
 

 

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες  Οικονοµικές Καταστάσεις της 31η ∆εκεµβρίου 2017  

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

 

 

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρίας : Ευρυδάµαντος 57,  11745 Αθήνα 

   

Αριθµός Φορολογικού 
Μητρώου 

: 800699992 

   

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 137170303000 

   

Αρµόδια Αρχή : 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και  Υποδοµών,  
Μεταφορών & ∆ικτύων, Αυτοτελές τµήµα ΓΕΜΗ 

   

Σύνθεση ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

: Αλέξιος Β. Λιάγκας - Πρόεδρος του ∆.Σ. 

  Ιάσωνας Φανούριος Μ. Κατσουλάκης - Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

  Αθανάσιος Β. Λιάγκας - ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

  Μάρκος Ι. Κατσουλάκης – Μέλος του ∆.Σ. 

 



 

ΣΑΠΟΡΤ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 

(ποσά σε €) 

 

 

Πίνακας Περιεχοµένων 

Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων ................................................................................................ 1 

Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ................................................................................................... 2 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ................................................................................................... 7 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ................................................................................................................... 10 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ................................................................................................................. 11 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ................................................................................................ 12 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ....................................................................................................................... 12 

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων ................................................................................................... 13 

1. Γενικές Πληροφορίες ....................................................................................................................................... 13 

2. Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Αρχών ......................................................................................................... 13 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων .................................................................................. 13 

2.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις ........................................................................... 14 

2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: ........................................................................ 15 

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές .................................................................................................................... 17 

2.5 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία ..................................................................................................... 18 

2.6 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία ....................................................................................................... 18 

2.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα .......................................................................................................................... 19 

2.8 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις .................................................................................................................. 21 

2.9 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ........................................................................................................... 21 

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο .................................................................................................................................... 22 

2.11 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ...................................................................................................... 22 

2.12 Μισθώσεις ................................................................................................................................................. 22 

2.13 Φόρος εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος ........................................................................................ 22 

2.14 Προβλέψεις ............................................................................................................................................... 23 

2.15 Παροχές στο προσωπικό .......................................................................................................................... 24 

2.16 Αναγνώριση εσόδων ................................................................................................................................. 24 

2.17 Έξοδα ........................................................................................................................................................ 24 

2.18 ∆ιανοµή µερισµάτων ................................................................................................................................. 24 

2.19 Κέρδη ανά µετοχή ..................................................................................................................................... 24 

3. Σηµειώσεις επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων ................................................................................ 25 

3.1 Κύκλος Εργασιών ...................................................................................................................................... 25 

3.2 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ................................................................................................................... 25 

3.3 Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης ........................................................................................................ 26 

3.4 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / (Έξοδα) ....................................................................................................... 26 

3.5 Φόρος Εισοδήµατος – Αναβαλλόµενοι Φόροι ........................................................................................... 26 

3.6 Κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή ........................................................................................................................ 27 

3.7 Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία ..................................................................................... 27 



 

ΣΑΠΟΡΤ  ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 

(ποσά σε €) 

 
3.8 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ....................................................................................................................... 28 

3.9 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ................................................................................................... 29 

3.10 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ......................................................................................................... 30 

3.11 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ................................................................................................................. 30 

3.12 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ........................................................................................................... 30 

3.13 Μετοχικό Κεφάλαιο .................................................................................................................................... 30 

3.14 Αποθεµατικά .............................................................................................................................................. 31 

3.15 Αποτελέσµατα εις νέο ................................................................................................................................ 31 

3.16 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία .................................................. 31 

3.17 Εµπορικές Υποχρεώσεις ........................................................................................................................... 33 

3.18 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις .................................................................................................... 33 

4. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη ...................................................................................................................... 33 

5. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις ..................................................................................................... 34 

5.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές .......................................................... 34 

5.2 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις ................................................................................................... 34 

Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων έχουν ως ακολούθως: .......................... 34 

5.3 Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις .................................................................................. 34 

6. Χρηµατοοικονοµικά µέσα και διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ......................................................... 34 

6.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ............................................................................................... 34 

6.2 ∆ιαχείριση κεφαλαίου ................................................................................................................................ 36 

6.3 Εύλογη αξία ............................................................................................................................................... 36 

7. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη ....................................................................................................................... 37 

8. Αµοιβές ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή Λογιστή ............................................................................................. 37 

9. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού ......................................................................................................... 37 

10. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. ............................................................................................ 37 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ............. 38 

 

 

 



 

ΣΑΠΟΡΤ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 

(ποσά σε €) 

 

1 

Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) 

εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 25η Ιουνίου 2018. 

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2018 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. O ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

   

Αλέξιος Β. Λιάγκας 

Α∆Τ: ΑΑ-969536 

Αθανάσιος Β. Λιάγκας 

Α∆Τ: ΑΚ-209176 

Ιάσων Φανούριος Μ. 
Κατσουλάκης 

Α∆Τ: ΑΗ-977286 
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Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων 

επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 3ης εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της ΣΑΠΟΡΤ Μεσίτες Ασφαλειών και Αντασφαλειών Ανώνυµη εταιρεία 

(Η «Εταιρεία»), σας υποβάλλουµε την Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της 3ης εταιρικής χρήσεως 

01.01.2017 – 31.12.2017 και σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το έτος 2017 καθώς και 

τους προβλεπόµενους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στόχους και προοπτικές. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς («∆ΠΧΑ»).  

Η χρήση που έληξε ήταν για την Εταιρεία µια περίοδος οργάνωσης και κυριότερα προσπάθειας ανάπτυξης στον 

τοµέα της δραστηριότητάς της.  

H Εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα, αξιόγραφα ή διαθέσιµα σε συνάλλαγµα. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται ιδιαίτερα σε 

επιτοκιακό κίνδυνο καθότι δεν έχει συνάψει συµβάσεις δανεισµού, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος 

αγοράς. 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο ρευστότητας και σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο κάποιος 

αντισυµβαλλόµενος που οφείλει στην Εταιρεία να µην είναι σε θέση να καταβάλει τα σχετικά ποσά όταν αυτά 

γίνονται απαιτητά. Ωστόσο, δεν αναµένονται ζηµίες αφού τα έσοδα διαµεσολάβησης και µεσιτείας που 

εισπράττονται εξοφλούνται απευθείας κατά την είσπραξη των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Επίσης, κύριοι 

αντισυµβαλλόµενοι από τους οποίους υπάρχει έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο είναι οι πράκτορες οι οποίοι 

ενδέχεται να µην δύνανται να καταβάλουν τα ποσά ασφαλίστρων που είναι απαιτητά. Ωστόσο στην εταιρεία έχει 

θεσπιστεί πολιτική για την είσπραξη των ασφαλίστρων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την είσπραξη 

των ασφαλίστρων εντός του προβλεπόµενου ορίου. Τα υπόλοιπα των συνεργατών και των αντισυµβαλλοµένων 

αξιολογούνται σε τακτική βάση, ενώ έχουν θεσπιστεί διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την 

ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Τα αποτελέσµατα των καθηµερινών ελέγχων ενσωµατώνονται άµεσα στις 

διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Παράλληλα, η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνεργάζεται µόνο µε 

αξιόπιστους συνεργάτες και πελάτες. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας καλύπτονται σχεδόν 

πλήρως από το κυκλοφορούν ενεργητικό της. 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο καθότι δεν διενέργησε συναλλαγές εκτός Ευρώ. 

 

Παρατίθενται οι βασικοί οικονοµικοί δείκτες που αφορούν την οικονοµική διάρθρωση και  αποδοτικότητα της 

Εταιρείας: 
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

  31.12.2017   % 31.12.2016   % 

1. ∆ιάρθρωσης Ενεργητικού         

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  535.780,89 
= 89,92% 

 288.904,36 
= 97,11% 

Σύνολο Ενεργητικού  595.814,65  297.503,03 

         

Πάγιο Ενεργητικό  60.033,76 
= 10,08% 

 8.598,67 
= 2,89% 

Σύνολο Ενεργητικού  595.814,65  297.503,03 

         

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

         

2. ∆ιάρθρωσης Παθητικού         

Ίδια Κεφάλαια  244.609,68 
= 69,65% 

 103.553,89 
= 53,39% 

Σύνολο Υποχρεώσεων  351.204,97  193.949,14 

         

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της 
Εταιρείας. 

      

         

3. ∆ανειακής εξάρτησης της Εταιρείας         

Σύνολο Υποχρεώσεων  351.204,97 
= 58,95% 

 193.949,14 
= 65,19% 

Σύνολο παθητικού  595.814,65  297.503,03 

         

Ίδια Κεφάλαια  244.609,68 
= 41,05% 

 103.553,89 
= 34,81% 

Σύνολο παθητικού  595.814,65  297.503,03 

         

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της 
εταιρείας. 

