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Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και δ. τ. «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 – 31/12/2016)
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κ.Ν. 2190/1920, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεση για τα
πεπραγμένα της χρήσης 2016 για την εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και δ.τ. «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ» (η «Εταιρία») και σας
υποβάλλουμε προς έγκριση τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν,
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν
σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική
πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2016. Περιγράφονται όλα
τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016
καθώς και η επίδραση αυτών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρία στο
μέλλον.
Εξέλιξη Μακροοικονομικής Κατάστασης
Το 2016, ο ρυθμός παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης μειώθηκε οριακά στο 3,1% (2015: 3,2%), ενώ ο
ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου εμπορίου υποχώρησε περαιτέρω σε 1,9% (2015: 2,8%, 2014: 3,8%). Το
ξένο συνάλλαγμα και οι χρηματιστηριακές αγορές παρουσίασαν έντονη μεταβλητότητα, ενώ έκλεισαν με
θετικές ετήσιες μεταβολές.

Οι κύριοι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί δείκτες της ελληνικής

οικονομίας βελτιώθηκαν αισθητά το 2016, υπερβαίνοντας τους στόχους που έθεσε για το έτος αυτό η
ελληνική κυβέρνηση και οι πιστωτές της χώρας. Το ΑΕΠ παρουσίασε μηδενική ανάπτυξη, αντί για
προβλεπόμενη ύφεση κατά -0,3%. Το πλεόνασμα πρωτογενούς προϋπολογισμού υπερέβη το 4,0% του
ΑΕΠ, έναντι στόχου 0,5%.
Η ανεργία μειώθηκε στο 23,1%, σημειώνοντας πτώση κατά 1,2% περίπου για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Ωστόσο, η ρευστότητα παρέμεινε ιδιαίτερα περιορισμένη στην πραγματική οικονομία και, παρά τη
χαλάρωση ορισμένων κανόνων, το καθεστώς ελέγχων κεφαλαίου που επιβλήθηκε τον Ιούνιο του 2015
παρέμεινε σε ισχύ. Στον ελληνικό τραπεζικό τομέα η διαδικασία απομόχλευσης εξακολούθησε να
υφίσταται, με τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα να υποχωρούν κατά -1,4% (2015: -2,0%). Οι τραπεζικές
καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν ετήσια αύξηση 5,1%, η οποία όμως απορροφήθηκε από την
προσπάθεια του τραπεζικού συστήματος να μειώσει τη χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού επείγουσας
βοήθειας για την παροχή ρευστότητας (ELA) του Ευρωσυστήματος.
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Δραστηριότητα
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:
Ασφαλίσεις Ζημιών:
-Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, που καλύπτουν κάθε είδους αστική ευθύνη για
ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση αυτοκινήτων.
-Ασφαλίσεις Λοιπών Κλάδων Ζημιών, που καλύπτουν ασφαλίσεις ατυχημάτων, ασθενειών, χερσαίων
οχημάτων, πλοίων, μεταφερόμενων εμπορευμάτων, πυρός, γενικής αστικής ευθύνης, χρηματικών
απωλειών, Νομικής Προστασίας, Οδικής Βοήθειας, κλπ.
Ασφαλίσεις Ζωής:
-Ασφαλίσεις επιβίωσης, θανάτου, μικτές, μόνιμης ολικής ανικανότητας και λοιπών ατυχημάτων καθώς και
νοσοκομειακή περίθαλψη και λοιπές συμπληρωματικές καλύψεις.
Κατά την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρία είχε την κάτωθι παραγωγή Ασφαλίστρων:

(11.1)%

2.9%

(1.9)%

1.

Εταιρική Διακυβέρνηση - Επιχειρησιακή Οργάνωση

Με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών, δηλαδή των μετόχων της,
των ασφαλισμένων της και των εργαζομένων της, η Εταιρία διατηρεί ένα πλήρες σύστημα διακυβέρνησης,
ευθυγραμμισμένο με το θεσμικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης. Το σύστημα αυτό συνίσταται από
τη Διοίκηση και τις Επιτροπές της, καθώς και τις αντίστοιχες Λειτουργίες.
Διοίκηση (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο)
Ανώτατο όργανο της Εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρίας
καθώς και δεξιότητες και εμπειρία ώστε να χειριστούν τους κυριότερους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται
ή ενδέχεται να εκτεθεί η Εταιρία.
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Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
Στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρονται οι ανεξάρτητες Επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων


Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., καθώς
και στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης της Εταιρίας Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα με
πρόσκληση του Προέδρου της αλλά και όσες φορές κρίνει απαραίτητο για επιτέλεση της αποστολής
της.



Επιτροπή Ελέγχου έχει σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας, της επάρκειας
και της αποτελεσματικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου, με βάση τις καταγεγραμμένες διαδικασίες
καθώς και τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και των εποπτικών
αρχών.



Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Αναλογιστικής έχει σκοπό να καλύπτονται αποτελεσματικά
όλες οι μορφές κινδύνων, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της εποπτεύουσας αρχής καθώς
και να διασφαλίζεται ο ενοποιημένος έλεγχός τους, η εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους και ο
απαιτούμενος συντονισμός. Ενσωματώνει και τις εργασίες της

Αναλογιστικής, σκοπός της οποίας

είναι η διασφάλιση του ενοποιημένου έλεγχου της, η εξειδικευμένη αντιμετώπιση των κινδύνων που
θα μπορούσαν να προκληθούν από την δυσλειτουργία της καθώς και ο απαιτούμενος συντονισμός
μέσα στο πλαίσιο της Εταιρίας για την εύρυθμη λειτουργία της.
Τακτικές Επιτροπές
Προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο της, η Εταιρία έχει συστήσει επιπλέον επιτροπές, με
σκοπό την συνεχή επικοινωνία και διάχυση της πληροφορίας ανάμεσα στις Διευθύνσεις καθώς μέλη τους
είναι στελέχη από επικουρούμενα τμήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται:


Επενδυτική Επιτροπή



Επιτροπή διαχ/σης έργων ανάπτυξης νέων ασφαλιστικών προγ/των



Επιτροπή διαχ/σης έργων πληροφορικής



Επιτροπή διαχ/σης μεγάλων ζημιών

Βασικές Λειτουργίες - Πολιτικές – Κανονισμοί
Οι εργασίες της Εταιρίας πραγματοποιούνται με βάση το στρατηγικό της πλάνο και εντός του πλαισίου που
ορίζει το σύνολο των πολιτικών - κανονισμών που έχει θεσπίσει, που περιγράφουν την κατανομή ρόλων
και καθηκόντων.
Επιπλέον η Διοίκηση με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων της, των μετόχων της και των
ασφαλισμένων της έχει προσαρμοστεί στα οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο περί εταιρικής
διακυβέρνησης, παρακολουθεί και ενημερώνεται σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των
τεσσάρων βασικών λειτουργιών, δηλαδή του Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης,

Αναλογιστικής και Διαχείρισης Κινδύνων.
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Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Η Εταιρία έχει μεταβεί ομαλά στο νέο εποπτικό πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ καταγράφοντας δείκτες
κεφαλαιακής κάλυψης φερεγγυότητας που υπερβαίνουν το 100%, με τη χρήση του μεταβατικού μέτρου
υπολογισμού του μετοχικού κινδύνου και την επίπτωση της δυνατότητας απορρόφησης ζημιών (LAC), από
την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου πλαισίου και σε κάθε περίοδο εποπτικής αναφοράς έκτοτε. Διατηρεί
επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του απαιτούμενου κεφαλαίου, για την καλυπτόμενη περίοδο στην
παρούσα αναφορά, με δείκτη κάλυψης των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας 105,73% και δείκτη
κάλυψης των Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 326,78%.
Βάσει των προεκτεθέντων η διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι ισχύει η αρχή της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern), βάσει της οποίας έχουν συνταχθεί οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
2.

Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2016
Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας, για τη χρήση 2016 έχουν ως εξής:

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν για το 2016 σε € 2.710 χιλ. και σε € 1.698 χιλ. μετά από φόρους, έναντι €
2.179 χιλ. προ φόρων και € 886 χιλ. μετά από φόρους το 2015.
Τα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων ανήλθαν σε € 48.323 χιλ.
έναντι ποσού € 51.648 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 6,4% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος.
Η ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων ανήλθε για τη χρήση 2016 στο ποσό των €
17.077 χιλ. έναντι ποσού € 20.244 χιλ της χρήσεως 2015, παρουσιάζοντας μείωση 15,6%.
Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν, για τη χρήση 2016 στο ποσό των € 14.278 χιλ. έναντι ποσού €
14.220 χιλ. για την χρήση 2015, ενώ τα λοιπά έξοδα ανήλθαν για τη χρήση 2016 στο ποσό € 2 χιλ. έναντι
ποσού € 3 χιλ. για το 2015.
Τα έσοδα των επενδύσεων ανήλθαν για τη χρήση 2016 στο ποσό € 1.628 χιλ. έναντι ποσού 424 χιλ. για
τη χρήση 2015.

Τα αποτελέσματα της Εταιρίας κατά τομέα δραστηριότητας είναι τα παρακάτω:
Αστ.Ευθ.
Χρήση 2016

(1)

Ασφάλειες Ζωής

Mικτά Δουλευμένα ασφάλιστρα
Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα

€ 3.153.608

Aυτοκινήτων
€ 30.584.065

Λοιποί Κλάδοι
€ 15.060.524

Σύνολα
€ 48.798.197

(2.182.702)

(12.601.259)

(3.861.022)

(18.644.983)

Ασφαλιστικές αποζημειώσεις (αναλογία εταιρίας)

(359.491)

(13.184.621)

(3.533.055)

(17.077.167)

Ασφαλιστικές προβλεψεις

(170.424)

5.970.160

(72.246)

(1.823.193)

Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής
Τεχνικό Αποτελέσμα

€ 368.744

(1): Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
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€ 8.945.151

(83.666)
(1.703.153)

€ 5.879.629

5.716.070
(3.598.592)

€ 15.193.524
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Απόδοση Επενδύσεων (“Investment Performance”)
Οι αποδόσεις των επενδύσεων της Εταιρίας παρότι θετική, επηρεάστηκε από την πορεία των διεθνών
χρηματαγορών αλλά και από την συντηρητική διάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Η μέση
απόδοση (%) για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανήλθε σε 2% από 0,5% την
προηγούμενη χρονιά. Σε αυτό συνέβαλε η ενεργητικότερη διαχείριση των επενδύσεων της Εταιρίας, η
οποία πραγματοποιήθηκε:
i.

διατηρώντας παράλληλα την αξία του χαρτοφυλακίου στα ίδια επίπεδα των €80 εκ. και

ii.

αυξάνοντας την αξία του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό των αποθεμάτων ιδίας κράτησης

Η κατανομή του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας για τις χρήσεις 2015 και 2016 παρουσιάζεται κατωτέρω

2016 -EUR80,6εκ

2015 – EUR80,6εκ
3%

3%

39%

0%

12%

16%

12%

14%

39%

14%

16%

39%

7%
0%

7%

7%

23%
0%

0%

26%

23%

Ομόλογα

Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια

Μετοχές Μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Λοιπά Χρεόγραφα

Ακίνητα

Προθεσμιακές Καταθέσεις
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3.

Οικονομική θέση
Η οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται στο ποσό των € 49.629 χιλ. έναντι ποσού €

48.023 χιλ. κατά την 31/12/2015.
Το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται σε € 182.155 χιλ. έναντι € 188.066 χιλ. για την χρήση 2015
παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,1% οφειλόμενη κυρίως στην μείωση των επενδύσεων ως αποτέλεσμα της
μείωσης των ασφαλιστικών προβλέψεων και στη βελτίωση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης ήταν € 7.560 χιλ. έναντι της
προηγούμενης χρήσης 2015 που ήταν € 7.726 χιλ.
Σημειώνεται ότι όλες οι ανωτέρω επιδόσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρίας επιτεύχθηκαν μέσα σε
ένα ιδιαίτερα ασταθές οικονομικό περιβάλλον.
4.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Η συνολική απαίτηση κεφαλαιακής φερεγγυότητας (SCR) της Εταιρίας προκύπτει από την συνάθροιση των
κινδύνων αγοράς, αντισυμβαλλόμενων, και ασφαλιστικού κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη τις συσχετίσεις
μεταξύ των κινδύνων (diversification effect), τον λειτουργικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει η Εταιρία, την
επίπτωση που έχει η δυνατότητα απορρόφησης ζημιών (LAC) που ανέρχεται σε 2,4 εκατ.ευρώ ή 5,1% επί
του Total SCR.
Η Εταιρία δεν έχει χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες παραμέτρους ανάληψης κινδύνων κατά τον υπολογισμό
των ασφαλιστικών κινδύνων (USP).
Η Εταιρία διατηρεί επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του απαιτούμενου κεφαλαίου για την καλυπτόμενη
περίοδο στην παρούσα αναφορά με δείκτη κάλυψης των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας
105,73% και δείκτη κάλυψης των Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 326,78%.

31 Δεκεμβρίου 2016

Ποσό (Eur)

Βασικά ίδια κεφάλαια

46.716.513,13

Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

-

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια

31 Δεκεμβρίου 2016 (Eur)

46.716.513,13

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις

Ελάχιστες Κεφαλαιακές

Φερεγγυότητας (“Solvency Capital

Απαιτήσεις (“Minimum Capital

Requirements - SCR”)

Requirements – MCR”)

SCR-MCR

44.181.683,89

14.295.745,46

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια

46.716.513,13

46.716.513,13

105,73%

326,78%

Δείκτης κάλυψης
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5.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
H Εταιρία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην αγορά των ασφαλίσεων και των

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και σε αυτό το πλαίσιο εκτίθεται σε μια σειρά από κινδύνους. Η ύπαρξη
αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων αποτελεί για την Διοίκηση της Εταιρίας βασικό παράγοντα
περιορισμού του βαθμού έκθεσης σε κινδύνους, ενώ προστατεύει, σε μεγάλο βαθμό, τόσο τους μετόχους
της όσο και τους ασφαλισμένους της.
Η Διοίκηση της Εταιρίας, υιοθετεί πρακτικές και μεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνων ευθυγραμμισμένες με
τις οδηγίες και απαιτήσεις των Εποπτικών Αρχών που την εποπτεύουν.
Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει στρατηγική και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, καθώς και
διαδικασίες εντοπισμού, μέτρησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αναφοράς των κινδύνων. Το πλαίσιο
διαχείρισης κινδύνων συμπληρώνουν η Αναλογιστική Λειτουργία, η Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης
και η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου.
Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία παρουσιάζονται συνοπτικά κατωτέρω:

Περιοχή

Περιγραφή

Κινδύνων
Κίνδυνος

Το επιχειρηματικό – στρατηγικό πλάνο για την τριετία 2017-2019 έχει στηριχθεί στην

υλοποίησης

εκτιμώμενη προοπτική εξέλιξης του ΑΕΠ και δεδομένης της συσχέτισης ΑΕΠ με την

επιχειρηματικού

εξέλιξη

πλάνου

ασφαλιστικής αγοράς συνολικότερα και της Εταιρίας ειδικότερα. Τα μεγέθη

της

Ασφαλιστικής

αγοράς,

έχει

θεωρήσει

αναλογική

μεταβολή

της

ενδιαφέροντος ως εκ τούτου αφορούν (α) τα ασφάλιστρα, (β) τις αποζημιώσεις, (γ)
τα έξοδα, (δ) τα κέρδη και (ε) την κεφαλαιακή επάρκεια. Ως εκ τούτου οι κίνδυνοι
που προκύπτουν αφορούν την εξέλιξη αυτών των μεγεθών.
Η Εταιρία παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του επιχειρηματικού πλάνου ώστε
να είναι σε θέση να πάρει κατάλληλα μέτρα για την υλοποίησή του σε περίπτωση
απόκλισης από τους αρχικούς στόχους.
Ασφαλιστικός

Ως ασφαλιστικοί ορίζονται οι κίνδυνοι που πηγάζουν από την παραγωγική

κίνδυνος

δραστηριότητα της ασφαλιστικής Εταιρίας, ήτοι
 την ανάληψη των κινδύνων προς ασφάλιση και
 την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, σε περίπτωση επέλευσης της
ασφαλιστικής περίπτωσης.
Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σημαντικά αφενός μεν λόγω της διασποράς του σ’ ένα
μεγάλο πλήθος ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αφετέρου δε λόγω της εφαρμοζόμενης
πολιτικής ανάληψης κινδύνων, της πολιτικής αντασφάλισης και των εσωτερικών
κανόνων λειτουργίας της Εταιρίας.

