγω απαιτούµενης
εξειδίκευσης, όπως, επαγγελµατικές και ειδικές ευθύνες, πιστώσεις, οµαδικά ασφαλιστήρια ζωής, υγείας και σύνταξης
κλπ, αλλά και στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, όπου, η Εταιρεία διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία.

Μετοχικό Κεφάλαιο - Βασικοί Μέτοχοι - Ίδια Κεφάλαια
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 329.400 διαιρούµενο σε 60.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας € 5,49 η κάθε µία, οι οποίες ανήκουν στον µοναδικό µέτοχο, «Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε.
Συµµετοχών».
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας την 31.12.2016 ανήλθαν σε €2.683 χιλ. έναντι €2.920 χιλ. για το 2015. Το σύνολο
των Ιδίων Κεφαλαίων µειώθηκε κατά 8,11% λόγω της διανοµής µερίσµατος. Η εταιρεία από το νόµο δεν υποχρεούται
σε ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια.

∆ιανοµή Μερίσµατος
Στις 30 Ιουνίου 2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την διανοµή µερίσµατος στον
µέτοχο Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών ποσού € 500 χιλ. Η διανοµή του µερίσµατος προήλθε από τα
κέρδη της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015. Το ποσό καταβλήθηκε στον µέτοχο στις 15 Ιουλίου 2016.
Επιπρόσθετα, στις 17 Αυγούστου 2016, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την
διανοµή µερίσµατος στον µέτοχο Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών ποσού € 486 χιλ. Η διανοµή του
µερίσµατος προήλθε από φορολογηµένα αποθεµατικά και κέρδη εις νέον σχηµατισθέντα σε προηγούµενες του 2015
χρήσεις. Το ποσό καταβλήθηκε στον µέτοχο στις 23 Αυγούστου 2016.

Ανασκόπηση οικονοµικών αποτελεσµάτων
Στην χρήση 2016, τα έσοδα της Εταιρείας από προµήθειες και αµοιβές διαµεσολάβησης ανήλθαν σε €3.015 χιλ.
παραµένοντας στα ίδια επίπεδα µε τα αντίστοιχα έσοδα της προηγούµενης χρήσης (2015: €3.022 χιλ.), παρά τον
έντονο ανταγωνισµό, την πίεση για µείωση τιµών, αλλά και τη σηµαντική µείωση ασφαλίστρων και προµηθειών στις
επιχειρηµατικές ασφαλίσεις περιουσίας που επικρατούσε στην ελληνική αγορά. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία σε αυτό το
δυσµενές περιβάλλον κατόρθωσε να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο της και να προσελκύσει νέες εργασίες τόσο στις
επιχειρηµατικές ασφαλίσεις όσο και στις ασφαλίσεις προσώπων. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1.056 χιλ. για το
2016 παρουσιάζοντας µικρή µείωση κατά 7% έναντι €1.141 χιλ. για το 2015. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη χρήσης
ανήλθαν σε €756 χιλ.( 2015: €808 χιλ.).
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Εξωτερικοί Ελεγκτές
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού εξετάσει το θέµα του διορισµού των εξωτερικών ελεγκτών, για τη χρήση 2017 θα
προτείνει ελεγκτική εταιρεία στην επερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017. Η Γενική Συνέλευση θα
αποφασίσει για την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας και θα καθορίσει την αµοιβή τους (σύµφωνα µε τις αποφάσεις του
Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών).

∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων
Η ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης των κινδύνων θεωρείται από την ∆ιοίκηση της Εταιρεία βασικός
παράγοντας για τον περιορισµό τους. Οι ακολουθούµενες πρακτικές συµβάλουν στην ορθή διαχείρισης τους. Το
πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων αξιολογείται και εξελίσσεται διαρκώς λαµβάνοντας υπόψη τους εξωτερικούς και
εσωτερικούς παράγοντες που το επηρεάζουν.
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας.
Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στη διαχείριση του κινδύνου συγκέντρωσης.

Προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας για την χρήση 2017
Οι προβλέψεις για την ελληνική οικονοµία αναµένουν θετική αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2017. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις
στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του Τρίτου Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής έχουν ήδη
προκαλέσει επιβράδυνση της δυναµικής προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και η
έγκαιρη υλοποίηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων αποτελούν θεµελιώδη προϋπόθεση για την εδραίωση των
κύριων συνθηκών για την οικονοµική ανάκαµψη, καθώς και για την ταυτόχρονη επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων
του 2017 και την συµµετοχή της Ελλάδας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Οι
εξελίξεις αυτές αναµένεται να οδηγήσουν σταδιακά στην επάνοδο του Ελληνικού ∆ηµοσίου στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές, στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνη προς την ελληνική οικονοµία και στην επιτάχυνση της άρσης των
περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων.
Στη χρήση 2017, η Εταιρεία εκτιµάται ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί µε θετικές προοπτικές παρά τις συνθήκες
αβεβαιότητας. Επιπρόσθετα, η µετάβαση του Οµίλου, σε έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οµίλους, τον Όµιλο της
Fairfax, αναµένεται να προσδώσει µία νέα δυναµική η οποία θα συντελέσει στην παρουσίαση νέων προϊόντων και στην
εξέλιξη των ήδη υπαρχόντων, αξιοποιώντας στο έπακρο την τεχνογνωσία που παρέχεται από τον νέο µέτοχο καθώς και
την σηµαντική αναβάθµιση των συστηµάτων και των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες.
Το 2016, η Εταιρεία έθεσε τις βάσεις για την εφαρµογή ενός φιλόδοξου και δυναµικού προγράµµατος ψηφιακού
µετασχηµατισµού. Για το 2017, µε την αποτελεσµατική αξιοποίηση των νέων διαθέσιµων τεχνολογιών και πρακτικών, η
Εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την πλήρη αναβάθµιση των εργασιών της µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πελατών, την υψηλή ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των
εργαζοµένων και του τρόπου αλληλεπίδρασης µε τους συνεργάτες.
Επίσης εντατικοποιεί την προσπάθεια για ανάπτυξη του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου, µέσω σταυροειδών πωλήσεων,
αλλά και για πρόσκτηση νέων εργασιών, τόσο σε πελάτες της Τράπεζας Eurobank όσο και σε λοιπούς πελάτες, µέσω
της πώλησης καινοτόµων υπηρεσιών και εξειδικευµένων καλύψεων, αλλά και «παραδοσιακών» προϊόντων, όπως οι
ασφαλίσεις περιουσίας, µε σκοπό την περεταίρω αύξηση των εσόδων, την αύξηση της παραγωγής, του µεριδίου
αγοράς και της κερδοφορίας.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2016.
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Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Πρόεδρος

Νικόλαος ∆ελένδας

Αντιπρόεδρος

Άννα Τρύφων

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

Άγγελος Ν. Ανδρουλιδάκης

Μέλος

Θεόδωρος Α. Καλαντώνης

Μέλος

Αθήνα, 8 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
Ανώνυμη Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων» (η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της
31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β’/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών
των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι
Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr
Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444
Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
1) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2016.
2) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
Ανώνυμη Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
Αρ Μ ΣΟΕΛ 113
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ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ποσά σε €)

Σηµ.

31.12.2016

31.12.2015

22.293

19.397

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία

5

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

6

35.932

30.247

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία

7

123.734

127.585

181.959

177.229

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήµατος
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

8

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

9

Σύνολο Ενεργητικού

34.688

-

630.634

575.761

2.499.773

2.793.104

3.165.095

3.368.866

3.347.054

3.546.095

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο

10

329.400

329.400

Αποθεµατικά

11

1.597.669

1.782.490

Κέρδη εις Νέον

755.706

807.702

2.682.774

2.919.592

82.005

70.087

82.005

70.087

154.291
427.984

135.897
52.800
367.719

582.275

556.415

664.280

626.502

3.347.054

3.546.095

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία

13

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες και δικαιούχους
προµηθειών
Υποχρεώσεις από Φόρο Εισοδήµατος
Λοιπές υποχρεώσεις

14
15

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Αθήνα, 8 Μαΐου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Π.
ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α∆Τ Ι 195689

ΑΝΝΑ Ν. ΤΡΥΦΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ

Α∆Τ ΑΕ 135917

ΑΡ. Α∆. 0025315

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ
Α∆Τ ΑΖ 556844

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ποσά σε €)
Σηµ.
Έσοδα από προµήθειες ασφαλίσεων και λοιπές εργασίες

01.01 -

01.01 -

31.12.2016

31.12.2015

16

3.015.027

3.022.106

17

(1.323.881)
1.691.146

(1.331.816)
1.690.290

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
∆ιοικητικά έξοδα
Λειτουργικά Αποτελέσµατα

18
19

15.220
(671.358)
1.035.008

8.606
(604.670)
1.094.226

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

21

Κόστος προµηθειών
Μικτό Κέρδος

Κέρδη προ φόρων

Φόρος εισοδήµατος

22

Καθαρά Κέρδη Χρήσης

21.264

46.380

1.056.272

1.140.606

(300.566)

(332.904)

755.706

807.702

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

(ποσά σε €)

01.01 31.12.2016

01.01 31.12.2015

755.706

807.702

(3.227)

17.893

(3.227)

17.893

752.479

825.595

Καθαρά Κέρδη χρήσης
Λοιπά αποτελέσµατα απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια :
Ποσά που δεν θα αναταξινοµηθούν
µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Επανεκτίµηση της υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό
µετά από φόρους

11

Λοιπά αποτελέσµατα

Συνολικό αποτέλεσµα µετά από φόρους

Αθήνα, 8 Μαΐου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Π.
ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α∆Τ Ι 195689

ΑΝΝΑ Ν. ΤΡΥΦΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ

Α∆Τ ΑΕ 135917

ΑΡ. Α∆. 0025315

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ
Α∆Τ ΑΖ 556844

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά σε €)
Υπόλοιπο της 1ης Ιανουαρίου 2016

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Κέρδη εις
νέο

Σύνολο

329.400

1.782.490

807.702

2.919.592

Καθαρά Κέρδη χρήσης

-

-

755.706

755.706

Επανεκτίµηση της υποχρέωσης παροχών στο
προσωπικό µετά από φόρους

-

(3.227)

-

(3.227)

Λοιπά αποτελέσµατα
Συνολικό αποτέλεσµα µετά από φόρους

-

(3.227)

-

(3.227)

-

(3.227)

755.706

Μεταφορά κερδών προηγούµενης χρήσης

-

307.702

752.479
-

∆ιαφορά αποθεµατικών προηγούµενης χρήσης

-

(3.497)

(307.702)
-

∆ιανοµή µερίσµατος σε µετόχους
Σύνολο συναλλαγών µε µετόχους που
αναγνωρίζονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

-

(485.800)

(500.000)

(985.800)

(181.594)

(807.702)

(989.297)

1.597.669

755.706

2.682.774

Υπόλοιπο της 31ης ∆εκεµβρίου 2016

-

329.400
Σηµ.10

(ποσά σε €)

(3.497)

Σηµ.11

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Κέρδη εις
νέο

329.400

1.873.847

792.997

2.996.244

Καθαρά Κέρδη χρήσης

-

-

807.702

807.702

Επανεκτίµηση της υποχρέωσης παροχών στο
προσωπικό µετά από φόρους

-

17.893

-

17.893

Λοιπά αποτελέσµατα
Συνολικό αποτέλεσµα µετά από φόρους

-

17.893

-

17.893

-

17.893

807.702

Μεταφορά κερδών προηγούµενης χρήσης

-

792.997

825.595
-

∆ιαφορά αποθεµατικών προηγούµενης χρήσης

-

(2.246)

(792.997)
-

∆ιανοµή µερίσµατος σε µετόχους
Σύνολο συναλλαγών µε µετόχους που
αναγνωρίζονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

-

(900.000)

-

(900.000)

(109.250)

(792.997)

(902.246)

1.782.490

807.702

2.919.592

Υπόλοιπο της 1ης Ιανουαρίου 2015

Υπόλοιπο της 31ης ∆εκεµβρίου 2015

-

329.400
Σηµ.10

Σύνολο

(2.246)

Σηµ.11

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε €)
Σηµ.
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρµογές για µη ταµειακά στοιχεία :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό
Προβλέψεις µη ληφθείσας άδειας προσωπικού
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Ζηµία από πώληση περιουσιακών στοιχείων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