      

         

4. Χρηµατοδότησης Ακινητοποιήσεων         

Ίδια Κεφάλαια  244.609,68 
= 407,45% 

 103.553,89 
= 

1204,30
% Πάγιο Ενεργητικό  60.033,76  8.598,67 

         

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

         

5. Χρηµατοδότησης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  535.780,89 
= 152,56% 

 288.904,36 
= 148,96% 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  351.204,97  193.949,14 

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού, ( βαθµός ρευστότητας). 

         

Κυκλοφορούν – Βραχυπρ. Υποχρεώσεις  197.875,92 
= 36,93% 

 98.778,22 
= 34,19% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  535.780,89  288.904,36 

Οι αριθµοδείκτες αυτοί απεικονίζουν σε ποσοστό το τµήµα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηµατοδοτείται 
από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων). 

         

6. Αποδοτικότητας πωλήσεων         

Μικτά Αποτελέσµατα  415.570,53 
= 47,67% 

 181.256,69 
= 52,69% 

Πωλήσεις Υπηρεσιών  871.854,39  344.014,25 

         

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 
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Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσεως µετά φόρων  146.362,33 
= 16,79% 

  
  

Σύνολο εσόδων  871.854,39   

         

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα 

         

7. Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων         

Καθαρά Αποτελέσµατα προ Φόρων  217.497,00 
= 88,92% 

 113.565,81 
= 109,67% 

Ίδια Κεφάλαια  244.609,68  103.553,89 

         

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

         

8. Αποδοτικότητας ενεργητικού προ φόρων         

Καθαρά Αποτελέσµατα προ Φόρων  217.497,00  
= 36,50% 

 113.565,81  
= 38,17% 

Σύνολο Ενεργητικού  595.814,65   297.503,03  

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοση του ενεργητικού της εταιρείας.     

 

Εργασιακά θέµατα 

Σεβασµός στον άνθρωπο: Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η κινητήρια δύναµη της επιτυχίας µας. Είµαστε 

υπερήφανοι που κατά τη διάρκεια όλης της ιστορίας µας, η εταιρεία συµπεριφέρεται στο προσωπικό µε σεβασµό 

και αξιοπρέπεια. 

Υψηλές επιδόσεις: Στοχεύουµε στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής µας, µελετώντας προσεκτικά τα 

αποτελέσµατα και φροντίζοντας να µη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά µας και ο σεβασµός προς τον άνθρωπο.  

Οµαδικότητα: Εργαζόµαστε και θεωρούµε τους εαυτούς µας µέρος της οµάδας, µοιραζόµαστε γνώσεις, ιδέες και 

εµπειρία, δείχνουµε εµπιστοσύνη στους συναδέλφους µας για να επιτύχουµε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. 

Αναγνωρίζουµε ότι η επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων και η διατήρηση της ανάπτυξής µας, είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε το ανθρώπινο δυναµικό µας. ∆ίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να διατηρούµε τις θέσεις εργασίας, 

να επιλέγουµε ακέραιους εργαζόµενους, να παρακολουθούµε τον βαθµό ικανοποίησης των εργαζοµένων, να 

τους αξιολογούµε σωστά και αντικειµενικά, να φροντίζουµε για την υγεία και την ασφάλεια τους κατά την εργασία 

τους και να τους επιµορφώνουµε 

Ανθρώπινα δικαιώµατα 

Η Εταιρεία σέβεται τις ∆ιεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που συµπεριλαµβάνονται στη ∆ιεθνή ∆ιακήρυξη 

για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και ειδικότερα µεταξύ άλλων τις αρχές: 

- της ίσης µεταχείρισης 

- σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

- της διαφορετικότητας 

- της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόµενους της και 

- της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας. 

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αποτελεί βασικό ζήτηµα στην εκπαίδευση του προσωπικού µας 

καθώς πραγµατοποιείται και µε γνώµονα τη διασφάλιση της ισοτιµίας και της ίσης µεταχείρισης κάθε πελάτη και 

αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστική συµπεριφορά. 

Κατά τη διάρκεια του 2017, δεν υπήρξαν σηµαντικές επενδυτικές συµφωνίες και συµβάσεις στις οποίες να 

περιλαµβάνονταν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπήρξε κανένα 

παράπονο ή καταγγελία για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Εργατικά ατυχήµατα 

Κατά τη διάρκεια του 2017 δεν συνέβη κανένα ατύχηµα στο εργατικό δυναµικό της εταιρείας. 
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Περιβάλλον 

Εφαρµόζοντας φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και διαδικασίες σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων µας, 

ιδιαίτερα όσον αφορά θέµατα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσπαθούµε να περιορίσουµε το 

περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα αποδεικνύοντας την δέσµευσή µας στην βιώσιµη ανάπτυξη µε διαφάνεια και 

υπευθυνότητα. 

Μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής µας, δεν περιοριζόµαστε στην υιοθέτηση των βέλτιστων «πράσινων» 

πρακτικών, αλλά επεκτεινόµαστε και σε δράσεις ευαισθητοποίησης των πελατών και του προσωπικού µας για 

την προστασία του περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα τα µέτρα που υλοποιούµε παρουσιάζονται παρακάτω: 

Μέσω των πολιτικών µας στοχεύουµε στην µείωση της κατανάλωσης της ενέργειας των κτιρίων της εταιρείας. 

Έχει υπολογισθεί διεθνώς ότι τα κτίρια αποτελούν τον πιο ενεργοβόρο καταναλωτή καθώς η λειτουργία τους είναι 

υπεύθυνη για το 38% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό της βιοµηχανίας 

(33%) και των µεταφορών (26%). 

Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίµων. Τα απόβλητα και τα απορρίµµατα που σχετίζονται µε την λειτουργία των 

κεντρικών γραφείων όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές µπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση 

συµβάλλοντας στη µείωση της άµεσης περιβαλλοντικής µας επίδρασης. 

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών  

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ίδιες µετοχές, ώστε να έχει υποχρέωση να παρέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες. 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα γεγονότα τα οποία απαιτούν προσαρµογή των συνηµµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, πλην των κατωτέρω: α) εντός της χρήσεως 2018 και µέχρι την έγκριση της παρούσης η εταιρεία 

προέβη στην έναρξη δέκα (10) νέων υποκαταστηµάτων, β) η Εταιρεία επεκτείνεται συνάπτοντας συµβάσεις 

συνεργασίας µε νέους διαµεσολαβητές και δηµιουργώντας νέα γραφεία αποκλειστικής συνεργασίας,  

Η Εταιρεία κατά την 31/12/2017 είχε τα πιο κάτω υποκαταστήµατα (Γραφεία), µη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων: 

Α/Α Πόλη Τ.Κ. ∆ιεύθυνση Παρατηρήσεις 

1 ΑΘΗΝΑ 11853 Κειριάδων 63 Γραφεία 

2 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17671 Χαροκόπου 56 Γραφεία 

3 ΙΛΙΟΝ 13121 Κυπαρισσίας 54 Γραφεία 

4 ΑΙΓΑΛΕΩ 12242 Θηβών 478 Γραφεία 

5 ΛΑΜΙΑ 35100 Κίµωνος 9 & Κωνσταντινουπόλεως Γραφεία 

6 ΚΑΒΑΛΑ 65302 Γαλλικής ∆ηµοκρατίας 3 Γραφεία 

7 ΠΟΛΙΧΝΗ 56533 Μαυροµιχάλη 37 Γραφεία 

8 ΣΕΡΒΙΑ 50500 Κ. Κάρπου 11 Γραφεία 

9 ΣΜΥΡΝΗ 17121 Λ. Συγγρού 171 - 4ος όροφος Γραφεία 

10 ΣΜΥΡΝΗ 17121 Λ. Συγγρού 171 - Ισόγειο Γραφεία 

11 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20100 Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης 35 Γραφεία 

12 ΑΘΗΝΑ 11635 Ευτυχίδου 1 Γραφεία 

13 ΚΙΑΤΟ 20200 Εθνικής Αντίστασης 54 Γραφεία 

14 ΝΕΑΠΟΛΗ 56728 Παπανδρέου 66 Γραφεία 

15 ΤΡΙΠΟΛΗ 22132 Βασ. Γεωργίου Α΄ 15 Γραφεία 

16 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ 32100 Σοφοκλέους 44 Γραφεία 

17 ΚΑΒΑΛΑ 65302 Ελευθερίου Βενιζέλου 30 Γραφεία 

18 ΧΑΛΚΙ∆Α 34100 Γλαύκου25 Γραφεία 

 

∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα που να χρήζουν αναφοράς στην παρούσα έκθεση. 
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Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας 

για την 3η εταιρική χρήση (01.01.2017 – 31.12.2017). 

Αθήνα 25 Ιουνίου 2018 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  

 

Αλέξιος Β. Λιάγκας 

Α.∆.Τ.: ΑΑ-969536/27-04-2005 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

«ΣΑΠΟΡΤ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  

Γνώµη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΣΑΠΟΡΤ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 

λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.  

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

την οικονοµική θέση της εταιρείας «ΣΑΠΟΡΤ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη 

χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Βάση γνώµης  

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί 

στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 

παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε 

ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του 

Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική 

Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας.  