Κίνδυνος

Οι κίνδυνοι ενδιαφέροντος είναι αυτοί που αφορούν στις επενδύσεις και απορρέουν

αγοράς

κυρίως από τις διακυμάνσεις των τιμών αγοράς, όπως είναι οι τιμές των μετοχών, των
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ομολόγων, των επιτοκίων, των συναλλαγματικών διαφορών.
Η Εταιρία χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους για την μέτρηση και παρακολούθηση
του κινδύνου αγοράς καθώς και του κινδύνου από την ελλιπή αντιστοίχιση
ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στοιχείων ενεργητικού.
Πιστωτικός

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει κυρίως από την

κίνδυνος

ανικανότητα κάποιου αντισυμβαλλόμενου να τηρήσει το δικό του μέρος της
υποχρέωσης. Η Εταιρία αναγνωρίζει ως βασικότερες κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου,
τον κίνδυνο από συνεργάτες /διαμεσολαβούντες και τον κίνδυνο από αντασφαλιστές.
Ο κίνδυνος από συνεργάτες/διαμεσολαβούντες απορρέει από το γεγονός ότι
αυτοί μπορεί να μην είναι σε θέση να καταβάλλουν μέρος των ποσών που
οφείλουν στην Εταιρία. Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που
απαιτούνται για την είσπραξή τους, ενώ για όσες οφειλές κρίνονται ως επισφαλείς
σχηματίζονται οι αναγκαίες προβλέψεις.
Όσον αφορά τον κίνδυνο από αντασφαλιστές η Εταιρία συνεργάζεται με
αντασφαλιστές που έχουν υψηλό επίπεδο πιστοληπτικής διαβάθμισης, ενώ
εισπράττει σε σύντομο χρόνο τις τρέχουσες απαιτήσεις της.

Κίνδυνος

Ο Κίνδυνος ρευστότητας περιγράφεται ως ο κίνδυνος από την μη ικανότητα

ρευστότητας

αποπληρωμής υποχρεώσεων με προσήκοντα τρόπο και σε προσήκοντα χρόνο.
Η Εταιρία παρακολουθεί τις χρηματοροές της και φροντίζει με τις κατάλληλες
ενέργειες να υπάρχουν επαρκή ρευστά διαθέσιμα.

Λειτουργικός

Σε αυτή την κατηγορία κινδύνων κατατάσσονται οι κίνδυνοι που απορρέουν κυρίως

κίνδυνος

από την έλλειψη κατάλληλων εσωτερικών διαδικασιών, από το προσωπικό, τα
μηχανογραφικά συστήματα της Εταιρίας αλλά και από εξωτερικά γεγονότα.
Η Εταιρία για τον περιορισμό του κινδύνου έχει θεσπίσει κατάλληλες διαδικασίες για
τον εντοπισμό, την καταγραφή, την αξιολόγηση και τη διαχείρισή του.

Λοιποί

Μία σειρά από συμβάντα πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η

σημαντικοί

μετανάστευση, η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και

κίνδυνοι

η ανησυχία για άλλα επερχόμενα, επιφέρουν σημαντική μεταβλητότητα στο
οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου. Οι συνέπειες αυτών δεν
μπορούν να προβλεφθούν σε επιχειρηματικό επίπεδο, όμως η Εταιρία εφαρμόζοντας
χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση αποσκοπεί στο να αποσοβήσει τυχόν επιδράσεις
στη λειτουργία και απόδοσή της από τέτοιας μορφής εξωγενή γεγονότα.

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί στενά τους κινδύνους αυτούς μέσω της οργανωτικής
δομής/βασικές λειτουργίες και τα ανάλογα εργαλεία και προχωρά στην προληπτική εφαρμογή όλων των
μέτρων που απαιτούνται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση της στους ανωτέρω κινδύνους.
Περισσότερα στοιχεία για την διαχείριση κινδύνων από πλευράς της Εταιρίας συμπεριλαμβάνονται στην
Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2016.
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Προοπτικές
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη λειτουργίας σε ένα διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν περιβάλλον,
τόσο λόγω ιδιαιτεροτήτων της Ελληνικής αγοράς , όσο και λόγω των αλλαγών σε επίπεδο κανονιστικής
συμμόρφωσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η διοίκηση της Εταιρίας έχει φροντίσει με γνώμονα την συνετή
διαχείριση και την συνέπεια προς τους καταναλωτές, για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων αλλαγών
που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της μέσα από την ποιοτική παραγωγή
ασφαλίστρων.
Ο βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο σχεδιάζεται η στρατηγική της Εταιρίας είναι : “Ο συνδυασμός της
οργανικής ανάπτυξης με την λελογισμένη ανάληψη κινδύνων.”
Η ανωτέρω βάση τέθηκε ως η ύψιστη αρχή από το 2011 όταν η Εταιρία ξεκίνησε την προετοιμασία για την
λειτουργία σε περιβάλλον Φερεγγυότητας ΙΙ. Από τότε η Διοίκηση αποφάσισε την ανάληψη κινδύνων, μόνο
με κερδοφόρο τεχνικό αποτέλεσμα με σωστή τιμολόγηση και υπολογισμό των απαιτούμενων ασφαλιστικών
προβλέψεων. Θεώρησε δε αυτό ως κύριο στόχο, διαβλέποντας ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών σε
παγκόσμιο επίπεδο για την επούλωση των συνεπειών της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008
(υπερβάλλουσα ρευστότητα), νομοτελειακά θα οδηγούσαν σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων όπου δεν θα
υπήρχε σωστή τιμολόγηση του αναληφθέντος επενδυτικού κινδύνου. Για τον λόγο αυτό απέφυγε να
συμμετάσχει στην ξέφρενη μείωση των ασφαλίστρων ειδικά στον κλάδο αυτοκινήτου περιορίζοντας - εν
γνώσει της - δραστικά την παραγωγή της αλλά και αναγνωρίζοντας ότι δεν υπήρχαν ελκυστικές αποδόσεις
στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Συνέπεια της προσέγγισης αυτής, ήταν και το γεγονός αποχής της
Εταιρίας από επενδύσεις σε τίτλους έκδοσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα η έκθεση της
Εταιρίας στις αναδιαρθρώσεις του Ελληνικού χρέους (PSI και PSI+) να είναι μηδενική.
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Μικτά Εγγεγραμένα Ασφάλιστρα και Συναφή Έσοδα

Καθαρά Δεδουλευμένα Ασφαλιστρα και Συναφή Έσοδα

Αποθέματα ως % των MEA

Ιδία Κράτηση ως % των ΚΔΑ

Ήδη, η Διοίκηση έχει προχωρήσει με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, στην δημιουργία των
απαραίτητων εκείνων εργαλείων που θα προσφέρουν την ποιοτική πληροφόρηση (αναγνώριση, μέτρηση,
διαχείριση, παρακολούθηση) αναφορικά με τα επίπεδα κινδύνων που συνδέονται με την λειτουργία της
Εταιρίας. Σκοπός είναι να μπορεί η Διοίκηση ως κύριο όργανο αποφάσεων και εφαρμογής στρατηγικής, να
διαμορφώνει την διάθεση ανάληψης κινδύνων, τα επίπεδα ανοχής και τις πολιτικές διαχείρισης αυτών.
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Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την πεποίθηση ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης από τους
θεσμούς θα συνδράμει σημαντικά στην βελτίωση της σταθερότητας του Ελληνικού χρηματοοικονομικού
συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας στον πυρήνα της μία αμιγώς πελατοκεντρική προσέγγιση οι
βασικές προτεραιότητες της Εταιρίας για την επόμενη 3-ετία παρατίθενται παρακάατω:

Δίκτυα διανομής / Γεωγραφική Διαφοροποίηση

1

Επιλεκτική επέκταση με έμφαση σε μη αστικές περιοχές με χαμηλό δείκτη ζημιών

Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου

2

Bελτίωση του δείκτη ζημιών μέσω αυστηρότερων κριτηρίων ανάληψης πελατών,
έλεγχος πιστοληπτικήw ικανότητας πρακτόρων

Συστήματα Πληροφορικής
Νέα συστήματα για μεγιστοποίηση των αυτοματισμών back office /
ελαχιστοποίηση κόστους

3

Ποιότητα δεδομένων

Διαχείριση Επενδύσεων
Στρατηγική / Τακτική κατανομή – μεγιστοποίηση αναμενόμενης απόδοσης /
ελαχιστοποίηση Market risk

4

Επιλογή στην βάση του RoRAC

5

Ανθρώπινοι πόροι
Ομαλή μετάβαση γενεών
Συνεχής εκπαίδευση

Ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας

6

6.

Capital optimization
Capital injection

Έκδοση ομολογιακού δανείου

Με την από 14/6/2017 έκθεση του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή εγκρίσεως για την
έκδοση και διάθεση δια ιδιωτικής τοποθέτησης σε επαγγελματίες επενδυτές ομολογιακού δανείου ποσού
κεφαλαίου έως 10 εκατομμύρια Ευρώ επιλέξιμο προς ταξινόμηση στα βασικά ή συμπληρωματικά ίδια
κεφάλαια κατηγορίας 2 (Tier II), σκοπεύοντας στην βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας που
αποτελεί βασικό επιχειρησιακό στόχο της Εταιρίας.
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7.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία
σύνταξης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων που να επηρεάζουν ουσιωδώς τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας.

8.

Εργασιακά και Περιβαλλοντικά θέματα

Σε προσωπικό απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο 160 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρίας
με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των
βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρίας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης.
Η Εταιρία καθημερινά φροντίζει για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών,
προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Η Εταιρία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης σε συμμόρφωση με
τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία
με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές της με
τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των
εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στον τρόπο
λειτουργίας της.
9.

Διανομή κερδών

Τα αποτελέσματα (κέρδη) της χρήσεως μετά από φόρους ανέρχονται σε € 1.698 χιλ. ενώ τα αποτελέσματα
εις νέον (Ζημίες) ανέρχονται την 31 Δεκεμβρίου 2016 σε € -2.916 χιλ.
Κύριοι Μέτοχοι,
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνετε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τα
πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρήσης 2016 και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και
τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της Χρήσης 2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους όσους συνέβαλαν στην επίτευξη
των στόχων και στην πρόοδο της Εταιρίας το 2016, και ιδιαιτέρως στους Πελάτες, το Προσωπικό και τους
Συνεργάτες.
Νέα Σμύρνη, 14 Ιουνίου 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Θεοχαράκης
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Β. Έκθεση Ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 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.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών
των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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.
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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 Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017
O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 29481
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Γ. Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31/12/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Περιουσιακά Στοιχεία Προοριζόμενα για πώληση
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Απαιτήσεις από ασφάλιστρα
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
Απαιτήσεις από δάνεια
Λοιπές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από φόρους
Προμήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής επομένων χρήσεων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

2016

2015

4.1
4.2
4.3
4.4

19.305.078,01
31.787.239,32
944.155,28
426.936,15

19.669.038,98
31.293.013,50
231.334,61
426.936,15

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

46.380.481,18
33.382.542,45
31.519.145,36
64.930,27
292.347,25
5.863.489,50
278.484,91
4.350.234,14
7.559.762,34

48.962.332,07
37.526.528,74
32.914.239,60
61.157,94
174.657,20
5.411.430,92
313.801,22
3.355.431,78
7.725.777,08

182.154.826,16

188.065.679,79

1.040.081,24
13.530.959,39
60.451.183,97
2.550.610,62
77.572.835,22
4.716.471,81
27.311.499,80
11.829.496,17
6.767.968,85
800.000,00
1.321.058,00
2.206.879,42
54.953.374,05

852.606,01
14.005.971,87
67.784.888,33
2.560.750,00
85.204.216,21
6.245.246,37
26.147.392,29
12.714.564,66
6.258.079,77
800.000,00
1.140.176,00
1.533.233,47
54.838.692,56

132.526.209,27

140.042.908,77

4.22
4.22
4.22

18.560.301,00
6.419.797,20
27.564.158,71

18.560.301,00
6.419.797,20
27.656.620,59

4.22

(2.915.640,02)

(4.613.947,77)

49.628.616,89

48.022.771,02

182.154.826,16

188.065.679,79

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αναλογιστικά Αποθέματα Ασφαλειών Ζωής
Προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων
Λοιπές Ασφαλιστικές Προβλέψεις
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες
Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές
Δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Λοιπές Προβλέψεις
Υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζομένους
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

4.14
4.14
4.14
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά Κεφάλαια
Αποτελέσματα εις νέον
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

17
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2016

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Σημ.

2016

2015

Δουλευμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα

4.23

48.798.197,04

52.824.374,08

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα

4.24

(18.644.983,40)

(22.207.641,45)

30.153.213,64

30.616.732,63

Καθαρά δουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα
Έσοδα επενδύσεων

4.25

695.518,08

872.098,06

Κέρδη / (Ζημίες) από πώληση επενδύσεων

4.26

296.127,90

548.270,02

Κέρδη / (Ζημίες) από αποτίμηση επενδύσεων

4.27

636.577,26

(996.008,91)

Λοιπά έσοδα

4.28

349.114,65

501.043,94

1.977.337,89

925.403,11

32.130.551,53

31.542.135,74

Σύνολο επενδύσεων και λοιπών εσόδων
Σύνολο εσόδων
Αποζημιώσεις ασφαλισμένων

4.29

26.998.512,94

33.032.549,64

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων Αναλογία Αντασφαλιστών

4.29

(9.921.345,53)

(12.788.909,33)

Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων

4.30

(7.156.368,51)

(9.106.745,53)

Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων Αναλογία
Αντασφαλιστών

4.30

1.440.298,52

2.328.643,08

Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής

4.31

3.598.591,86

1.229.090,26

Λειτουργικά έξοδα

4.32

14.277.969,40

14.220.086,00

Χρηματοοικονομικά έξοδα

4.33

181.183,02

445.379,05

Λοιπά έξοδα

4.34

1.615,11

2.516,74

29.420.456,81

29.362.609,91

2.710.094,72

2.179.525,83

(1.011.786,97)

(1.293.396,44)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους

1.698.307,75

886.129,39

Μη αναγνωρισθέντα αναλογιστικά Κέρδη (Ζημίες)

(130.228,00)

206.917,00

Λοιπά συνολικά εισοδήματα, προ φόρων

(130.228,00)

206.917,00

37.766,12

(54.401,45)

(92.461,88)

152.515,55

1.605.845,87

1.038.644,94

Σύνολο εξόδων
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

4.35

Φόροι στα λοιπά εισοδήματα
Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά φόρων
Συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Αποθεματικό από μείωση
Μετοχικό
Διαφορά από έκδοση
ονομαστικής αξίας
κεφάλαιο
μετοχών υπέρ το άρτιο
μετοχών

Λοιπά
Αποθεματικά

Σωρευμένα κέρδη
/ (ζημιές)

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

2015
Υπόλοιπο αρχής χρήσης

16.940.301,00

6.419.797,20

24.823.048,80

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον

-

-

-

Αναλογιστικό Κέρδος (Ζημιά) από Προγράμματα καθορισμένων
παροχών

-

-

-

Αύξηση κεφαλαίου από αποθεματικό Ν. 2065/92
Αποτέλεσμα Χρήσης
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

2.251.644,33

(3.450.665,25)

429.411,91

(429.411,91)

152.515,55

1.620.000,00

-

46.984.126,08
152.515,55

(1.620.000,00)

-

-

-

-

18.560.301,00

6.419.797,20

24.823.048,80

18.560.301,00
-

6.419.797,20
-

24.823.048,80
-

-

-

-

-

-

(92.461,88)
-

-

-

-

-

18.560.301,00

6.419.797,20

24.823.048,80

2.741.109,91

886.129,39

886.129,39

2.833.571,79

(4.613.947,77)

48.022.771,02

2.833.571,79

(4.613.947,77)

48.022.771,02
-

2016
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον
Αναλογιστικό Κέρδος (Ζημιά) από Προγράμματα καθορισμένων
παροχών
Αύξηση κεφαλαίου από αποθεματικό Ν. 2065/92
Αποτέλεσμα Χρήσης
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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(92.461,88)
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1.698.307,75
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)
Σημ.
Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρου εισοδήματος (συνεχιζόμενες
δραστηριότητες)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων
Λοιπές προβλέψεις
Έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα επενδύσεων
Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση/αποτίμηση λοιπών παγίων και άυλων
Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση/αποτίμηση παγίων
Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση/αποτίμηση αξιογράφων
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις
μεταβολές στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία
Μεταβολές στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία:
(Αγορές) αξιογράφων χαρτοφυλακίου
Πωλήσεις αξιογράφων χαρτοφυλακίου
(Αύξηση)/ Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση/ (Μείωση( ασφαλιστικών προβλέψεων
Μεταβολή πρόβλεψης για παροχές στο προσωπικό
Καταβληθέντες φόροι
Μερίσματα, τόκοι και λοιπά συναφή έσοδα
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

01/01 31/12/2016

2.710.094,72
4.32

4.25
4.25
4.34
4.2-4.27
4.25-4.26

4.14

501.147,57
20.400,00
(267.584,78)
(427.933,30)
1.615,11
(70.810,10)
(861.895,06)

01/01 31/12/2015

2.179.525,83
511.261,09
(12.872,37)
(530.425,93)
(341.672,13)
2.516,74
35.598,82
412.140,07

1.605.034,16

2.256.072,12

(25.337.602,66)
28.790.338,84
3.824.671,79
8.674.810,38
(7.631.380,99)
(50.654,00)
(9.414.656,84)
651.312,39
1.111.873,07

(79.283.926,28)
48.157.181,42
4.805.238,06
7.962.203,83
(10.283.000,17)
(63.916,00)
(9.990.962,34)
747.978,77
(35.693.130,59)

(1.277.887,81)
(1.277.887,81)

(1.344.108,34)
(1.344.108,34)

Ταμιακές επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορές / Πωλήσεις άυλων και ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(Αύξηση)/ Μείωση επενδύσεων σε θυγατρικές
Καθαρές ταμιακές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Αύξηση /Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

4.1-4.3

-

(1.620,00)
(1.620,00)

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
αυτώ ν
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτώ ν στην αρχή της
περιόδου

7.725.777,08

44.764.636,01

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτώ ν στη λήξη της περιόδου

7.559.762,34

7.725.777,08

(166.014,74)

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Δ. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
1.