17,19
20
20
17
18
19
21

Προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών που σχετίζονται µε
τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος
Εισπραχθέντες τόκοι και λοιπά έσοδα
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα καταβληθέντα
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

5
6

12

01.01 31.12.2016

01.01 31.12.2015

1.056.272

1.140.606

21.330
7.373
16.248
(47.194)
(11.013)
2.066
(21.264)
1.023.819

26.232
10.118
(48.628)
60.280
(631)
4.044
(46.380)
1.145.641

(12.353)
88.793
1.100.259

(214.701)
81.371
1.012.310

(397.197)
21.385
724.446

(256.720)
50.313
805.903

(12.759)
(19.218)
(31.977)

(98)
(19.924)
(20.023)

(985.800)
(985.800)

(900.000)
(900.000)

(293.332)
2.793.104
2.499.773

(114.120)
2.907.224
2.793.104

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες AEΜA (εφεξής η "Εταιρεία") έχει συσταθεί στην Ελλάδα όπου και δραστηριοποιείται
στον τοµέα της µεσιτείας ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, παρέχοντας εργασίες διαµεσολάβησης για σύναψη
ασφαλιστηρίων συµβολαίων αλλά και παροχής συµβουλευτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών προς ασφαλιζοµένους,
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς της ιδιωτικής ασφάλισης. Επίσης, διαµεσολαβεί στη διάθεση
χρηµατοπιστωτικών και γενικά χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και διαχειρίζεται το πρόγραµµα νοσοκοµειακής και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των εργαζοµένων της Τράπεζας "Eurobank Ergasias A.E."
Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Αθήνα, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) 33-35 & Κοραή 6-10, ΤΚ 105 64 (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ
121666403000), τηλ. (+30) 210 9303850, www.erbbrokers.gr.
O αριθµός του προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2016 ανήλθε σε 34 άτοµα (2015 : 32).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι µέλη:
Αλέξανδρος Π. Σαρρηγεωργίου

Πρόεδρος

Νικόλαος Ι.-∆. ∆ελένδας

Αντιπρόεδρος

Άννα Ν. Τρύφων

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

Άγγελος Ν. Ανδρουλιδάκης

Μέλος

Θεόδωρος Α. Καλαντώνης

Μέλος

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 8 Μαΐου 2017 και
τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Εταιρεία είναι θυγατρική της Εταιρείας Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών (εφεξής «Eurolife ERB
Insurance Group») η οποία κατέχει το 100% του µετοχικού της κεφαλαίου.

∆ιάθεση του 80% της συµµετοχής της Eurobank στο µετοχικό κεφάλαιο της Eurolife ERB Insurance Group
Στις 22 ∆εκεµβρίου 2015, επιτεύχθηκε συµφωνία µεταξύ της Τράπεζας Εurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής «Εurobank)
και της Fairfax Financial Holdings Limited (εφεξής “Fairfax”) για την πώληση του 80% της συµµετοχής της Eurobank
στην Eurolife ERB Insurance Group (η «Συναλλαγή»), ακολουθώντας µια ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης µε τη
συµµετοχή διεθνών επενδυτών. Σε συνέχεια λήψης όλων των απαιτούµενων εγκρίσεων από τις αρµόδιες εποπτικές
και ρυθµιστικές αρχές, στις 4 Αυγούστου 2016 ολοκληρώθηκε η πώληση του 80% του µετοχικού κεφαλαίου της
Eurolife ERB Insurance Group στην Costa Luxembourg S.a.r.l. η οποία εδρεύει στο Λουξεµβούργο.
Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο έλεγχος της Eurolife ERB Insurance Group µεταφέρθηκε στην Costa
Luxembourg S.a.r.l., η οποία ελέγχεται από κοινού από την Colonnade Finance S.à r.l., µέλος του Οµίλου Fairfax, και
την OPG Commercial Holdings (Lux) S.à r.l. ενώ η Eurobank διατήρησε το υπόλοιπο 20% του µετοχικού κεφαλαίου
της Eurolife ERB Insurance Group και παραµένει συνδεδεµένο µέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται
παρακάτω:
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (εφεξής «∆.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

Σελίδα 13

31 ∆εκεµβρίου 2016 Οικονοµικές Καταστάσεις

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι οικονοµικές
στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη χιλιάδα.

καταστάσεις

παρουσιάζονται

σε

Ευρώ

(€)

και

έχουν

Οι αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου
2016 και 2015, αντίστοιχα.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern), η
οποία κρίθηκε ως κατάλληλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Μακροοικονοµικό Περιβάλλον
Τον Ιούνιο του 2016, η Ελλάδα, µε την υλοποίηση ενός αριθµού βασικών προαπαιτούµενων δράσεων, ολοκλήρωσε
επιτυχώς την πρώτη αξιολόγηση του Τρίτου Προγράµµατος Οικονοµικής Σταθεροποίησης (ΤΠΟΣ), η οποία οδήγησε
στην τµηµατική εκταµίευση σε δύο υποδόσεις της δεύτερης δόσης του δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας (ΕΜΣ) ύψους € 10,3 δις. Οι εν λόγω εκταµιεύσεις επέτρεψαν την εξυπηρέτηση του χρέους του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και την εξόφληση µέρους των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου τοµέα προς τον ιδιωτικό
τοµέα. Ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αναγνωρίζοντας την προσήλωση της Ελληνικής κυβέρνησης
στην εφαρµογή του µακροοικονοµικού προγράµµατος σταθεροποίησης, αποφάσισε την επαναφορά της εξαίρεσης των
χρεογράφων που έχει εκδώσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο από τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τη βελτίωση των όρων
χρηµατοδότησης από το Ευρωσύστηµα µέσω των οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Pillar II). Επιπλέον,
η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης οδήγησε στη θετική απόφαση του ΕΜΣ σχετικά µε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων ελάφρυνσης του χρέους µετά από την 20 Ιανουαρίου 2017. Τα εν λόγω µέτρα στοχεύουν
στη µείωση του επιτοκιακού κινδύνου για την Ελλάδα, και στη διευκόλυνση αποπληρωµής του χρέους της.
Το επόµενο σηµαντικό σηµείο - ορόσηµο για την Ελλάδα είναι η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης του ΤΠΟΣ, που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία θα βοηθούσε στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των
καταθετών και κατά συνέπεια στην επιτάχυνση της επιστροφής των καταθέσεων, θα διευκόλυνε την ταχύτερη
χαλάρωση των µέτρων περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), και θα επέτρεπε τη συµµετοχή στο
πρόγραµµα Ποσοτικής Χαλάρωσης της ΕΚΤ, σε συνάρτηση µε τις αποφάσεις των Θεσµών σχετικά µε το πλάνο
υλοποίησης των µεσοπρόθεσµων µέτρων ελάφρυνσης του χρέους. Επιπλέον, η µείωση της αβεβαιότητας
βραχυπρόθεσµα µαζί µε την αποφασιστική εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο του
προγράµµατος του ΕΜΣ και η κινητοποίηση της χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για τη στήριξη των
εγχώριων επενδύσεων και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, θα διευκόλυναν την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στις
προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας και την περαιτέρω σταθεροποίηση του εγχώριου οικονοµικού περιβάλλοντος, που
αποτελούν απαραίτητους παράγοντες για την επιστροφή της χώρας σε πορεία βιώσιµης ανάπτυξης.
Οι κύριοι κίνδυνοι και οι παράγοντες αβεβαιότητας απορρέουν από το τρέχον µακροοικονοµικό περιβάλλον στην
Ελλάδα και τις περαιτέρω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ΤΠΟΣ. Συγκεκριµένα οι
κίνδυνοι περιλαµβάνουν (α) τις πιθανές καθυστερήσεις στην εφαρµογή των ήδη συµφωνηθεισών µεταρρυθµίσεων για
να επιτευχθούν οι επόµενοι στόχοι και τα ορόσηµα του ΤΠΟΣ, οι οποίες µε τη σειρά τους θα οδηγήσουν στην
καθυστερηµένη εκταµίευση της τρίτης δόσης του δανείου από τον ΕΜΣ των € 6,1 δις, (β) την επίδραση στην
οικονοµική δραστηριότητα της αβεβαιότητας για το χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του ΤΠΟΣ, (γ) την
επίδραση στην οικονοµική δραστηριότητα των πρόσθετων δηµοσιονοµικών µέτρων που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο
της πρώτης αξιολόγησης του ΤΠΟΣ, (δ) το χρονοδιάγραµµα µέχρι την πλήρη άρση των περιορισµών στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συνεπαγόµενη επίδραση στην οικονοµική δραστηριότητα, (ε) µια πιθανή επιδείνωση της
προσφυγικής κρίσης και την επίδρασή της στην εγχώρια οικονοµία και (στ) τις γεωπολιτικές συνθήκες στην ευρύτερη
περιοχή και τους εξωτερικούς κλυδωνισµούς από µια επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας.