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

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

µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας 

της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα 

που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 

δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.  

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων  

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο 

τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε 
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έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή 

αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που 

λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.   

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 

ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης:  

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους 

κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 

την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από 

αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες 

παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση. 

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 

σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε 

υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 

οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. 

Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης 

ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν 

τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

• Συλλέγουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 

Εταιρείας ή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της για την έκφραση γνώµης επί των οικονοµικών 

καταστάσεων. Είµαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας. 

Παραµένουµε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική µας γνώµη. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, 

καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.  

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  
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Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) του Ν.4336/2015, 

σηµειώνουµε ότι:  

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις 

συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΣΑΠΟΡΤ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018 

 

 

TMS Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Μιχαλακοπούλου 91, 115 28, Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 

 

Ανεξάρτητο µέλος της ΙΑΡΑ 
International 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Εµµανουήλ Πετράκης 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

Σηµ. 
01/01/2017 έως  

31/12/2017  
 

17/12/2016  
έως  

31/12/2016 

  
 

 
 

Σύνολο κύκλου εργασιών 3.1 871.854,39   344.014,25  

Κόστος παροχής υπηρεσιών 3.2 (456.283,86)  (162.757,56) 

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)  415.570,53   181.256,69  

Άλλα έσοδα/ (έξοδα)  εκµετάλλευσης 3.3 5.266,40   5.638,29  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.2 (134.971,51)  (49.096,97) 

Έξοδα διάθεσης 3.2 (64.908,12)  (23.045,09) 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  

 220.957,30  
 

114.752,92  

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) 3.4 (3.460,30)  (1.187,11) 

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  (3.460,30)  (1.187,11) 

Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων  217.497,00   113.565,81  

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι 3.5 (71.134,67)  (35.679,74) 

Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές) Χρήσεως µετά από φόρους  146.362,33   77.886,07  

  
 

 
 

Λοιπά συνολικά έσοδα  
 

 
 

  
 

 
 

Κονδύλια που δεν θα ταξινοµηθούν µεταγενέστερα 
στην κατάσταση συνολικών εσόδων 

  

 

 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) αναγνώρισης πρόβλεψης 
αποζηµίωσης προσωπικού 

3.16 (7.474,00) 
 

(2.376,00) 

Φόρος εισοδήµατος λοιπών συνολικών εσόδων 3.9 2.167,46   689,04  

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (5.306,54)  (1.686,96) 

 
 

 
 

 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
 

141.055,79  
 

76.199,11  

  
 

 
 

Τα συνολικά κέρδη χρήσης αποδίδονται σε:   
 

 

Μετόχους εταιρείας  146.362,33   77.886,07  

 
  

 
 

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών  2.400,00   2.400,00  

     

Βασικά Κέρδη ανά µετοχή  60,9843   32,4525  

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

` Σηµ. 31.12.2017  31.12.2016 

  Ποσά σε €  Ποσά σε € 

Ενεργητικό   
 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
 

 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 3.7 48.999,76   6.864,00  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.8 12,00   16,00  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 3.9 3.857,00   1.108,67  

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 3.10 7.165,00   610,00  

Σύνολο Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  60.033,76   8.598,67  

   
 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
 

 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 3.11 213.907,73   74.448,43  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.12 321.873,16   214.455,93  

Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  535.780,89   288.904,36  

Σύνολο Ενεργητικού  595.814,65   297.503,03  

   
 

 

   
 

 

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις   
 

 

Ίδια Κεφάλαια   
 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.13 24.000,00   24.000,00  

Αποθεµατικά  3.14 8.000,00   0,00  

Αποτελέσµατα εις Νέο 3.15 212.609,68   79.553,89  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  244.609,68   103.553,89  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   
 

 

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόµενους 3.15 13.300,00   3.823,00  

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  0,00   0,00  

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  13.300,00   3.823,00  

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  
   

Εµπορικές Υποχρεώσεις 3.17 31.545,12   92.600,01  

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.18 306.359,85   97.526,13  

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  337.904,97   190.126,14  

Σύνολο Υποχρεώσεων  351.204,97   193.949,14  

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων  595.814,65   297.503,03  

 

 

 

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο  

Αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα 

εις νέο 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2016 0,00  0,00  3.354,78  3.354,78  

Μετοχικό κεφάλαιο σύστασης 24.000,00  - - 24.000,00  

Καθαρά κέρδη χρήσης - - 76.199,11  76.199,11  

Υπόλοιπα  31.12.2016 24.000,00 0,00 79.553,89 103.553,89 

          

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2017 24.000,00  0,00  79.553,89  103.553,89  

Αναλογιστικά αποτελέσµατα - - - 0,00  

Μεταβολή αποθεµατικών - 8.000,00  (8.000,00) 0,00  

Καθαρά κέρδη χρήσης - - 141.055,79  141.055,79  

Υπόλοιπα  31.12.2017 24.000,00 8.000,00 212.609,68 244.609,68 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 Σηµ. 31.12.2017  31.12.2016 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  217.497,00   113.565,81  

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις  2.258,44   820,00  

Προβλέψεις  2.003,00   1.442,00  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  3.462,74   1.187,79  

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

    

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (146.014,30)  (45.727,94) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  147.778,83   117.297,88  

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  (3.462,74)  (1.182,79) 

Καταβεβληµένοι φόροι  (71.715,54)  (1.413,36) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  151.807,43   185.989,39  

     

Ταµειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων  (45.336,87)  (100,00) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων  946,67   0,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (44.390,20)  (100,00) 

     

Ταµειακές ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  0,00   24.000,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  0,00   24.000,00  

     

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 

 107.417,23   209.889,39  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως  214.455,93   4.566,54  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 3.12 321.873,16   214.455,93  

 

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

1. Γενικές Πληροφορίες  

Η Εταιρεία συστάθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2015 µε την υπ’ αριθµ. 6900/17.12.2015 πράξης σύστασης Ανώνυµης 

Εταιρείας του συµβολαιογράφου Αθηνών Σωτήριο Γεωργίου Ματσανιώτη µε την επωνυµία «ΣΑΠΟΡΤ ΜΕΣΙΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «SUPPORT BROKERS 

S.A.» µε αριθµό ΓΕ.ΜΗ.:137170303000 

Η ∆ιάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε στα 50 έτη. 

Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των € 24.000 και διαιρείται σε 2.400 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας € 10,00 εκάστης.  

Ο Εταιρεία θα δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στη διενέργεια ασφαλιστικών υπηρεσιών διαµεσολάβησης 

έναντι προµήθειας σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Τα αποτελέσµατα της εταιρείας και γενικά η φύση των εργασιών της δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα. 

Η εταιρεία ελέγχεται από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές. Τον έλεγχο για την περίοδο 01.01.2017 

– 31.12.2017 βάσει των ∆.Π.Χ.A. διενήργησε ο Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Εµµανουήλ 

Πετράκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18731) της εταιρείας TMS A.E. 

Οι παρουσιαζόµενες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 

και τελούν υπό έγκριση από την Τακτική Γενικής Συνέλευση της χρήσης 2018. 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.supportgroup.gr.  

 

2. Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Αρχών 

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

καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Η Εταιρεία εφάρµοσε τις ίδιες λογιστικές πολιτικές σε σχέση µε τη 

προηγούµενη χρήση. 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), 

καθώς και των ∆ιερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) 

και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον κανονισµό αριθµ.1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και ισχύουν κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2017.  

Σηµαντικό χαρακτηριστικό των ∆.Π.Χ.Α. είναι ότι απαιτούν την διενέργεια εκτιµήσεων και την υιοθέτηση 

παραδοχών από πλευράς της ∆ιοίκησης, σε ότι αφορά την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων. Αυτές 

βασίζονται στις διαθέσιµες πληροφορίες και φυσικά στην άσκηση κρίσεως από πλευράς ∆ιοίκησης επί των 

πληροφοριών αυτών. Υπάρχει η περίπτωση τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα να διαφέρουν από τις 

εκτιµήσεις που έκανε η ∆ιοίκηση και τυχόν τέτοιες αποκλίσεις να επηρεάσουν σηµαντικά τα παραπάνω 

οικονοµικά αποτελέσµατα.  

Ως αρχή σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων είναι η αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) 

και χρησιµοποιήθηκε το ιστορικό κόστος.  
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Τα ποσά στις Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της 

Εταιρείας. 

 

2.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από 

πλευράς της ∆ιοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των 

εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που 

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Η ∆ιοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιµήσεις και τις 

παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαµβάνουν την ωφέλιµη ζωή των µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων, την αποµείωση των ενσώµατων παγίων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων, την πρόβλεψη για 

αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την αναγνώριση των εσόδων και εξόδων και τους 

φόρους εισοδήµατος. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία και σε 

διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για 

τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν 

είναι άµεσα διαθέσιµες από άλλες πηγές. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω 

εκτιµήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες. 