Πληροφορίες για την εταιρία

1.1.

Γενικές Πληροφορίες

H Εταιρία ιδρύθηκε το 1973. Η διάρκεια της Εταιρίας κατά την σύστασή της ορίστηκε σε τριάντα (30) έτη
αρχομένη από την δημοσίευση στο ΦΕΚ του αρχικού καταστατικού δηλ. από 17/09/1973 (ΦΕΚ 1657/73
Τεύχος ΑΕ/ΕΠΕ) και έληγε την 17/09/2003, παρατάθηκε δε με την από 30/06/2003 απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για μία ακόμα 30ετία από την ημερομηνία λήξεώς της,
δηλαδή λήγει την 17/09/2033.
Η έδρα της Εταιρίας στην οποία βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία της είναι στη Λ. Συγγρού 193-195 &
Χρ. Σμύρνης 2 στη Ν. Σμύρνη του νομού Αττικής. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας είναι
www.minetta.gr.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από εννιά (9) μέλη. Η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 30η Ιουνίου 2017. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως
διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουλίου 2016 είχε ως εξής:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος :
Α'Αντιπρόεδρος- μη εκτελεστική :

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

Β’Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΕΤΑΣ

Μέλη:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΔΗΜΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Με την από 15/2/2016 απόφαση του Δ.Σ. έγινε δεκτή η υποβληθείσα παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. και
Αναπληρωτή Δ/ντος Συμβούλου κου Κωνσταντίνου Μπερτσιά και αποφασίστηκε όπως το Δ.Σ. μην προβεί
σε αντικατάσταση – αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους, επίσης αποφασίστηκε όπως όλες οι
αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης του παραιτηθέντος μέλους, που ορίστηκαν με τις από 1/7/2014
και 12/11/2015 αποφάσεις του Δ.Σ. μεταβιβαστούν στον έτερο Αναπληρωτή Δ/ντα Σύμβουλο και
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Μινέτα. Με την από 30/6/2016 απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων επανεκλέχθηκε ο κος Κωνσταντίνος Μπερτσιάς ως μέλος Δ.Σ. σε αναπλήρωση
της από 15/2/2016 κενωθείσας θέσης, που είχε προκύψει με την παραπάνω απόφαση Δ.Σ.
1.2.

Κανονιστικό Πλαίσο

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ο οποίος
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 13/5.2.2016. Ο νέος νόμος αντικαθιστά τον προηγούμενο Ν.Δ. 400/1970 για τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και θέτει σε ισχύ τις απαιτήσεις της Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II)
2009/138/ΕΕ.
1.3.

Φύση δραστηριοτήτων

Συνοπτικά ο σκοπός και το αντικείμενο της εταιρίας είναι :
i.
ii.

Η αναδοχή ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων σύμφωνα με το νόμο κάθε κλάδου, είδους και
φύσεως για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή και σε συνεταιρισμό με τρίτους στην
ημεδαπή και αλλοδαπή
Η ανάληψη, σύμφωνα με το νόμο, της αντιπροσώπευσης κάθε αλλοδαπής ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης, οργανισμού, οργάνωσης και συνεταιρισμού, καθώς και μεσιτών των
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iii.
iv.
v.

Αγγλικών LLOYD’S, επίσης δε η τοποθέτηση αντασφαλειών γενικά σε αλλοδαπές ή ημεδαπές
ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, οργανώσεις, συνεταιρισμούς, ή
μεσίτες των αγγλικών LLOYD’S
Η διενέργεια και διεξαγωγή εκκαθάρισης ασφαλιστικών λογαριασμών ημεδαπών και αλλοδαπών
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, οργανισμών, οργανώσεων, συνεταιρισμών,
καθώς και μεσιτών του αγγλικού LLOYD
Η συμμετοχή της εταιρίας, σύμφωνα με το νόμο, ως ιδρυτικού ή άλλου μέλους της εταιρίας, σε
κοινοπραξίες, οργανισμούς, οργανώσεις και συνεταιρισμούς, που επιδιώκουν τους παραπάνω
σκοπούς ή κάποιους απ’ αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς ή σκοπό και
Κάθε άλλης εργασίας η οποία έχει άμεση ή και έμμεση σχέση με το σκοπό της παρούσας Εταιρίας.
Η Εταιρία δραστηριοποιείται και παρακολουθεί τις δραστηριότητές της στους παρακάτω τομείς:


Ασφαλίσεις Ζημιών που περιλαμβάνουν:





Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, που καλύπτουν κάθε είδους αστική
ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση αυτοκινήτων
Ασφαλίσεις Λοιπών Κλάδων Ζημιών, που καλύπτουν ασφαλίσεις ατυχημάτων,
ασθενειών, χερσαίων οχημάτων, πλοίων, μεταφερόμενων εμπορευμάτων, πυρός, γενικής
αστικής ευθύνης, χρηματικών απωλειών, Νομικής Προστασίας, Οδικής Βοήθειας κ.λ.π..

Ασφαλίσεις Ζωής που περιλαμβάνουν:
Τις ασφαλίσεις επιβίωσης, θανάτου, μικτές, μόνιμης ολικής ανικανότητας και λοιπών
ατυχημάτων καθώς και νοσοκομειακή περίθαλψη και λοιπές συμπληρωματικές καλύψεις.

1.4.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2016, που καλύπτουν περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB),
καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων
(I.F.R.I.C.) της IASB. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρία και
είναι σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2016 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα.
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε συμφωνία με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
συγκεκριμένων κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί από τη Διοίκηση να ασκήσει την κρίση
της στη διαδικασία εφαρμογής των ακολουθούμενων λογιστικών πολιτικών. Τα πεδία τα οποία εμπεριέχουν
υψηλότερο βαθμό κρίσεως ή περιπλοκότητας, ή πεδία στα οποία οι εκτιμήσεις και παραδοχές είναι
σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αποκαλύπτονται στη σημείωση 2.2.
Τα ποσά στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που αποτελεί το λειτουργικό
νόμισμα της Εταιρίας.
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που
παρουσιάζονται.

1.5.

Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Η Εταιρία έχει μεταβεί ομαλά στο νέο εποπτικό πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ καταγράφοντας δείκτες
κεφαλαιακής κάλυψης φερεγγυότητας που υπερβαίνουν το 100%, με τη χρήση του μεταβατικού μέτρου
υπολογισμού του μετοχικού κινδύνου και την επίπτωση της δυνατότητας απορρόφησης ζημιών (LAC), από
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την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου πλαισίου και σε κάθε περίοδο εποπτικής αναφοράς έκτοτε. Διατηρεί
επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του απαιτούμενου κεφαλαίου, για την καλυπτόμενη περίοδο στην
παρούσα αναφορά, με δείκτη κάλυψης των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας 105,73% και δείκτη
κάλυψης των Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 326,78%.
Βάσει των προεκτεθέντων η διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι ισχύει η αρχή της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern), βάσει της οποίας έχουν συνταχθεί οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.

2.

Βασικές Λογιστικές Αρχές

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του 2016 παρουσιάζονται παρακάτω:
2.1.

Πρότυπα και Διερμηνείες

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2016 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση
από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
2.1.1.


Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2343/2015.
Οι κατωτέρω
τροποποιήσεις που αφορούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5 και 7 και τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα 19 και 34 δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρίας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.


ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή διανομή
στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού
σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση
διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης.


ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»

Εξυπηρέτηση συμβάσεων μετά την μεταβίβαση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Εάν μία επιχείρηση μεταβιβάζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο υπό όρους που επιτρέπουν
στον μεταβιβάζοντα να αποαναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο, το Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτεί να
γνωστοποιούνται όλες οι μορφές συνεχιζόμενης ανάμειξης που μπορεί να έχει η μεταβιβάζουσα επί των
μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων. Το Δ.Π.Χ.Α. 7 παρέχει οδηγίες σχετικά με το τι εννοεί με τον
όρο «συνεχιζόμενη ανάμειξη». Η τροποποίηση πρόσθεσε συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει
τις διοικήσεις να προσδιορίσουν εάν οι όροι μιας σύμβασης για εξυπηρέτηση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν μεταβιβαστεί συνιστά «συνεχιζόμενη ανάμειξη». Η τροποποίηση
παρέχει το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) αναδρομικής εφαρμογής.
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η επιπρόσθετη γνωστοποίηση που απαιτείται από το Δ.Π.Χ.Α. 7
«Γνωστοποίηση - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν
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απαιτείται συγκεκριμένα για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός αν απαιτείται από το Δ.Λ.Π. 34. Η
τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ.


ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Φεβρουαρίου 2015. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργού αγοράς υψηλής
ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και
όχι με βάση τη χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας
εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα, χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.


ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων,
πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ
των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση
οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός
της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και
την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις
λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.


ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία
Γνωστοποίησης

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014, αποσαφηνίζουν ότι η
σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές
ασήμαντων πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση,
καθορίζοντας το που και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των
οικονομικών καταστάσεων. Επίσης διευκρινίζονται θέματα σχετικά με τα υποσύνολα και την παρουσίαση
των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων
που προκύπτουν από τις επενδύσεις που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στις 18 Δεκεμβρίου 2015. Δεν υπήρξε σημαντική επίδραση για την Εταιρία.


ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές
απόσβεσης

μεθόδους

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων απόσβεσης βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες
για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου καθώς τα έσοδα δεν θεωρούνται
κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο. Η ανωτέρω θέση δεν ισχύει όταν το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μέτρο
υπολογισμού των εσόδων ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η ανάλωση των οικονομικών
ωφελειών που απορρέουν από το άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι στενά συνδεδεμένα. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015. Η Εταιρία χρησιμοποιεί την μέθοδο
σταθερής απόσβεσης για τα αποσβέσιμα ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία της. Η Διοίκηση εκτιμά
ότι η σταθερή μέθοδος απόσβεσης είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος και αντικατοπτρίζει την ανάλωση
των οικονομικών ωφελειών που απορρέουν από τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία.


ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής
Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε μία
οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή
λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στις 18 Δεκεμβρίου 2015. Η Εταιρία δεν έχει κάνει χρήση αυτής της τροποποίησης.
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ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της
απόκτησης μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένας επενδυτής εφαρμόζει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά
συμμετοχή σε μία κοινή επιχείρηση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24
Νοεμβρίου 2015. Η Εταιρία δεν έχει κάνει χρήση αυτής της τροποποίησης.


ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού
χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για
παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του
μισθού. Η Εταιρία δεν έχει κάνει εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση, αλλά δεν αναμένεται να έχει σημαντική
επίδραση στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.

2.1.2.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν
έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρία

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι
υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα
και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.


ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την
ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της
επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών
ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο
της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε
σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του
ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στις 22 Νοεμβρίου 2016. Η Εταιρία σκοπεύει να εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Α 9 από την 1η Ιανουαρίου 2018 και
σκοπεύει να προβεί στο άμεσο προσεχές διάστημα σε εξέταση των επιπτώσεων και των ενεργειών που θα
πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή του προτύπου αυτού.


ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και
συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του
2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και
ΜΕΔ 31.
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν
από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής
εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και
επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ.,
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πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται
εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες
σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και
των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. Η Εταιρία εξετάζει την επίδραση του
νέου προτύπου στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.


ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 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 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 και χρηματοδοτικές
μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρία εξετάζει την επίδραση του νέου προτύπου στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.


ΔΠΧΑ 10
(Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28
(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της
Κοινοπραξίας του

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι
ολόκληρο το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε
στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή
περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία.


ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές”

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”

Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν
γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται
από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση
και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών”

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με
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τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που
διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ
2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’
ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα
ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμετωπιστούν
οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ
9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το συμβούλιο ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις
εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα:
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά
συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια που μπορεί να προκύψει όταν το ΔΠΧΑ 9
εφαρμόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές συμβάσεις.
• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες,
μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του
ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την
εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία
δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον
εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να
αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η Εταιρία θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018 και δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.


Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς

Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το
Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι
πλέον απαραίτητες.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που
κατέχεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης
οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.
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ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του
προτύπου

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι απαιτήσεις
γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-Β16, ισχύουν για τις συμμετοχές
της οντότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 5 που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα για πώληση, ως
κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες».


ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια
οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και
μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο
πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της
διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές»

Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή
την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο
νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη
νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η
οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη
διερμηνεία η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας,
είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού
στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις
προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη.
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.2.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση τη
διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων, όπως επίσης και τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και δαπανών κατά
τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις
συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων
πληροφοριών. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν το μέλλον και ως συνέπεια, τα πραγματικά
αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισμούς.
2.2.2.

Κρίσεις

Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Εταιρίας και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση
στα ποσά που αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετίζονται κυρίως με:
Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρία απαιτούν την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, κατά την απόκτησή τους, σε διαφορετικές κατηγορίες:
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•

Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη. Για την ταξινόμηση ενός στοιχείου στην κατηγορία αυτή, η
Διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο η Εταιρία
έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους.

•

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση. Αφορά επενδύσεις οι οποίες μπορεί είτε να
κρατούνται μέχρι τη λήξη ή να πωληθούν προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες ρευστότητας ή να
επιτευχθούν κέρδη από μεταβολή των επιτοκίων ή της τιμής ξένων νομισμάτων. Οι επενδύσεις
αυτές αποτιμούνται στην τρέχουσα αξία, όπου οι μεταβολές καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασμό
Ιδίων Κεφαλαίων έως ότου εκποιηθούν ή εισπραχθούν λόγω λήξης ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει
απομείωση στην αξία τους οπότε και μεταφέρονται στα αποτελέσματα.



Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων. Η κατηγορία αυτή έχει δύο υποκατηγορίες:
•

Χρηματοοικονομικά μέσα κατεχόμενα για εμπορικούς σκοπούς.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι επενδύσεις και τα παράγωγα που αποκτώνται για τη
δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Οι επενδύσεις αυτές αποτιμούνται στην τρέχουσα
αξία, όπου οι μεταβολές καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος μέσω
αποτελεσμάτων.


Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.

