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ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
01.01.2018 - 31.12.2018
Κύριοι μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε μαζί με την παρούσα έκθεση, την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης
Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος, μεταβολής ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις
επί αυτών.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής
νομοθεσίας και παρέχουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της
εταιρικής περιουσίας, καθώς και σαφή διάρθρωση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης ως και
την εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας της χρήσης που έληξε την
31/12/2018.
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το 2018 ήταν για την Εταιρεία η τρίτη διαχειριστική χρήση και εταιρεία παρουσίαση σημαντική αύξηση
δραστηριότητας. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση 2018 ανήλθε σε ποσό €
294.997,00. Την προηγούμενη χρήση η Εταιρεία είχε μικρότερη δραστηριότητα και ο κύκλος εργασιών
της ανήλθε σε € 250.540,65.
Τα αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας ανήλθε σε κέρδη μετά από φόρους ποσού € 1.885,71, σε
αντίθεση με την προηγούμενη χρήση που οι ζημιές μετά φόρων είχαν ανέλθει στο ποσό των €
10.169,70.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.

Κίνδυνος αγοράς

Οι συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε ευρώ και συνεπώς δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος.
2.

Κίνδυνος επιτοκίων.

Η εταιρεία κατά τη τρέχουσα χρήση δεν εμφανίζει δανεικές υποχρεώσεις και ως εκ τούτου δεν
υφίσταται σημαντικός κίνδυνος από το ύψος των επιτοκίων της αγοράς.
3.

Πιστωτικός κίνδυνος

Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους οι πωλήσεις μας εισπράττονται σε σύντομο χρονικό διάστημα από
τους πελάτες μας. Επίσης υπάρχει μεγάλη διασπορά των πωλήσεων σε πολλούς μικρούς πελάτες και
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για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν μεγάλα υπόλοιπα. Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας δεν έχει σημαντικές
συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να βελτιώσει το σύστημα εισπράξεων
για την αποφυγή μελλοντικών αρνητικών συνεπειών.
4.

Κίνδυνος ρευστότητας

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να
ρευστοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Η οικονομική διάρθρωση της εταιρείας με σχέση βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών αναλύεται ως
εξής :
Δείκτης

Βάση Υπολογισμού

31/12/2018

31/12/2017

Δείκτες βραχυπρόθεσμης ρευστότητας
1

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα
(Current Ratio)

Κυκλοφορούν ενεργητικό

107.743,86

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

97.585,24

Πωλήσεις

294.997,00

Ίδια κεφάλαια + Μακροπρόθεσμος δανεισμός

50.318,13

1,10

286.695,57
278.690,25

1,03

Δείκτες αποδοτικότητας
2

Ταχύτητα κυκλοφορίας απασχολούμενων
κεφαλαίων

3

Return on shareholders’ funds
(ROE)

4

Μικτό περιθώριο

Αποτέλεσμα προ φόρων

4.129,73

Ίδια κεφάλαια

50.318,13

Μικτό αποτέλεσμα

50.474,97

Πωλήσεις

294.997,00

5,86

0,08

0,17

250.540,65
48.281,69
-10.393,66
48.281,69
29.205,00
250.540,65

5,19

-0,22

0,12

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λόγω της φύσης των εργασιών της η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά θέματα, καθότι ως
Ασφαλιστική Εταιρεία δεν προβαίνει στην κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φυσικών πόρων όπως
συμβαίνει από εταιρίες άλλων κλάδων.
Η Εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς
βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη
οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική
εστιάζεται κυρίως στην ανακύκλωση και στην διαρκή ενημέρωση του προσωπικού για θέματα
περιβάλλοντος.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στην Εταιρεία απασχολήθηκαν στην τρέχουσα χρήση κατά μέσο όρο 6 άτομα. Με την ακεραιότητα, την
υπευθυνότητα και την εργατικότητα τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην καταξίωση της Εταιρείας.
Στόχος της Εταιρείας είναι να βελτιώνεται συνεχώς το εργασιακό περιβάλλον με γνώμονα πάντα την
ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη των ατομικών
ικανοτήτων, την ατομική προσφορά και την δημιουργικότητα χωρίς φυλετικές ή άλλες διακρίσεις. Η
Εταιρεία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών,
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προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό με πλήρη γνώση του
αντικειμένου εργασιών έτοιμο να ανταποκριθεί με ευαισθησία και επαγγελματισμό στις νέες
οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του κλάδου που
δραστηριοποιείται.
Η Εταιρεία δεσμεύεται στην παροχή ίσων ευκαιριών εργασίας και στη συμμόρφωση με την σχετική με
τις ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο νομοθεσία. Η Εταιρεία απορρίπτει κάθε μορφή κοινωνικού
αποκλεισμού και δεσμεύεται στην παροχή ίσων ευκαιριών εργασίας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε
όλους, ανεξαρτήτως δημογραφικών, κοινωνικών και άλλων χαρακτηριστικών

και πτυχών,

διαφορετικότητας ή μειονεκτικότητας, και βασισμένη αποκλειστικά στην αντικειμενική αξιολόγηση
των ικανοτήτων και άλλων σχετικών με την εργασιακή απόδοση κριτηρίων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Δεν συνέβησαν γεγονότα στο διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής
της παρούσας έκθεσης, που να κρίνονται σημαντικά από τη Διοίκηση της εταιρείας.
Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Με βάση τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών
της εταιρείας και των αποτελεσμάτων της. Η Διοίκηση της εταιρείας καταβάλλει προσπάθειες ώστε να
αυξήσει τις συνεργασίες της και το μερίδιο αγοράς της.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος-Βασίλειος Καραμήτρος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, 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 «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της
ροές για τη

χρήση

που

έληξε

την ημερομηνία αυτή

σύμφωνα με

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του
διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που 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.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2018 – 31.12.2018
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 τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:


Εντοπίζουμε

και

αξιολογούμε

τους

κινδύνους

ουσιώδους

σφάλματος

στις

οικονομικές

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


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



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
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2018 – 31.12.2018
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη
μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν
ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.


Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που
επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 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 31/12/2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αγ. Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ: 173

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 10741
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2018 – 31.12.2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Ποσά σε €

Σημείωση

31/12/2018

31/12/2017

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

4.1

15.183,93

11.718,37

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία

4.2

26.631,10

29.898,53

1.601,00

1.601,00

1.085,50

1.201,47

44.501,53

44.419,37

Λοιπές απαιτήσεις Μακροπρόθεσμες
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

4.3

Σύνολο μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις

4.4

42.490,07

147.841,38

Λοιπές απαιτήσεις Βραχυπρόθεσμες

4.5

44.562,38

126.807,21

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4.6

20.691,41

12.046,98

Σύνολο κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων

107.743,86

286.695,57

Σύνολο Ενεργητικού

152.245,39

331.114,94

60.000,00

60.000,00

-745,55

-2.337,58

-8.936,32

-9.380,73

50.318,13

48.281,69

4.342,02

4.143,00

4.342,02

4.143,00

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο

4.7

Αποθεματικά
Συσωρευμένα κέρδη (Ζημίες)
Σύνολο καθαρής θέσης
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

4.8

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

4.9

62.131,36

156.423,49

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις

4.11

5.355,62

2.600,80

Λοιπές υποχρεώσεις

4.10

30.098,26

119.665,96

97.585,24

278.690,25

152.245,39

331.114,94

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2018 – 31.12.2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

Ποσά σε €

Σημείωση

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων

4.13

Μικτό κέρδος

01/01 - 31/12/2018

01/01 - 31/12/2017

294.997,00

250.540,65

-244.522,03

-221.335,65

50.474,97

29.205,00

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

4.14

125,00

-58,62

Έξοδα διοίκησης

4.16

-28.704,19

-26.019,97

Έξοδα διάθεσης

4.15

-14.340,11

-13.006,28

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης

-1.019,64

0,00

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

6.536,03

-9.879,87

177,19

0,00

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-2.583,49

-513,79

Αποτέλεσμα προ φόρων

4.129,73

-10.393,66

-2.244,02

223,96

1.885,71

-10.169,70

150,73

0,00

150,73

0,00

150,73

0,00

Φόροι εισοδήματος

4.17

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
Λοιπ ά συνολικά έσοδα:
Στοιχεία π ου δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα
στην κατάσταση απ οτελεσμάτων
Α ναλογιστικά κέρδη και ζημιές
Α ποτίμηση Παγίων
Σύνολο στοιχείων π ου δε θα ταξινομηθούν
μεταγενέστερα στην κατάσταση απ οτελεσμάτων
Λοιπ ά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) χρήσης
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2018 – 31.12.2018
Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)
Ποσά σε €

01/01 - 31/12/2018

01/01 - 31/12/2017

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κερδη (ζημίες) Προ Φόρων

1.885,71

-10.169,70

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων στοιχείων

3.166,62

749,71

Αποσβέσεις Άυλων στοιχείων

4.805,03

2.661,06

199,02

4.064,67

Μεταβολές στις υποχρεωσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού
Τόκοι εισπραχθέντες
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο προσαρμογών

-177,19

0,00

413,80

513,79

8.407,28

7.989,23

Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης
(Αύξηση) / Μείωση πελατών και άλλων απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Σύνολο
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

187.712,11

-231.083,33

-180.954,28

237.887,92

6.757,83

6.804,59

17.050,82

4.624,12

0,00

0,00

17.050,82

4.624,12

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορές Ενσώματων Ακινητοποιήσεων

-6.632,18

-2.197,41

Αγορές Άυλων περιουσιακών στοιχείων

-1.537,60

-22.559,57

-8.169,78

-24.756,98

-413,80

-513,79

Καθαρές ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Τόκοι πληρωθέντες
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα

177,19

0,00

-236,61

-513,79

8.644,43

-20.646,65

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

12.046,98

32.693,63

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

20.691,41

12.046,98

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2018 – 31.12.2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)

Ποσά σε €

Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 01.01.2017

60.000,00

Αποθεματικό
Αναλογιστικών Κερδών

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01/01 - 31/12/2017

0,00

60.788,97

-10.169,70

-10.169,70

-2.337,58

-9.380,73

48.281,69

1.441,30

-1.441,30

0,00

-2.337,58

60.000,00

Εσωτερικές μεταφορές
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01/01 - 31/12/2018

-2.337,58

150,73

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 01/01 - 31/12/2018
Υπόλοιπο 43465

60.000,00

Σύνολο

788,97

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 01/01 - 31/12/2017
Υπόλοιπο 43100

Αποτελέσματα εις νέο

-745,55

150,73
1.885,71

1.885,71

-8.936,32

50.318,13

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των οικονομικών καταστάσεων.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2016 – 31.12.2016
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»)
ιδρύθηκε το 2015 με βάση την εγκριτική απόφαση 36129/2015 με την Επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ INTERMEDIARIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ». Με απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων την 31η Μαΐου 2016, αποφασίστηκε η μετονομασία της εταιρείας σε
«ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «G.P.
Brokers AE», καθώς και η επέκταση του σκοπού της Εταιρείας. Η Διάρκεια της Εταιρείας έχει
ορισθεί σε 50 έτη.
Σκοπός της εταιρείας είναι η κυρίως η μεσιτεία ασφαλίσεων, στα πλαίσια που ορίζει η Τράπεζα
της Ελλάδος για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, καθώς σύναψη εμπορικών συμφωνιών, η
εκπόνηση μελετών, καθώς επίσης και η παροχή συμβουλών, η υποστήριξη επιχειρήσεων και η
προώθηση πωλήσεων.
Ο σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:


Η σύναψη εμπορικών συμφωνιών, η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών
σχεδίων, η παροχή συμβουλών και υποστήριξη επιχειρήσεων, οι δημόσιες σχέσεις, η
προώθηση πωλήσεων και η άσκηση γενικών εμπορικών πράξεων η οποία εξυπηρετεί
του σκοπούς της εταιρείας.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις 1 Αυγούστου 2019. Οι οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της
τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Μητρική Εταιρεία – Μέτοχος
Μοναδικός

μέτοχος

της

εταιρείας

με

100%

είναι

η

«Γενική

Πανελλαδική

Συν.Π.Ε.

Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων»
Η «Γενική Πανελλαδική Συν.Π.Ε. Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων» (εφεξής ο
«Συνεταιρισμός») ιδρύθηκε το 1978 με βάση την εγκριτική απόφαση 57437/1978 του Νομάρχη
Αττικής (Διεύθυνσης Εργασίας) ως Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις
διατάξεις περί Αστικών Συνεταιρισμών σε συνδυασμό με το Ν.Δ. 400/1970 περί ιδιωτικής
επιχειρήσεως ασφαλίσεως, τον Ν. 2496/1997

περί ασφαλιστικής συμβάσεως, τον Ν.Δ,

102/1973 περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελούμενων επιβατικών
συγκοινωνιών, το Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ αυτοκινητικών
ατυχημάτων αστικής ευθύνης και του Ν. 2696/1999 για την κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας.