2.1.1 Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α)
Τροποποιήσεις σε πρότυπα και νέες διερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε πρότυπα και νέες διερµηνείες, όπως εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και την Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ), και
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016:
∆ΛΠ 1, Τροποποίηση – Γνωστοποιήσεις
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και της οµαδοποίησης,
την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, τη δοµή των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις
των λογιστικών αρχών.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38, Τροποποιήσεις- ∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλη για τον υπολογισµό
της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται γενικότερα
κατάλληλη βάση επιµέτρησης για την ανάλωση των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο.
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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∆ΛΠ 19, Αναθεωρηµένο – Παροχές σε Εργαζοµένους
Η τροποποίηση διευκρινίζει τη λογιστική αντιµετώπιση για προγράµµατα παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία,, σύµφωνα µε τα οποία οι εργαζόµενοι ή τρίτοι απαιτείται να προβαίνουν σε εισφορές που είναι ανεξάρτητες
από τον αριθµό των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάσει
ενός σταθερού ποσοστού επί του µισθού τους. Η τροποποίηση επιτρέπει, οι εισφορές αυτές να αφαιρούνται από το
κόστος υπηρεσίας, στη χρήση που η σχετική υπηρεσία παρέχεται από τον εργαζόµενο, αντί της κατανοµής τους στα
έτη υπηρεσίας του.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 27, Τροποποίηση – Μέθοδος της καθαρής θέσης στις Ατοµικές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις χρηµατοοικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν τη µέθοδο της καθαρής θέσης
προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις ατοµικές
τους χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, και επίσης αποσαφηνίζει τον ορισµό των ατοµικών χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων. Συγκεκριµένα, οι ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που καταρτίζονται
συµπληρωµατικά των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ή συµπληρωµατικά των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων ενός επενδυτή που δεν έχει επενδύσεις σε θυγατρικές αλλά έχει επενδύσεις σε συγγενείς ή κοινοπραξίες,
οι οποίες απαιτείται βάσει του ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες, να λογιστικοποιούνται µε
τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 11, Τροποποίηση - Από κοινού Συµφωνίες
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει τη µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή σε µία
από κοινού δραστηριότητα, η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28, Τροποποιήσεις - Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής από την
υποχρέωση ενοποίησης
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής όσον αφορά την ενοποίηση των θυγατρικών εταιρειών
από τις εταιρείες επενδύσεων.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2010-2012
Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε επτά ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο της δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων
του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα
θέµατα που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα:
Ορισµός της προϋπόθεσης κατοχύρωσης στο ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»,
Λογιστικός χειρισµός ενδεχόµενου τιµήµατος σε µια συνένωση επιχειρήσεων στο ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις
επιχειρήσεων»,
Συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων και συµφωνία του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού των τοµέων
προς αναφορά µε τα στοιχεία ενεργητικού της οικονοµικής οντότητας στο ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς»,
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις στο ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»,
Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναµόρφωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων στο ∆ΛΠ 16
«Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»,
Βασικά µέλη της ∆ιοίκησης στο ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών».
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012-2014
Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο της δηµοσίευσης των
αποτελεσµάτων του κύκλου 2012-2014 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων. Τα θέµατα που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα:
∆ιευκρίνηση στο ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες» ότι η περίπτωση αναταξινόµησης ενός περιουσιακού στοιχείου (ή οµάδα
στοιχείων) από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, δεν
αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται ως αλλαγή.
Προσθήκη στο ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» συγκεκριµένων οδηγιών προκειµένου να
βοηθήσει τη ∆ιοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για την εξυπηρέτηση ενός
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη.
Επιπλέον, διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του
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∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων»
δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.
∆ιευκρίνιση στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» ότι όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για
τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο
οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
∆ιευκρίνιση στο ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» της έννοιας «πληροφόρηση που
γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο
πρότυπο.
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες διερµηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Εταιρεία
Ένα πλήθος νέων προτύπων και τροποποιήσεων σε υπάρχοντα πρότυπα θα τεθούν σε ισχύ µετά το 2016, δεδοµένου
ότι δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Εταιρεία δεν τα έχει υιοθετήσει νωρίτερα από
την ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής τους. Αυτά που ενδέχεται να είναι σχετικά µε την Εταιρεία έχουν ως
ακολούθως:
∆ΛΠ 7, Τροποποίηση – Γνωστοποιήσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017, δεν έχει υιοθετηθεί από την
ΕΕ)
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση πληροφοριών που επιτρέπουν στους χρήστες χρηµατοικονοµικών
καταστάσεων να αξιολογήσουν µεταβολές στις υποχρεώσεις προερχόµενες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες,
συµπεριλαµβανοµένων τόσο των αλλαγών από ταµειακές ροές όσο και µη ταµειακές µεταβολές. Οι απαιτήσεις για
γνωστοποιήσεις επιπροσθέτως ισχύουν για µεταβολές σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως περιουσιακά
στοιχεία που αντισταθµίζουν υποχρεώσεις προερχόµενες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, εάν οι ταµειακές ροές
από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είχαν συµπεριληφθεί ή οι µελλοντικές ταµειακές ροές αυτών θα συµπεριληφθούν
στις ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν παραδείγµατα που
παρουσιάζουν πώς µία εταιρεία µπορεί να πληροί τον σκοπό των υποχρεώσεων για γνωστοποιήσεις.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ
12,
Τροποποίηση
Αναγνώριση
αναβαλλόµενων
φορολογικών
απαιτήσεων
για
µη
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι (α) οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές χρεωστικών τίτλων που επιµετρούνται στην
εύλογη αξία στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και σε κόστος για σκοπούς φορολογικούς µπορούν να επιφέρουν
εκπεστέες προσωρινές διαφορές, ανεξαρτήτως εάν η εταιρεία πρόκειται να ανακτήσει την λογιστική αξία του
χρεωστικού τίτλου µέσω πώλησης ή χρήσης (β) οι εκτιµήσεις για τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη εξαιρούν τις
φορολογικές εκπτώσεις προερχόµενες από τον αντιλογισµό αυτών των εκπεστέων προσωρινών διαφορών (γ) η
εκτίµηση των πιθανών µελλοντικών φορολογητέων κερδών µπορεί να περιλαµβάνει την ανάκτηση ενός στοιχείου
ενεργητικού για ποσό µεγαλύτερο από την λογιστική του αξία, εάν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι είναι πιθανό ότι
αυτή θα πραγµατοποιηθεί από την εταιρεία και (δ) µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση εξετάζεται σε συνδυασµό
µε όλες τις άλλες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, όταν ο φορολογικός νόµος δεν περιορίζει τις πηγές των
φορολογητέων κερδών από τις οποίες εκπεστέες προσωρινές φορολογικές διαφορές που ανακτώνται µπορούν να
εκπέσουν. Όπου υφίστανται περιορισµοί, οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εξετάζονται σε συνδυασµό µόνο µε
τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις του ίδιου τύπου.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
∆ΛΠ 40, Τροποποίηση – Μεταφορές Επενδυτικές Ακίνητων (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει
υιοθετηθεί από την ΕΕ)
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η µεταφορά ενός ακίνητου, συµπεριλαµβανοµένου ενός ακινήτου υπό κατασκευή ή
ανάπτυξη, εντός ή εκτός των επενδύσεων σε ακίνητα, θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο όταν συντελείται αλλαγή
στη χρήση του ακινήτου. Αυτή η αλλαγή στη χρήση πραγµατοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί τον
ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα και θα πρέπει να τεκµηριώνεται καταλλήλως.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 2, Τροποποίηση – Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των µετοχών (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)
Η τροποποίηση αναφέρεται α) στην επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και
διακανονίζονται σε µετρητά β) τη λογιστική τροποποιήσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και
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διακανονίζονται σε µετρητά σε παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται µε
συµµετοχικούς τίτλους γ) την ταξινόµηση παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται
καθαρά από φορολογικές κρατήσεις.
Συγκεκριµένα, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία παροχή που εξαρτάται από την αξία µετοχών και διακανονίζεται σε
µετρητά επιµετράται χρησιµοποιώντας την ίδια προσέγγιση µε τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών
και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, συνεπώς κατά την επιµέτρηση της υποχρέωσης, οι συνθήκες αγοράς και
οι προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης λαµβάνονται υπόψη στην επιµέτρηση της ‘εύλογης αξίας’, αλλά συνθήκες που δεν
αφορούν στην αγορά και προϋποθέσεις υπηρεσίας αντανακλώνται στην εκτίµηση του αριθµού των χορηγούµενων
παροχών που αναµένεται να κατοχυρωθεί. Επιπροσθέτως, διευκρινίζει ότι όταν µία παροχή που εξαρτάται από την αξία
µετοχών και διακανονίζεται σε µετρητά, τροποποιείται σε παροχή που εξαρτάται από την αξία των µετοχών και
διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους, ως αποτέλεσµα αλλαγών στους όρους και στις συνθήκες του, η υποχρέωση
από το αρχική παροχή που εξαρτάται από την αξία µετοχών και διακανονίζεται σε µετρητά αποαναγνωρίζεται και η
παροχή που εξαρτάται από την αξία των µετοχών και διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους αναγνωρίζεται στην
εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία τροποποίησης, και αναγνωρίζεται στο βαθµό που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες έχουν
παρασχεθεί έως εκείνη την ηµέρα. Όποια διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της υποχρέωσης που
αποαναγνωρίστηκε και του ποσού που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια την εν λόγω ηµέρα, αναγνωρίζεται απευθείας
στα αποτελέσµατα.
Μία παροχή που εξαρτάται από την αξία µετοχών, την οποία η οικονοµική οντότητα επιτρέπεται ή είναι υποχρεωµένη
να τη διακανονίσει καθαρά, µετά από παρακράτηση ενός µέρους των µετοχών, προκειµένου να εκπληρώσει την
υποχρέωση για παρακράτηση φόρου εκ µέρους του εργαζοµένου (καθαρός διακανονισµός) ταξινοµείται ως παροχή που
εξαρτάται από την αξία των µετοχών και διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους, στο σύνολό της, υπό την
προϋπόθεση ότι η παροχή θα είχε ούτως ή άλλως ταξινοµηθεί έτσι εάν δεν περιελάµβανε το στοιχείο του καθαρού
διακανονισµού.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7(σε ισχύ από
την 1 Ιανουαρίου 2018, έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)
Τον Ιούλιο του 2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε στην τελική του µορφή το
πρότυπο ∆ΠΧΑ 9 το οποίο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Το ∆ΠΧΑ 9 καθορίζει τις
αναθεωρηµένες απαιτήσεις αναφορικά µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
ενεργητικού, αναφέρεται στην αναγνώριση της µεταβολής της εύλογης αξίας του ιδίου χρέους που αποτιµάται στην
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αντικαθιστά το υφιστάµενο µοντέλο το οποίο χρησιµοποιείται για την αποµείωση
των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού βάσει των πραγµατοποιηθέντων ζηµιών µε ένα µοντέλο που βασίζεται
στις αναµενόµενες ζηµιές από πιστωτικό κίνδυνο και, τέλος, ενσωµατώνει αλλαγές σε ότι αφορά την λογιστική
αντιστάθµισης κίνδυνων.
Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) σε προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9 εισήγαγε νέες
απαιτήσεις ταξινόµησης και επιµέτρησης (το 2009 και 2010) καθώς και ένα νέο λογιστικό µοντέλο αντιστάθµισης
κίνδυνων (το 2013). Η έκδοση του Ιουλίου του 2014 αποτελεί την τελική µορφή του προτύπου, αντικαθιστά την
προηγούµενες εκδόσεις του και σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση του έργου του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση».
Ταξινόµηση και Επιµέτρηση
Το ∆ΠΧΑ 9 υιοθετεί µια ενιαία προσέγγιση για την ταξινόµηση όλων των κατηγοριών των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων του ενεργητικού, σύµφωνα µε την οποία η ταξινόµηση και επιµέτρηση τους βασίζεται στο επιχειρησιακό
µοντέλο το οποίο χρησιµοποιεί η εταιρεία για τη διαχείριση των στοιχείων αυτών και στα χαρακτηριστικά των
συµβατικών ταµειακών ροών των εν λόγω χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Το επιχειρησιακό µοντέλο αναφέρεται στον
τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού της µε σκοπό τη
δηµιουργία ταµειακών ροών δια µέσου της συλλογής συµβατικών ταµειακών ροών ή της πώλησης στοιχείων
ενεργητικού ή και τον συνδυασµό αυτών. Κατόπιν αξιολόγησης, κάθε χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού
ταξινοµείται σε µια από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: σε εκείνη στην οποία η επιµέτρηση γίνεται στο αναπόσβεστο
κόστος, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στην εύλογη άξια µέσω αποτελεσµάτων και σε εκείνη στην οποία η
αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην
καθαρή θέση.
Σε ότι αφορά στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, ο χειρισµός που ακολουθείται στο ∆ΛΠ 39 µεταφέρεται στο ∆ΠΧΑ
9, ουσιαστικά αµετάβλητος. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 9, οι µεταβολές στην εύλογη αξία των
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χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και αποδίδονται στον
πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη (‘own credit risk’) θα πρέπει να καταχωρούνται στα λοιπά αποτελέσµατα χρήσης
απευθείας στην καθαρή θέση κι όχι στα αποτελέσµατα υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα είχε ως αποτέλεσµα µία
ανακολουθία στην επιµέτρηση ή την αναγνώριση («λογιστική ασυµµετρία»).
Αποµείωση των Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, το ίδιο µοντέλο αποµείωσης εφαρµόζεται σε όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
τα οποία υπόκεινται σε λογιστική αποµείωση.
Το νέο µοντέλο αποµείωσης εστιάζει στις µελλοντικές ζηµιές και απαιτεί την αναγνώριση των αναµενόµενων ζηµιών
από πιστωτικό κίνδυνο, σε αντιδιαστολή µε το ∆ΛΠ 39, το οποίο απαιτούσε την αναγνώριση ζηµιών από πιστωτικό
κίνδυνο µόνον µετά την επέλευση ενός ζηµιογόνου γεγονότος. Το ∆ΠΧΑ 9 περιλαµβάνει µία προσέγγιση «τριών
σταδίων» η οποία βασίζεται στην µεταβολή της πιστωτικής ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
από την αρχική τους αναγνώριση. Ως εκ τούτου, κατά την αρχική εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9, για τα µη αποµειωµένα
περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν έχει παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση του πιστωτικού τους κινδύνου από την
αρχική τους αναγνώριση, οι σχετικές ζηµίες από πιστωτικό κίνδυνο θα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα βάσει αυτών
που αναµένονται σε χρονικό ορίζοντα 12-µηνου (’12-month expected credit losses’). Αν, ωστόσο, ο πιστωτικός
κίνδυνος των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε αυτόν κατά την αρχική τους
αναγνώριση, τότε απαιτείται ο σχηµατισµός πρόβλεψης για αναµενόµενες ζηµιές από πιστωτικό κίνδυνο για την
εναποµένουσα διάρκεια τους (‘lifetime expected losses’).
Για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία, κατά την αρχική τους αναγνώριση, είναι αποµειωµένα απαιτείται
ο σχηµατισµός πρόβλεψης για αναµενόµενες ζηµιές από πιστωτικό κίνδυνο για την εναποµένουσα διάρκεια τους
(‘lifetime expected losses’).
Για την επιµέτρηση των αναµενόµενων ζηµιών από πιστωτικό κίνδυνο, πληροφορίες για παρελθοντικά γεγονότα,
τρέχουσες συνθήκες και προβλέψεις σχετικά µε τις µελλοντικές συνθήκες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.
Λογιστική Αντιστάθµισης
Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει ένα αναθεωρηµένο µοντέλο λογιστικής αντιστάθµισης, το οποίο στοχεύει να ευθυγραµµίσει τη
λογιστική αντιστάθµισης µε τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων από τη διοίκηση έτσι ώστε αυτές να
αντικατοπτρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας. Σύµφωνα µε το νέο µοντέλο,
εφαρµόζονται νέες απαιτήσεις σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης, η διακοπή της λογιστικής
αντιστάθµισης είναι επιτρεπτή µόνο υπό ορισµένες προϋποθέσεις και διευρύνεται, σε σχέση µε το ∆ΛΠ 39, ο αριθµός
των στοιχείων που µπορούν να συµµετάσχουν σε µια σχέση αντιστάθµισης είτε ως µέσα αντιστάθµισης είτε ως
αντισταθµιζόµενα στοιχεία.
Η Εταιρεία επί του παρόντος εξετάζει την επίπτωση του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές καταστάσεις, η οποία δεν µπορεί να
ποσοτικοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Η Εταιρεία σχεδιάζει να
υιοθετήσει το ∆ΠΧΑ 9 κατά την ηµεροµηνία που αυτό θα τεθεί σε υποχρεωτική ισχύ.
∆ΠΧΑ 4, Τροποποιήσεις Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα στο ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια
συµβόλαια (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιηµένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις
οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίζουν στην κατάσταση συνολικών εσόδων και όχι στην
κατάσταση αποτελεσµάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 πριν την έκδοση
του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων
αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9
έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν το
υπάρχον πρότυπο ∆ΛΠ 39 για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα.
∆ΠΧΑ 15, Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, έχει υιοθετηθεί από την
ΕΕ)
Το ∆ΠΧΑ 15 θεσπίζει ένα ενιαίο, ολοκληρωµένο υπόδειγµα αναγνώρισης εσόδων µε σκοπό την συστηµατική εφαρµογή
του σε όλες τις συµβάσεις πελατών, προσδιορίζει το χρόνο και το ύψος αναγνώρισης του εσόδου, πλην όµως, δεν
επηρεάζει την αναγνώριση εσόδων από χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία υπόκεινται στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ
9 και ∆ΛΠ 39. Επιπροσθέτως, το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα προγενέστερα πρότυπα ∆ΛΠ 18 «Έσοδα» και ∆ΛΠ 11
«Συµβάσεις Κατασκευής» µαζί µε συναφείς διερµηνείες σε ότι αφορά την αναγνώριση εσόδων.
Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος την επίπτωση του ∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές καταστάσεις, η οποία δεν µπορεί να
ποσοτικοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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∆ΠΧΑ 16, Μισθώσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 16, το οποίο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17 και τις σχετικές διερµηνείες, η ταξινόµηση των µισθώσεων
από την πλευρά του µισθωτή, ως λειτουργικές ή χρηµατοδοτικές µισθώσεις, καταργείται και όλες οι µισθώσεις
αντιµετωπίζονται παρόµοια µε τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17. Το νέο πρότυπο προβλέπει την
αναγνώριση του ‘δικαιώµατος χρήσης µισθωµένου στοιχείου ενεργητικού’ (right of use asset) και της ‘υποχρέωσης από
µισθώσεις’, στην παρούσα αξία των πληρωτέων µισθωµάτων κατά την διάρκεια της περιόδου µίσθωσης, σε περίπτωση
που υπάρχει συµβόλαιο ή µέρος συµβολαίου που αποδίδει στο µισθωτή το δικαίωµα χρήσης ενός περιουσιακού
στοιχείου για µία χρονική περίοδο έναντι τιµήµατος. Κατά συνέπεια, η σταθερή µέθοδος αναγνώρισης του εξόδου από
λειτουργικές µισθώσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 αντικαθίσταται από την απόσβεση του ‘δικαιώµατος χρήσης
µισθωµένου στοιχείου ενεργητικού’ και τον τόκο-έξοδο της ‘υποχρέωσης από µισθώσεις’. Η αναγνώριση των στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεων από τους µισθωτές, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν απαιτείται για ορισµένες
βραχυπρόθεσµης διάρκειας µισθώσεις και µισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαµηλής αξίας.
Επιπροσθέτως, ο λογιστικός χειρισµός για τους εκµισθωτές δεν επηρεάζεται ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 16.
Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος τις επιπτώσεις του ∆ΠΧΑ 16 στις οικονοµικές καταστάσεις.
Ε∆∆ΠΧA 22, Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει
υιοθετηθεί από την ΕΕ)
To Ε∆∆ΠΧΑ 22 παρέχει τις απαιτήσεις αναφορικά µε το ποιά συναλλαγµατική ισοτιµία θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για
την απεικόνιση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα που περιλαµβάνουν προκαταβολές. Η διερµηνεία αποσαφηνίζει ότι σε
αυτή την περίπτωση η ηµεροµηνία συναλλαγής για τον καθορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας που πρέπει να
χρησιµοποιηθεί για την αρχική αναγνώριση του σχετικού στοιχείου ενεργητικού, εξόδου ή εσόδου είναι η ηµεροµηνία
της προκαταβολής, δηλαδή η ηµεροµηνία που η οικονοµική οντότητα αρχικά αναγνώρισε το µη χρηµατικό στοιχείο
ενεργητικού (έξοδο επόµενων χρήσεων) ή το µη χρηµατικό στοιχείο υποχρεώσεων (έσοδο επόµενων χρήσεων) που
προέκυψε από την προκαταβολή του τιµήµατος. Εάν υπάρχουν πολυάριθµες καταβολές ή πληρωµές εκ των προτέρων,
η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να προσδιορίσει µία ηµεροµηνία συναλλαγής για κάθε καταβολή ή είσπραξη. Η
υιοθέτηση της διερµηνείας δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 – 2016 (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017 και 1 Ιανουαρίου 2018, δεν
έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε δύο πρότυπα, σε συνέχεια της δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων του
κύκλου των ετήσιων βελτιώσεων 2014-2016 του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα θέµατα στα οποία
εστιάζουν οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως ακολούθως:
∆ιευκρινίζουν στο ∆ΠΧΑ 12 ‘Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες’ ότι οι απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων που αυτό ορίζει, έχουν εφαρµογή στη συµµετοχή µιας οικονοµικής οντότητας σε θυγατρική,
κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση ταξινοµηµένη ως κατεχόµενη προς πώληση εκτός από την απαίτηση για συνοπτική
οικονοµική πληροφόρηση. Η τροποποίηση ισχύει για ετήσιες περιόδους από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017.
∆ιευκρινίζουν στο ∆ΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες’ ότι αµοιβαία κεφάλαια
επιχειρηµατικών συµµετοχών, αµοιβαία κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες µπορούν να επιλέξουν να επιµετρήσουν τις
συµµετοχές τους σε συγγενείς εταιρείες ή κοινοπραξίες στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και αυτή η επιλογή θα
πρέπει να γίνει χωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. Η τροποποίηση ισχύει για
ετήσιες περιόδους από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018.
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