Η ταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή μιας υποχρέωσης στην
κατηγορία αυτή, εξαρτάται από τον τρόπο που αποτιμά η Διοίκηση την αποδοτικότητα και
τον κίνδυνο του χρηματοοικονομικού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Έτσι, στην κατηγορία
αυτή εντάσσονται και επενδύσεις που δεν ανήκουν στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο αλλά στο
χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών συμμετοχών και παρακολουθούνται εσωτερικά, σύμφωνα με
τη στρατηγική της Εταιρίας, στην εύλογη αξία τους. Οι μεταβολές καταχωρούνται στην
κατάσταση συνολικού εισοδήματος μέσω αποτελεσμάτων.

2.2.3.

Εκτιμήσεις και παραδοχές

Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές
αποκαλύψεις εκτιμώνται από τη Διοίκηση, με τη χρησιμοποίηση παραδοχών αναφορικά με τις αξίες ή τις
συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά τη στιγμή προετοιμασίας των
οικονομικών καταστάσεων. Μία «κρίσιμη λογιστική εκτίμηση» είναι εκείνη που συνδυάζει σημαντικότητα
στην απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της και
απαιτεί από τη Διοίκηση της Εταιρίας πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει
ανάγκη εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η
Εταιρία αποτιμά τέτοιες κρίσεις σε μία συνεχή βάση, στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και εμπειρία, σε
συμβουλές ειδικών, σε τάσεις και μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση με τις περιστάσεις,
καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά με το πώς αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον.

Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις
Η Εταιρία σχηματίζει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ίσες με το ποσό των απαιτήσεων από πελάτες
και χρεώστες που η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ως επισφαλείς. Για να καθορίσει τις απαραίτητες
προβλέψεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνει υπόψη διάφορα
γεγονότα (π.χ. πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, αμφισβήτηση ύπαρξης της απαίτησης και του ποσού
αυτής, κ.λ.π.). Δε διαγράφεται καμιά απαίτηση αν δεν εξαντληθούν όλες οι νομικές και πρακτικές ενέργειες
για την είσπραξή της.
Φόροι εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές τόσο στην τρέχουσα χρήση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους
και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση καθώς και την πρόβλεψη για
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αναβαλλόμενους φόρους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα
σχετικά ποσά, που έχουν καταχωρηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Η Εταιρία είναι δυνατό να εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη πορεία της
λειτουργίας της. Η Διοίκηση έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί επιτευχθούν δε θα
επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας όπως αυτή παρουσιάζεται την 31η
Δεκεμβρίου 2016. Ωστόσο, ο προσδιορισμός ενδεχόμενων υποχρεώσεων συνδεμένων με δικαστικές
διαμάχες και αξιώσεις είναι μία σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά με το αποτέλεσμα και
την εφαρμογή νόμων και ρυθμίσεων. Αλλαγή στις κρίσεις ή στην εφαρμογή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση ή τη μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρίας στο μέλλον.
Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων
Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31/12/2016 η
Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του
ενεργητικού.
Απομείωση Ενσώματων Παγίων
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας
λόγω χρήσης η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα
ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία
των μελλοντικών ταμειακών ροών. Εναλλακτικά επιλέγει άλλη εύλογη μέθοδο που κρίνει πως απεικονίζει με
αξιόπιστο τρόπο την ανακτήσιμη αξία των ενσώματων παγίων κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης.
Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική
μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό
αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη
εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα
και η Διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους.
Εκτίμηση Εύλογης Αξίας Χρηματοοικονομικών Μέσων
Ο καθορισμός της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων υπόκειται σε εκτιμήσεις. Η Εταιρία
προσδιορίζει την εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες και ενεργές αγορές
βάση της τρέχουσας χρηματιστηριακής τους αξίας κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης, ενώ για μη
εισηγμένους τίτλους προβαίνει σε έλεγχο απομείωσης του κόστους κτήσης. Ο υπολογισμός της εύλογης
αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού για τα οποία δεν υπάρχουν
δημοσιευμένες τιμές αγοράς, απαιτεί τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών εκτίμησης. Ο υπολογισμός
της εύλογης αξίας τους απαιτεί διαφόρων ειδών εκτιμήσεις. Οι σημαντικότερες αφορούν στην εκτίμηση
των διαφόρων κινδύνων στους οποίους υπόκεινται το μέσο, όπως επιχειρηματικός κίνδυνος, κίνδυνος
ρευστότητας κτλ., και εκτίμηση των μελλοντικών προοπτικών κερδοφορίας επιχειρήσεων σε περίπτωση
αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων.
Απομείωση Χρηματοοικονομικών Μέσων
Η Εταιρία ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 39 για τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των επενδύσεών της.
Κατά τον προσδιορισμό του πότε μια επένδυση έχει υποστεί απομείωση της αξίας της η Εταιρία εκτιμά,
μαζί με άλλους παράγοντες, τη διάρκεια ή την έκταση που η εύλογη αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη
του κόστους, γεγονός το οποίο μπορεί να αποτελέσει μία αντικειμενική ένδειξη απομείωσης, τη
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές ή τις επιχειρηματικές πολιτικές, το
μέλλον της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η επίδοση του επιχειρηματικού κλάδου,
οι αλλαγές στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.
Για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις κατηγορίες Διακρατούμενα στη Λήξη και Δάνεια και
Απαιτήσεις, τα οποία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, το ποσό της ζημιάς από απομείωση της αξίας
τους, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας των
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
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Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Η Εταιρία εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ίδιες λογιστικές πολιτικές για την αναγνώριση και αποτίμηση των
υποχρεώσεών της από ασφαλιστήρια συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων πρόσκτησης και
άλλων σχετικών άυλων ασφαλιστικών στοιχείων ενεργητικού) και αντασφαλιστήρια συμβόλαια που
κατέχει. Η Διοίκηση χρησιμοποίησε την κρίση της και δημιούργησε ένα σύνολο λογιστικών πολιτικών για
την αναγνώριση και αποτίμηση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της από ασφαλιστήρια συμβόλαια που
εκδόθηκαν και αντασφαλιστήρια συμβόλαια που κατέχει, έτσι ώστε να παρέχονται οι πιο χρήσιμες
πληροφορίες στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αποτιμούνται με βάση τις παραμέτρους που ισχύουν κατά την έκδοσή τους,
τα όσα αναφέρονται ανωτέρω και σύμφωνα με την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία.
Η εκτίμηση της τελικής υποχρέωσης που προκύπτει από ζημιές που καλύπτονται από ασφαλιστήρια
συμβόλαια είναι η σημαντικότερη λογιστική εκτίμηση της Εταιρίας. Υπάρχουν αρκετές πηγές αβεβαιότητας
που χρειάζεται τους ελέγχους επάρκειας των υποχρεώσεων από ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Το Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών αξιολογείται συνεχώς και στο τέλος κάθε χρήσης αναθεωρείται τελικά.
Γίνεται πρόβλεψη για το εκτιμώμενο τελικό κόστος όλων των ζημιών που δεν έχουν κλείσει με αφαίρεση
των ποσών που έχουν ήδη πληρωθεί, είτε αυτές σχετίζονται με γεγονότα που συνέβηκαν κατά τη διάρκεια
της χρήσης, ή σε προηγούμενες χρήσεις και ανεξαρτήτως του αν έχουν ή όχι δηλωθεί στην Εταιρία. Οι
ασφαλιστικές ζημιές αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις όταν υπάρχουν ικανοποιητικές ενδείξεις ύπαρξής τους
και το μέγεθός τους μπορεί να υπολογιστεί. Αν είναι γνωστή η ύπαρξη μιας υποχρέωσης αλλά υπάρχει
αβεβαιότητα ως προς το τελικό της ποσό, γίνεται πρόβλεψη με βάση την προηγούμενη εμπειρία από
παρόμοιες περιπτώσεις. Ασφαλιστικές ζημιές μπορεί να αντιπροσωπεύουν είτε ένα ξεχωριστό ποσό, είτε μια
συνολική υποχρέωση σχετικά με μια κατηγορία εργασιών ή γεγονότων.
3.

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών

Παρακάτω συνοψίζονται, οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην
κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
Αξίζει να σημειωθεί όπως αναφέρθηκε ανωτέρω ότι χρησιμοποιούνται λογιστικές εκτιμήσεις και υποθέσεις
στην κατάρτιση των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιμήσεις
βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα
πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί.
Η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται σε ευρώ ενώ τυχόν διαφορές σε αθροίσματα
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
3.1. Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η Εταιρία (λειτουργικό νόμισμα). Το
λειτουργικό νόμισμα καθώς και νόμισμα παρουσίασης της Εταιρίας είναι το Ευρώ, επομένως οι οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρίας παρουσιάζονται σε Ευρώ.
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών
που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι
οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την
μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά
την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους,
θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης
αξίας. Οι συναλλαγματικές διαφορές, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ένα μη νομισματικό
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, αναγνωρίζονται είτε στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, είτε
στα Ίδια Κεφάλαια, σε περίπτωση που τα μη νομισματικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν
ενταχθεί στα Αξιόγραφα Διαθέσιμα προς Πώληση. Στις οικονομικές καταστάσεις της παρούσας χρήσεως δεν
υπάρχουν μη νομισματικά στοιχεία που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα.
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3.2.

Συμψηφισμός Απαιτήσεων – Υποχρεώσεων

Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του
καθαρού ποσού στις Οικονομικές Καταστάσεις, γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για
συμψηφισμό των καταχωρημένων ποσών και υπάρχει πρόθεση είτε για διακανονισμό του καθαρού ποσού
που προκύπτει από τον συμψηφισμό είτε για ταυτόχρονο διακανονισμό του συνολικού ποσού τόσο του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της υποχρέωσης.
3.3.

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα οικόπεδα , τα κτίρια, οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε
αυτά, τα μεταφορικά μέσα και ο κινητός εξοπλισμός, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από την Εταιρία είτε
για τις λειτουργικές εργασίες της είτε για διοικητικούς σκοπούς.
Τα ακίνητα ιδιόχρησης αποτιμούνται σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εκτίμηση από ανεξάρτητο
πιστοποιημένο εκτιμητή μειωμένα κατά τις αποσβέσεις και οποιαδήποτε ζημία απομείωσης ή στο κόστος
κτήσης αν η κτήση έχει λάβει χώρα τα τελευταία τρία χρόνια. Τα ακίνητα αποτιμούνται τουλάχιστον κάθε
τρία χρόνια.
Τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός εμφανίζονται στο κόστος κτήσης μειωμένο με τις
σωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Το κόστος περιλαμβάνει όλες
τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων αυτών.
Τα κόστη της συντήρησης και επισκευής των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων, πλην οικοπέδων, υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην
ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κτίρια
Μεταφορικά μέσα
Λοιπός εξοπλισμός

50 έτη
8-9 έτη
5-10 έτη

Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων
ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως
έξοδο στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με βάση την αναμενόμενη διάρκεια ζωής τους, δηλαδή,
σύμφωνα με την πολιτική απόσβεσης της Εταιρίας για παρόμοια περιουσιακά στοιχεία ή με βάση τη
διάρκεια σύμβασης μίσθωσης αν είναι μικρότερη από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των παγίων.
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
3.4.

Επενδυτικά Ακίνητα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οικόπεδα και κτίρια που κατέχονται από την Εταιρία για ενοικίαση ή
για την αποκόμιση κεφαλαιουχικού κέρδους. Αρχικά, οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται στην αξία
κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει και τις δαπάνες απόκτησής τους.
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής τους, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία
τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της
αξίας τους. Οι μεταβολές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Για τα ακίνητα επενδύσεων δεν
διενεργούνται αποσβέσεις.
Τα ακίνητα επένδυσης αποτιμούνται σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εκτίμηση από ανεξάρτητο
πιστοποιημένο εκτιμητή ή στο κόστος κτήσης αν η κτήση έχει λάβει χώρα τα τελευταία τρία χρόνια. Τα
ακίνητα αποτιμούνται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια
Τα στοιχεία αναγνωρίζονται μέχρι την πώλησή τους ή νωρίτερα, κατά την ημερομηνία που η εταιρία παύει
να έχει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το στοιχείο. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης, όπως για
ιδιοχρησιμοποίησή τους, γίνεται μεταφορά στην κατηγορία Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία.
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3.5.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται κυρίως οι άδειες λογισμικού. Οι άδειες λογισμικού
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή
μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία έχει καθοριστεί στα 5 χρόνια.
Τα έξοδα που αφορούν τη συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
της χρήσεως που πραγματοποιούνται. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων η διοίκηση της εταιρίας εξετάζει την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να
διαπιστώσει αν υφίσταται περίπτωση απομείωσης της αξίας τους. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση
διενεργείται η ανάλογη πρόβλεψη απομείωσης.
3.6.

Επενδύσεις
σε
Περιουσιακά
Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικά

στοιχεία

και

Λοιπά

Τα χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες από τη Διοίκηση της Εταιρίας κατά
την αρχική αναγνώριση, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Ο χαρακτηρισμός των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επανεκτιμάται στο τέλος κάθε ημερομηνίας δημοσίευσης κατά
την οποία είναι διαθέσιμη η επιλογή κατηγορίας ή λογιστικού χειρισμού.
Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αναγνωρίζονται κατά την
ημερομηνία τακτοποίησής τους, ενώ όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν έχουν
αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, αναγνωρίζονται αρχικά
στην εύλογη αξία τους πλέον τα κόστη της συναλλαγής. Διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγμή όπου το δικαίωμα λήψης ταμειακών ροών από την
επένδυση έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί.
Η εκτίμηση της απομείωσης γίνεται τουλάχιστον σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών
καταστάσεων είτε όταν υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι κάποιο χρηματοοικονομικό στοιχείο ή ομάδα
χρηματοοικονομικών στοιχείων έχουν υποστεί μείωση της αξίας τους είτε όχι.
3.6.1. Χρηματοοικονομικά
αποτελεσμάτων