Οι σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές που αφορούν σε µελλοντικές και άλλες κύριες πηγές 

αβεβαιότητας κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

µέσα στις επόµενες χρήσεις, έχουν ως εξής: 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών 

διαφορών µεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσµοθετηθεί και αναµένεται να 

ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναµένεται να απαλειφθούν. Αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες φορολογικές 

ζηµίες, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο εισόδηµα το οποίο θα χρησιµοποιηθεί 

έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών 

ζηµιών. Η Εταιρεία λαµβάνει υπόψη την ύπαρξη µελλοντικού φορολογητέου εισοδήµατος και ακολουθεί µια 

συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασµού κατά την εκτίµηση της ανάκτησης των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιµήσεις που σχετίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις, απαιτούν από τη ∆ιοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά µε το χρονικό προσδιορισµό µελλοντικών 

γεγονότων, όπως της πιθανότητας του αναµενόµενου µελλοντικού φορολογητέου εισοδήµατος και τις διαθέσιµες 

δυνατότητες φορολογικού σχεδιασµού.  

Εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής περιουσιακών στοιχειών  

Η Εταιρεία οφείλει να εκτιµά την ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων καθώς και των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται µέσω της απόκτησής τους. Οι εκτιµήσεις αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον 

σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη νέα δεδοµένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 

Αποµείωση ενσωµάτων παγίων 

Ο προσδιορισµός αποµείωσης των ενσωµάτων παγίων απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων που αφορούν, αλλά 

δεν περιορίζονται σε αυτές, στην αιτία, στο χρόνο και στο ποσό της αποµείωσης. Η αποµείωση βασίζεται σε ένα 

µεγάλο αριθµό παραγόντων. Το ανακτήσιµο ποσό συνήθως προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των 
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προ εξοφληµένων ταµειακών ροών. Ο προσδιορισµός των ενδείξεων αποµείωσης, όπως και η εκτίµηση των 

µελλοντικών ταµειακών ροών και ο προσδιορισµός των εύλογων αξιών των παγίων (ή οµάδων παγίων) απαιτούν 

από τη ∆ιοίκηση να κάνει σηµαντικές εκτιµήσεις σχετικά µε τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των ενδείξεων 

αποµείωσης, τις αναµενόµενες ταµειακές ροές, τα επιτόκια προεξόφλησης που πρέπει να εφαρµοστούν, τις 

ωφέλιµες ζωές και τις υπολειµµατικές αξίες των παγίων. 

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στην προ 

εξοφληµένη παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών αποζηµιώσεων που θα έχουν καταστεί δεδουλευµένες 

στο τέλος της χρήσης. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση χρηµατοοικονοµικών και 

αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από τη ∆ιοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά µε τα επιτόκια 

προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των µισθών, τα ποσοστά θνησιµότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες 

συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες. Οι µεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές µπορεί να έχουν 

σηµαντική επίδραση στην υποχρέωση και στα σχετικά έξοδα κάθε περιόδου.  

Το καθαρό κόστος της περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δουλευµένες 

κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος 

προϋπηρεσίας και αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές. Λόγω του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των εν λόγω 

προγραµµάτων καθορισµένων παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας. 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η ύπαρξη ενδεχόµενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και 

αξιολογικών κρίσεων αναφορικά µε την πιθανότητα µελλοντικά γεγονότα να συµβούν ή να µη συµβούν καθώς 

και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά µπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

 

2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1/1/2017 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας 

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

παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

∆ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.  

∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 

πραγµατοποιηθείσες ζηµιές”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων 

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

στην εύλογη αξία.  
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 

«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει 

επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των 

πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία νέα 

προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο 

τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Με βάση την τρέχουσα εκτίµηση της ∆ιοίκησης, το ∆ΠΧΑ 9 κατά την πρώτη 

εφαρµογή του καθώς και στις µεταγενέστερες περιόδους, δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

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

µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλες τις συµβάσεις µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα 

µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις 

αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και 

τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα 

έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το 

οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.  

Το ∆ΠΧΑ 15 καθορίζει τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των εσόδων και εξόδων από συµβάσεις µε πελάτες 

και περιλαµβάνει επιπλέον απαιτήσεις γνωστοποίησης. Παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο, βασισµένο σε πέντε στάδια 

για τον προσδιορισµό και την αναγνώριση των εσόδων που πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις συµβάσεις µε 

πελάτες. Απαιτεί οι οντότητες να επιµερίζουν το έσοδο από συµβάσεις σε επιµέρους υποσχέσεις, δηλαδή 

υποχρεώσεις εκτέλεσης, µε βάση µια σχετική ατοµική τιµή πώλησης, βασιζόµενες στο µοντέλο των πέντε 

σταδίων. Με βάση την τρέχουσα εκτίµηση της ∆ιοίκησης, το ∆ΠΧΑ 15 κατά την πρώτη εφαρµογή του καθώς 

και στις µεταγενέστερες περιόδους, δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

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

Ιανουαρίου 2019) 

Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 

ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό 

χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του 

εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής 

συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να 

ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. 
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∆ΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά προς ή από τα 

επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειµένου να θεωρηθεί ότι έχει 

επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισµό 

και η αλλαγή στη χρήση να µπορεί να τεκµηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος” (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Η ∆ιερµηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου 

φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε την φορολογική αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων. Το 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει 

τέτοια αβεβαιότητα, συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους φορολογικούς 

συντελεστές. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός” (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά 

έξοδα όταν λαµβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές σε ένα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 12 “Φόροι εισοδήµατος”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήµατος από 

πληρωµές µερισµάτων µε τον ίδιο τρόπο.  

 

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές  

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρούνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος 

οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των ισοτιµιών που υφίστανται 

κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν 

από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου 

και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήµατος. 



 

ΣΑΠΟΡΤ  ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 

(ποσά σε €) 

 

18 

2.5 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις, 

και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους.  

Το κόστος κτήσης αποτελείται από την τιµή αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη 

επιστρεφόµενων φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε κόστος χρειάζεται για να καταστεί το πάγιο λειτουργικό 

και έτοιµο για µελλοντική χρήση. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνο εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το 

κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  

Η αξία κτήσεως και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται από τους λογαριασµούς κατά την 

πώληση ή απόσυρσή του ή όταν δεν αναµένονται πλέον άλλα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από την συνέχιση 

της εκµετάλλευσης του. Κάθε κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την αποµάκρυνση του παγίου (λόγω πώλησης, 

εγκατάλειψης ή καταστροφής) περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως κατά την οποία το 

εν λόγω πάγιο αποµακρύνθηκε.  

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται 

µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κτίρια σε ακίνητα τρίτων 8 έως 25 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5 έως 10 έτη 

Μεταφορικά µέσα 4 έως 10 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 

καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους 

αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που σχετίζονται άµεσα µε την κατασκευή ή απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 

κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

2.6 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν τα λογισµικά προγράµµατα.  

Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων καθώς και 

κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη κατά 

το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους.  

Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την 

απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Οι δαπάνες συντήρησης των λογισµικών αναγνωρίζονται ως 

έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. 

Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου απόσβεσης από 5 έως 10 

έτη. 

Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός υπεραξίας) 

Οι λογιστικές αξίες των µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εξετάζονται για 

αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή 



 

ΣΑΠΟΡΤ  ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 

(ποσά σε €) 

 

19 

προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το 

εκτιµώµενο ανακτήσιµο ποσό, αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης, η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ 

εύλογης αξίας µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα και αξίας χρήσης αυτών.  

Για την εκτίµηση της αξίας χρήσης, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προ εξοφλούνται στην παρούσα 

αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις 

της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν δηµιουργεί ανεξάρτητες ταµειακές ροές, το ανακτήσιµο ποσό 

προσδιορίζεται για την µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Σε 

κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες 

που οδήγησαν στην αναγνώριση της αποµείωσης σε προηγούµενες περιόδους δεν συνεχίζουν να υπάρχουν.  

Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και η ζηµία 

αποµείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιµο ποσό 

του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα είχε 

προσδιοριστεί (καθαρή από αποσβέσεις) αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενα έτη. 

  

2.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, που αποτελεί 

συνήθως το κόστος απόκτησης πλέον των άµεσων δαπανών συναλλαγής, στις περιπτώσεις των επενδύσεων 

που δεν αποτιµώνται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αυτά ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες: Ως αποτιµώµενα στην 

εύλογη αξία µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα αποτελέσµατα, ως δια κρατούµενα µέχρι τη λήξη, ως δάνεια και 

απαιτήσεις και ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. Η Εταιρεία προσδιορίζει 

την κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική τους αναγνώριση. Τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε 

µεταβολές αναγνωριζόµενες στα αποτελέσµατα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και το κόστος 

συναλλαγής εξοδοποιείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία και τα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων µεταγενέστερα καταχωρούνται 

στην εύλογη αξία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις µεταγενέστερα 

καταχωρούνται στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  

Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης. Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που καταχωρούνται ως 

διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα.  

Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση τις τιµές 

προσφοράς της αγοράς. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός αγορά η εύλογη αξία προσδιορίζεται 

µέσω τεχνικών αποτίµησης, εκτός εάν το εύρος των ορθολογικών εκτιµήσεων της εύλογης αξίας είναι σηµαντικά 

µεγάλο και οι πιθανότητες των διάφορων εκτιµήσεων δεν µπορούν εύλογα να αξιολογηθούν, οπότε δεν 

επιτρέπεται η αποτίµηση αυτών των επενδύσεων στην εύλογη αξία. H αγορά ή πώληση χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων που απαιτούν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων µέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που 

προβλέπεται από κανονισµό ή παραδοχή της αγοράς αναγνωρίζεται κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού (δηλ. 

την ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται ή παραδίδεται στην Εταιρεία). 
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Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  

Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην 

κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης µόνο όταν η Εταιρεία έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα 

συµψηφίσει σε καθαρή βάση µεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την 

υποχρέωση ταυτόχρονα.  

 

Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων τα δεδοµένα αναφορικά µε το 

κατά πόσον η αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων έχει αποµειωθεί ως ακολούθως:  

(i) Περιουσιακά στοιχεία στο αναπόσβεστο κόστος:  

Εφόσον υφίστανται αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης δανείων και απαιτήσεων που αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος, το ποσό της ζηµίας αποµείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της αναπόσβεστης 

αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (µη 

συµπεριλαµβανοµένων πιστωτικών ζηµιών που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί). Οι ταµειακές ροές προεξοφλούνται 

χρησιµοποιώντας το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου (το επιτόκιο που είχε 

υπολογιστεί κατά την αρχική τους αναγνώριση). Το ποσό της αποµείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων.  

(ii) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία:  

Εάν υφίσταται αποµείωση σε διαθέσιµα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, το ποσό της αποµείωσης 

υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσης (καθαρή από τυχόν αποπληρωµές κεφαλαίου και 

αποσβέσεις) και της τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στο 

παρελθόν στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Το ποσό της αποµείωσης µεταφέρεται από τα λοιπά συνολικά 

εισοδήµατα στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Αντιλογισµοί αποµειώσεων µετοχών που έχουν κατηγοριοποιηθεί 

ως διαθέσιµα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία δεν αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

Αντιλογισµοί αποµειώσεων οµολόγων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εφόσον η αναγνώριση 

της ζηµίας αποµείωσης είχε διενεργηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  

Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου ή το µέρος µίας οµάδας παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων) 

αποαναγνωρίζονται όταν:  

• τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,  

• η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών ροών από το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο 

αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως χωρίς σηµαντική 

καθυστέρηση, υπό τη µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης, ή  

• η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών ροών από το συγκεκριµένο περιουσιακό 

στοιχείο ενώ παράλληλα, είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από 

αυτό ή (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει 

τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου.  

Όπου η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο περιουσιακό 

στοιχείο αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του 

συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής της Εταιρείας 
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στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του 

µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου και 

του µέγιστου ποσού που µπορεί Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει.  

Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό τη µορφή δικαιωµάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του περιουσιακού 

στοιχείου (συµπεριλαµβανοµένων και δικαιωµάτων που διακανονίζονται ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης 

εµπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, µε 

εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης (συµπεριλαµβανοµένων και δικαιωµάτων που 

διακανονίζονται ταµειακά) του στοιχείου το οποίο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή 

της Εταιρείας περιορίζεται στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή 

άσκησης του δικαιώµατος.  

Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων  

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσµευση που απορρέει από την υποχρέωση, 

ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν µία υφιστάµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από 

τον ίδιο δανειστή αλλά µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι µίας υφιστάµενης υποχρέωσης 

τροποποιούνται σηµαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιµετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής 

υποχρέωσης και αναγνώριση µίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  

 

2.8 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Απαιτήσεις από Ασφαλιστήρια συµβόλαια 

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης µεσίτη ασφαλίσεων που αφορά ασφαλιστικά 

προϊόντα σχετιζόµενα µε τον κλάδο χερσαίων οχηµάτων. Οι απαιτήσεις από πελάτες ασφαλίστρων, 

αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία είναι ταυτόχρονα και η αξία συναλλαγής. Μεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών 

αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 

συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε τη 

µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα 

αποτελέσµατα.  

Αντασφαλιστικές συµβάσεις 

Η Εταιρεία δεν συνάπτει αντασφαλιστικές συµβάσεις λόγω του ότι τα συµβόλαια εκδίδονται από τις 

συνεργαζόµενες ασφαλιστικές εταιρείες και αυτή παρέχει µόνο υπηρεσίες µεσιτείας και διαµεσολάβησης. 

 

2.9 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. Τραπεζικές 

υπεραναλήψεις απεικονίζονται στο Παθητικό στις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Τα στοιχεία των 

ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων έχουν αµελητέο κίνδυνο µεταβολής στην αξία. 
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2.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει την αξία των κοινών µετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε 

κυκλοφορία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στο λογαριασµό 

«∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. 

  

2.11 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωµή για υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί κατά 

τη άσκηση της συνήθους εµπορικής δραστηριότητας από προµηθευτές.  

Οι λογαριασµοί υποχρεώσεων ταξινοµούνται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εφόσον η εξόφληση τους 

πραγµατοποιηθεί εντός του έτους (ή και περισσότερο αν το χρονικό αυτό διάστηµα αποτελεί τον φυσιολογικό 

επιχειρηµατικό κύκλο). Εφόσον όχι, τότε παρουσιάζονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι εµπορικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο 

κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

2.12 Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις, στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες του µισθωµένου στοιχείου παραµένουν 

στον εκµισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των 

δόσεων των ανωτέρω µισθώσεων (καθαρά από τυχόν επιδοτήσεις που λαµβάνει ο µισθωτής) καταχωρούνται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων, µε σταθερό ρυθµό, καθόλη τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Οι µισθώσεις που αφορούν ενσώµατες ακινητοποιήσεις για τις οποίες η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλες τις 

ωφέλειες και όλους τους κινδύνους των µισθωµένων ενσώµατων ακινητοποιήσεων χαρακτηρίζονται ως 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της µίσθωσης στη 

χαµηλότερη αξία που προκύπτει µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων µισθωµάτων, καθένα εκ των οποίων προσδιορίζεται από την έναρξη της εκµίσθωσης . Κάθε καταβολή 

µισθώµατος αναλύεται στο τµήµα εκείνο πού µειώνει την υποχρέωση και στο τµήµα που αφορά την 

χρηµατοοικονοµική δαπάνη, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο καθόλη την διάρκεια της 

υπολειπόµενης χρηµατοδοτικής υποχρέωσης.  

Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρούνται στο παθητικό χωρίς να περιλαµβάνουν 

χρηµατοοικονοµικές δαπάνες. Το µέρος της χρηµατοοικονοµικής δαπάνης που αναφέρεται στο επιτόκιο 

χρεώνεται στα αποτελέσµατα χρήσης καθόλη τη διάρκεια εκµίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 

περιοδικό ποσοστό επιτοκίου για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

που αποκτήθηκαν µε σύναψη χρηµατοδοτικών µισθώσεων αποσβένονται σύµφωνα µε την µικρότερη περίοδο 

µεταξύ της ωφέλιµης διάρκειας ζωής των παγίων ή των όρων της εκµίσθωσης. Οι µισθώσεις ταξινοµούνται σε 

χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές κατά την ηµεροµηνία σύναψης της µίσθωσης. 

 

2.13 Φόρος εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος 

Στο φόρο της περιόδου περιλαµβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήµατος και οι αναβαλλόµενοι φόροι. Ο φόρος 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός από τους φόρους που σχετίζονται µε κονδύλια που 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα ή απευθείας στην καθαρή θέση, αντίστοιχα.  

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσης, βάσει των 

ισχυουσών φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών 
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καταστάσεων και δηµιουργεί φορολογητέο εισόδηµα. Η ∆ιοίκηση περιοδικά προβαίνει σε εκτιµήσεις κατά την 

υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε περιπτώσεις που οι σχετικές φορολογικές διατάξεις επιδέχονται ερµηνείας 

και προβαίνει στο σχηµατισµό προβλέψεων, όπου χρειάζεται, µε βάση τα ποσά που αναµένεται να καταβληθούν 

στις φορολογικές αρχές.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ της λογιστικής αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και της 

φορολογικής τους βάσης.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές 

εκτός από τις περιπτώσεις: 

• όπου η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας 

ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης σε µία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση 

εταιρειών και κατά την στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το 

φορολογητέο κέρδος ή ζηµία, και  

• των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς 

εταιρείες, όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών µπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό 

ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον.  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και 

µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος 

το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων 

αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών εκτός από τις περιπτώσεις:  

• όπου η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης 

σε µια συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγµή της συναλλαγής δεν 

επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία, και  

• των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς 

εταιρείες, όπου οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζεται στο βαθµό που είναι πιθανό 

ότι οι προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον και θα υπάρχει διαθέσιµο 

φορολογητέο εισόδηµα το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.  