- 14 -

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2016 – 31.12.2016
Η εγγεγραμμένη έδρα του Συνεταιρισμού είναι στην Αθήνα, οδός Βουλής αριθμός 7.
Ο καταστατικός σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση αμοιβαίας ασφάλισης ή
αλληλασφάλισης των οχημάτων των μελών του.
Η καταστατική διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι 60ετής, δυναμένη να παραταθεί με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη ένα έτος προ της λήξεως της διάρκειας αυτού.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Συνεταιρισμού με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Οι κύριες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 παρατίθενται παρακάτω.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των Διερμηνειών τους, οι οποίες
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό
αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύουν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις
ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Λαμβάνοντας τα ανωτέρω θέματα υπόψη, η Διοίκηση θεωρεί ότι: (α) η αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη βάση προετοιμασίας της παρούσας οικονομικής
πληροφόρησης, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται
εύλογα σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Τα ποσά
στις Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα
της Εταιρείας.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, απαιτεί άσκηση κρίσης από την Διοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών για τον υπολογισμό των διαφόρων
λογιστικών μεγεθών.

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και

ενεργειών από τη Διοίκηση της Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από
τις εκτιμήσεις αυτές.
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Ως συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη να:


επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρμόζει πάγια.



επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην ακριβοδίκαιη
παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των
αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών της, όπου κάποιο θέμα δεν καλύπτεται από
κάποιο πρότυπο ή διερμηνεία, και να τις εφαρμόζει πάγια. Διενεργεί λογικές εκτιμήσεις
όπου απαιτείται, και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της
συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις.
2.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (Ιδιοχρησιμοποιούμενα)
Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν κυρίως δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε μισθωμένα
ακίνητα και κινητό εξοπλισμό (έπιπλα, γραφεία κλπ), τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από την
Εταιρεία.

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στην τιμή κτήσης μείον

συσσωρευμένες αποσβέσεις.
Μεταγενέστερες δαπάνες που πραγματοποιούνται στα κτίρια που θα αποφέρουν μελλοντικά
οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία κεφαλαιοποιούνται, ενώ οι δαπάνες επιδιόρθωσης και
συντήρησης που γίνονται για την επαναφορά ή διατήρηση των μελλοντικών οικονομικών
ωφελημάτων που αναμένονται

από τα κτίρια λογίζονται ως έξοδο στην χρήση που

πραγματοποιούνται.
Η Εταιρεία αποσβένει τα ενσώματα πάγια στοιχεία με τη μέθοδο της σταθερής ετήσιας
απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων
περιουσιακών στοιχείων είναι οι εξής:
Κατηγορία Περιουσιακού Στοιχείου

Ωφέλιμη ζωή

Κτίρια *

30 Έτη

Μεταφορικά μέσα

10 Έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

10 Έτη

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

5 Έτη

Τα κτίρια σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται αναλογικά σύμφωνα με τα έτη που διαρκεί ή
μισθωτική περίοδος.
(*) Η υπολειμματική αξία υπολογίζεται μηδενική.
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2.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν δαπάνες για λογισμικά που ελέγχει η Εταιρεία
και από τα οποία αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οφέλη για διάστημα μεγαλύτερο του
ενός έτους.

Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν τη λειτουργία των λογισμικών

προγραμμάτων πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, κεφαλαιοποιούνται και προστίθενται
στην αρχική αξία κτήσης τους. Τα λογισμικά αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο κατά τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής σε περίοδο 5 ετών με συντελεστή 20%.
2.4 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Κατάλληλες

προβλέψεις

για

εκτιμώμενα

μη

ανακτήσιμα

ποσά

αναγνωρίζονται

στα

αποτελέσματα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει
απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετρείται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής
αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμιακών ροών προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική
αναγνώριση
2.5 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Για τους σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταμειακών ροών, ως ταμείο και ταμειακά
ισοδύναμα νοούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών «ταμείο», «μη δεσμευμένα χρηματικά
διαθέσιμα σε Τράπεζες», «απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων» και τα υψηλής ρευστότητας
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διάρκειας μικρότερης των τριών μηνών από την
ημερομηνία απόκτησης τους όπως, «έντοκα γραμμάτια και άλλα αξιόγραφα», «χαρτοφυλάκιο
επενδύσεων» και «εμπορικό χαρτοφυλάκιο», των οποίων ο κίνδυνος μεταβολής της εύλογης
αξίας τους είναι ασήμαντος και τα οποία χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την
εξυπηρέτηση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεών του.
2.6 Προβλέψεις
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν υπάρχει
παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, μεγάλη
πιθανότητα εκροής πόρων που εμπεριέχουν οικονομικά οφέλη για το διακανονισμό της
υποχρέωσης και είναι εφικτό να εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της υποχρέωσης.
2.7 Παροχές προς εργαζομένους
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από
παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε
περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση
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αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο
κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε
επιστροφή.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης
περιλαμβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που
παρέχει η επιχείρηση μετά τη λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των
εργαζομένων. Συνεπώς, περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και
προγράμματα καθορισμένων παροχών και αναλύονται κατωτέρω. Το δεδουλευμένο κόστος των
προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
i. Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της Εταιρείας (νομική ή
τεκμαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (π.χ. ταμείο)
που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς, το ποσό των παροχών που θα
λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η Εταιρεία (ή και ο
εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών.
Η πληρωτέα εισφορά από την Εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών,
αναγνωρίζεται είτε ως μία υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε,
είτε ως ένα έξοδο.
ii. Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών
αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία
των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (εάν υπάρχουν) και τις μεταβολές που
προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η
δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη
χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της Εταιρείας,
όσο και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Τέλος,
το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης
καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Η
Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση
υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει
πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια
(εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των
δώδεκα μηνών από ημερομηνία του Ισολογισμού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται με βάση
τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. Στην
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περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η
αποτίμηση των παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των
εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Στην περίπτωση τερματισμού
απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση
αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη
υποχρέωση.
2.7 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Τυχόν άμεσα έξοδα για την έκδοση
μετοχών εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με
την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της
επιχειρήσεως που αποκτάται.
2.8 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
2.9 Φόροι – Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα
του τρέχοντος φόρου εισοδήματος και των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος.
Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα
φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα
φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή
εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος της εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, επί των φορολογητέων κερδών.
Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να
εισπραχθούν ή να συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση
(για φόρους που αναμένεται να πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από
φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των
ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Δηλαδή κατ΄ αρχήν για κάθε διαφορά που
εμφανίζεται στον Ισολογισμό λόγω της εφαρμογής των ΔΠΧΑ, σε σχέση με τα ποσά που θα
εμφανίζονταν με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, πρέπει να υπολογιστεί και να λογιστεί η
φορολογική επίπτωση.
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
(από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται
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για όλες τις εκπιπτόμενες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα
κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να εκπέσουν.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που
αναμένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα
τακτοποιηθούν