2.1.2 Ανακατατάξεις κονδυλίων
Κατά την κλειόµενη χρήση για λόγους συγκρισιµότητας έγιναν ανακατατάξεις κονδυλίων της προηγούµενης χρήσης.
Αναλυτικότερα:
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ποσά σε €)

Σηµ.

Συγκριτικά
Στοιχεία
31.12.2015

∆ηµοσιευµένα
Στοιχεία
31.12.2015

Προσαρµογές

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

8

575.761

576.086

(325)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

9

2.793.104
3.368.866

2.792.685
3.368.771

419
94

367.719
367.719

367.624

94

367.624

94

Λοιπές υποχρεώσεις

15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ποσά σε €)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
∆ιοικητικά έξοδα

Σηµ.
18
19

Συγκριτικά
Στοιχεία
1.1 31.12.2015

∆ηµοσιευµένα
Στοιχεία
1.1 31.12.2015

Προσαρµογές

8.606

353

8.253

(604.670)
(596.064)

(596.417)
(596.064)

(8.253)
-

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε €)

Συγκριτικά
Στοιχεία
1.1 31.12.2015

∆ηµοσιευµένα
Στοιχεία
1.1 31.12.2015

Προσαρµογές

Προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων

81.371

80.951

419

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

1.012.310

1.011.891

419

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα

(114.120)

(114.539)

419

2.2. Ξένο νόµισµα
2.2.1 Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι και το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.
2.2.2 Συναλλαγές και υπόλοιπα σε ξένο νόµισµα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
της συναλλαγής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές (κέρδη/ζηµιές) που προκύπτουν κατά το διακανονισµό των
συναλλαγών σε ξένο νόµισµα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Τα χρηµατικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο
λειτουργικό νόµισµα µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και οι
συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός από εκείνες που προκύπτουν από
τη µετατροπή υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα που αντισταθµίζουν την καθαρή επένδυση σε θυγατρικές εξωτερικού ή
τις ταµειακές ροές σε ξένο νόµισµα, οι οποίες µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια.
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Τα µη χρηµατικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων µετατρέπονται µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που
ίσχυε κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης, εκτός από τα µη χρηµατικά στοιχεία σε ξένο νόµισµα που
αποτιµώνται σε εύλογη αξία και τα οποία µετατρέπονται µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ίσχυε κατά την
ηµεροµηνία που προσδιορίστηκε η εύλογη αξία. Στην περίπτωση αυτή οι συναλλαγµατικές διαφορές αποτελούν µέρος
του κέρδους ή της ζηµιάς από τη µεταβολή της εύλογης αξίας και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή
απευθείας σε αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια, βάσει της κατηγοριοποίησης του µη χρηµατικού στοιχείου.

2.3 Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα, έπιπλα, ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και λοιπό εξοπλισµό καθώς και µεταφορικά µέσα και παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µετά
την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και των συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης.
Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει έξοδα που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων αυτών.
Έξοδα µεταγενέστερα της απόκτησης ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου, κεφαλαιοποιούνται µόνο όταν θεωρείται
πιθανό ότι θα αποφέρουν στο µέλλον πρόσθετα οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να
µετρηθεί αξιόπιστα. Όταν προκύπτουν έξοδα επισκευών και συντήρησης, αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης
ζωής των παγίων, προκειµένου να µειωθεί το κόστος κτήσης των παγίων στην τελική υπολειπόµενη αξία τους ως
ακολούθως:

Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων:

Η χαµηλότερη µεταξύ της διάρκειας του
συµβολαίου εκµίσθωσης ή της προβλεπόµενης
ωφέλιµης ζωής του.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές:

4 έως 7 έτη

Λοιπά έπιπλα και εξοπλισµός:

4 έως 12 έτη

Μεταφορικά µέσα:

5 έως 7 έτη

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται περιοδικά για αποµείωση, και οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης
αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Το κόστος κτήσης και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ή
αποσύρονται µεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη στιγµή της πώλησης ή απόσυρσης και οποιοδήποτε
κέρδος ή ζηµία προκύπτει καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στο λογαριασµό «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται κυρίως τα έξοδα λογισµικού.
Κόστη που σχετίζονται µε τη συντήρηση υφιστάµενων λογισµικών προγραµµάτων, αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων όταν προκύπτουν. Κόστη πληρωτέα σε τρίτους, που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και εφαρµογή νέων
λογισµικών προγραµµάτων, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχικές βελτιώσεις, προστίθενται στο κόστος νέων λογισµικών
προγραµµάτων, και αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Τα άυλα στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µετά
την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και των συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. Τα άυλα στοιχεία
αξιολογούνται περιοδικά για αποµείωση και οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης
ωφέλιµης ζωής τους ως ακολούθως:
Λογισµικά προγράµµατα:

4 έως 7 έτη

2.5 Εµπορικές Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές
αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα
ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής
αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε
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τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.