στοιχεία

αποτιμώμενα

στην

εύλογη

αξία

μέσω

των

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις, τα οποία κατά την αρχική αναγνώριση
ταξινομούνται στην συγκεκριμένη κατηγορία επειδή:
(α) πρόκειται για στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με την στρατηγική της Εταιρίας διαχειρίζονται, αξιολογούνται
και παρακολουθούνται στην εύλογη αξία τους.
(β) πρόκειται για στοιχεία, που περιλαμβάνουν ενσωματωμένα παράγωγα, που διαφοροποιούν σημαντικά
τις ροές του κυρίως συμβολαίου και η Εταιρία επιλέγει να ταξινομήσει ολόκληρο το σύνθετο
χρηματοοικονομικό μέσο στην κατηγορία αυτή.
Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου αυτού αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη
αξία αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, ως αποτέλεσμα από
χρηματοοικονομικές πράξεις. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι
διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη
διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και
προεξόφλησης ταμειακών ροών.
3.6.2. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες.
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Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους
και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων καθαρά φόρων, μέχρι
τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα.
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα
συνολικά έσοδα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα συνολικά έσοδα δεν αντιστρέφονται
μέσω συνολικών εσόδων.
Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού η Εταιρία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για
μετοχές εταιρειών, που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια
ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως.
Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά, που είναι η διαφορά μεταξύ
κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα συνολικά έσοδα.
3.6.3. Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη, και τα οποία η Εταιρία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Οι κατεχόμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει
της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος είναι το ποσό, το οποίο αρχικά
αναγνωρίσθηκε μείον κεφαλαιακές πληρωμές, πλέον ή μείον τις σωρευτικές αποσβέσεις με τη χρήση
πραγματικού επιτοκίου στη διαφορά μεταξύ του αρχικά αναγνωρισθέντος ποσού και του ποσού ωρίμανσης
και μείον κάθε πρόβλεψη απομείωσης. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις πληρωθείσες ή ληφθείσες
αμοιβές μεταξύ των μερών του συμβολαίου. Επιπρόσθετα, αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η
επένδυση έχει απομειωθεί, το χρηματοοικονομικό μέσο αποτιμάται στην παρούσα αξία των εκτιμώμενων
ταμειακών ροών. Κάθε μεταβολή στην αξία της επένδυσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών
εσόδων χρήσεως.
3.6.4. Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού προοριζόμενα προς πώληση
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις ή ομάδες στοιχείων των οποίων η λογιστική αξία
πρόκειται να ανακτηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της μέσω πώλησης παρά μέσω συνεχόμενης χρήσης
τους, καταχωρούνται ως στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση. Για να ταξινομηθούν ως τέτοια, τα
περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες στοιχείων πρέπει να είναι διαθέσιμα για άμεση πώληση στην τρέχουσα
κατάστασή τους και η πώλησή τους πρέπει να είναι πολύ πιθανή.
Η Διοίκηση πρέπει να έχει δεσμευτεί για την πώληση, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός
έτους από την ημερομηνία ταξινόμησης των περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων στοιχείων ως
προοριζόμενων προς πώληση, υπό τις εξαιρέσεις του Δ.Π.Χ.Α. 5 και οι ενέργειες που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση της πώλησης θα πρέπει να υποδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανό να γίνουν σημαντικές μεταβολές
στο πρόγραμμα ή το πρόγραμμα να ανακληθεί.
Κατά την αρχική καταχώρησή τους ως μη κυκλοφορούντα στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση, η αξία
τους προσδιορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή μεταξύ της λογιστικής και εύλογης αξίας αφαιρουμένων των
εξόδων της πώλησης και απεικονίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ξεχωριστά από τα λοιπά
περιουσιακά στοιχεία.
Κατά την αρχική καταχώρηση των προοριζόμενων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, οποιαδήποτε
απομείωση της αξίας τους περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ακόμα και στην περίπτωση
της αναπροσαρμογής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κερδών ή ζημιών που προκύπτουν από
μεταγενέστερες επανεπιμετρήσεις.
Αν η Εταιρία έχει κατατάξει περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες στοιχείων ως προοριζόμενα προς πώληση, αλλά
δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια για την ταξινόμηση ως τέτοια, η Εταιρία παύει να ταξινομεί τα
περιουσιακά στοιχεία ή την ομάδα στοιχείων ως προοριζόμενα προς πώληση.
Η Εταιρία επιμετρά το μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο που παύει να ταξινομείται ως προοριζόμενο
προς πώληση (ή που παύει να συμπεριλαμβάνεται σε ομάδα στοιχείων που προορίζεται προς πώληση) στην
χαμηλότερη αξία μεταξύ: α) της λογιστικής αξίας πριν το περιουσιακό στοιχείο (ή η ομάδα στοιχείων)
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ταξινομηθεί ως προοριζόμενο προς πώληση, προσαρμοσμένη με τυχόν αποσβέσεις ή αναπροσαρμογές που
θα είχαν αναγνωριστεί αν το περιουσιακό στοιχείο (ή η ομάδα στοιχείων) δεν είχε ταξινομηθεί ως
προοριζόμενο προς πώληση και β) του ανακτήσιμου ποσού του κατά την ημερομηνία της μεταγενέστερης
απόφασης να μην πωληθεί.
3.6.5. Λοιπά Χρηματοοικονομικά Μέσα
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, Απαιτήσεις από
Δάνεια, Απαιτήσεις από Ασφάλιστρα και Λοιπές Απαιτήσεις , Λοιπές Υποχρεώσεις
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο
καθώς και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή
λιγότερο. Στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών δεν περιλαμβάνονται τυχόν εκκρεμή υπόλοιπα των
τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdraft).
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές
και προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά.
Δημιουργούνται όταν η Εταιρία παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς
πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση.
Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν τα δάνεια
και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της
απόσβεσης.
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που
λήγουν μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Αυτά
χαρακτηρίζονται σαν μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
Στις υποχρεώσεις εντάσσονται υποχρεώσεις προς τρίτους και προς το δημόσιο, η καταχώριση των οποίων
γίνεται στην εύλογη αξία της υποχρέωσης. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος μείον
τυχόν απομειώσεις.
3.7.

Ασφαλιστήρια συμβόλαια

Ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι εκείνα τα συμβόλαια με τα οποία μεταφέρεται σημαντικός ασφαλιστικός
κίνδυνος από τον ασφαλιζόμενο στην ασφαλιστική εταιρία και όπου η ασφαλιστική εταιρία αποδέχεται να
αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση επέλευσης καθορισμένου αβέβαιου μελλοντικού συμβάντος
που επηρεάζει αρνητικά τον ασφαλιζόμενο. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι σημαντικός όταν και μόνον όταν
ένα ασφαλιζόμενο συμβάν θα μπορούσε να αναγκάσει την ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει σημαντικές
επιπλέον παροχές. Οι επιπλέον παροχές αναφέρονται σε ποσά που υπερβαίνουν εκείνα που θα ήταν
καταβλητέα αν ο ασφαλισμένος κίνδυνος δεν είχε επέλθει.
Η Εταιρία εκδίδει ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία την εκθέτουν σε ασφαλιστικό κίνδυνο,
χρηματοοικονομικό κίνδυνο, ή σε συνδυασμό αυτών των κινδύνων. Στις περιπτώσεις όπου σε συμβόλαιο
υπάρχει ταυτόχρονα ασφαλιστικός και χρηματοοικονομικός κίνδυνος, η Εταιρία δεν προβαίνει στο
διαχωρισμό του χρηματοοικονομικού κινδύνου, όταν ο ασφαλιστικός κίνδυνος θεωρείται σημαντικός.
Γενικά, ο ασφαλιστικός κίνδυνος θεωρείται σημαντικός όταν η πιθανότητα να πληρωθούν παροχές από την
επέλευση του ασφαλισμένου γεγονότος, είναι τουλάχιστον το 10% των πληρωτέων παροχών, αν δεν
συνέβαινε το γεγονός.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη φύση του ασφαλισμένου
κινδύνου.
3.7.1.

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής ασφαλίζουν κατά μεγάλο ποσοστό γεγονότα κατά την διάρκεια μιας
μακράς περιόδου. Τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν καθίστανται απαιτητά από τον
ασφαλιζόμενο. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς την μείωση των αναλογουσών προμηθειών.
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Παραδοσιακά συμβόλαια
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που εκδίδει η Εταιρία για την κάλυψη του κινδύνου
θανάτου, συντάξεων, ανικανότητας, ατυχημάτων, προγραμμάτων ασθενείας τόσο σε ατομική όσο και σε
ομαδική βάση.
3.7.2. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών
Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που εκδίδει η Εταιρία για την κάλυψη του κινδύνου
της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.
Λοιπών Κλάδων
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο πυρός, σεισμού,
σωμάτων χερσαίων οχημάτων, κλοπής, μεταφορών, γενικής αστικής ευθύνης, βοηθείας, σκαφών,
πληρωμάτων και λοιπά. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών αναγνωρίζονται ως έσοδα (δεδουλευμένα
ασφάλιστρα) αναλογικά με την περίοδο διάρκειας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στην ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων το ποσό των ασφαλίστρων που αναλογεί στο επόμενο ή στα επόμενα έτη για
την περίοδο από το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων μέχρι την λήξη της περιόδου για την οποία
έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα, περιλαμβάνεται στο απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Τα
ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς την μείωση των αναλογουσών προμηθειών.
3.8.

Μεταφερόμενα Έξοδα Πρόσκτησης

Οι προμήθειες και τα άλλα έξοδα πρόσκτησης τόσο των νέων συμβολαίων όσο και των ανανεώσεων που
αναλογούν στην επόμενη χρήση απεικονίζονται στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Προμήθειες και άλλα
έξοδα παραγωγής επομένων χρήσεων» και κατανέμονται στις χρήσεις ανάλογα με την διάρκεια των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
3.9.

Ασφαλιστικές προβλέψεις

Ασφαλιστικές προβλέψεις είναι οι καθαρές συμβατικές υποχρεώσεις της ασφαλιστικής εταιρίας οι οποίες
πηγάζουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι ασφαλιστικές προβλέψεις (μαθηματικές προβλέψεις,
προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις, πληρωτέες παροχές
και αποθέματα κινδύνων εν ισχύ), υπολογίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.
Η εκτίμηση των ασφαλιστικών προβλέψεων διενεργείται κατά την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών
καταστάσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρχές και κανόνες αποτίμησης ανά κατηγορία ασφαλιστικής
πρόβλεψης. Σημειώνεται ότι ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών προβλέψεων λαμβάνονται οι
διατάξεις του ισχύοντα Νόμου 4364/2016 όπως αυτός έχει διαμορφωθεί έως σήμερα, σε συνδυασμό με το
Δ.Π.Χ.Α. 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια». Η διαφορά των ασφαλιστικών προβλέψεων (αύξηση / μείωση) σε
σχέση με προηγούμενη αποτίμησή τους, μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης όσον αφορά τις
αναλογούσες προβλέψεις επί ιδίας κράτησης της Εταιρίας, το δε υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται σε χρέωση
των αντασφαλιστών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις αντασφαλιστικές συμβάσεις.
Το τελικό απόθεμα για εκκρεμείς αποζημιώσεις υπολογίζεται από τον Υπεύθυνο Αναλογιστή με βάσει τις
εκτιμήσεις του για το τελικό κόστος που αναμένεται να προκύψει για τις αξιώσεις από ασφαλιστικούς
κινδύνους που έχουν συμβεί ως την ημερομηνία υπολογισμού του αποθέματος (είτε έχουν αναγγελθεί /
δηλωθεί στην Εταιρία ή όχι) και μέχρι τον τελικό και οριστικό διακανονισμό των αξιώσεων αυτών. Το
προαναφερθέν αναμενόμενο κόστος περιλαμβάνει την καταβολή αποζημιώσεων καθώς και τα άμεσα και
έμμεσα έξοδα διακανονισμού.
Η Εταιρία πραγματοποιεί σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων έλεγχο επάρκειας
των ασφαλιστικών του προβλέψεων (liabilities adequacy test) σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 4 χρησιμοποιώντας
τρέχουσες εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμειακών ροών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της καθώς και τα
κόστη διεκπεραίωσης των ζημιών της. Στην περίπτωση που ο έλεγχος επάρκειας των ασφαλιστικών
προβλέψεων εμφανίσει ότι οι ασφαλιστικές προβλέψεις δεν είναι ικανοποιητικές σύμφωνα με τις
εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές, η διαφορά μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης.
Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αναλύονται στις ακόλουθες κυριότερες κατηγορίες:
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3.9.1. Μαθηματικές προβλέψεις
Περιλαμβάνουν το μαθηματικό απόθεμα των ασφαλιστηρίων ζωής και κεφαλαιοποίησης και είναι η διαφορά
που προκύπτει κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων μεταξύ της παρούσας
αξίας των χρηματικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η ασφαλιστική εταιρία για κάθε συμβόλαιο
ασφαλίσεως ζωής συμπεριλαμβανομένου και του αποθέματος των μη διανεμηθέντων στους
ασφαλισμένους κερδών και της παρούσας αξίας των καθαρών ασφαλίστρων που οφείλονται από τον
ασφαλισμένο και είναι καταβλητέα στην ασφαλιστική εταιρία μέσα στα επόμενα έτη. Η διαφορά αυτή
υπολογίζεται με βάση τις ισχύουσες αναλογιστικές μεθόδους.
3.9.2. Προβλέψεις για μη δουλευμένα ασφάλιστρα
Περιλαμβάνουν την αναλογία των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που αφορούν τις επόμενες
χρήσεις συμβολαίων που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων.
3.9.3. Απόθεμα Κινδύνων σε Ισχύ
Αφορά την πρόσθετη πρόβλεψη η οποία σχηματίζεται κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών
καταστάσεων όταν το απόθεμα των μη δουλευμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων εκτιμάται ότι δεν
επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων ζημιών και εξόδων των ασφαλιστηρίων σε ισχύ την
ημερομηνία αυτή.
3.9.4. Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις
Είναι εκείνες που σχηματίζονται στην ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, για την πλήρη
κάλυψη των υποχρεώσεων από ασφαλιστικούς κινδύνους, που έχουν επέλθει μέχρι την ημερομηνία
κλεισίματος της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ή όχι δηλωθεί, για τους
οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα σχετικά ποσά των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και των συναφών
εξόδων ή δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές ύψος τους ή αμφισβητείται η έκταση της ευθύνης της
ασφαλιστικής επιχειρήσεως. Το ύψος της εκτιμούμενης πρόβλεψης προσδιορίζεται με βάση τις διαθέσιμες
πληροφορίες την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων όπως πραγματογνωμοσύνες,
ιατρικές εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις.
3.9.5. Πληρωτέες παροχές
Είναι οι ασφαλιστικές παροχές που οφείλονται στους ασφαλισμένους και για διάφορους λόγους δεν έχουν
εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων.
3.10. Αντασφαλιστικές συμβάσεις
Το μέρος του αποθέματος που αναλογεί στον αντασφαλιστή της Εταιρίας αναγνωρίζεται ως στοιχείο
ενεργητικού στον λογαριασμό «Απαιτήσεις από αντασφαλιστές». Οι λοιπές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
προς τους αντασφαλιστές αφορούν κυρίως τα οφειλόμενα αντασφάλιστρα, και η αναλογία τους στις
πληρωθείσες αποζημιώσεις.
Η Εταιρία εξετάζει αν οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές έχουν υποστεί απομείωση κατά την σύνταξη των
οικονομικών της καταστάσεων, μειώνει τη λογιστική αξία τους αναλόγως και αναγνωρίζει τη ζημία
απομείωσης στα αποτελέσματα.
3.11. Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην τιμολογιακή αξία τους, ενώ μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Κατά την εκάστοτε
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, εκτιμάται η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων
λογαριασμών κατά περίπτωση και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συμβούν και
μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης.
3.12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο
καθώς και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηματαγοράς και τραπεζικές
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καταθέσεις με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηματαγοράς είναι
χρηματοοικονομικά περιουσιακά που απεικονίζονται στη εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Για τον σκοπό των Καταστάσεων Ταμιακών Ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να
περιλαμβάνονται τυχόν εκκρεμή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts).
3.13. Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Η
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την
αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Τα άμεσα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σχετικά με την
έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων, καθαρά από φόρους.
3.14. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
3.14.1. Τρέχουσα Φορολογία
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις
φορολογικές αρχές σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους αναφοράς που δεν έχουν
καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που
εφαρμόζονται στην δημοσιονομική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για την
χρήση. Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα.
3.14.2. Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις
προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων των οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα
αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος ενώ επανεξετάζονται σε κάθε
ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και μειώνονται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό
ότι θα είναι διαθέσιμο επαρκές φορολογητέο κέρδος για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους
ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Η Εταιρία αναγνωρίζει μία
προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την έκταση που είναι πιθανό
ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες
προσωρινές διαφορές.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση
ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς
θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

3.15. Παροχές στο προσωπικό
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 αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό
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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 εφάπαξ αποζημιώσεις συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες παροχές, που καταβάλλονται
στους εργαζόμενους μετά την λήξη της απασχόλησης ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους.
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο, που αφορά. Τα προγράμματα συνταξιοδότησης, που υιοθετούνται από την Εταιρία
χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω πληρωμών σε ασφαλιστικές εταιρίες ή σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά
ιδρύματα.
3.15.1. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών της Εταιρίας αφορά στη νομική δέσμευση, που έχει αναλάβει για
την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιοδότησης σύμφωνα με το Ν. 2112/1920. Η θεμελίωση
δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του
υπαλλήλου το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή
συνταξιοδότηση).
Η υποχρέωση, που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 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 (αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική
εταιρία) 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 μονάδας υποχρέωσης (projected unit
credit method). Για την προεξόφληση της χρήσης 2016 το επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του
iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις αρχές του ΔΛΠ 19,
δηλαδή είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση
με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο για μακροχρόνιες προβλέψεις.
Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη
προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που
αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα
αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη
αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, έχει γίνει προγενέστερη προαιρετική εφαρμογή του
αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων:

την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /(ζημιών) στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική
εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης,

τη μη αναγνώριση των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα
αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής
υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που
χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών,

την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερα εκ των
ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή
η τερματική παροχή,

λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας.

3.16. Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων για τα οποία είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων
ενώ η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και
προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί
για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν
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οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.

3.17. Χορηγούμενα δάνεια
Τα δάνεια προς το προσωπικό, τους ασφαλιστές και τους ασφαλισμένους ζωής καταχωρούνται την
ημερομηνία εκταμίευσης στο ύψος του χορηγηθέντος ποσού πλέον τα άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την
χορήγηση. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής τους, οι χορηγήσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος.
Όταν μια χορήγηση χαρακτηριστεί ως επισφαλής, η λογιστική της αξία μειώνεται στην εκτιμώμενη
ανακτήσιμη αξία, η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ανακτήσιμων ποσών από εγγυήσεις και εμπράγματες
εξασφαλίσεις, προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο της χορήγησης.