ή

οι

αναβαλλόμενες

φορολογικές

απαιτήσεις

θα

ρευστοποιηθούν

ή

συμψηφιστούν.
Στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές φορολογίας
εισοδήματος που θα ισχύσουν κατά το χρόνο που η εταιρεία εκτιμά ότι θα υπάρξει ο
διακανονισμός τους.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέρονται στη χρέωση ή την πίστωση της κατάστασης
αποτελεσμάτων. Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός αποτελεσμάτων
(είτε στα Λοιπά συνολικά Έσοδα είτε απευθείας στην καθαρή θέση) οποιεσδήποτε φορολογικές
επιπτώσεις ακολουθούν την αιτία αναγνώρισής τους.
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από
φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης.
2.10 Αναγνώριση εσόδων – εξόδων
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος.
Τα λοιπά έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από επενδύσεις που έχουν γίνει είτε σε ακίνητα είτε
σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αντίστοιχα, τα έξοδα που αφορούν τις αντίστοιχες
δραστηριότητες της Εταιρείας κατατάσσονται στις ίδιες κατηγορίες.
Έσοδα από Υπηρεσίες
Όταν το αποτέλεσμα μιας συναλλαγής, που αφορά την παροχή υπηρεσιών, μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα, η καταχώρηση εσόδου που σχετίζεται με τη συναλλαγή γίνεται με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το αποτέλεσμα μιας
συναλλαγής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα,
β) πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη, που συνδέονται με τη σύμβαση, θα εισρεύσουν στην
επιχείρηση,
γ) το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ημερομηνία αναφοράς, μπορεί να
καθοριστεί αξιόπιστα και
δ) τα κόστη που αναλήφθηκαν για τη συναλλαγή και αυτά που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση της συναλλαγής, μπορεί να αποτιμηθούν αξιόπιστα.
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Έσοδα από Τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών
μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην
συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα,
κατά το χρόνο χρήσεως του μίσθιου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη
βάση.
2.11 Μισθώσεις
α) Η Εταιρεία ως μισθωτής
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι συμβάσεις μίσθωσης ενσώματων παγίων στοιχείων από τις οποίες προκύπτει ότι η Εταιρεία
διατηρεί όλους τους κινδύνους και οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα των ενσώματων
παγίων στοιχείων, καταχωρούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της
εύλογης αξίας των μισθωμένων ενσώματων πάγιων στοιχείων ή της παρούσας αξίας των
ελάχιστα καταβαλλόμενων μισθωμάτων.

Κάθε ένα από τα μισθώματα που καταβάλλεται,

επιμερίζεται μεταξύ του ποσού που αφορά την αποπληρωμή του κεφαλαίου και του ποσού που
αφορά την αποπληρωμή τόκων, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ένας σταθερός
συντελεστής αποπληρωμής του ανεξόφλητου υπολοίπου της χρηματοδότησης. Το ποσό που
αφορά το ανεξόφλητο κεφάλαιο των υποχρεώσεων κατανέμεται σε κάθε ημερομηνία του
ισολογισμού σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο.
Το ποσό που αφορά την αποπληρωμή των τόκων, μεταφέρεται σταδιακά κατά την διάρκεια της
σύμβασης στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία

αποκτώνται στα πλαίσια μιας σύμβασης χρηματαδοτικής μίσθωσης, υπόκεινται σε απόσβεση. Η
απόσβεση των συγκεκριμένων ενσώματων παγίων στοιχείων γίνεται στο μικρότερο διάστημα
μεταξύ της ωφέλιμης ζωής τους ή της διάρκειας της μίσθωσης.
Λειτουργικές μισθώσεις
Οι συμβάσεις μίσθωσης ενσώματων παγίων στοιχείων από τις οποίες προκύπτει ότι ο
εκμισθωτής διατηρεί ένα σημαντικό μέρος από τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν
από τα εκμισθωμένα ενσώματα πάγια στοιχεία, καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Το
σύνολο των καταβαλλόμενων μισθωμάτων μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Στην περίπτωση όπου μια σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης
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διακοπεί πριν από την ημερομηνία λήξης της, ποσό που καταβάλλεται στον εκμισθωτή με τη
μορφή αποζημίωσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά την περίοδο στην οποία διακόπτεται η
σύμβαση.
β) Η Εταιρεία ως εκμισθωτής
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Όταν τα ενσώματα πάγια στοιχεία έχουν μισθωθεί με χρηματοδοτική μίσθωση, παρούσα αξία
των ελάχιστων μισθωμάτων που πρέπει να καταβληθούν απεικονίζεται ως απαίτηση. Τα έσοδα
από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Λειτουργικές μισθώσεις
Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, που η Εταιρεία λειτουργεί ως εκμισθωτής, το
μισθωμένο πάγιο παρακολουθείται ως στοιχεία ενεργητικού και δε διενεργούνται αποσβέσεις με
βάση την ωφέλιμη ζωή του.