2.6 Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία, σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική
ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
έχουν υποστεί αποµείωση. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων υπόκεινται σε αποµείωση όταν, και µόνο όταν, υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, ως αποτέλεσµα
ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν µετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου («ζηµιογόνο
γεγονός»), και το ζηµιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές του
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, και µπορεί να
υπολογιστεί αξιόπιστα.
Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια ζηµιά αυτή καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
Αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται από την
Εταιρεία τα εξής:

•

Σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του εκδότη ή οφειλέτη

•

Αθέτηση ενός συµβολαίου, όπως ανεξόφλητα υπόλοιπα ή υπερηµερία τόκων ή αρχικών πληρωµών

•

Ο δανειολήπτης δύναται να προχωρήσει σε πτώχευση ή άλλη οικονοµική αναδιοργάνωση

•

Σηµαντική υποβάθµιση του εσωτερικού ή εξωτερικού βαθµού φερεγγυότητας των χρηµατοοικονοµικών µέσων
του πιστούχου όταν εξετάζονται µε άλλες πληροφορίες

2.7 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία
(i) Τρέχουσα φορολογία
Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και αναγνωρίζεται
ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη.

(ii) Αναβαλλόµενη φορολογία
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται, χρησιµοποιώντας την µέθοδο της υποχρέωσης, στις προσωρινές
διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της λογιστικής αξίας
τους στις
οικονοµικές καταστάσεις. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επιµετρώνται
χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα
τακτοποιηθεί η απαίτηση ή υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόµους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι κυριότερες προσωρινές
διαφορές προκύπτουν από την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, από τις αποσβέσεις των
ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και τις υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την
υπηρεσία.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι θα υπάρχουν µελλοντικά
φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Το λογιστικό υπόλοιπο
των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς και µειώνεται στον βαθµό
που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα ώστε να επιτρέψουν την ανάκτηση
ολόκληρης ή µέρους της απαίτησης. Κάθε τέτοια µείωση αντιλογίζεται στο βαθµό που καθίσταται πιθανό ότι επαρκή
φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα.
Η ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολογεί την θέση της σε θέµατα που σχετίζονται µε τις φορολογικές αρχές
και σχηµατίζει προβλέψεις όπου απαιτείται για τα ποσά που αναµένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.

2.8 Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό
i) Προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία
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α) Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών
Η Εταιρεία παρέχει ορισµένα προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Οι ετήσιες εισφορές που
καταβάλλει η Εταιρεία επενδύονται και τοποθετούνται σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων. Οι υπάλληλοι, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράµµατος, συµµετέχουν στην απόδοση των ανωτέρω επενδύσεων. Οι εισφορές της
Εταιρείας καταχωρούνται ως έξοδο στην χρήση κατά την οποία καταβάλλονται.
β) Προγράµµατα καθορισµένων παροχών
Σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, όταν οι υπάλληλοι παραµένουν στην υπηρεσία µέχρι την συνήθη
ηλικία συνταξιοδότησης, δικαιούνται εφάπαξ αποζηµίωση η οποία υπολογίζεται µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους και
τις απολαβές τους κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη βάσει αναλογιστικής
µελέτης για την αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της
προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το κόστος για αποζηµιώσεις εξόδου αναγνωρίζεται
στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων, σύµφωνα µε αναλογιστικές
αποτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο.
Η υποχρέωση της αποζηµίωσης αποχώρησης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών
ταµειακών εκροών, χρησιµοποιώντας τα επιτόκια Ευρωπαϊκών εταιρικών οµολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης,
µε όρους λήξης που προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής υποχρέωσης (βλέπε Σηµείωση 13).
Η επανεκτίµηση της υποχρέωσης στο προσωπικό για την αποζηµίωση αποχώρησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων χωρίς τη δυνατότητα αναταξινόµησης µελλοντικά στα αποτελέσµατα. Το κόστος παρελθούσας
προϋπηρεσίας και το έξοδο τόκου αναγνωρίζονται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Οι καταβλητέες αποζηµιώσεις µετά την πάροδο των 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούνται
στην παρούσα αξία τους.
ii) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία
συνταξιοδοτήσεως, ή οποτεδήποτε ένας εργαζόµενος αποδεχτεί εθελοντικά να αποχωρήσει σε αντάλλαγµα για τον
οικειοθελή τερµατισµό της απασχόλησης του. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν
τερµατίζει την απασχόληση των υπαλλήλων που ήδη υπάρχουν στην Εταιρεία σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα
για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία
αποχώρηση. Οι καταβλητέες αποζηµιώσεις µετά την πάροδο των 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
iii) Παροχές για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα
Η ∆ιοίκηση περιοδικά και κατά βούληση ανταµείβει µε µετρητά (bonus), υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση. Παροχές σε
µετρητά (bonus) οι οποίες απαιτούν έγκριση µόνο από την διοίκηση, αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα έξοδα
προσωπικού. Η διανοµή κερδών στους υπαλλήλους, για την οποία απαιτείται έγκριση από την Γενική Συνέλευση,
αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού στη χρήση που εγκρίνεται από τους µετόχους της Εταιρείας.

2.9 Μισθώσεις
Η Εταιρεία συµµετέχει µόνο σε λειτουργικές µισθώσεις.
Η Εταιρεία ως εκµισθωτής:
Στοιχεία ενεργητικού που εκµισθώνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων περιλαµβάνονται στα ενσώµατα περιουσιακά
στοιχεία και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, σύµφωνα µε παρόµοια ιδιόκτητα
ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία. Το έσοδο από ενοίκια (µετά την αφαίρεση των κινήτρων που παραχωρήθηκαν σε
µισθωτές) αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου µίσθωσης.
Η Εταιρεία ως µισθωτής:
Λειτουργικές µισθώσεις είναι οι µισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη ιδιοκτησίας που απορρέουν από τα
εκµισθωµένα περιουσιακά στοιχεία παραµένουν στον εκµισθωτή. Πληρωµές που αφορούν λειτουργικές µισθώσεις
(µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή), αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

2.10 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Τα συνδεόµενα µέρη της Εταιρείας περιλαµβάνουν:
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(α) την οικονοµική οντότητα πού ασκεί έλεγχο πάνω στην Εταιρεία και τις οικονοµικές οντότητες που ελέγχονται,
ελέγχονται από κοινού ή επηρεάζονται σηµαντικά από αυτή την οικονοµική οντότητα, καθώς και τα βασικά µέλη της
∆ιοίκησης αυτής και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα,
(β) τα βασικά µέλη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα, και τις οικονοµικές οντότητες που
ελέγχονται ή ελέγχονται από κοινού από τα παραπάνω πρόσωπα,
(γ) τις συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες της Εταιρείας, και
(δ) τις συνδεδεµένες εταιρείες.
Όλες οι συναλλαγές που διενεργούνται µε συνδεόµενα µέρη, είναι µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και
γίνονται µε καθαρά εµπορικούς όρους.

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές ονοµαστικές µετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται
καθαρά από φόρους, αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια, ως µείωση του προϊόντος έκδοσης.

2.12 Μερίσµατα
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση τη χρονική στιγµή κατά την οποία
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Τα µερίσµατα που αναγνωρίζονται σαν υποχρέωση
κατά τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

2.13 Προβλέψεις –Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια υπάρχουσα νοµική ή τεκµηριωµένη υποχρέωση ως
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικό
όφελος για τον διακανονισµό της υποχρέωσης το ποσό της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.
Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη αποτελεί την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της δαπάνης που απαιτείται, για να
διακανονιστεί η παρούσα δέσµευση κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις
αβεβαιότητες που αφορούν το ποσό που αναγνωρίστηκε ως πρόβλεψη. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε
ηµεροµηνία αναφοράς και αναπροσαρµόζονται προκειµένου να αντιπροσωπεύουν την καλύτερη δυνατή εκτίµηση. Αν
µεταγενέστερα δεν είναι πλέον πιθανό ότι για να διακανονιστεί η δέσµευση θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων που
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, τότε η πρόβλεψη αντιλογίζεται.

2.14 Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία συνάπτει συναλλαγές µε βάση τις οποίες µεταφέρει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αναγνωρίζονται στον ισολογισµό της, αλλά διατηρεί είτε όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές των µεταφερθέντων
στοιχείων, είτε ένα µέρος τους. Εάν οι κίνδυνοι και ανταµοιβές διατηρούνται ουσιωδώς από την Εταιρεία, τα
µεταφερθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δεν αποαναγνωρίζονται από τον ισολογισµό.
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται όταν οι συµβατικές ταµειακές ροές του στοιχείου
λήγουν ή η Εταιρεία µεταφέρει τα δικαιώµατα της να εισπράξει αυτές τις ροές µε µια άµεση πώληση µε την οποία
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου έχουν
µεταφερθεί.

2.15 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως και προθεσµίας σε
τράπεζες, άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού κινδύνου, µε αρχικές ηµεροµηνίες
λήξης τριών ή λιγότερων µηνών.

2.16 Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένα. Αναλυτικότερα, η αναγνώριση των εσόδων
γίνεται ως εξής:
•
•

τα έσοδα από προµήθειες διαµεσολάβησης αναγνωρίζονται µε την σύναψη των ασφαλιστηρίων συµβολαίων,
οπότε καθίσταται και απαιτητή η προµήθεια της Εταιρείας.
τα έσοδα από παροχή συµβουλευτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο στην οποία
παρέχονται οι υπηρεσίες λαµβάνοντας υπόψη και το στάδιο της ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας.
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•

τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση για όλα τα τοκοφόρα µέσα χρησιµοποιώντας τη
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Πραγµατικό είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιµώµενες
µελλοντικές ταµειακές εκροές ή εισροές κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου
ή σε µικρότερη περίοδο όπου κρίνεται κατάλληλο, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου. Όταν µία απαίτηση αποµειώνεται, η λογιστική αξία αυτής µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό
της το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το
αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας
λογιστικής) αξίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων οι οποίες
επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Οι εκτιµήσεις αυτές στηρίζονται σε ιστορικά στοιχεία και σε εκτιµήσεις για µελλοντικά γεγονότα που είναι λογικές
κατά την τρέχουσα κατάσταση. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στην επόµενη
οικονοµική περίοδο έχουν ως εξής:
(α) Φόρος εισοδήµατος
Υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η
Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα από φορολογικούς ελέγχους. Όπου το τελικό φορολογικό
αποτέλεσµα αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές θα επηρεάσουν τις
φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός
ο προσδιορισµός.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία αναγνωρίζει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα
υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Με σκοπό τον
προσδιορισµό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που µπορεί να αναγνωριστεί, απαιτούνται σηµαντικές
εκτιµήσεις από τη ∆ιοίκηση αναφορικά µε τη πιθανότητα της χρονικής στιγµής και του ύψους των µελλοντικών
φορολογητέων κερδών. Πραγµατοποιώντας αυτή την εκτίµηση, η Εταιρεία µελετά όλα τα διαθέσιµα στοιχεία,
συµπεριλαµβανοµένων του ιστορικού ύψους κερδοφορίας, της πρόβλεψης της ∆ιοίκησης για τα µελλοντικά
φορολογητέα έσοδα και της φορολογικής νοµοθεσίας.
(β) Παροχές στο προσωπικό µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων παροχών του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία εξαρτάται από
παράγοντες που καθορίζονται σε αναλογιστική βάση µε την χρήση παραδοχών.
Οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό του καθαρού κόστους για υποχρεώσεις παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία περιλαµβάνουν το επιτόκιο προεξόφλησης και µελλοντικές µισθολογικές
αυξήσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις παραδοχές θα επηρεάσουν την λογιστική αξία των υποχρεώσεων.
Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστεί η
παρούσα αξία των εκτιµώµενων υποχρεώσεων, στο τέλος κάθε χρόνου. Για τον καθορισµό του κατάλληλου
προεξοφλητικού επιτοκίου, η Εταιρεία χρησιµοποιεί επιτόκια Ευρωπαϊκών εταιρικών οµολόγων υψηλής πιστωτικής
διαβάθµισης. Το νόµισµα και οι όροι λήξης των οµολόγων που χρησιµοποιούνται είναι σύµφωνοι µε το νόµισµα και την
εκτιµώµενη διάρκεια της αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Η παραδοχή για το ποσοστό
αύξησης των µισθών καθορίζεται µε επισκόπηση των αυξήσεων των µισθών της Εταιρείας κάθε χρόνο.
Οι υπόλοιπες παραδοχές για την υποχρέωση, όπως η µεταβολή του πληθωρισµού, βασίζονται εν µέρει στις εκάστοτε
συνθήκες αγοράς.
Για την ανάλυση ευαισθησίας των παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία σε λογικά πιθανές, κατά τον χρόνο
προετοιµασίας αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, αλλαγές στις προαναφερθείσες κύριες αναλογιστικές παραδοχές,
βλέπε σηµείωση 13.
(β) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν καταστούν ληξιπρόθεσµες και περιλαµβάνουν ποσά που
οφείλονται από και προς συνεργάτες και ασφαλισµένους. Εάν υπάρξει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης των
απαιτήσεων αυτών, η Εταιρεία µειώνει τη λογιστική τους αξία ανάλογα και αναγνωρίζει τη ζηµιά αποµείωσης στην
κατάσταση αποτελεσµάτων. Η Εταιρεία εξετάζει τις αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης και αναγνωρίζει ζηµιές
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αποµείωσης αναφορικά µε τις απαιτήσεις από ασφαλιστήρια συµβόλαια ακολουθώντας τις λογιστικές αρχές που
περιγράφονται στην σηµείωση 2.6.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο
αγοράς κυρίως από µεταβολές επιτοκίων.
Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, βασιζόµενη σε οδηγίες και συµβουλές του Οµίλου
Εurolife ERB Insurance Group και της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων της µητρικής Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση
συγκεκριµένων κινδύνων.
Η µεθοδολογία που εφαρµόζεται για την διαχείριση κινδύνων εστιάζεται αφενός στην αναγνώριση, επιµέτρηση και
διαχείριση όλων των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία ή ενδέχεται να εκτεθεί µε
ιδιαίτερη έµφαση στην διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου επιτοκίου και αφετέρου στην πολιτική
επένδυσης πλεονάζουσας ρευστότητας.
i)