 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται βάσει φορολογικών συντελεστών που αναµένεται ότι θα ισχύουν στο 

χρόνο που το περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωριστεί και η υποχρέωση θα διακανονιστεί και βασίζονται στους 

φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την 

ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 

ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και µειώνεται στο βαθµό που δεν είναι 

πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση εν όλω ή εν µέρει. 

 

2.14 Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη), ως 

αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό 

της δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του 

χρήµατος είναι σηµαντική οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση µε την χρήση ενός προ φόρου 
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επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και τους 

κινδύνους που σχετίζονται µε την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της 

πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα 

υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται 

µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές 

ζηµίες. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

2.15 Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευµένες. 

Παροχές που θα καταβληθούν µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές αυτές περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, 

επιβαλλόµενες από το Ν. 2112/20). Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 

αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Η υποχρέωση από το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής 

µονάδας (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις εµπειρικές 

προσαρµογές στις οικονοµικές και δηµογραφικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, κατά τη χρήση 

στην οποία προκύπτουν. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 

 

2.16 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα της εταιρείας αφορούν προµήθειες από τη διαµεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και 

τα σχετικά ποσά µπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται ως έσοδο της 

χρήσης στην οποία αναλογούν. 

 

2.17 Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για 

λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης του µίσθιου. 

 

2.18 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

2.19 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους µετόχους της 

Εταιρείας µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους. Τα 

αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους µετόχους 

της Εταιρίας (προσαρµοσµένο µε την επίδραση της  µετατροπής δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές) µε 
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το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο µε την 

επίδραση των δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές). 

 

3. Σηµειώσεις επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

 

3.1 Κύκλος Εργασιών  

 01/01/2017 έως  
31/12/2017  

 
17/12/2016  

έως  
31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Προµήθειες ασφαλιστικών εργασιών 871.854,39   344.014,25  

Σύνολο 871.854,39   344.014,25  

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αφορά αποκλειστικά σε έσοδα της από προµήθειες ασφαλιστικών εργασιών. 

3.2 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Λειτουργικά έξοδα     
01/01/2017 

έως  
31/12/2017  

Περιγραφή 
Κόστος 

Παροχής 
Υπηρεσιών 

 Έξοδα 
∆ιοίκησης 

Έξοδα 
∆ιάθεσης 

Σύνολο 

Αµοιβές Προσωπικού 287.152,67   82.043,62  41.021,81  410.218,10  

Αµοιβές Τρίτων 111.730,98   31.923,14  15.961,57  159.615,69  

Φόροι - Τέλη 8.839,45   2.525,56  1.262,78  12.627,79  

∆ιάφορα Έξοδα 45.052,85   18.027,50  6.436,12  69.516,47  

Αποσβέσεις 1.580,91   451,69  225,84  2.258,44  

Προβλέψεις Εκµετάλλευσης 1.927,00   0,00  0,00  1.927,00  

Σύνολο 456.283,86   134.971,51  64.908,12  656.163,49  

 
 

Λειτουργικά έξοδα    01/01/2016 έως  
31/12/2016  

Περιγραφή 
Κόστος 

Παροχής 
Υπηρεσιών 

 Έξοδα 
∆ιοίκησης 

Έξοδα 
∆ιάθεσης 

Σύνολο 

Αµοιβές Προσωπικού 71.435,24   20.410,07  10.205,04  102.050,35  

Αµοιβές Τρίτων 76.016,24   21.718,92  10.859,46  108.594,62  

Φόροι - Τέλη 1.447,57   413,59  206,80  2.067,96  

∆ιάφορα Έξοδα 11.842,51   6.390,39  1.691,79  19.924,69  

Αποσβέσεις 574,00   164,00  82,00  820,00  

Έξοδα Αποζηµιώσεων 0,00   0,00  0,00  0,00  

Προβλέψεις Εκµετάλλευσης 1.442,00   0,00  0,00  1.442,00  

Σύνολο 162.757,56   49.096,97  23.045,09  234.899,62  
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3.3 Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 

  
01/01/2017 έως  

31/12/2017  
 

17/12/2016  
έως  

31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Έσοδα ενοικίων 5.100,00   5.150,00  

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 166,40   488,29  

Σύνολο 5.266,40   5.638,29  

 

3.4 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / (Έξοδα) 

  
01/01/2017 έως  

31/12/2017  
 

17/12/2016  
έως  

31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

∆ιάφορα έξοδα τραπεζών (3.386,74)  (1.182,79) 

Αναλογιστικοί τόκοι (76,00)  (5,00) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (3.462,74)  (1.187,79) 

Πιστωτικοί τόκοι 2,44   0,68  

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 2,44   0,68  

Υπόλοιπο (3.460,30)  (1.187,11) 

 

 

3.5 Φόρος Εισοδήµατος – Αναβαλλόµενοι Φόροι 

 01/01/2017 έως  
31/12/2017  

 
17/12/2016  

έως  
31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Φόρος εισοδήµατος (71.715,54)  (36.099,37) 

Αναβαλλόµενος φόρος 580,87   419,63  

Σύνολο (71.134,67)  (35.679,74) 

Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 16/07/2015, ο φορολογικός συντελεστής των 

νοµικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 01/01/2015. 

Η Εταιρεία υπολόγισε το φόρο εισοδήµατος και τον αναβαλλόµενο φόρο µε φορολογικό συντελεστή 29%. Για τα 

διανεµόµενα κέρδη της χρήσης 2015 ο φόρος ανέρχεται σε 10% ενώ για τα µερίσµατα που ο χρόνος κτήσης τους 

θα είναι από 01.01.2017 και έπειτα, η παρακράτηση φόρου θα ανέρχεται σε 15%. 

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

και τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση µε τις 

οικονοµικές χρήσεις µέχρι και το 2010, τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς 

παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 

φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. 

Από την οικονοµική χρήση 2011 και µετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης 

Φορολογικής Συµµόρφωσης. Οι φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, 

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

χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκαν. 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο 

προκαταβολή φόρου εισοδήµατος, ποσοστού 100% (το ποσοστό αυτό µειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) 

για τα νέα νοµικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονοµικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους), 

υπολογιζόµενη επί του φόρου εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόµενη 

χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία µετά από φορολογικό έλεγχο. 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι αναλύονται πιο κάτω στην παράγραφο 3.9. 

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης  

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που 

οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο 

Πιστοποιητικό» που προβλεπόταν στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και πλέον στο άρθρο 65Α του 

Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή 

ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού 

ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» 

και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο 

Οικονοµικών.  

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2015 από την ελεγκτική εταιρεία «TMS Ανώνυµη Εταιρία 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».  

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2016 έχει προαιρετικό χαρακτήρα και ήδη διενεργείται από την ελεγκτική 

εταιρεία «TMS Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».  

Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές.  

 

3.6 Κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως που αναλογεί στους 

µετόχους της Εταιρείας µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία, κατά την διάρκεια 

της χρήσεως. 

Ο υπολογισµός των βασικών κερδών (ζηµιών) ανά µετοχή έχει ως εξής: 

 

 01/01/2017 έως  
31/12/2017  

 
17/12/2016  

έως  
31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους 146.362,33   77.886,07  

    

Αριθµός Μετοχών 2.400,00   2.400,00  
    

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 60,9843   32,4525  

 

 

3.7 Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία 

Η κίνηση του λογαριασµού «Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία» της Εταιρείας αναλύεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 
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 Μεταφορικά  
Μέσα 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Σύνολο 

Την 1 Ιανουαρίου 2017    

Κόστος 100,00 7.580,00 7.680,00 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (12,00) (804,00) (816,00) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 88,00 6.776,00 6.864,00 

Περίοδος 1/1 - 31/12/2017    

Προσθήκες 1.000,00 44.336,87 45.336,87 

Μειώσεις (1.000,00) 0,00 (1.000,00) 

Αποσβέσεις (16,00) (2.185,11) (2.201,11) 

Σύνολο (16,00) 42.151,76 42.135,76 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2017    

Κόστος 100,00 51.916,87 52.016,87 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (28,00) (2.989,11) (3.017,11) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2017 72,00 48.927,76 48.999,76 

    

Την 1 Ιανουαρίου 2016    

Κόστος 0,00 7.580,00 7.580,00 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 0,00 7.580,00 7.580,00 

Περίοδος 1/1 - 31/12/2016    

Προσθήκες 100,00 0,00 100,00 

Αποσβέσεις (12,00) (804,00) (816,00) 

Σύνολο 88,00 6.776,00 6.864,00 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2016    

Κόστος 100,00 7.580,00 7.680,00 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (12,00) (804,00) (816,00) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2016 88,00 6.776,00 6.864,00 

 

Οι επενδύσεις της εταιρείας σε ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία στη διάρκεια του έτους 2017 ανήλθαν 

συνολικά σε €45.336,87 ενώ για το έτος 2016 σε €100,00. 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν βάρη. 