Το ποσό των μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του

μισθωμένου παγίου, αναγνωρίζεται ως έσοδο, στην κατηγορία έσοδα επενδύσεων με τη μέθοδο
του δεδουλευμένου.
2.12 Συμψηφισμός
Η απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις του καθαρού ποσού που προκύπτει από
συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιτρέπεται, μόνο
εφόσον υφίσταται συμβατικό δικαίωμα που επιτρέπει το συμψηφισμό των ποσών που έχουν
καταχωρηθεί και παράλληλα υπάρχει πρόθεση είτε για ταυτόχρονο διακανονισμό του συνολικού
ποσού, τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της υποχρέωσης
αντίστοιχα, είτε για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει μετά το συμψηφισμό.
2.13 Παύση απεικόνισης
Ένα χρηματοοικονομικό μέσο παύει να απεικονίζεται όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά
δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν
υφίσταται πλέον. Όταν μια υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία
άλλη από τον ίδιο δανειστή με σημαντικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της υφιστάμενης
υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η αλλαγή ή τροποποίηση θεωρείται ως παύση
αναγνώρισης της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μιας νέας και η διαφορά στα αντίστοιχα
λογιστικά υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
2.14 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον
έλεγχο ή ασκεί / επιδέχεται ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους.
Επίσης, ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα µέλη της διοίκησης της Εταιρείας, συγγενικά µε
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αυτά πρόσωπα πρώτου βαθμού, εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες τα τελευταία
έχουν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. Όλες οι συναλλαγές
μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, συµπεριλαµβανοµένων των επιτοκίων και εξασφαλίσεων,
πραγματοποιούνται ουσιαστικά µε όρους ίδιους µε εκείνους που ισχύουν για παρόμοιες
συναλλαγές µε µη συνδεδεμένα μέρη και δεν εμπεριέχουν µμεγαλύτερο του κανονικού κίνδυνο.
2.15 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς
Τα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς, αξιολογούνται από τη διοίκηση με
βάση τις ρυθμίσεις του Δ.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και "μη διορθωτικά"
γεγονότα. Οι οικονομικές καταστάσεις, διορθώνονται με τα "διορθωτικά" γεγονότα μόνον. Αν
μετά την ημερομηνία κλεισίματος και μέχρι την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων,
διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για την εταιρία, οι
οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται χωρίς την εφαρμογή αυτής της αρχής.
2.16 Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
Πρόβλεψη καταχωρείται μόνο:
α) Αν υπάρχει μία δέσμευση νόμιμη ή τεκμαιρόμενη που αφορά το παρελθόν,
β) είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισμό της,
γ) μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών:
α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών
β) Πρόβλεψη Επαχθούς Σύμβασης
γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης.
Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών δεν καταχωρούνται με βάση το Δ.Λ.Π. 37.
Σχετίζονται με απομείωση στοιχείων του Δ.Λ.Π. 36.
Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύμβασης, όταν δηλαδή από μία σύμβαση, τα έσοδα αναμένεται να
είναι μικρότερα από το κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη.
Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται μόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή έχει
ανακοινωθεί το πρόγραμμα.
Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσμάτων και μπορούν να αντιστραφούν.
Ενδεχόμενη Υποχρέωση είναι:
α) πιθανή υποχρέωση, με βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, μη εξαρτώμενη από
την εταιρία ή
β) παρούσα δέσμευση που δεν λογίζεται γιατί δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Μία ενδεχόμενη υποχρέωση δεν δημιουργεί Πρόβλεψη, μόνο ανακοινώνεται, αν είναι πιθανό να
συμβεί.
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Ενδεχόμενη Απαίτηση είναι μία πιθανή απαίτηση με αβέβαιη εξέλιξη. Αν μία απαίτηση είναι
βέβαιη δεν είναι ενδεχόμενη και λογίζεται στα αποτελέσματα της εταιρείας. Για τις ενδεχόμενες
απαιτήσεις δεν λογίζεται πρόβλεψη, αλλά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των οικονομικών
καταστάσεων.
2.17 Νέα πρότυπα , διερμηνείες και αναθεωρήσεις υφιστάμενων προτύπων
Οι παρακάτω τροποποιήσεις δεν είναι εφαρμόσιμες ή δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 για την Εταιρεία και τον Όμιλο,
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Αλλαγές λογιστικών πολιτικών
•

Νέα

Λογιστικά

Πρότυπα,

τροποποιήσεις

προτύπων

και

Διερμηνείες

που

εφαρμόστηκαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ημερομηνία
εφαρμογής

ΔΛΠ / ΔΠΧΑ
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»

1 Ιανουαρίου 2018

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»

1 Ιανουαρίου 2018

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»

1 Ιανουαρίου 2018

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά εργαλεία σε
συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήριες Συμβάσεις»

1 Ιανουαρίου 2018

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016), (ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή
των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε
συγγενείς και κοινοπραξίες»)

1 Ιανουαρίου 2018

ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων»

1 Ιανουαρίου 2018

ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»

1 Ιανουαρίου 2018

Από τις παραπάνω τροποποιήσεις, δεν προέκυψε σημαντική επίδραση στη προετοιμασία των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018. Από την εφαρμογή του νέου προτύπου
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», δεν προέκυψε απομείωση στις απαιτήσεις.

•

Νέα

Λογιστικά

Πρότυπα,

τροποποιήσεις

προτύπων

και

Διερμηνείες

που

εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους

Τίτλος

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
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Εφαρμόζονται σε
ετήσιες λογιστικές
περιόδους που
ξεκινούν την

Έγκριση
από την
Ε.Ε.

1 Ιανουαρίου 2019

Ναι
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Εφαρμόζονται σε
ετήσιες λογιστικές
περιόδους που
ξεκινούν την

Έγκριση
από την
Ε.Ε.

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Δικαιώματα πρόωρης
αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης»

1 Ιανουαρίου 2019

Ναι

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας
εισοδήματος»

1 Ιανουαρίου 2019

Ναι

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε
συγγενείς και κοινοπραξίες»

1 Ιανουαρίου 2019

Όχι

Τίτλος

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (ΔΠΧΑ 3
«Συνενώσεις επιχειρήσεων», ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού
συμφωνίες», ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος», ΔΛΠ 23 «Κόστος
δανεισμού»)
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση σχεδίου
καθορισμένων παροχών, Περικοπή ή Διακανονισμός»
Τροποποιήσεις αναφορών στο Πλαίσιο Κατάρτισης
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (έκδοση 29 Μαρτίου
2018)

Όχι

1 Ιανουαρίου 2019

Όχι

1 Ιανουαρίου 2019

Όχι

1 Ιανουαρίου 2020

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων
(έκδοση 22 Οκτωβρίου 2018)

1 Ιανουαρίου 2020

Όχι

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8: Ορισμός
Σημαντικότητας (έκδοση 31 Οκτωβρίου 2018)

1 Ιανουαρίου 2020

Όχι

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις»

1 Ιανουαρίου 2021

Όχι

Από τις τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους,
αναμένεται να υπάρχει επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου λόγω της
εφαρμογής των:



ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος»
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν προχωρήσει στις σχετικές διεργασίες και αναμένει η επίδραση
των αλλαγών να έχει τον ακόλουθο αντίκτυπο:
ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος»
Ο Όμιλος εξετάζει θέματα που έχουν αβέβαιη φορολογική αντιμετώπιση ξεχωριστά ή συνολικά
σύμφωνα με την προσέγγιση που παρέχει τις καλύτερες εκτιμήσεις για την επίλυση των
θεμάτων. Επίσης, θα υπολογίζει το φορολογητέο αποτέλεσμα και τη φορολογητέα βάση
λαμβάνοντας υπ' όψη την πιθανότητα ότι η φορολογική αρχή θα αποδεχτεί το φορολογικό
χειρισμό των συγκεκριμένων θεμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιεί είτε
τη μέθοδο του πιο πιθανού αποτελέσματος ή τη μέθοδο του αναμενόμενου αποτελέσματος στους
υπολογισμούς της.
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή,
το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις
συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό
στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του
εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο
εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές ή
χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο
σύμβασης. Η διοίκηση αποφάσισε ότι θα εφαρμόσει την τροποποιημένη μέθοδο αναδρομικής
υιοθέτησης στο ΔΠΧΑ 16 και, ως εκ τούτου, θα αναγνωρίσει μόνο μισθώσεις στην κατάσταση
οικονομικής θέσης την 1η Ιανουαρίου 2019. Επιπλέον, αποφάσισε να προβεί σε μέτρηση των
περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης κατά παραπομπή στην αποτίμηση της υποχρέωσης
μίσθωσης κατά την ημερομηνία αυτή. Αυτό θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει άμεσος
αντίκτυπος στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία αυτή. Η εφαρμογή του
προτύπου αυτή, δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις.
Λοιπές τροποποιήσεις
Δεν αναμένεται, οι λοιπές τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες
περιόδους να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και
της Εταιρείας.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Διαχείριση κινδύνων
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, καθώς και κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη
οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσμια
αγορά. Η διαχείριση κινδύνων λειτουργεί στη βάση διαδικασιών, οδηγιών, και κατευθύνσεων
όπως αυτές ορίζονται από την Διοίκηση της Εταιρείας. Τα παραπάνω προϋποθέτουν την
αναγνώριση και

αποτίμηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Επιπλέον η Εταιρεία δεν

εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή γενικότερα συναλλαγές που δεν σχετίζονται
με τις εμπορικές, επενδυτικές και δανειοληπτικές δραστηριότητες της. Τα χρηματοοικονομικά
εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι τραπεζικές καταθέσεις, απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Το
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής
επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της.
Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά το ενδεχόμενο διακυμάνσεων της εύλογης αξίας ή των μελλοντικών
ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρείας εξαιτίας μεταβολών στις τιμές
της αγοράς. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος εξειδικεύεται σε:
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(i) Συναλλαγματικό κίνδυνο
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο δεδομένου ότι δεν διαθέτει περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.
(ii) Κίνδυνο τιμών
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κινδύνους από μεταβολές στις τιμές των χρεογράφων,
καθώς η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα που να χαρακτηρίζονται ούτε σαν διαθέσιμα προς
πώληση στοιχεία ούτε σαν χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος συνίσταται στη αδυναμία του
αντισυμβαλλόμενου μέρους να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν.
Συγκεκριμένα, ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται περισσότερο στο κίνδυνο αδυναμίας είσπραξης
από την Εταιρεία των απαιτήσεων της προς πελάτες της.
Το υπόλοιπο που αφορά τις απαιτήσεις έναντι πελατών, αφορά υπόλοιπο προ απομειώσεων,
χωρίς να ληφθούν υπόψη εξασφαλίσεις ή άλλες πιστωτικές αναβαθμίσεις.
Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν απομειωθεί είναι υψηλής
πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των ληξιπρόθεσμων που δεν έχουν
απομειωθεί.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας έγκειται στην ενδεχόμενη αδυναμία της Εταιρείας να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του. Ο κυριότερος παράγοντας αυτής της κατάστασης
σχετίζεται με ενδεχόμενη αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών της Εταιρεία. Ο
κίνδυνος επισφαλών απαιτήσεων παρακολουθείται από την
εργαλείο την ανάλυση της

Οικονομική Διεύθυνση με κύριο

χρονολογικής ενηλικίωσης των πελατών. Παράλληλα για την

διαχείριση των κινδύνων που μπορεί αν προκύψουν από την έλλειψη επαρκούς ρευστότητας ή
Εταιρεία φροντίζει να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.
Κίνδυνοι που απορρέουν από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον
Η ζήτηση των προϊόντων και κατ' επέκταση οι πωλήσεις της Εταιρείας επηρεάζονται από
διάφορους εξωγενείς με τη δραστηριότητα και τον κλάδο της Εταιρείας παράγοντες, όπως είναι
η οικονομική αβεβαιότητα και η ύφεση.
Ειδικά στην ελληνική αγορά, οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώθηκαν με ραγδαίο ρυθμό το
2015, επηρεάζοντας ανάλογα τις προοπτικές για την παραγωγή, την απασχόληση και τις
διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει σημαντικά δημοσιονομικά
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προβλήματα με αποτέλεσμα τη λήψη έκτακτων μέτρων για την ενίσχυση του κρατικού
προϋπολογισμού.
Μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον αβεβαιότητας και οικονομικής αστάθειας μια ακριβής
εκτίμηση της πορείας της, ειδικά της ελληνικής αγοράς από την πλευρά της Διοίκησης δεν είναι
δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Παρόλα αυτά η Εταιρεία για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση
των νέων συνθηκών εντείνει τις προσπάθειες παραγωγής θετικών ταμιακών ροών και μείωσης
του λειτουργικού κόστους, ενώ παράλληλα εντείνονται οι προσπάθειες σχεδιασμού και
ανάπτυξης νέων και βελτιωμένων προϊόντων ικανά να καλύψουν τις ανάγκες υφιστάμενων ή
δυνητικών πελατών της.
4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4.1 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα ιδιοχρησιμοποιύμενα πάγια της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2017

Ακινήτα

Λοιπός εξοπλισμός

8.597,23

3.360,36

11.957,59

-543,13

-1.143,79

-1.686,92

8.054,10

2.216,57

10.270,67

0,00

2.197,41

2.197,41

-323,24

-426,47

-749,71

8.597,23

5.557,77

14.155,00

-866,37

-1.570,26

-2.436,63

7.730,86

3.987,51

11.718,37

0,00

6.632,18

6.632,18

-323,24

-2.843,38

-3.166,62

8.597,23

12.189,95

20.787,18

Προσθήκες
Δαπάνη απόσβεσης
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2017
Προσθήκες
Δαπάνη απόσβεσης
Κόστος

Σύνολο

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

-1.189,61

-4.413,64

-5.603,25

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2018

7.407,62

7.776,31

15.183,93

4.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σχεδόν στο σύνολό τους λογισμικά προγράμματα.
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Ποσά σε €

Λοιπά άϋλα

Κόστος

Σύνολο

10.512,22

10.512,22

-512,20

-512,20

10.000,02

10.000,02

Προσθήκες

22.559,57

22.559,57

Δαπάνη απόσβεσης

-2.661,06

-2.661,06

Κόστος

33.071,79

33.071,79

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

-3.173,26

-3.173,26

29.898,53

29.898,53

1.537,60

1.537,60

Δαπάνη απόσβεσης

-4.805,03

-4.805,03

Κόστος

34.609,39

34.609,39

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

-7.978,29

-7.978,29

26.631,10

26.631,10

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2017

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2017
Προσθήκες

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2018

4.3 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Το μεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιμο σε
διάστημα πέραν των 12 μηνών, όπως επίσης, το μεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων είναι πληρωτέο σε διάστημα πέραν των 12 μηνών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αποτιμηθεί με
τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την
οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους
παραπάνω θεσπισμένους φορολογικούς συντελεστές.
Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει
χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρείας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και
όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές, αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε €

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

Αναβαλόμενη Αναβαλόμενη

Αναβαλόμενη Αναβαλόμενη

φορολογική

φορολογική

φορολογική

φορολογική

απαίτηση

υποχρέωση

απαίτηση

υποχρέωση

1.334,02

248,52

2.156,26

954,79

1.334,02

248,52

2.156,26

954,79

Απόσβεση
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση /
(υποχρέωση)