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία προκύπτει από την πιθανότητα κάποιος αντισυµβαλλόµενος να προκαλέσει
οικονοµική ζηµία λόγω αθέτησης οικονοµικών υποχρεώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις επιµέρους εκθέσεις σε
πιστωτικό κίνδυνο όπως επίσης και τις συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η ∆ιοίκηση έχει θεσπίσει και εφαρµόζει
διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Οι πελάτες της Εταιρείας είναι κατά
κύριο λόγο µεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες µε υψηλό δείκτη φερεγγυότητας.
Τα ασφάλιστρα των ασφαλιστηρίων συµβολαίων αποδίδονται στις ασφαλιστικές εταιρείες όταν εισπράττονται από τον
πελάτη. Η εταιρεία δεν εξοφλεί ασφαλιστήρια συµβόλαια που δεν έχει εισπράξει. Σε περίπτωση µη είσπραξης
ασφαλιστηρίων συµβολαίων για µεγάλο διάστηµα τα συµβόλαια ακυρώνονται. Προβλέψεις αποµείωσης αναγνωρίζονται
για ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Συνεπώς η ∆ιοίκηση διαχειρίζεται
προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο:
Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου
Υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου ως προς τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας, τα οποία έχουν
κατατεθεί κυρίως σε λογαριασµούς της τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. αλλά και ως προς τις απαιτήσεις από πελάτες
καθώς 5 ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν προµήθειες βάσει παραγωγής € 482.814 (2015: € 497.822) οι οποίες
αντιπροσωπεύουν το 70% (2015: 72%) των σχετικών απαιτήσεων. Ωστόσο η διοίκηση δεν αναµένει ζηµιές από
αδυναµία εξόφλησης οφειλών από αυτούς τους χρεώστες λόγω της ισχυρής τους κεφαλαιακής επάρκειας.
Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αφορά κατά κύριο λόγο στοιχεία του ισολογισµού. Στον παρακάτω πίνακα
παρουσιάζεται η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο για την 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 αντίστοιχα.
31/12/2016
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

31/12/2015

630.634

575.761

2.499.773

2.793.104

3.130.407

3.368.866

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ανά βαθµίδα πιστωτικής
αξιολόγησης την 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015:
(ποσά σε €)

31/12/2016

Rating
C
Non rated
Σύνολο
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(ποσά σε €)

31/12/2015

Rating

Πελάτες και λοιπές
απαιτήσεις

Σύνολο

575.761

2.788.451

2.788.451

4.653

580.415

575.761

2.793.104

3.368.866

C
Non rated
Σύνολο

Ταµειακά
διαθέσιµα και
ισοδύναµα

Η Εταιρεία κατ' αρχήν χρησιµοποιεί την πιστοληπτική αξιολόγηση του οίκου Fitch και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
διαθέσιµα πρόσφατα στοιχεία χρησιµοποιείται η πιστοληπτική αξιολόγηση της Standard & Poor’s ή της Moody’s.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ανάλυση των µη αποµειωµένων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
που δεν είναι σε καθυστέρηση, των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε καθυστέρηση που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις διαγραφής και των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν µεµονωµένα χαρακτηριστεί
ως αποµειωµένα.

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία
Ληξιπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν υποστεί αποµείωση
Πρόβλεψη αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

31/12/2016

31/12/2015

630.634

575.761

227.603

274.797

(227.603)
630.634

(274.797)
575.761

ii) Κίνδυνος Αγοράς
Κίνδυνος Επιτοκίου
Οι διακυµάνσεις στα ισχύοντα επιτόκια της αγοράς, δυνητικά µπορούν να επηρεάσουν τόσο τις ταµειακές ροές όσο και
την εύλογη αξία των επενδυτικών τοποθετήσεων της Εταιρείας. Ο κίνδυνος επιτοκίου σε ταµειακές ροές είναι οι
µελλοντικές ροές µετρητών µίας επενδυτικής τοποθέτησης να διακυµανθούν λόγω µεταβολών στα επιτόκια της
αγοράς. Αντίστοιχα, ο κίνδυνος επιτοκίου σε εύλογη αξία είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία µίας επενδυτικής τοποθέτησης
να διακυµανθεί, ως συνέπεια αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τέτοιου είδους µεταβολές στα επιτόκια ενδέχεται να
αυξήσουν ή να µειώσουν την απόδοση των επενδύσεων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα σε έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις
όψεως και καταθέσεις προθεσµίας στη τράπεζα Eurobank Ergasias AE που παραµένει συνδεδεµένο µέρος. Η Εταιρεία
είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τις αποδόσεις
των χρηµατικών της διαθεσίµων. Το µέσο πραγµατικό επιτόκιο των χρηµατικών διαθεσίµων της Εταιρείας για την
χρήση 2016 ήταν 0,89% (2015: 1,65%).
Επίσης, η Εταιρεία χορηγεί δάνεια στο προσωπικό µε σταθερό επιτόκιο 3,0% τα οποία ταξινοµεί στο Λογαριασµό
«Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις» Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015, τα δάνεια στο προσωπικό ανέρχονταν σε € 10,7
χιλ και € 7,5 χιλ., αντίστοιχα.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς ο κύριος όγκος των συναλλαγών της
διεξάγεται σε Ευρώ. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 το 97,06% του συνόλου των επενδυτικών της τοποθετήσεων της
Εταιρείας ήταν σε Ευρώ.
iii) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώνει τις χρηµατοοικονοµικές της
υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη
διαχείριση του χρονικού συσχετισµού των ταµειακών εισροών και εκροών, καθώς και στην εξασφάλιση επαρκών
ταµειακών διαθεσίµων.
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Η διαδικασία διαχείρισης της ρευστότητας της Εταιρείας συνίσταται στην παρακολούθηση της χρονικής αντιστοιχίας
των ταµειακών εισροών και εκροών, όπως επίσης και στη διασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία εκτιµά και συσχετίζει τις αναµενόµενες χρηµατικές ροές που
προκύπτουν από όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων.
(α) Ανάλυση της χρονικής κατανοµής των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και λοιπών απαιτήσεων για
την 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015, αντίστοιχα (Σηµ. 8 και 9).

31η ∆εκεµβρίου 2016
Προµήθειες από ασφαλιστικές εταιρείες
Χρεώστες διάφοροι
∆άνεια και Εγγυήσεις
Έξοδα επόµενων χρήσεων &
έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Απαιτήσεις από πελάτες
Σύνολο

31η ∆εκεµβρίου 2015
Προµήθειες από ασφαλιστικές εταιρείες
Χρεώστες διάφοροι
∆άνεια και Εγγυήσεις
Έξοδα επόµενων χρήσεων &
έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Απαιτήσεις από πελάτες
Σύνολο

Λογιστική Αξία

0-1 µήνας

1-3 µήνες

3-12 µήνες

1-6 έτη

Σύνολο

499.239
45.110
12.017

284.255
7.075
369

214.984
38.035
739

3.325

7.584

499.239
45.110
12.017

12.060
2.499.773
62.207
3.130.407

4.117
2.499.773
2.795.590

62.207
315.965

7.943
11.268

7.584

12.060
2.499.773
62.207
3.130.407

Λογιστική Αξία

0-1 µήνας

1-3 µήνες

3-12 µήνες

1-6 έτη

436.321
58.884
8.830

378.047
12.398
237

58.274
46.486
473

2.130

5.990

436.321
58.884
8.830

5.818
2.793.104
65.909
3.368.866

5.161
2.793.104
3.188.946

65.909
171.142

657
2.787

5.990

5.818
2.793.104
65.909
3.368.866

Σύνολο

(β) Ανάλυση της ληκτότητας των µη προεξοφληµένων ταµειακών ροών των υποχρεώσεων για την 31 ∆εκεµβρίου
2016 και 2015, αντίστοιχα (Σηµ. 14 και 15).

31η ∆εκεµβρίου 2016
Προµήθειες παραγωγής (Πράκτορες,
Ασφαλειοµεσίτες & Ασφαλιστικές
εταιρείες)
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσης δεδουλευµένα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31η ∆εκεµβρίου 2015
Προµήθειες παραγωγής (Πράκτορες,
Ασφαλειοµεσίτες & Ασφαλιστικές
εταιρείες)
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσης δεδουλευµένα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Σελίδα 28

Λογιστική Αξία

154.291
123.614
3.872
197.359
479.136

Λογιστική Αξία

135.897
64.651
15.061
194.930
410.538

0-1 µήνας

1-3 µήνες

-

154.291

Μη
δηλωθείσα
λήξη

-

Σύνολο

158.163

197.359
199.624

154.291
123.614
3.872
197.359
479.136

0-1 µήνας

1-3 µήνες

Μη
δηλωθείσα
λήξη

Σύνολο

-

135.897

121.349
-

121.349

62.386
-

62.386

-

3.872
-

-

15.061
-

150.957

2.265
-

-

194.930

135.897
64.651
15.061
194.930

197.195

410.538

2.265
-
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31.12.2016
(ποσά σε €)

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισµός

Βελτιώσεις σε
ακίνητα τρίτων

Σύνολο
Ενσώµατων
Περιουσιακών
στοιχείων

Αξία Κτήσης :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2016

-

157.159
12.760
(1)
169.918

157.159
12.760
(1)
169.918

Συσσωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2016

-

137.763
9.862
147.625

137.763
9.862
147.625

Αναπόσβεστη αξία 31ης ∆εκεµβρίου 2016

-

22.293

22.293

31.12.2015
(ποσά σε €)

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισµός

Βελτιώσεις σε
ακίνητα τρίτων
Αξία Κτήσης :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2015
Συσσωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2015
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία 31ης ∆εκεµβρίου 2015

Σελίδα 29

Σύνολο
Ενσώµατων
Περιουσιακών
στοιχείων

47.704
(47.704)
-

158.394
98
(1.333)
157.159

206.098
98
(49.037)
157.159

40.161
(43.660)

130.964

171.125

3.499
-

(1.333)
8.132
137.763

(44.993)
11.631
137.763

-

19.397

19.397

31 ∆εκεµβρίου 2016 Οικονοµικές Καταστάσεις

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ποσά σε €)
31.12.2016

Λογισµικά Προγράµµατα
Αξία Κτήσης :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2016

219.398
19.218
(2.952)
235.664

Συσσωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2016
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2016

189.151
(886)
11.467
199.732

Αναπόσβεστη αξία 31ης ∆εκεµβρίου 2016

35.932

(ποσά σε €)
31.12.2015

Λογισµικά Προγράµµατα
Αξία Κτήσης :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2015