 

3.8 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Η κίνηση του λογαριασµού «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» της Εταιρείας αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Την 1 Ιανουαρίου 2017  

Κόστος 20,00 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (4,00) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 16,00 

Περίοδος 1/1 - 31/12/2017  

Προσθήκες 0,00 

Αποσβέσεις (4,00) 

Σύνολο (4,00) 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2017  

Κόστος 20,00 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (8,00) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2017 12,00 
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Την 1 Ιανουαρίου 2016  

Κόστος 20,00 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0,00 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 20,00 

Περίοδος 1/1 - 31/12/2016  

Προσθήκες 0,00 

Αποσβέσεις (4,00) 

Σύνολο 16,00 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2016  

Κόστος 20,00 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (4,00) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2016 16,00 

 

 

3.9 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, σύµφωνα µε τη µέθοδο της 

υποχρέωσης, µε τη χρησιµοποίηση του φορολογικού συντελεστή που ισχύει.  

Ο υπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου της Εταιρείας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση, προκειµένου το 

υπόλοιπο που εµφανίζεται στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης να απεικονίζει τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή.  

Ο συντελεστής µε τον οποίο υπολογίζεται ο αναβαλλόµενος φόρος είναι ίσος µε αυτόν που εκτιµάται ότι θα ισχύει 

κατά την στιγµή αναστροφής των προσωρινών φορολογικών διαφορών. Ο αναβαλλόµενος φόρος της Εταιρείας 

έχει υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη τον φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία ανάκτησης 

των σχετικών αξιών.  

Σύµφωνα µε τον φορολογικό Ν. 4334/16-07-2015, ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών προσώπων που 

εδρεύουν στην Ελλάδα ανέρχεται σε 29%. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία της 31/12/2016 για την Εταιρεία έχει υπολογιστεί µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή 29%.  

Το υπόλοιπο και η κίνηση της αναβαλλόµενης φορολογίας έχουν ως εξής: 

        

 Υπόλοιπο  
έναρξης 

  
Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 

  
Επίδραση 

στα Ι.Κ. 
  

Υπόλοιπο 
λήξης 

31/12/2017 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ 

Προβλέψεις για αποζηµίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

1.108,67  580,87  2.167,46  3.857,00 

Σύνολο 1.108,67  580,87  2.167,46  3.857,00 

        

 Υπόλοιπο  
έναρξης 

  
Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 

  
Επίδραση 

στα Ι.Κ. 
  

Υπόλοιπο 
λήξης 

31/12/2017 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ 

Προβλέψεις για αποζηµίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

0,00  419,63  689,04  1.108,67 

Σύνολο 0,00  419,63  689,04  1.108,67 
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3.10 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ Ποσά σε Ευρώ 

Εγγυήσεις 7.165,00  610,00 

Σύνολο 7.165,00  610,00 

 

 

3.11 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

 Οι εµπορικές απαιτήσεις στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Πελάτες 139.075,12  66.635,34 

Προβλέψεις επισφαλών πελατών 0,00  0,00 

Σύνολο 139.075,12  66.635,34 

Λοιπές απαιτήσεις    

Χρεώστες ∆ιάφοροι 72.850,30  6.973,09 

Έξοδα εποµένων χρήσεων 1.982,31  840,00 

Σύνολο 74.832,61  7.813,09 
    

Σύνολο πελατών και λοιπών απαιτήσεων 213.907,73  74.448,43 

 

Τα υπόλοιπα των εµπορικών απαιτήσεων αφορούν απαιτήσεις εντός των ορίων πίστωσης. 

 31.12.2017  31.12.2017 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Εµπορικές Απαιτήσεις    

0 - 3 µήνες 139.075,12  66.635,34 

3 - 6 µήνες 0,00  0,00 

> 6 µήνες 0,00  0,00 

Σύνολο 139.075,12  66.635,34 

 

 

3.12 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

Τα  Ταµειακά διαθέσιµα αναλύονται ως κατωτέρω: 

 31.12.2017  31.12.2017 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Ταµείο 314.889,58  208.101,78 

Καταθέσεις όψεως 6.983,58  6.354,15 

Σύνολο 321.873,16  214.455,93 

 

 

3.13 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Παρατίθεται πίνακας ανάλυσης Μετοχικού κεφαλαίου – Μετοχών: 
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Περιγραφή 

Αριθµός 
κοινών 

ονοµαστικών 
µετοχών 

 
Ονοµαστική 
Αξία µετοχής  
σε ευρώ(€) 

  
Αξία κοινών 

ονοµαστικών 
µετοχών 

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2016 0,00  0,00  0,00 

Έκδοση µετοχών 2.400,00  10,00  24.000,00 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 31.12.2016 2.400,00  10,00   24.000,00 
      

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2017 2.400,00  10,00  24.000,00 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00  10,00  0,00 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 31.12.2017 2.400,00  10,00   24.000,00 

 

3.14 Αποθεµατικά 

 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ Ποσά σε Ευρώ 

Τακτικό Αποθεµατικό 8.000,00  0,00 

Σύνολο 8.000,00  0,00 

 

 

3.15 Αποτελέσµατα εις νέο 

 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 79.553,89  3.354,78 

Μεταβολές περιόδου (8.000,00)  0,00 

Αποτελέσµατα χρήσεως 141.055,79  76.199,11 

Σύνολο 212.609,68  79.553,89 

 

3.16 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της χρήσης 3.823,00  0,00 

∆απάνη κατάστασης αποτελεσµάτων  1.604,00  1.447,00 

Κόστος µεταφοράς προσωπικού  399,00  0,00 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες στην κατάσταση  
λοιπών συνολικών εσόδων  

7.474,00  2.376,00 

Σύνολο 13.300,00  3.823,00 

 

 

Τα ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων έχουν ως εξής: 
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 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας  1.528,00  82,00 

Κόστος προϋπηρεσίας, ζηµίες περικοπών & 
διακανονισµών  

399,00  1.360,00 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος  76,00  5,00 

Συνολική επιβάρυνση κατάστασης 
αποτελεσµάτων  

2.003,00  1.447,00 

 

Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στη Καθαρή Θέση µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων είναι: 

 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες στην κατάσταση 
λοιπών συνολικών εσόδων  

7.474,00  2.376,00 

Σύνολο 7.474,00  2.376,00 

 

Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονοµικής θέσης έχει ως εξής: 

 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης 3.823,00  254,00 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 1.528,00  82,00 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 76,00  5,00 

Κόστος (αποτέλεσµα) διακανονισµών 0,00  1.106,00 

Κόστος µεταφοράς προσωπικού  399,00  0,00 

Αναλογιστικό κέρδος (ζηµιά) στην υποχρέωση 7.474,00  2.376,00 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της περιόδου 13.300,00  3.823,00 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

` 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή %  % 

Επιτόκιο προεξόφλησης 1,70%   1,80% 

Αναµενόµενη µελλοντική αύξηση µισθών 2,00%   2,00% 

Πληθωρισµός 2,00%   2,00% 

 

Οι Οικονοµικές παραδοχές συγκρινόµενες µε τα µεγέθη Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία περιλαµβάνεται και η 

Ελλάδα κρίνονται εύλογες. 

 

∆ηµογραφικές Παραδοχές 
Ηµεροµηνία Αποτίµησης 

31.12.2017  31.12.2016 

Θνησιµότητα EVK 2000 

Ανικανότητα EVK 2000 

Όρια Ηλικίας Συνταξιοδότησης 
Όπως προσδιορίζονται από τον φορέα 
κύριας ασφάλισης κάθε εργαζόµενου. 

Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover) 0% 
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3.17 Εµπορικές Υποχρεώσεις 

 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Ασφαλιστικές εταιρείες 28.442,94  92.600,01 

∆ικαιούχοι προµηθειών 3.102,18  0,00 

Σύνολο Εµπορικών Υποχρεώσεων 31.545,12  92.600,01 

Η χρονική ανάλυση των εµπορικών υποχρεώσεων για το έτος 2016 έχει ως εξής: 

 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Εµπορικές Υποχρεώσεις    

0 - 3 µήνες 31.545,12  92.600,01 

3 - 6 µήνες 0,00  0,00 

> 6 µήνες 0,00  0,00 

Σύνολο Εµπορικών Υποχρεώσεων 31.545,12  92.600,01 

 

 

3.18 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 210.708,33  51.288,35 

Φόρος εισοδήµατος    

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 64.379,07  37.170,31 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 31.272,45  7.067,47 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 0,00  2.000,00 

Σύνολο Λοιπών Βραχυπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων 

306.359,85  97.526,13 

Η χρονική ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων για το έτος 2017 έχει ως εξής: 

 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    

0 - 3 µήνες 306.359,85  97.526,13 

3 - 6 µήνες 0,00  0,00 

> 6 µήνες 0,00  0,00 

Σύνολο Λοιπών Βραχυπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων 

306.359,85  97.526,13 

 

 

4. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη  

Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Μέλη ∆.Σ. & ∆ιευθυντικά στελέχη    

Λοιπές Υποχρεώσεις 1.800,00   468,00  

Αµοιβές 2.232,00   2.227,50  

Λοιπά Συνδεµένα Μέρη    

Απαιτήσεις από εµπορικές συναλλαγές 0,00   1.902,97  

Λοιπές απαιτήσεις 3.762,35   0,00  

Υποχρεώσεις από εµπορικές συναλλαγές 41.843,22   113.727,49  

Λοιπές Υποχρεώσεις 151.018,86   31.586,93  

Λοιπά έξοδα 0,00   37.200,00  

Προµήθειες Ασφαλιστικής Μεσιτείας ( Έσοδα) 836.425,39   338.509,66  

Λοιπά έσοδα (Ενοίκια) 3.600,00   3.600,00  
 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη  είναι στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας και 

διεξάγονται µε όρους αγοράς. 

 

5. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 

5.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.  

5.2 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 

Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων έχουν ως ακολούθως: 

 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Μέχρι 1 έτος 86.616,00  27.600,00 

Από 1 έως και 5 έτη 111.683,00  54.040,00 

Σύνολο 198.299,00  81.640,00 

 

5.3 Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές  ή 

εάν θα προκύψουν θα είναι επουσιώδεις.  

 

6. Χρηµατοοικονοµικά µέσα και διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  

 

6.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο, σε κίνδυνο αγοράς 

(συµπεριλαµβανοµένου του συναλλαγµατικού κινδύνου, του κινδύνου µεταβολής των τιµών και του κινδύνου 

επιτοκίου), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική που εφαρµόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των 

κινδύνων επικεντρώνεται στην αδυναµία πρόβλεψης του χρόνου είσπραξης των πωλήσεων και επιδιώκει να 

ελαχιστοποιεί τις πιθανές συνέπειές της στη ρευστότητα και στα αποτελέσµατα της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν 
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χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Η διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου διενεργείται 

από το οικονοµικό τµήµα βάσει των κατευθύνσεων της ∆ιοίκησης. 

Το ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις», απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη 

βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης προκειµένου να αξιολογηθεί η σπουδαιότητα των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων για την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτίθενται στους 

παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών της µέσων: 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

(γ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Κίνδυνος αγοράς 

Η Εταιρεία διαµεσολαβεί και παρέχει υπηρεσίες ασφαλίσεων για συµβόλαια που εκδίδονται από συνεργαζόµενες 

ασφαλιστικές εταιρείες και τα οποία µεταφέρουν είτε τον ασφαλιστικό είτε τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο είτε και 

τα δύο. Η Εταιρεία λόγω του ότι µόνο διαµεσολαβεί και µεσιτεύει δεν αναλαµβάνει η ίδια κίνδυνο. Επίσης η 

Εταιρεία δεν κατέχει αξιόγραφα κι εποµένως δεν έχει κίνδυνο από µεταβολή σε τρέχουσες τιµές. 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου διότι δεν έχει τραπεζικό δανεισµό. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο κάποιος αντισυµβαλλόµενος που οφείλει 

στην Εταιρεία να µην είναι σε θέση να καταβάλει τα σχετικά ποσά όταν αυτά γίνονται απαιτητά. Η Εταιρεία έχει 

σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε τα έσοδα διαµεσολάβησης και µεσιτείας από µία 

ασφαλιστική εταιρεία. Ωστόσο, δεν αναµένονται ζηµίες αφού τα έσοδα διαµεσολάβησης και µεσιτείας που 

εισπράττει η Εταιρεία εξοφλούνται απευθείας κατά την είσπραξη των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Επίσης, κύριοι 

αντισυµβαλλόµενοι από τους οποίους η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε πιστωτικό κίνδυνο είναι οι πράκτορες οι  

οποίοι ενδέχεται να µην δύνανται να καταβάλουν τα ποσά ασφαλίστρων που είναι απαιτητά. Ωστόσο σύµφωνα 

και µε την ισχύουσα νοµοθεσία η Εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτική για την είσπραξη των ασφαλίστρων εντός τριών 

ηµερών το αργότερο από την ηµεροµηνία σύναψης του κάθε συµβολαίου ασφάλισης. Η Εταιρεία αξιολογεί σε 

τακτή βάση τα υπόλοιπα των συνεργατών της και των αντισυµβαλλοµένων και λαµβάνει µέτρα. Η Εταιρεία έχει 

θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών.  

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις πληροφορίες 

αυτές στις δικλίδες ασφαλείας του πιστωτικού ελέγχου. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνεργάζεται µόνο µε 

αξιόπιστους συνεργάτες και πελάτες. Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται 

σχετικές αποµειώσεις. Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, η 

Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το σύνολο των συναλλαγών της διενεργείται σε ευρώ. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να µη µπορέσει να εκπληρώσει τις 

χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, 

µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών ταµειακών διαθεσίµων ή/και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την 

εκπλήρωση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε λήξη στους επόµενους 12 µήνες. 

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των µη προεξοφληµένων συµβατικών πληρωµών των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων της Εταιρείας: 
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  Έως 1 έτος  2 µε 5 έτη  Άνω  
των 5 ετών 

 Σύνολο 

31.12.2017            

Εµπορικές 
Υποχρεώσεις 

31.545,12  0,00  0,00  31.545,12 

Λοιπές Υποχρεώσεις 306.359,85  0,00  0,00  306.359,85 

             

31.12.2016            

Εµπορικές 
Υποχρεώσεις 

92.600,01  0,00  0,00  92.600,01 

Λοιπές Υποχρεώσεις 97.526,13  0,00  0,00  97.526,13 

 

 

6.2 ∆ιαχείριση κεφαλαίου 

Η Εταιρεία δεν είχε δανειακά κεφάλαια από τράπεζες στην χρήση 2017 και κατά συνέπεια δεν υφίσταται 

χρηµατοοικονοµική µόχλευση. 

 

6.3 Εύλογη αξία 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης:  

Επίπεδο 1: ∆ιαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία 

ή υποχρεώσεις.  

Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη 

εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες, είτε άµεσα είτε έµµεσα.  

Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη 

αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των Επιπέδων 1, 2 και 3 για τη µέτρηση της εύλογης 

αξίας. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται µια σύγκριση, των λογιστικών αξιών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

της Εταιρείας που διακρατούνται στο αποσβεσµένο κόστος και των εύλογων αξιών τους: 

    31.12.2017   

  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 213.907,73  213.907,73 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 321.873,16  321.873,16 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις      

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 337.904,97  337.904,97 
    

    31.12.2016   

  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 74.448,43  74.448,43 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 214.455,93  214.455,93 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις      

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 190.126,14  190.126,14 
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Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

προσεγγίζουν τις λογιστικές τους αξίες. 

 

7. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 

 

8. Αµοιβές ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή Λογιστή 

Η ελεγκτική εταιρία TMS Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ήταν ο νόµιµος ανεξάρτητος ορκωτός 

ελεγκτής λογιστής για τη χρήση που έκλεισε την 31 ∆εκεµβρίου 2017.  

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι συνολικές αµοιβές για τις ελεγκτικές και φορολογικές υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν στην εταιρεία. 

 31.12.2017  31.12.2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Αµοιβές για έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 2.000,00  1.000,00 

Αµοιβές για φορολογικό έλεγχο 1.000,00  1.000,00 

Σύνολο 3.000,00  2.000,00 

 

9. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχονταν κατά την 31.12.2017 σε τριάντα οκτώ 

(38) άτοµα ενώ κατά την 31.12.2016 σε δέκα τρία (13) άτοµα. 

 

10.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Η εταιρεία προέβη σε έναρξη δέκα (10) νέων υποκαταστηµάτων στο έτος 2018. 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων 

γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Για την Οικονοµική ∆ιιεύθυνση Για το Λογιστήριο

Α∆Τ: ΑΑ-969536 Α∆Τ: ΑΗ-977286 Α∆Τ: ΑΚ-209176 Γρηγόριος Χ. Βάσσης Α.∆.Τ.: ΑΒ-488227

Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε.:42457-Τάξη Α' Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε.:0111495-Τάξη Β΄

Αλέξιος Β. Λιάγκας
Ιάσων Φανούριος Μ. 

Κατσουλάκης
Αθανάσιος Β. Λιάγκας Ιωάννης Κ. ΧριστουλάκηςMATRIX-BTA A.E.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 (δηµοσιευόµενα βάσει του κ. ν. 2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν  

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Π.Χ.Α.) 

 