3.18. Αναγνώριση εσόδων και δαπανών
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην
οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
Το έσοδο επιμετρείται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο
προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις.
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί.

Παροχή υπηρεσιών
Οι προμήθειες και τα συναφή έσοδα καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της
χρήσης στην οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές με αυτά υπηρεσίες. Προμήθειες και συναφή έσοδα που
προέρχονται από συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά το χρόνο
περαίωσης της συναλλαγής.

Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δουλευμένου.

Έσοδα από μερίσματα
Τα έσοδα από τα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους
μετόχους.

Έσοδα από ενοίκια
Τα έσοδα ενοικίων από επενδύσεις σε ακίνητα λογίζονται σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης.

Έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων κατά τη χρήση της
υπηρεσίας ή την ημερομηνία δημιουργίας της.

Κόστος δανεισμού
Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην τρέχουσα αξία τους, όπου και περιλαμβάνονται τα
τραπεζικά έξοδα και προμήθειες. Όποια διαφορά προκύψει μεταξύ των πληρωμών (καθαρών από έξοδα
συναλλαγών) και της αξίας εξόφλησης καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος κατά την
διάρκεια του δανεισμού μέσω τη μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
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3.19. Μισθώσεις
Η εκτίμηση για το εάν μία συμφωνία περιέχει στοιχείο μίσθωσης πραγματοποιείται κατά την έναρξη της
συμφωνίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Μετά την έναρξη
της συμφωνίας πραγματοποιείται επαναξιολόγηση της, για το εάν περιέχει στοιχείο μίσθωσης, όταν
συμβαίνει κάποιο από τα παρακάτω:
α. Υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή παρατείνει τη
συμφωνία
β. Ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή της
παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο
γ. Υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο περιουσιακό
στοιχείο
δ. Υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο
Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από την
ημερομηνία που η μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγεται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) ή (δ), και από την
ημερομηνία της ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β).

Η Εταιρία ως μισθωτής

(α) Λειτουργικές μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
(ιδιοκτήτη) ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται ως έξοδα με βάση
την σταθερή μέθοδο (αναλογικά) κατά την διάρκεια της μίσθωσης.

(β) Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της
ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται
με την έναρξη της μίσθωσης, στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μισθωμένου παγίου στοιχείου
ή της παρούσας αξίας των ελαχίστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και
των χρηματοοικονομικών εξόδων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από
χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στα Δάνεια. Οι τόκοι αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης
κατά την διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. Τα πάγια για τα οποία έχουν συναφθεί χρηματοδοτικές
μισθώσεις, αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο, όπως αυτή καθορίζεται, από την ωφέλιμη ζωή και το
χρόνο της μίσθωσης, στις περιπτώσεις που δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα του παγίου.

Η Εταιρία ως εκμισθωτής
Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις της
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους
μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. Η εταιρία
δεν εκμισθώνει πάγια με την μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

3.20. Δάνεια
Τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που
λαμβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Τα έξοδα των τόκων αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δουλευμένου εξόδου. Τα δάνεια χωρίζονται σε
μακροπρόθεσμα, αν λήγουν σε περισσότερο από ένα έτος και σε βραχυπρόθεσμα αν λήγουν σε ένα έτος ή
λιγότερο μετά την ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών καταστάσεων.
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4.

Σημειώσεις για τις Χρηματοικονομικές Καταστάσεις

4.1.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Ιδιοχρησιμοποιούμενα
Γήπεδα - Οικόπεδα και
Κτήρια

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Προσθήκες
Εκποιήσεις

20.718.675,76
0,00
0,00

474.704,00
34.405,00
(39.500,00)

3.777.357,84
28.606,29
(0,01)

24.970.737,60
63.011,29
(39.500,01)

Υπόλοιπο λήξης χρήσης

20.718.675,76

469.609,00

3.805.964,12

24.994.248,88

1.675.442,25

130.148,29
74.361,78

3.496.108,08
90.124,56

5.301.698,62
413.007,44

(25.535,19)

0,00

(25.535,19)

1.923.963,35

178.974,88

3.586.232,64

5.689.170,87

18.794.712,41

290.634,12

219.731,48

19.305.078,01

24.763.694,04

Σύνολο

2016
Κόστος Κτήσης
Υπόλοιπο αρχής χρήσης

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Αποσβέσεις χρήσης

248.521,10
0,00

Αποσβέσεις εκποιηθέντων
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016

2015
Κόστος Κτήσης
Υπόλοιπο αρχής χρήσης

20.718.675,76

369.810,00

3.675.208,28

Προσθήκες

-

162.774,00

104.390,36

267.164,36

Εκποιήσεις

-

(57.880,00)

(2.240,80)

(60.120,80)

20.718.675,76

474.704,00

3.777.357,84

24.970.737,60

1.426.921,15
248.521,10
-

94.350,64
59.159,91
(23.362,26)

3.392.433,44
105.915,44
(2.240,80)

4.913.705,23
413.596,45
(25.603,06)

1.675.442,25

130.148,29

3.496.108,08

5.301.698,62

19.043.233,51

344.555,71

281.249,76

19.669.038,98

Υπόλοιπο λήξης χρήσης
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις εκποιηθέντων
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015

Στα ιδιοχρησιμοποιούμενα γήπεδα - οικόπεδα και κτίρια, περιλαμβάνονται τα ακίνητα τα οποία
χρησιμοποιούνται από την Εταιρία αποκλειστικά για ιδιόχρηση.
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Η Εταιρία έχει υπογράψει συμβόλαιο sales and lease back για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Λ.
Συγγρού 193-195 (έδρα της Εταιρίας). Η διάρκεια της μίσθωσης έχει οριστεί σε 20 έτη και λήγει το έτος
2028. Το κτίριο αυτό ιδιοχρησιμοποιείται από την Εταιρία και συγκεκριμένα αποτελεί την έδρα των
δραστηριοτήτων της. Η αναπόσβεστη αξία του εν λόγω ακινήτου στην κλειόμενη χρήση ανέρχεται σε ποσό
Ευρώ 16.855.911,97 έναντι ποσού 17.078.289,29 της προηγούμενης χρήσης.

4.2.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
2016
31.293.013,50
423.415,72
70.810,10
31.787.239,32

Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Προσθήκες
Αναπροσαρμογές χρήσεως
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

2015
30.455.982,14
872.630,18
(35.598,82)
31.293.013,50

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα οποία κατέχονται με σκοπό
την αποκόμιση εσόδων μέσω μισθωμάτων καθώς επίσης και την αύξηση της αξίας των κεφαλαίων. Τα
έσοδα από τα επενδυτικά ακίνητα ανέρχονται την 31/12/2016 σε Ευρώ 231.236,48 και την 31/12/2015 σε
Ευρώ 201.987,13.
Για τη χρήση του 2016, δεν υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση των ακινήτων της Εταιρίας. Ως εκ τούτου,
αποτίμηση πραγματοποιήθηκε, από ανεξάρτητο εκτιμητή, μόνο για τα επενδυτικά ακίνητα που
αποκτήθηκαν κατά την τρέχουσα χρήση. Το ποσό της αναπροσαρμογής ανήλθε σε κέρδος Ευρώ
70.810,10 έναντι ζημίας Ευρώ 35.598,82 το 2015.
Για την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων χρησιμοποιήθηκαν από την Εταιρία οι εξής μέθοδοι:
α) Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων
β) Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εσόδων.

4.3.

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
Λογισμικά
Προγράμματα

Λοιπά Άυλα
Περιουσιακά
Στοιχεία

Άυλα
Περιουσιακά
Στοιχεία

2016
Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο Αρχής Χρήσης
Προσθήκες
Εκποιήσεις
Υπόλοιπο Λήξης Χρήσης

606.456,05
108.189,80
0,00
714.645,85

0,00
692.771,00
0,00
692.771,00

606.456,05
800.960,80
0,00
1.407.416,85

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο Αρχής Χρήσης
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις εκποιηθέντων
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

375.121,44
88.140,13
0,00
463.261,57

0,00
0,00
0,00
0,00

375.121,44
88.140,13
0,00
463.261,57

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016

251.384,28

692.771,00

944.155,28
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2015
Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο Αρχής Χρήσης
Προσθήκες
Εκποιήσεις
Υπόλοιπο Λήξης Χρήσης

402.142,25
204.313,80
0,00
606.456,05

0,00
0,00
0,00
0,00

402.142,25
204.313,80
0,00
606.456,05

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο Αρχής Χρήσης
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις εκποιηθέντων
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

277.456,80
97.664,64
0,00
375.121,44

0,00
0,00
0,00
0,00

277.456,80
97.664,64
0,00
375.121,44

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015

231.334,61

0,00

231.334,61

Στην τρέχουσα χρήση κατοχυρώθηκε από την Εταιρία η αποκλειστική χρήση του εμπορικού της σήματος
και καταχωρήθηκε στην κατηγορία «Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία».

4.4.

Περιουσιακά Στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση

Μετοχές Μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Εσωτερικού

2016

2015

426.936,15

426.936,15

Η Εταιρία για την εξόφληση απαιτήσεων της από πρώην συνεργάτη της απέκτησε την πλειοψηφία των
μετοχών μη λειτουργούσας ξενοδοχειακής ανώνυμης εταιρίας. Η διοίκηση σύμφωνα με απόφαση της
Επενδυτικής Επιτροπής ενεργοποιείται για την άμεση πώληση του μεριδίου της στην παραπάνω ανώνυμη
εταιρία.

4.5.

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

Τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναλύονται ως ακολούθως:

Ομόλογα κρατικά

2016
7.725.625,00

Ομόλογα εταιρικά

2.162.758,39

2.437.781,84

Σύνολο
Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων

9.888.383,39
155.799,27

10.729.243,23
124.114,29

Σύνολο Ομολόγων

10.044.182,66

10.853.357,52

Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Εσωτερικού
Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού

656.537,00
12.103.728,70

489.156,82
11.057.711,21

Μετοχές Μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Εσωτερικού
Σύνολο Μετοχών

2015
8.291.461,39

5.282.960,00

5.282.960,00

18.043.225,70

16.829.828,03

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Εσωτερικού

257.739,64

245.476,97

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Εξωτερικού

18.035.015,94

21.033.092,75

18.292.755,58

21.278.569,72

317,24

576,80

317,24

576,80

46.380.481,18

48.962.332,07

Λοιπά χρεόγραφα
Σύνολο
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Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας κατά την κλειόμενη χρήση παρουσιάζει μείωση οφειλόμενη κυρίως στην
μεταφορά επένδυσης ποσού Ευρώ 2.000.000 σε προθεσμιακές καταθέσεις. Αξία συμμετοχής ποσού Ευρώ
426.936,15 που κατά την προηγούμενη χρήση είχε συμπεριληφθεί στην παραπάνω κατηγορία
μεταφέρθηκε στην κατηγορία «Περιουσιακά Στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση».
Τα ανωτέρω χρεόγραφα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 7 στα ακόλουθα επίπεδα εύλογης
αξίας
Επίπεδο 1

2016

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

Ομόλογα
Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια
Μετοχές Μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο

10.044.182,66
12.760.265,70

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

18.292.755,58

10.044.182,66
12.760.265,70
5.282.960,00
18.292.755,58

317,24

317,24

5.280.000,00

Λοιπά Χρεόγραφα
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

2015

41.097.521,18

5.280.000,00

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

2.960,00

2.960,00

46.380.481,18

Επίπεδο 3

Σύνολο

Ομόλογα
Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια
Μετοχές Μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο

10.853.357,52
11.546.868,03

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

21.278.569,72

10.853.357,52
11.546.868,03
5.282.960,00
21.278.569,72

576,80

576,80

5.280.000,00

Λοιπά Χρεόγραφα
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

43.679.372,07

5.280.000,00

2.960,00

2.960,00

48.962.332,07

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού της Εταιρίας κατατάσσονται στα παραπάνω επίπεδα κυρίως
βάσει των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση τους στην εύλογη αξία ως ακολούθως:
Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργή αγορά πανομοιότυπων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Επίπεδο 2: Παρατηρήσιμα δεδομένα εκτός από τις τιμές του Επιπέδου 1, όπως χρηματιστηριακές τιμές
παρόμοιων στοιχείων, τιμές από αγορές που δεν είναι ενεργές, ή άλλα δεδομένα που μπορούν να
επιβεβαιωθούν από παρατηρήσιμα δεδομένα για σχεδόν το σύνολο της διάρκειας του στοιχείου.
Επίπεδο 3: Μη παρατηρήσιμα δεδομένα που υποστηρίζονται από λίγες ή καθόλου συναλλαγές σε ενεργή
αγορά και επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία. Εάν η αποτίμηση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου
είναι βασισμένη σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα, αυτό το στοιχείο κατατάσσεται στο επίπεδο 3.
Η κίνηση των χρεογράφων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Αγορές

Ομόλογα
10.853.357,52
8.607.179,10

Μετοχές
16.829.828,03
14.641.043,58

Αμοιβαία
κεφάλαια
21.278.569,72
2.125.000,00

Πωλήσεις

(9.789.446,35)

(14.207.424,63)

(5.122.856,52)

(29.119.727,50)

Κέρδη - Ζημίες από πώληση ή αποτίμηση

108.919,94

328.821,06

(14.978,50)

422.762,50

Αποτίμηση
Μεταβολή δουλευμένων τόκων

108.373,18
155.799,27

450.957,66

27.020,88

(259,56)

586.092,16
155.799,27

10.044.182,66

18.043.225,70

18.292.755,58

317,24

46.380.481,18

2016

Υπόλοιπο λήξης χρήσης
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Λοιπά
Χρεόγραφα
576,80

Σύνολο
χρεογράφων
48.962.332,07
25.373.222,68
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2015
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Αγορές
Πωλήσεις
Κέρδη - Ζημίες από πώληση ή αποτίμηση

Ομόλογα

4.6.

240.304,71
21.100.034,40

Λοιπά
Χρεόγραφα
1.009,40

Σύνολο
χρεογράφων

5.090.232,57
17.174.537,31

12.998.704,94
40.582.418,42

(11.504.363,05)
12.639,65

(36.652.818,37)
755.927,89

(43.803,25)
124.114,29

(854.404,85)

(61.769,39)

(432,60)

(960.410,09)
124.114,29

10.853.357,52

16.829.828,03

21.278.569,72

576,80

48.962.332,07

Αποτίμηση
Μεταβολή δουλευμένων τόκων
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

Αμοιβαία
κεφάλαια

Μετοχές

18.330.251,62
78.856.990,13
(48.157.181,42)
768.567,54

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα

Οι απαιτήσεις από ασφάλιστρα της Εταιρίας έχουν ως εξής:
2016
18.433.739,73
15.211.538,43
10.681.287,83
322.074,21
(11.266.097,75)

Χρεώστες ασφαλίστρων
Πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες
Προβλέψεις απομείωσης

33.382.542,45

Σύνολο

2015
20.365.349,93
16.466.905,49
11.824.287,23
317.485,57
(11.447.499,48)
37.526.528,74

Οι απαιτήσεις από ασφάλιστρα περιλαμβάνουν απαιτήσεις από ασφαλισμένους, συνεργάτες με δικαίωμα
είσπραξης και επίδικες υποθέσεις. Η Εταιρία έχει καταρτίσει συμβάσεις για την παροχή πίστωσης χρόνου
στους συνεργάτες για την είσπραξη των απαιτήσεων της έναντι αυτών. Σε αρκετές περιπτώσεις παρέχονται
και εμπράγματες εγγυήσεις προς την Εταιρία για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της. Η Διοίκηση της
Εταιρίας σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία παρακολουθεί στενά το ζήτημα των σε καθυστέρηση
απαιτήσεων και όπου απαιτείται γίνονται οι κατάλληλες νομικές ενέργειες. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν
βάσιμες ενδείξεις ότι η Εταιρία δεν πρόκειται να εισπράξει το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεων της
σχηματίζονται προβλέψεις απομείωσης, που αντανακλούν το ποσό των απαιτήσεων που δεν αναμένεται
να εισπραχθούν. Η Διοίκησης της Εταιρίας εκτιμά ότι οι σχηματισθείσες προβλέψεις απομείωσης ποσού
Ευρώ 11.266.097,75 (2015: 11.447.499,48), σε συνδυασμό με τις ληφθείσες εμπράγματες εξασφαλίσεις,
είναι επαρκείς.