199.474
19.924
219.398

Συσσωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2015

174.549
14.602
189.151

Αναπόσβεστη αξία 31ης ∆εκεµβρίου 2015

30.247

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
(ποσά σε €)

Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Προβλέψεις για µη ληφθείσες άδειες προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις για λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους
Αναπροσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους
Σύνολο απαιτήσεων/(υποχρεώσεων) από
αναβαλλόµενους φόρους

Σελίδα 30

Μεταβολή
στην
Κατάσταση
Συνολικών
Εσόδων

Υπόλοιπο
έναρξης
01/01/2016

Μεταβολή στην
Κατάσταση
Αποτελεσµάτων

Υπόλοιπο
Λήξης
31/12/2016

20.325
6.675
8.700
94.406
130.107

2.138
4.712
14.715
(28.401)
(6.836)

1.318
1.318

23.781
11.387
23.415
66.005
124.589

(2.521)
(2.521)

1.667
1.667

-

(854)
(854)

127.585

(5.169)

1.318

123.734
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(ποσά σε €)

Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Προβλέψεις για µη ληφθείσες άδειες προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις για λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους
Αναπροσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους
Σύνολο απαιτήσεων/(υποχρεώσεων) από
αναβαλλόµενους φόρους

Μεταβολή
στην
Κατάσταση
Συνολικών
Εσόδων

Υπόλοιπο
έναρξης
01/01/2015

Μεταβολή στην
Κατάσταση
Αποτελεσµάτων

Υπόλοιπο
Λήξης
31/12/2015

21.575
18.628
7.800
68.967
116.970

3.869
(11.953)
900
25.439
18.255

(5.118)
(5.118)

20.325
6.675
8.700
94.406
130.107

(2.729)
(2.729)

208
208

-

(2.521)
(2.521)

114.241

18.463

(5.118)

127.585

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8: ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(ποσά σε €)
Προµήθειες από ασφαλιστικές εταιρείες
Απαιτήσεις από πελάτες
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Χρεώστες διάφοροι
∆άνεια και Εγγυήσεις
Έξοδα επόµενων χρήσεων & έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο

31.12.2016

31.12.2015

726.842
62.207
(227.603)
45.110
12.017
12.060
630.634

711.118
65.909
(274.797)
58.884
8.830
5.818
575.761

Οι λογιστικές αξίες των παραπάνω απαιτήσεων προσεγγίζουν πάρα πολύ τις εύλογες αξίες τους.
Οι προµήθειες από ασφαλιστικές εταιρείες θεωρούνται ότι είναι εισπράξιµες. Η είσπραξη των προµηθειών αυτών
εξαρτάται από την είσπραξη των ασφαλίστρων εκ µέρους των ασφαλιστικών εταιρειών από τους ασφαλισµένους. Η
Εταιρεία δεν αναµένεται να υποστεί σηµαντική οικονοµική ζηµιά από τη µη είσπραξη των προµηθειών αυτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
(ποσά σε €)
Ταµείο
Καταθέσεις Όψεως
Καταθέσεις προθεσµίας
Καταθέσεις Όψεως σε Ξένο Νόµισµα
Σύνολο

31.12.2016

31.12.2015

4.855
690.640
1.750.000
54.278
2.499.773

4.653
448.836
2.300.000
39.615
2.793.104

Ο σταθµικός µέσος όρος επιτοκίου των προθεσµιακών καταθέσεων είναι 0,89% για το 2016 (2015: 1,65%).
Υπάρχει υψηλή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις καταθέσεις στην τράπεζα Εurobank Ergasias A.E.,
τόσο για τη χρήση 2016 όσο και για τη χρήση 2015. Ωστόσο δεν αναµένεται να προκύψουν ζηµιές για την εταιρεία,
λόγω της ικανοποιητικής πιστοληπτικής ικανότητας της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο συνολικός αριθµός εγκεκριµένων κοινών µετοχών είναι 60.000 µε ονοµαστική αξία € 5,49 ανά µετοχή (2015: 5,49).
Το σύνολο των κοινών µετοχών έχει εκδοθεί και το µετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβληµένο.
Όλες οι µετοχές ανήκουν στον µοναδικό µέτοχο, την "Εurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών". Η Εταιρεία δεν
έχει πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών.
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Μετοχικό Κεφάλαιο

31.12.2016

31.12.2015

329.400
329.400

329.400
329.400

Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
(60.000 µετοχές των 5,49 Ευρώ)
Σύνολο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 11: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Το τακτικό αποθεµατικό έχει σχηµατισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2190/1920, υπολογισµένο στο ένα πέµπτο
των ετήσιων καθαρών κερδών όπως αυτά προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Αυτό το
αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί στους µετόχους της εταιρείας εξαιρούµενης της περίπτωσης ρευστοποίησης.
Τα έκτακτα αποθεµατικά έχουν σχηµατισθεί από κέρδη προηγουµένων χρήσεων βάσει απόφαση Γενικής Συνέλευσης
της Εταιρείας. Τα αποθεµατικά αυτά, µπορούν να διανεµηθούν στους µετόχους της Εταιρείας χωρίς πρόσθετη
φορολόγηση µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Τα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων είναι αποθεµατικά για τα οποία θα προκύψει φόρος εάν αποφασιστεί η
διανοµή τους µε τον εκάστοτε συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος της περιόδου στην οποία θα γίνει η διανοµή τους
µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης στα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων περιλαµβάνεται το
αποθεµατικό από τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές της υποχρέωσης αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου που έχει
σχηµατιστεί µε βάση τις διατάξεις του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 και το οποίο δεν µπορεί να διανεµηθεί,
συµπεριλαµβανοµένων και των αναβαλλόµενων φόρων.

(ποσά σε €)
Τακτικό
Αποθεµατικό

Έκτακτα
Αποθεµατικά

Αποθεµατικά
ειδικών
διατάξεων
νόµων

Σύνολο
Αποθεµατικών

Υπόλοιπο της 1ης Ιανουαρίου 2016

148.827

1.451.950

181.713

1.782.490

Επανεκτίµηση της υποχρέωσης παροχών στο
προσωπικό, µετά από φόρους
Μεταφορά κερδών προηγούµενης χρήσης
∆ιαφορά αποθεµατικών προηγούµενης χρήσης
∆ιανοµή µερίσµατος σε µετόχους
Υπόλοιπο της 31ης ∆εκεµβρίου 2016

148.827

307.702
(3.497)
(485.800)
1.270.356

(3.227)
178.486

(3.227)
307.702
(3.497)
(485.800)
1.597.669

Τακτικό
Αποθεµατικό

Έκτακτα
Αποθεµατικά

Αποθεµατικά
ειδικών
διατάξεων
νόµων

Σύνολο
Αποθεµατικών

Υπόλοιπο της 1ης Ιανουαρίου 2015

148.827

1.561.200

163.820

1.873.847

Επανεκτίµηση της υποχρέωσης παροχών στο
προσωπικό, µετά από φόρους
Μεταφορά κερδών προηγούµενης χρήσης
∆ιαφορά αποθεµατικών προηγούµενης χρήσης
∆ιανοµή µερίσµατος σε µετόχους
Υπόλοιπο της 31ης ∆εκεµβρίου 2015

148.827

792.997
(2.246)
(900.000)
1.451.950

17.893
181.713

17.893
792.997
(2.246)
(900.000)
1.782.490

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Τα µερίσµατα λογιστικοποιούνται µετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.
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Στις 30 Ιουνίου 2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την διανοµή µερίσµατος στον
µέτοχο Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών ποσού € 500 χιλ. Η διανοµή του µερίσµατος προήλθε από τα
κέρδη της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015. Το ποσό καταβλήθηκε στον µέτοχο στις 15 Ιουλίου 2016.
Επίσης στις 17 Αυγούστου 2016, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την διανοµή
µερίσµατος στον µέτοχο Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών ποσού € 486 χιλ. Η διανοµή του µερίσµατος
προήλθε από φορολογηµένα αποθεµατικά και κέρδη εις νέον σχηµατισθέντα σε προηγούµενες του 2015 χρήσεις. Το
ποσό καταβλήθηκε στον µέτοχο στις 23 Αυγούστου 2016.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 13: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η Εταιρεία υπολογίζει υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για τους υπαλλήλους της οι
οποίοι έχουν δικαίωµα στην πληρωµή ενός εφάπαξ ποσού µε βάση τον αριθµό των ετών υπηρεσίας και του επιπέδου
αµοιβής κατά την ηµεροµηνία της συνταξιοδότησης, αν αυτοί παραµείνουν στην απασχόληση της Εταιρείας µέχρι την
προβλεπόµενη ηλικία συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία στην Ελλάδα. Οι υποχρεώσεις παροχών
λόγω εξόδου από την υπηρεσία συνήθως εκθέτουν την Εταιρεία σε αναλογιστικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος
επιτοκίου και ο κίνδυνος µισθού. Ως εκ τούτου, µία µείωση στο προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον
υπολογισµό της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών ή µια αύξηση σε µελλοντικούς
µισθούς θα αυξήσουν τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού της Εταιρείας λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

Μεταβολή στην καθαρή υποχρέωση
Υποχρέωση την 1η Ιανουαρίου
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που αναγνωρίστηκαν στα Ίδια
Κεφάλαια
Υποχρέωση την 31η ∆εκεµβρίου

31.12.2016

31.12.2015

70.087
19.600
(12.227)

82.980
14.551
(4.433)

4.545
82.005

(23.011)
70.087

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία εξαρτάται από
παράγοντες που καθορίζονται σε αναλογιστική βάση χρησιµοποιώντας µια σειρά από υποθέσεις όπως παρουσιάζεται
στον παρακάτω πίνακα.

01.01 31.12.2016

01.01 31.12.2015

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

6.994

8.349

Κόστος τόκου

1.591

2.133

11.015

4.069

19.600

14.551

(ποσά σε €)
Συνολικό έξοδο αναγνωρισµένο στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

Κόστος περικοπών/ διακανονισµών / τερµατισµού υπηρεσίας
Σύνολο

Οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων παροχών
προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία περιλαµβάνουν το προεξοφλητικό επιτόκιο και τις µελλοντικές
αυξήσεις των µισθών. Τυχόν αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν τη λογιστική αξία της υποχρέωσης.
Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο που θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της παρούσας
αξίας των εκτιµώµενων υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό στο τέλος κάθε έτους. Κατά τον καθορισµό του
κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου, η Εταιρεία χρησιµοποιεί στην λήξη τα επιτόκια Ευρωπαϊκών εταιρικών
οµολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης. Το νόµισµα και οι όροι λήξης των οµολόγων που χρησιµοποιούνται είναι
συµβατά µε το νόµισµα και την εκτιµώµενη διάρκεια των υποχρεώσεων για παροχές στο προσωπικό. Η παραδοχή για
το ποσοστό της αύξησης του µισθού καθορίζεται µε την αξιολόγηση των µισθολογικών αυξήσεων της Εταιρείας κάθε
χρόνο.
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Οι λοιπές παραδοχές των υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό, όπως αλλαγές στο ποσοστό του πληθωρισµού,
βασίζονται εν µέρει στις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.
Αναλογιστικές παραδοχές

Προεξοφλητικό Επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Πληθωρισµός

2016

2015

1,75%
0,0% έως 2,0%
1,40%

2,58%
0,25% έως 2,6%
1,60%

Η µέση αναµενόµενη εναποµένουσα διάρκεια εργασιακής ζωής της Εταιρείας είναι 19,70 έτη την 31 ∆εκεµβρίου 2016
(31 ∆εκεµβρίου 2015: 18,90 έτη).
Η ανάλυση ευαισθησίας βάσει λογικών αλλαγών στις σηµαντικές αναλογιστικές παραδοχές την 31 ∆εκεµβρίου 2016,
έχει ως εξής:
•
•

Μία αύξηση/(µείωση) του επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% /(0,5%) θα οδηγούσε σε µια (µείωση)/ αύξηση
των υποχρεώσεων κατά (€7,6) χιλ / €8,3 χιλ.
Μία αύξηση / (µείωση) των µελλοντικών αυξήσεων των µισθών κατά 0,5% /(0,5%) θα είχε ως αποτέλεσµα
(µείωση) / αύξηση των υποχρεώσεων κατά €8,2 χιλ /(€7,4) χιλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 14: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(ποσά σε €)
Ασφαλιστικές εταιρείες
Προµήθειες παραγωγής (Πράκτορες-Ασφαλειοµεσίτες)
Σύνολο