248,52

1.085,50
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Αντίστοιχα ο αναβαλλόμενος φόρος που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων
αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

01/01 - 31/12/2018

01/01 - 31/12/2017

Έσοδα/ (Έξοδα) Καθαρή Θέση

Έσοδα/ (Έξοδα) Καθαρή Θέση

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο

364,49

248,52

954,79

954,79

364,49

248,52

954,79

954,79

4.4 Εμπορικές απαιτήσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Εμπορικές απαιτήσεις» αφορά ανοικτά υπόλοιπα από πελάτες
από την συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας.
Ποσά σε €

31/12/2018

31/12/2017

Δάνεια και απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους

42.490,07

147.841,38

0,00

0,00

42.490,07

147.841,38

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις – καθαρές

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη
αξία

αυτών

των

βραχυπρόθεσμων

χρηματοοικονομικών

περιουσιακών

στοιχείων

δεν

καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία
τους.
Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν
απομείωση τους.
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4.5 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

31/12/2018

31/12/2017

Λοιπές απαιτήσεις
Μακροπρόθεσμες
Εγγυήσεις

1.601,00

1.601,00

1.601,00

1.601,00

31.375,87

88.932,51

1.986,47

27.922,94

5.295,14

5.295,14

5.904,90

4.656,62

Λοιπές απαιτήσεις

44.562,38

126.807,21

Σύνολο

46.163,38

128.408,21

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες
Χορηγηθέντα δάνεια σε τρίτους & προσωπικού
Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη
συνδεδεμένες οντότητες
Λ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και
πιστώσεων
Απαίτηση ΦΠΑ
Λοιποί χρεώστες

4.6 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Ποσά σε €

31/12/2018

Ταμείο μετρητών

31/12/2017

45,27

402,79

Καταθέσεις όψεως:
Σε ευρώ

20.646,14

11.644,19

Σύνολο

20.691,41

12.046,98

Τα λογιστικά υπόλοιπα του ταμείου και των ταμειακών ισοδυνάμων προσεγγίζουν την εύλογη
αξία τους.
4.7 Μετοχικό κεφάλαιο
Η ανάλυση του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:
Ποσά σε €

Αριθμός Μετοχών Κοινές Μετοχές

Υπόλοιπο την 1/1/2017

30.000

Νέο κεφάλαιο που εκδόθηκε σε μετρητά

30.000

Υπόλοιπο την 31/12/2017

60.000

Νέο κεφάλαιο που εκδόθηκε σε μετρητά

0

Υπόλοιπο την 31/12/2018

60.000
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Σύνολο

30.000,00 30.000,00
30.000,00

30.000,00

60.000,00 60.000,00
0,00

0,00

60.000,00 60.000,00
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4.8 Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό
Οι προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους που εμφανίζονται στις

οικονομικές

καταστάσεις του Συνεταιρισμού την 31 Δεκεμβρίου 2018 και την 31 Δεκεμβρίου 2017,
αναλύονται ως εξής :
Ποσά σε €

31/12/2018

31/12/2017

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1η Ιανουαρίου

4.143,00

Δαπάνη τόκου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) στην υποχρέωση
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου

78,33

53,86

1,03

2.443,46

771,27

2.298,30

-3.292,37

4.342,02

4.143,00

Μέθοδος Αποτίμησης
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η οριζόμενη στο Δ.Λ.Π. 19, μέθοδος προβεβλημένης
πιστωτικής μονάδας (projected unit credit).
Με βάση την μεθοδολογία αυτή, κάθε έτος υπηρεσίας δημιουργεί μία επιπρόσθετη μονάδα
δικαιούμενης παροχής και αποτιμάται ξεχωριστά για τον προσδιορισμό της τελικής υποχρέωσης
της εταιρείας Με αυτό τον τρόπο, η μέθοδος αυτή μας επιτρέπει να καθορίσουμε τόσο τις
αποζημιώσεις που προκύπτουν από την ολοκληρωμένη υπηρεσία των μελών της εταιρείας κατά
την ημερομηνία αποτίμησης όσο και τις αναμενόμενες παροχές που προκύπτουν λόγω της
απασχόλησης των εργαζομένων κατά την τρέχουσα χρήση. Επίσης, όπου καθίσταται δυνατή η
εφαρμογή, με την μέθοδο αυτή προσδιορίζεται η παρούσα αξία του κόστους προϋπηρεσίας.
Σύμφωνα με την ορολογία των ΔΛΠ19, η παρούσα αξία των αναμενομένων υποχρεώσεων της
εταιρείας που προέρχεται από την υπηρεσία των μελών της τόσο κατά την τρέχουσα όσο και τις
προηγούμενες χρήσεις αναφέρεται ως Παρούσα αξία υποχρεώσεων καθορισμένης παροχής
(DBO) ενώ η αύξηση στην παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που
προέρχεται από την απασχόληση των εργαζομένων κατά την τρέχουσα χρήση/περίοδο
αναφέρεται ως Κόστος τρέχουσας Απασχόλησης (Service Cost). Το Κόστος Προϋπηρεσίας
ορίζεται ως η αύξηση στην παρούσα αξία της δέσμευσης καθορισμένων παροχών για την
υπηρεσία των εργαζομένων σε προηγούμενες περιόδους, που καταλήγει στην τρέχουσα περίοδο
από την εισαγωγή ή τις μεταβολές στις παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή λοιπών
μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζομένους (Past Service Cost).
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ
Αναλογιστική Αποτίμηση Υποχρεώσεων Προσωπικού (ΔΛΠ19)

31/12/2018

Παρούσα Αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων

4.342,02

Μη καταχωρούμενα Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)

-

Μη καταχωρούμενο κόστος προυπηρεσίας

-

Καθαρή Υποχρέωση καταχωρούμενη στον Ισολογισμό

4.342,02 €

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Κόστος Παρούσας απασχόλησης

2.443,46

Κόστος Τόκων

53,86

Αναλογιστικά (Κέρδη)/Ζημιές που καταχωρήθηκαν στην χρήση
Έξοδο Χρήσης

2.497,32

Έξοδα επίδρασης Περικοπής/Διακανονισμο/Παροχής λήξης
Κόστος προυπηρεσίας

11.740,15

Συνολικό έξοδο/(έσοδο) χρήσης

14.237,47

Μεταβολή στην Καθαρή Υποχρέωση καταχωρούμενη στον Ισολογισμό
Καθαρή υποχρέωση στην έναρξη της χρήσης

4.143,00

Καταβληθείσες Αποζημιώσεις

-

Σύνολο Δαπάνης που αναγνωρίσθηκε στον λογ/σμό αποτελεσμάτων
Συνολικό ποσό που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση
Καθαρή Υποχρέωση στο τέλος της χρήσης