31.12.2016

31.12.2015

59.756
94.535
154.291

48.637
87.260
135.897

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 15: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(ποσά σε €)
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Φόροι-Τέλη
Πιστωτές διάφοροι
Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις
Έξοδα χρήσης δεδουλευµένα
Σύνολο

31.12.2016

31.12.2015

55.663
47.476
123.614
197.359
3.872

53.826
39.252
64.651
194.930
15.061

427.984

367.719

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 16: ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(ποσά σε €)

Προµήθειες παραγωγής ασφαλίστρων
Έσοδα από διαχείριση µη ασφαλιστικών προγραµµάτων
Έσοδα ασφαλιστικών εργασιών
Έσοδα από ασφάλιστρα προσωπικού
Σύνολο
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01.01 –
31.12.2016
2.952.573
53.068
9.387
3.015.027

01.0131.12.2015
2.956.077
480
63.118
2.431
3.022.106
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 17: ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(ποσά σε €)

∆απάνες προσωπικού (σηµείωση 20)
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προµήθειες
Σύνολο

01.01 –
31.12.2016
(909.688)
(182.139)
(3.190)
(124.917)
(14.078)
47.194
(137.062)
(1.323.881)

01.01 –
31.12.2015
(858.985)
(188.000)
(4.123)
(89.329)
(17.313)
(60.280)
(113.787)
(1.331.816)

01.01 –
31.12.2016
11.013
(1.071)
5.278
15.220

01.01 –
31.12.2015
344
631
(75)
7.705
8.606

01.01 –
31.12.2016
(468.627)
(93.829)
(1.644)
(2.066)
(97.939)
(7.252)
(671.358)

01.01 –
31.12.2015
(442.507)
(96.848)
(2.124)
(4.044)
(50.227)
(8.919)
(604.670)

01.01 31.12.2016

01.01 31.12.2015

(1.039.287)
(227.876)

(1.034.404)
(234.233)

(56.862)

(51.134)

(18.442)
(12.227)
(7.373)
(16.248)

(15.798)
(4.433)
(10.118)
48.628

(1.378.314)

(1.301.492)

33
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 18: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α /(ΕΞΟ∆Α)

(ποσά σε €)

Έσοδα από ενοίκια
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Σύνολο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 19: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
(ποσά σε €)

∆απάνες προσωπικού (σηµείωση 20)
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Φόροι τέλη
Ζηµίες από απαξίωση Η/Υ & λοιπού εξοπλισµού
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 20: ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ποσά σε €)

Μισθοί και ηµεροµίσθια – Επιδόµατα προσωπικού
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Ασφάλιστρα προσωπικού – πρόγραµµα καθορισµένων
εισφορών
Λοιπές δαπάνες προσωπικού
Αποζηµιώσεις απόλυσης
Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό
Προβλέψεις µη ληφθείσας αδείας
Σύνολο

Μέσος όρος προσωπικού χρήσης :
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Οι δαπάνες προσωπικού επιµερίζονται στον λογαριασµό «Κόστος προµηθειών» κατά το ποσό των €909.688
(2015: €858.985) και στον λογαριασµό «∆ιοικητικά έξοδα» κατά το ποσό των €468.627 (2015: € 442.507).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 21: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
(ποσά σε €)
01.01 –
31.12.2016
46
298
20.920
21.264

Τόκοι καταθέσεων τραπεζών
Τόκοι δανείων προσωπικού
Τόκοι προθεσµιακών καταθέσεων
Σύνολο

01.01 –
31.12.2015
28
277
46.075
46.380

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 22: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

(ποσά σε €)

01.01 31.12.2016

01.01 31.12.2015

Τρέχων φόρος
Τρέχων φόρος επί κερδών χρήσεως
Προσαρµογή από φόρο προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο φόρου εισοδήµατος

(310.433)
15.036
(295.397)

(344.627)
(6.740)
(351.367)

Αναβαλλόµενος φόρος
Αύξηση / (Μείωση) αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης
Μείωση / (Αύξηση) αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης
Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου (έξοδο) / ωφέλεια
Σύνολο φόρου εισοδήµατος

(6.836)
1.667
(5.169)
(300.566)

18.255
208
18.463
(332.904)

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών προ φόρων, µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές έχει ως εξής :
(ποσά σε €)
Κέρδη προ φόρων

Φόρος βάσει του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή 29% (2015 : 29%)

01.01 31.12.2016

01.01 31.12.2015

1.056.272
1.056.272

1.140.606
1.140.606

(306.319)

(330.776)

(9.283)
15.036
(300.566)

4.612
(6.740)
(332.904)

Φορολογική επίδραση των ποσών που δεν εκπίπτουν
(φορολογητέα) κατά τον υπολογισµό του φορολογητέου
εισοδήµατος:
Έξοδα µη εκπιπτόµενα
∆ιάφορα
Σύνολο φόρου εισοδήµατος

Βάσει του Νόµου 4334/2015, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τη 16 Ιουλίου 2015 και τροποποίησε το φορολογικό Νόµο
4172/2013, ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών στην Ελλάδα για τα έσοδα των χρήσεων από το 2015 και
έπειτα αυξήθηκε από 26% σε 29%. Η αλλαγή αυτή του φορολογικού συντελεστή οδήγησε σε αύξηση της καθαρής
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης κατά € 13,2 χιλ. την 31 ∆εκεµβρίου 2015, εκ των οποίων € 11,6 χιλ.
καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων και € 1,6 χιλ. απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Τα µερίσµατα που διανέµονται υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 15%, εκτός των ενδοοµιλικών µερισµάτων τα οποία
υπό προϋποθέσεις του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013 απαλλάσσονται του φόρου. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τους
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Νόµους 4387/2016 και 4389/2016, ο συντελεστής παρακράτησης αυξήθηκε από 10% σε 15% για διανοµές
µερισµάτων που πραγµατοποιούνται από την 1 Ιανουαρίου 2017 και στο εξής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 23: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η Εταιρεία ελέγχεται από την Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών (εφεξής «Eurolife ERB Insurance
Group») η οποία κατέχει το 100% του µετοχικού της κεφαλαίου. Έως τις 4 Αυγούστου 2016 η τελική µητρική της
Εταιρείας ήταν η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., (Eurobank), που εδρεύει στην Αθήνα και είναι εισηγµένη στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, η οποία κατείχε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Eurolife ERB Insurance Group.
Το Νοέµβριο του 2015, µετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, η οποία
καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από θεσµικούς και λοιπούς επενδυτές, το ποσοστό των κοινών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου
της Eurobank που κατείχε το ΤΧΣ µειώθηκε από 35,41% σε 2,38%. Παρά την προαναφερθείσα σηµαντική µείωση του
ποσοστού συµµετοχής του, το ΤΧΣ θεωρείται ότι συνεχίζει να ασκεί ουσιώδη επιρροή στην Eurobank.
Στις 4 Αυγούστου 2016, ολοκληρώθηκε η πώληση του 80% του µετοχικού κεφαλαίου της Eurolife ERB Insurance
Group και ο έλεγχος του Οµίλου Εurolife µεταφέρθηκε στην Costa Luxembourg S.a.r.l., ενώ η Eurobank διατήρησε το
υπόλοιπο 20% του µετοχικού κεφαλαίου, και εποµένως ασκεί ουσιώδη επιρροή. Η νέα µητρική της Eurolife ERB
Insurance Group εδρεύει στο Λουξεµβούργο και ελέγχεται από κοινού από την Colonnade Finance S.à r.l., µέλος του
Οµίλου Fairfax και την OPG Commercial Holdings (Lux) S.à r.l..
Η Εταιρεία πραγµατοποιεί συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και σε καθαρά
εµπορική βάση. Ο όγκος των συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη και τα υπόλοιπα στο τέλος του έτους
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, στον οποίο για λόγους σηµαντικότητας οι συναλλαγές µε την συνδεδεµένη
Eurobank απεικονίζονται ξεχωριστά:
(ποσά σε €)
Eurobank Ergasias 31/12/2016

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Έξοδα

Καταθέσεις Όψεως &
Προθεσµιακές καταθέσεις
Ασφαλιστικές εργασίες
Σύνολα

2.207.067
1.703.502
3.910.569

-

20.966
31.942
52.908

2.976
2.976

Eurobank Ergasias 31/12/2015

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Έξοδα

Καταθέσεις Όψεως &
Προθεσµιακές καταθέσεις
Ασφαλιστικές εργασίες
Λοιπές συναλλαγές
Σύνολα

2.661.632
99.294
2.760.926

-

46.103
61.743
107.846

2.904
2.904

Συνδεδεµένες εταιρείες την 31/12/2016

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Έξοδα

Καταθέσεις Όψεως &
Προθεσµιακές καταθέσεις
Ασφαλιστικές εργασίες
Λοιπές συναλλαγές
Σύνολα

67.051
348.679
774.430
1.190.160

25.226
75.069
100.295

1.624.792
790
1.625.582

622
190.919
191.541

#REF!

Συνδεδεµένες εταιρείες την 31/12/2015
Καταθέσεις Όψεως &
Προθεσµιακές καταθέσεις
Ασφαλιστικές εργασίες
Λοιπές συναλλαγές
Σύνολα
Σελίδα 37

#REF!

#REF!

#REF!

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Έξοδα

29.094
330.645
485.094
844.833

11.469
61.320
72.789

1.633.797
1.633.797

59
140.986
141.045
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Την 31.12.2016 καθώς και την 31.12.2015 δεν υπήρχαν δάνεια προς µέλη της ∆ιοίκησης.
Οι αµοιβές και λοιπές παροχές στα µέλη της διοίκησης της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου
2016 ανέρχονταν σε €162.729 (2015: € 155.345).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 24: ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆εν εκκρεµούσαν αγωγές κατά της Εταιρείας ούτε λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις την 31 ∆εκεµβρίου
2016 οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της Εταιρείας.
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009. Λόγω της ύπαρξης των ανέλεγκτων φορολογικών
χρήσεων, είναι πιθανόν να επιβληθούν επιπλέον πρόστιµα και φόροι, τα ποσά των οποίων δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστούν µε ακρίβεια επί του παρόντος. Ωστόσο, εκτιµάται ότι δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην
κατάσταση οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και
πρόστιµα που ενδέχεται να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.
Οι χρήσεις 2011,2012,2013 έχουν ελεγχθεί από εξωτερικούς ελεγκτές, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Ν.2238/1994. Οι
χρήσεις 2014 και 2015 έχουν ελεγχθεί από εξωτερικούς ελεγκτές, σύµφωνα µε το άρθρο 65α του Ν.4174/2013. Οι
Εκθέσεις Φορολογικής Συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2011 έως 2015 εκδόθηκαν χωρίς διατύπωση επιφύλαξης ενώ ο
φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2016 είναι σε εξέλιξη.
Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 του Υπουργείου Οικονοµικών που αποδέχεται τη γνωµοδότηση υπ’ αριθµ.
256/2015 του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό
χωρίς επισηµάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια φορολογικού
ελέγχου και την επιβολή επιπρόσθετων φόρων και πρόστιµων στο πλαίσιο των νοµοθετικών περιορισµών (πέντε χρόνια
από τη λήξη της χρήσης στην οποία η φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί).
Για τις χρήσεις που αρχίζουν από 01.01.2014 και εφεξής στο νόµο 4174/2013 ορίζεται ως γενικός χρόνος
παραγραφής, η 5ετία από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής δήλωσης.
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα λειτουργικών µισθώσεων των µη ακυρώσιµων µισθωτικών συµβάσεων
είναι:
(ποσά σε €)
31.12.2016
Μέχρι 1 έτος
Σύνολο

Κτίρια
29.944
29.944

Αυτοκίνητα
5.393
5.393

Μέχρι 1 έτος
Σύνολο

Κτίρια
29.941
29.941

Αυτοκίνητα
9.570
9.570

Εξοπλισµός
7.160
7.160

Σύνολο
42.498
42.498

Εξοπλισµός
7.644
7.644

Σύνολο
47.154
47.154

31.12.2015

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 25: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆εν υφίστανται άλλα σηµαντικά οψιγενή γεγονότα που να απαιτείται η αναφορά τους.

Σελίδα 38
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