14.237,46
(14.038,45)
4.342,01

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 1η Ιανουαρίου

4.143,00

Κόστος παρούσας απασχόλησης

2.443,46

Κόστος Τόκων

53,86

Καταβληθείσες Αποζημιώσεις

-

Κόστος προυπηρεσίας

11.740,15

Αναλογιστικά (Κέρδη)/ζημιές :Χρηματοοικονομικές παραδοχές
Αναλογιστικά (Κέρδη)/ζημιές : Εμπειρία

346,68
(14.385,13)

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 31η Δεκεμβρίου

4.342,02

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:
Προεξοφλητικό Επιτόκιο
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε 1,57% προεξοφλητικό επιτόκιο.
Μελλοντική Αύξηση Μισθών
Η μέση μακροχρόνια αύξηση του μισθολογίου εκτιμήθηκε σε 1,00% για κάθε έτος.
Πληθωρισμός
Έχει γίνει υπόθεση πληθωρισμού 2,00% ετησίως.
Πίνακας Θνησιμότητας
Χρησιμοποιείται κατά την εκπόνηση των ο Ελληνικός Πίνακας Θνησιμότητας ΕΑΕ2012P,που είναι
κοινός για άνδρες και γυναίκες σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί της
ισότητας των δυο φύλων.
Ποσοστό Οικειοθελούς Αποχωρήσεως
Στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε ποσοστό οικειοθελών αποχωρήσεων ίσο με 0%.
Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης
Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Κύριας
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Ασφάλισης κάθε εργαζομένου και λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 4093/2012.
Η ανάλυση ευαισθησίας στις ανωτέρω παραδοχές έχει ως ακολούθως:
Αναλογιστική

Μεταβολές Βασικών Παραμέτρων

υποχρέωση 31/12/2018

Μεταβολή %

Τεχνικό επιτόκιο: +0,50%
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

3.769

-13,2%

5.007

15,3%

4.976

14,6%

3.788

-12,8%

Τεχνικό επιτόκιο: -0,50%
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Αύξηση μισθών: +0,25%
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Μείωση μισθών: -0,25%
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

4.9 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2018

31/12/2017

Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες

24.220,21

97.049,38

Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες

19.793,78

17.514,62

0,00

9.920,24

Επιταγές πληρωτέες
Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής
Σύνολο

18.117,37

31.939,25

62.131,36

156.423,49

4.10 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2018

31/12/2017

Βραχυπρόθεσμες
Λοιποί πιστωτές
Υποχρεώσεις - συνδεδεμένες οντότητες
Λοιπές
Σύνολο
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6.329,61

6.051,99

23.768,65

113.613,97

0,00

0,00

30.098,26

119.665,96
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4.11 Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2018

31/12/2017

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος

144,09

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών & Ειδική Εισφορά
Αλληλεγγύης
Φόροι αμοιβών τρίτων

2.080,20

1.856,71

3.275,42

600,00

0,00

0,00

5.355,62

2.600,80

Λοιποί Φόροι
Σύνολο

4.12 Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

01/01 - 31/12/2018
Παροχής Υπηρεσιών Λιανική Λοιπά

Σύνολο

- σε εξωτερικούς πελάτες

193.362,03

0,00

0,00 193.362,03

- σε πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες

101.634,97

0,00

0,00 101.634,97

294.997,00

0,00

0,00 294.997,00

Καθαρές πωλήσεις

01/01 - 31/12/2017
Παροχής Υπηρεσιών Λιανική Λοιπά
- σε εξωτερικούς πελάτες

126.394,25

- σε πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες
Καθαρές πωλήσεις

0,00

Σύνολο

0,00 126.394,25

124.146,40

0,00

0,00 124.146,40

250.540,65

0,00

0,00 250.540,65

Η εταιρεία τη προηγούμενη χρήση, δεν είχε έσοδα από ασφαλιστικές προμήθειες.
4.13 Κόστος Πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

01/01 - 31/12/2018

01/01 - 31/12/2017

-127.146,75

-123.292,13

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

-62.643,73

-46.776,31

Παροχές τρίτων

-18.160,99

-29.493,86

-6.954,61

-12.400,58

-22.840,06

-6.473,62

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Φόροι-Τέλη
Έξοδα Διαφήμισης - Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

-6.775,90

-2.899,15

-244.522,03

-221.335,65
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4.14 Λοιπά έσοδα και έξοδα
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

01/01 - 31/12/2018

01/01 - 31/12/2017

125,00

-58,62

125,00

-58,62

Λοιπά έσοδα και κέρδη
Λοιπά
Σύνολο
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά
Σύνολο

-1.019,64

0,00

-1.019,64

0,00

4.15 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

01/01 - 31/12/2018

01/01 - 31/12/2017

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

-7.435,68

-7.239,01

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

-3.684,93

-2.751,55

Παροχές τρίτων

-1.068,29

-1.734,93

-409,09

-729,45

-1.343,53

-380,80

-398,58

-170,54

-14.340,11

-13.006,28

01/01 - 31/12/2018

01/01 - 31/12/2017

-14.895,33

-14.485,44

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

-7.369,85

-5.503,10

Παροχές τρίτων

-2.136,59

-3.469,87

Φόροι-Τέλη
Έξοδα Διαφήμισης - Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

4.16 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Φόροι-Τέλη
Έξοδα Διαφήμισης - Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο
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-818,19

-1.458,89

-2.687,07

-761,60

-797,17

-341,08

-28.704,19

-26.019,97
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4.17 Φόροι
Ποσά σε €

01/01 - 31/12/2018

01/01 - 31/12/2017

-2.834,32

0,00

590,30

223,96

-2.244,02

223,96

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της Εταιρείας για το 2018 είναι 29%.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015.
Για τη χρήση 2018 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά
τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018. Αν μέχρι την ολοκλήρωση
του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές
δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και
31 Δεκεμβρίου 2016, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε €

2018

2017

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε μητρική

101.634,97

124.146,40

101.634,97

124.146,40

7.256,39

6.729,55

7.256,39

6.729,55

23.768,65

113.613,97

23.768,65

113.613,97

Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Από μητρική
Υποχρεώσεις
Σε μητρική

6. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση
της Εταιρείας την 31/12/2018.
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7. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων που η
τέλεση τους ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της
Εταιρείας.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Το Μέλος Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Θεόδωρος-Βασίλειο Καραμήτρος

Ευστάθιος Φρούσος

Μιχαήλ Σπαθής

Α.Φ.Μ. 014625662

Α.Φ.Μ. 077257330

Α.Δ.Τ. ΑΕ 079504

Α.Δ.Τ. ΑΝ 083234

Α.Μ. ΟΕΕ 103536 β’ Τάξης

Α.Μ. ΟΕΕ 34562 Α’ Τάξης
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