4.7.

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές

Οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές της Εταιρίας έχουν ως εξής:

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές προβλέψεις
Λοιπές απαιτήσεις

2016
27.436.234,41
4.082.910,95

2015
28.664.574,08
4.249.665,52

Σύνολο

31.519.145,36

32.914.239,60

Οι Απαιτήσεις από Ασφαλιστικές Προβλέψεις αφορούν αναλογία των αντασφαλιστών στις εκκρεμείς
αποζημιώσεις και στις λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις. Στις «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται οι
απαιτήσεις της Εταιρίας από την κίνηση του τρέχοντος λογαριασμού. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις
για επισφάλειες, καθώς δεν έχουν προκύψει στοιχεία απομείωσης.
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4.8.

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες

Οι απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες αφορούν σε απαιτήσεις από αντασφαλιζόμενους και
έχουν ως εξής:
2016
2015
64.930,27
Αντασφαλιζόμενοι
61.157,94
Σύνολο

64.930,27

61.157,94

2015
174.438,86

Δάνεια σε ασφαλισμένους Ζωής

2016
292.128,91
218,34

Σύνολο

292.347,25

174.657,20

2016
161.255,04
10.968,00
5.697,68
15.060,24
278.020,43
1.352.856,85
4.039.631,26

2015
55.809,52
6.002,00
5.697,68
5.332,88
133.628,51
986.554,64
4.218.405,69

5.863.489,50

5.411.430,92

2016
(300.374,90)
125.031,10
393.912,83
59.915,88

2015
(432.583,23)
(238.902,89)
921.728,29
63.559,05

278.484,91

313.801,22

4.9.

Απαιτήσεις από δάνεια

Οι απαιτήσεις από δάνεια της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Δάνεια στο προσωπικό

4.10.

218,34

Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Έξοδα επομένων χρήσεων
Εγγυήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές
Απαιτήσεις από διαχείριση προκαταβολών & πιστώσεων
Απαιτήσεις από διαχείριση Ζημιών Φιλικού Διακανονισμού
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

4.11.

Απαιτήσεις από φόρους

Οι απαιτήσεις από φόρους αναλύονται ως ακολούθως:

Φόρος εισοδήματος χρήσης
Φόρος εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων
Καταβληθείσα προκαταβολή
Παρακρατηθέντες φόροι
Σύνολο

4.12.

Προμήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων

Οι Προμήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων αναλύονται ως ακολούθως:
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2015
414.259,78
1.804.072,00

Ασφάλειες Ζημιών- Λοιποί Κλάδοι

2016
382.793,83
2.656.354,47
1.311.085,84

Σύνολο

4.350.234,14

3.355.431,78

2016
1.394.599,91
4.165.095,76
2.000.000,00

2015
5.644.113,60
2.081.663,48

Ασφάλειες Ζωής
Ασφάλειες Ζημιών- Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων

4.13.

1.137.100,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως ακολούθως:

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας σε πιστωτικά ιδρύματα
Δουλευμένοι τόκοι προθεσμίας σε πιστωτικά ιδρύματα
Σύνολο Ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα

4.14.

7.725.777,08

66,67
7.559.762,34

Ασφαλιστικές Προβλέψεις
2016
ΣΥΝΟΛΟ

Αναλογιστικά αποθέματα
Απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστρων
Προβλέψεις για συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφή
ασφαλίστρων
Εκκρεμείς αποζημιώσεις επί δηλωθεισών ζημιών
Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
Σύνολο Ασφάλειες Ζωής

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

1.018.434,01
823.296,62

1.018.434,01
164.659,32

0,00
658.637,30

21.647,23

21.647,23

0,00

841.647,50
33.669,52
2.738.694,88

200.752,68
33.669,52
1.439.162,76

640.894,82
0,00
1.299.532,12

Απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστρων
Εκκρεμείς αποζημιώσεις επί δηλωθεισών ζημιών
Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις

7.923.690,73
55.856.313,81
2.369.745,98

7.923.690,73
32.613.539,21
2.369.745,98

0,00
23.242.774,60
0,00

Σύνολο - Ασφάλειες Ζημιών - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων

66.149.750,52

42.906.975,92

23.242.774,60

4.783.972,04
3.753.222,66
147.195,12
8.684.389,82

3.395.819,86
2.247.447,15
147.195,12
5.790.462,13

1.388.152,18
1.505.775,51
0,00
2.893.927,69

77.572.835,22

50.136.600,81

27.436.234,41

Απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστρων
Εκκρεμείς αποζημιώσεις επί δηλωθεισών ζημιών
Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
Σύνολο - Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί Κλάδοι
Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων
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2015
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Αναλογιστικά αποθέματα
Απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστρων
Προβλέψεις για συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφή
ασφαλίστρων
Εκκρεμείς αποζημιώσεις επί δηλωθεισών ζημιών
Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
Σύνολο Ασφάλειες Ζωής

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

826.367,24
907.748,04

826.367,24
181.549,61

0,00
726.198,43

26.238,77

26.238,77

0,00

970.276,44
0,00
2.730.630,49

251.473,10
0,00
1.285.628,72

718.803,34
0,00
1.445.001,77

Απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστρων
Εκκρεμείς αποζημιώσεις επί δηλωθεισών ζημιών
Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις

8.813.589,66
62.994.329,00
2.414.332,00

8.813.589,66
38.539.113,61
2.414.332,00

0,00
24.455.215,39
0,00

Σύνολο - Ασφάλειες Ζημιών - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων

74.222.250,66

49.767.035,27

24.455.215,39

4.284.634,17
3.820.282,89
146.418,00
8.251.335,06

3.176.001,97
2.164.558,17
146.418,00
5.486.978,14

1.108.632,20
1.655.724,72
0,00
2.764.356,92

85.204.216,21

56.539.642,13

28.664.574,08

Απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστρων
Εκκρεμείς αποζημιώσεις επί δηλωθεισών ζημιών
Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
Σύνολο - Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί Κλάδοι
Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων

4.15.

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες
2016
2.510.611,61
2.205.860,20

Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής
Πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων
Σύνολο

4.16.

4.716.471,81

2015
2.638.326,88
3.606.919,49
6.245.246,37

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές
2016

2015

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές

27.311.499,80

26.147.392,29

Σύνολο

27.311.499,80

26.147.392,29

4.17.

Δανειακές υποχρεώσεις

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας αφορούν δάνεια προς τράπεζες και αναλύονται ως ακολούθως:
2016

2015

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου

10.923.324,05

11.829.496,17

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων

906.172,12
11.829.496,17

885.068,49
12.714.564,66
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Ανάλυση Δανειακών υποχρεώσεων σε επόμενα έτη
Έως 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 2 ετών
Μεταξύ 2 ετών και 3 ετών
Μεταξύ 3 ετών και 4 ετών
Μεταξύ 4 ετών και 5 ετών
Άνω των 5 ετών
Σύνολο

2016

2015

906.172,12
927.787,45
949.914,19
972.568,63
995.763,35
7.077.290,43
11.829.496,17

885.068,49
906.176,12
927.287,45
949.914,19
972.568,63
8.073.549,78
12.714.564,66

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύονται ως εξής:
Ελάχιστες
μελλοντικές
καταβολές

2016
Έως 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Άνω των 5 ετών
Σύνολο Ελάχιστων μελλοντικών καταβολών
Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο παρούσας αξίας ελάχιστων μελλοντικών καταβολών

Έως 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Άνω των 5 ετών
Σύνολο Ελάχιστων μελλοντικών καταβολών
Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο παρούσας αξίας ελάχιστων μελλοντικών καταβολών

4.18.

1.173.192,78
5.865.963,92
6.452.530,31
13.491.687,01

906.172,12
4.865.544,86
6.057.779,19
11.829.496,17

1.662.190,84

0,00

11.829.496,17

11.829.496,17

Ελάχιστες
μελλοντικές
καταβολές

2015

Παρούσα αξία
ελάχιστων
μελλοντικών
καταβολών

Παρούσα αξία
ελάχιστων
μελλοντικών
καταβολών

1.173.192,78
5.865.963,92
7.625.753,09
14.664.909,79

885.068,19
4.752.209,73
7.077.286,74
12.714.564,66

1.950.345,13

-

12.714.564,66

12.714.564,66

2016
889.669,94
2.707.302,24
603.616,08
531.559,12
285.395,03
449.398,48
1.301.027,96
6.767.968,85

2015
894.369,43
2.351.439,14
770.968,67
409.815,39
427.600,38
1.403.886,76
6.258.079,77

Λοιπές Υποχρεώσεις

Οι Υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τρίτους αναλύονται ως ακολούθως:
Προμηθευτές - Πιστωτές
Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους
Υποχρεώσεις από κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων
Ληφθείσες εγγυήσεις
Επιταγές πληρωτέες
Δουλευμένες Δαπάνες πληρωτέες
Έσοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο
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Το κονδύλι «Έσοδα επομένων χρήσεων» αφορά κέρδη από την πώληση και επαναγορά του ακινήτου επί
της οδού Λ. Συγγρού 193-195 τα οποία βάσει των Δ.Π.Χ.Α. επιμερίζονται σε όλη τη διάρκεια της
χρηματοδοτικής μίσθωσης.
4.19.

Λοιπές Προβλέψεις
2016
800.000,00

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

2015
800.000,00

Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αφορά τις χρήσεις 2009 και 2010. Για τον έλεγχο των χρήσεων αυτών έχει
εκδοθεί σχετική εντολή από τις φορολογικές αρχές. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου.

4.20.

Υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζόμενους

Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας για παροχές σε εργαζόμενους αναλύονται ως εξής:
2016
1.321.058,00

2015
1.140.176,00

63.910,00

73.798,00

22.804,00

18.664,00

64.844,00

221.518,00

151.558,00

313.980,00

2016

2015

9.359,00

106.111,00

Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές
λόγω αλλαγής των αναλογιστικών υποθέσεων

(139.587,00)

100.806,00

Συνολικά έσοδα / (έξοδα) αναγνωρισμένα στα
λοιπά συνολικά έσοδα

(130.228,00)

206.917,00

2016
1.140.176,00
63.910,00
22.804,00
130.228,00
64.844,00

2015
1.283.177,00
73.798,00
18.664,00
(206.917,00)
221.518,00

Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση
παροχών
Αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας
Ζημιές (κέρδη) από περικοπές και
τακτοποιήσεις
Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων

Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές
λόγω εμπειρίας

Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Κόστος απασχόλησης
Κόστος τόκων
Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη)
Ζημιές/ (κέρδη) από περικοπές
Αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας
Παροχές πληρωθείσες

(100.904,00)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

1.321.058,00
2016
1,30%
16,56
1,75%

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
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Ποσοστιαία
Μεταβολή
-7,70%
8,60%

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%
Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%

Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση
απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει ανάλογα µε τον μισθό, τα έτη
υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι, που
παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω
συνταξιοδότησης καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του Ν.2112/20. Η Εταιρία αναγνωρίζει ως υποχρέωση
την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που
αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.
Η Εταιρία επιβαρύνει τα συνολικά εισοδήματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη
αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους
συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο μειώνουν αυτήν την υποχρέωση.
Η Εταιρία ανέθεσε σε αναγνωρισμένους ανεξάρτητους μελετητές-αναλογιστές, να πραγματοποιήσουν
εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει
αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης.
Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων της Εταιρίας ήταν για το έτος 2016 159 άτομα έναντι 162 για το έτος
2015.

4.21.

Αναβαλλόμενες φορολογικές Υποχρεώσεις

Οι Αναβαλλόμενες φορολογικές Υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Υπόλοιπο
Αρχής Χρήσης

Αναγνώριση
στα
αποτελέσματα

Αναγνώριση
στην καθαρή
θέση

(3.861.865,95)

(89.565,98)

72.500,92

(36.094,21)

36.406,71

Υπόλοιπο
λήξης χρήσης

2016
Ενσώματα Πάγια περιουσιακά στοιχεία & Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

(3.951.431,93)

Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου

896.888,39

43.669,39

940.557,78

Απαιτήσεις

123.524,15

(44.371,42)

79.152,73

(409.801,11)

(203.055,92)

330.651,04

14.689,66

Αποτιμήσεις Χρεογράφων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές Υποχρεώσεις

(612.857,03)
37.766,12

383.106,82

123.540,00

123.540,00

1.314.869.09

(520.223,59)

794.645,50

(1.533.233,47)

(711.412,07)

37.766,12

Υπόλοιπο
Αρχής Χρήσης

Αναγνώριση
στα
αποτελέσματα

Αναγνώριση
στην καθαρή
θέση

(3.388.239,76)

(473.626,19)

(3.861.865,95)

87.965,81

(15.464,89)

72.500,92

Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου

768.098,82

128.789,57

896.888,39

Απαιτήσεις

103.680,78

19.843,37

123.524,15

Αποτιμήσεις Χρεογράφων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

(593.459,11)

183.658,00

(409.801,11)

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις

333.626,02
1.820.000,00

51.426,47
(505.130,91)

(54.401,45)

330.651,04
1.314.869,09

Υπόλοιπο Αναβαλλόμενης φορολογίας

(868.327,44)

(610.504,58)

(54.401,45)

(1.533.233,47)

Προβλέψεις
Υπόλοιπο Αναβαλλόμενης φορολογίας

2015
Ενσώματα Πάγια & Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
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Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2016 και 2015 είναι 29%. Ο συντελεστής αυτός (29%)
χρησιμοποιήθηκε όπου απαιτήθηκε για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας.
Η Εταιρία δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναφορικά με μεταφερόμενες
φορολογικές ζημίες.

4.22.

Ίδια Κεφάλαια

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Τακτικό Αποθεματικό
Αποθεματικό από τη μείωση της ονομαστικής αξίας των
μετοχών
Μη αναγνωριζόμενα αναλογιστικά Κέρδη / Ζημίες
Λοιπά Αποθεματικά

2016
18.560.301,00

2015
18.560.301,00

6.419.797,20

6.419.797,20

2.813.688,55
24.823.048,80

2.813.688,55

(78.190,17)
5.611,53

24.823.048,80
14.271,71
5.611,53

Σύνολο αποθεματικών

27.564.158,71

27.656.620,59

Αποτελέσματα εις νέον

(2.915.640,02)

(4.613.947,77)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

49.628.616,89

48.022.771,02

Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 18.560.301,00
διαιρούμενο σε 61.867.670 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη.
Τακτικό Αποθεματικό
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.Δ. 400/1970 (Αρ.18) οι εταιρείες απαιτείται να
σχηματίζουν το ένα πέμπτον τουλάχιστον των καθαρών ετησίων κερδών σε τακτικό αποθεματικό. Η
υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει όταν το εν λόγω αποθεματικό υπερβεί το τετραπλάσιο του μετοχικού
κεφαλαίου. Το ανωτέρω αποθεματικό δε δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας.
Μη αναγνωριζόμενα αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)
Αφορά τα μη πραγματοποιηθέντα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την διαφορά μεταξύ
του εκτιμώμενου ύψους της υποχρέωσης παροχών προς τους εργαζομένους βάσει αναλογιστικών
υποθέσεων και της πραγματικής υποχρέωσης, έτσι όπως τελικά διαμορφώθηκε, των οποίων η αναγνώριση
βάσει των διατάξεων του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π.19 μετατίθεται σε μελλοντικά έτη.
Αποτελέσματα εις νέον
Σύμφωνα με την Ελληνική Εμπορική Νομοθεσία, οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεώνονται στην ετήσια
καταβολή μερίσματος η οποία όμως είναι υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Για να
υπάρχουν κέρδη προς διάθεση (διανομή και αποθεματικοποίηση), πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εξαλειφθεί
οι ζημίες των προηγουμένων χρήσεων (άρθρο 45 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920). Ομοίως το άρθρο 44 α παρ. 2
Κ.Ν. 2190/1920 ορίζει ότι, όταν υπάρχουν ακάλυπτες ζημίες προηγουμένων χρήσεων δεν επιτρέπεται
οποιαδήποτε διανομή κερδών.
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4.23.

Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα

Τα Δεδουλευμένα ασφάλιστρα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Εγγεγραμμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Ασφάλειες Ζωής
Μεταβολή αποθέματος μη δουλευμένων ασφαλιστρων - Ασφάλειες Ζωής

2016

2015

3.069.156,52

3.127.053,56

84.451,42

(48.495,43)

3.153.607,94

3.078.558,13

Εγγεγραμμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Ασφάλειες Ζημιών - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων

29.694.165,75

33.405.949,51

Μεταβολή αποθέματος μη δουλευμένων ασφαλιστρων - Ασφάλειες Ζημιών - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων
Δουλευμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Ασφάλειες Ζημιών - Αστική Ευθύνη
Aυτοκινήτων

889.898,93

985.459,46

30.584.064,68

34.391.408,97

Εγγεγραμμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί Κλάδοι

15.559.862,29

15.115.116,37

Μεταβολή αποθέματος μη δουλευμένων ασφαλιστρων - Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί Κλάδοι

(499.337,87)

239.290,61

Δουλευμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί Κλάδοι

15.060.524,42

15.354.406,98

Δουλευμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Σύνολο

48.798.197,04

52.824.374,08

Δουλευμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Ασφάλειες Ζωής

4.24.

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα

Τα Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
2016

2015

2.115.140,94

2.207.726,54

67.561,13

(38.796,34)

2.182.702,07

2.168.930,20

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές - Ασφάλειες Ζημιών - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων
Μεταβολή αποθέματος μη δουλευμένων ασφαλιστρων - Ασφάλειες Ζημιών -Αστική Ευθύνη
Aυτοκινήτων

12.601.259,47

16.356.759,57

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα - Ασφάλειες Ζημιών - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων

12.601.259,47

16.356.759,57

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές - Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί Κλάδοι

4.140.541,84

3.642.812,85

Μεταβολή αποθέματος μη δουλευμένων ασφαλιστρων - Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί Κλάδοι

(279.519,98)

39.138,83

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα - Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί Κλάδοι
Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα - Σύνολο

3.861.021,86

3.681.951,68

18.644.983,40

22.207.641,45

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές - Ασφάλειες Ζωής
Μεταβολή αποθέματος μη δουλευμένων ασφαλιστρων - Ασφάλειες Ζωής
Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα - Ασφάλειες Ζωής

4.25.

Έσοδα επενδύσεων

Τα έσοδα επενδύσεων της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
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2016
196.696,82
253.153,69
231.236,48
14.431,09

2015
139.685,00
254.017,75
201.987,13
276.408,18

695.518,08

872.098,06

Μερίσματα
Τόκοι Αξιογράφων
Έσοδα από ενοίκια
Τόκοι καταθέσεων
Σύνολο Εσόδων Επενδύσεων

Τα έσοδα επενδύσεων εμφανίζουν μείωση την κλειόμενη χρήση έναντι της προηγούμενης χρήσης
οφειλόμενη κυρίως στους τόκους προθεσμιακών καταθέσεων, οι οποίες μετά την λήξη τους το 2015
επανεπενδύθηκαν σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού.

4.26. Κέρδη/ (Ζημιές) από πώληση επενδύσεων

Τα κέρδη /(Ζημιές) από πώληση επενδύσεων της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Μετοχές
Ομόλογα
Αμοιβαία Κεφάλαια

2016
242.685,45
75.637,60
(22.195,15)

2015
535.630,37
12.639,65
0,00

Χαρτοφυλάκιο Χρηματοοικονομικών Στοιχείων στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων

296.127,90

548.270,02

4.27.

Κέρδη/ (Ζημιές) από αποτίμηση επενδύσεων

Τα κέρδη /(Ζημιές) από αποτίμηση επενδύσεων της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
2016

2015

Μετοχές

430.632,66

(854.404,85)

Ομόλογα

108.373,18
27.020,88

(43.803,25)

(259,56)

(62.201,99)

565.767,16

(960.410,09)

70.810,10

(35.598,82)

636.577,26

(996.008,91)

Αμοιβαία Κεφάλαια
Λοιπά Αξιόγραφα
Χαρτοφυλάκιο Χρηματοοικονομικών Στοιχείων στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ακίνητα
Κέρδη /(Ζημιές) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

Το κέρδος από την αποτίμηση των επενδύσεων οφείλεται κυρίως στα κέρδη που κατέγραψαν οι μετοχές
και τα ομόλογα λόγω της ανόδου των αγορών κατά την κλειόμενη χρήση. Σημειώνεται ότι κατά την
κλειόμενη χρήση διενεργήθηκε αποτίμηση μόνο για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της
χρήσης καθώς δεν υπήρχαν ενδείξεις απομείωσης των ακινήτων της Εταιρίας.
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4.28.

Λοιπά έσοδα

Τα Λοιπά έσοδα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
2016

2015

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά

131.976,85
(4.333,77)
221.471,57

123.756,37
40.045,47
337.242,10

Σύνολα

349.114,65

501.043,94

4.29.

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων

Οι Αποζημιώσεις ασφαλισμένων της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Ασφάλειες Ζωής
Ασφάλειες Ζημιών Αστική Ευθύνη
Αυτοκινήτων
Ασφάλειες Ζημιών Λοιποί Κλάδοι
Σύνολο

4.30.

Αναλογία
Εταιρίας
359.491,09

2016
Αναλογία
Αντ/στων
1.234.319,77

1.593.810,86

Αναλογία
Εταιρίας
375.259,41

2015
Αναλογία
Αντ/στων
1.245.875,54

1.621.134,95

13.184.621,23

7.900.903,95

21.085.525,18

16.654.637,71

10.968.981,21

27.623.618,92

3.533.055,09

786.121,81

4.319.176,90

3.213.743,19

574.052,58

3.787.795,77

17.077.167,41

9.921.345,53

26.998.512,94

20.243.640,31

12.788.909,33

33.032.549,64

Σύνολο

Σύνολο

Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων

Η μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων της Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως:

2016

Ασφάλειες Ζωής
Ασφάλειες Ζημιών Αστική Ευθύνη
Αυτοκινήτων
Ασφάλειες Ζημιών Λοιποί Κλάδοι
Σύνολο

2015

Αναλογία
Εταιρίας
170.424,33

Αναλογία
Αντ/στων
(77.908,52)

(5.970.160,42)

(1.212.440,79)

83.666,10

(149.949,21)

(5.716.069,99)

(1.440.298,52)
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Συνολική
Μεταβολή
92.515,81

Αναλογία
Εταιρίας
(9.415,35)

Αναλογία
Αντ/στων
(66.332,98)

Συνολική
Μεταβολή
(75.748,33)

(7.182.601,21) (6.241.678,20)

(1.161.840,90)

(7.403.519,10)

(527.008,90)

(1.100.469,20)

(1.627.478,10)

(7.156.368,51) (6.778.102,45)

(2.328.643,08)

(9.106.745,53)

(66.283,11)
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4.31.

Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής

Οι δουλευμένες προμήθειες παραγωγής της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
2016

2015

Δεδουλευμένες
προμήθειες
παραγωγής

Έσοδα από
προμήθειες
αντασφαλιστών

Ασφάλειες Ζωής

Σύνολο

Δεδουλευμένες
προμήθειες
παραγωγής

Έσοδα από
προμήθειες
αντασφαλιστών

Σύνολο

801.288,70

729.042,69

72.246,01

807.562,51

882.995,89

(75.433,38)

Ασφάλειες Ζημιών - Αστική
Ευθύνης Αυτοκινήτων

4.427.545,57

2.604.352,22

1.823.193,35

7.054.829,57

7.614.698,35

(559.868,78)

Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί
Κλάδοι

2.390.940,22

687.787,72

1.703.152,50

2.403.399,54

539.007,12

1.864.392,42

Σύνολο

7.619.774,49

4.021.182,63

3.598.591,86

10.265.791,62

9.036.701,36

1.229.090,26

4.32.

Λειτουργικά έξοδα

Τα Λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

2016
6.791.374,70
4.966.196,76
212.839,85
786.090,66
1.020.319,86

2015
7.020.643,79
4.595.318,52
414.683,46
820.077,55
858.101,59

501.147,57

511.261,09

14.277.969,40

14.220.086,00

2016
5.359.561,98
1.013.076,35

2015
5.470.987,51
1.059.316,74

50.654,00
231.311,58

63.916,00
282.101,88

136.770,79

144.321,66

6.791.374,70

7.020.643,79

Ενσώματων ακινητοποιήσεων
Άυλων περιουσιακών στοιχείων

2016
248.521,10
88.140,13

2015
248.521,10
97.664,64

Λοιπών

164.486,34

165.075,35

Σύνολο Αποσβέσεων

501.147,57

511.261,09

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Φόροι, Τέλη
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Λειτουργικά έξοδα

Ανάλυση αμοιβών και εξόδων προσωπικού
Μισθοί και ημερομίσθια
Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Έξοδα προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
(Ν.2112/1920)
Αποζημιώσεις απολυομένων
Λοιπές παροχές
Σύνολο αμοιβών και εξόδων προσωπικού

Ανάλυση Αποσβέσεων
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4.33.

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τα Χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων
Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης απαιτήσεων
Εισπρακτικά έξοδα
Τόκοι χορηγήσεων
Λοιποί τόκοι έξοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

4.34.

2016
232.184,07

2015
273.036,81

(150.422,14)
37.900,88
15.513,77
46.006,44
181.183,02

27.173,10

445.379,05

2016

2015

1.615,11
1.615,11

2.516,74
2.516,74

30.934,73
52.655,90
61.578,51

Λοιπά έξοδα

Τα λοιπά έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Ζημιές από πώληση και αποτίμηση ενσώματων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Λοιπά Έξοδα

4.35.

Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρίας αναλύεται ως εξής :
2016
300.374,90
711.412,07
-

2015
432.583,23
610.504,58
250.308,63

Φόρος Εισοδήματος

1.011.786,97

1.293.396,44

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρου
Συντελεστής φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος

2.710.094,72
29%
785.927,47

2.179.525,83
29%
632.062,49

238.511,15
(12.651,64)

287.316,10
105.796,10
250.308,63
17.913,12

1.011.786,97

1.293.396,44

Φόρος εισοδήματος χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος
Φόροι προηγουμένων χρήσεων

Φόρος από έξοδα μη αναγνωριζόμενα φορολογικά
Διαφορά φορολογικών συντελεστών
Φόροι προηγουμένων χρήσεων
Μόνιμες διαφορές προσαρμογών Δ.Π.Χ.Α.
Φόρος εισοδήματος
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5.
5.1.

Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 - 2010, με συνέπεια οι
φορολογικές υποχρεώσεις της να μην έχουν καταστεί οριστικές. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
2009 και 2010 η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού ευρώ 800 χιλ. Για τον έλεγχο των χρήσεων
αυτών έχει εκδοθεί σχετική εντολή από τις φορολογικές αρχές. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει έναρξη του
ελέγχου.
Για τις χρήσεις 2011 έως 2013 η Εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Για τις χρήσεις 2014
έως 2015 η Εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Οι έλεγχοι για τα έτη 2011 έως 2015
έχουν ολοκληρωθεί και έχουν χορηγηθεί τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά.
Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2016 ήδη διενεργείται από την ελεγκτική εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρίας δεν
αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέρα από αυτές που καταχωρίσθηκαν και
απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.
5.2.

Δεσμεύσεις

Οι μελλοντικές δεσμεύσεις της Εταιρίας αφορούν
σημείωση 4.17 των Οικονομικών καταστάσεων.
5.3.

χρηματοδοτικές μισθώσεις και αναλύονται στην

Εγγυήσεις - Υποθήκες και προσημειώσεις

Οι εγγυήσεις της Εταιρίας αναφέρονται σε εγγυήσεις από εκμίσθωση ακινήτων ποσού Ευρώ 28.786,50
(2015: 16.659,25) και εγγυήσεις από διαμεσολαβητές ποσού Ευρώ 502.772,62 (2015: 393.246,14). Το
ποσό αυτό αφορά γραμμάτια εις χείρας της Εταιρίας και των Τραπεζών και έχει ληφθεί ως εγγύηση για
μελλοντικά ασφάλιστρα.
Έχει δοθεί εμπράγματη εξασφάλιση (α’ προσημείωση υποθήκης) προς την Εθνική Τράπεζα για το δάνειο
που χορήγησε στην Εταιρία με σκοπό την αγορά δυο γραφείων στην Θεσσαλονίκη (οδός Αριστοτέλους 5
& Τσιμισκή).
6.

Αμοιβές Ελεγκτών

Οι αμοιβές των ελεγκτών κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε ποσό Ευρώ 107.900,00 έναντι ποσού
Ευρώ 108.400,00 της προηγούμενης χρήσης.

7.

Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη

Ως συνδεμένα μέρη της Εταιρίας θεωρούνται, οι εταιρίες υπό κοινό έλεγχο, καθώς και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων Μερών»
Οι συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεμένα μέρη έχουν ως εξής:

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

2016
1.019.929,00

2015
560.600,04

Εγγεγραμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα

2.115.598,66

3.039.002,59

25.702,34
31.282,78
280.070,49

162.774,00
31.385,28
404.324,92

Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Μισθώσεις αυτοκινήτων
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα
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8.

Επάρκεια Κεφαλαίων

Η Εταιρία παρακολουθεί τακτικά, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, την κεφαλαιακή επάρκεια σύμφωνα με το νέο
εποπτικό πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ, εξετάζοντας τόσο το δείκτη του απαιτούμενου κεφαλαίου
φερεγγυότητας, όσο και το δείκτη ελάχιστου απαιτουμένου κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους που
καθορίζουν τα ευρωπαϊκά και εθνικά κανονιστικά πλαίσια. Η Εταιρία κατηγοριοποιεί τα ίδια κεφάλαια
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονιστικών πλαισίων, εξετάζοντας κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια
ένταξης κάθε τύπου κεφαλαίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες.
Το Απαιτούμενο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας (SCR) της Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου2016 ανέρχεται σε ποσό
Ευρώ 44.181.683,99 ενώ το Ελάχιστο Απαιτούμενο Κεφάλαιο (MCR) σε ποσό Ευρώ 14.295.745,46. Αυτή
είναι η πρώτη περίοδος που γίνεται αναφορά για την Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR) και για
την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση(MCR).
Η Εταιρία έχει μεταβεί ομαλά στο νέο εποπτικό πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ καταγράφοντας δείκτες
κεφαλαιακής κάλυψης φερεγγυότητας που υπερβαίνουν το 100%, με τη χρήση του μεταβατικού μέτρου
υπολογισμού του μετοχικού κινδύνου και την επίπτωση της δυνατότητας απορρόφησης ζημιών (LAC), από
την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου πλαισίου και κάθε περίοδο εποπτικής αναφοράς έκτοτε. Διατηρεί
επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του απαιτούμενου κεφαλαίου, για την καλυπτόμενη περίοδο, με δείκτη
κάλυψης των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας 105,73% και δείκτη κάλυψης των Ελάχιστων
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 326,78%.

9.

Σκοποί και πολιτική διαχείρισης κινδύνων

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη στον ασφαλιστικό κίνδυνο και σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο
κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις στα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο
κίνδυνος ρευστότητας.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα
υπερανάληψης σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, και υποχρεώσεις από μισθώσεις.
Η Εταιρία εφαρμόζει πρόγραμμα διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων με γνώμονα τη διατήρηση της
σταθερότητας και της συνέχειας των εργασιών της , ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικό όλες οι μορφές
κινδύνων και να διασφαλίζεται ο ενοποιημένος έλεγχός τους καθώς και η εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που
παρατηρούνται στις συνθήκες τις αγοράς και τις δραστηριότητες της Εταιρίας.
Η Εταιρία για τη διαχείριση των κινδύνων έχει συστήσει την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και
αναλογιστικής η οποία αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία που ακολουθείται για τη
διαχείριση των κινδύνων είναι η παρακάτω:






9.1.

Προσδιορισμός του κινδύνου. Αναγνώριση και περιγραφή των κινδύνων στους οποίους είναι
εκτεθειμένη η εταιρία.
Ανάλυση του κινδύνου. Προσδιορισμός της πιθανότητας και της συνέπειας του κάθε κινδύνου.
Αξιολόγηση και ταξινόμηση του κινδύνου. Αποτίμηση του μεγέθους του κινδύνου ως συνδυασμού
πιθανότητας να συμβεί και των συνεπειών του.
Αντιμετώπιση του κινδύνου ή Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Κινδύνου. Αξιολόγηση των υψηλότερων
κινδύνων που έχουν εντοπιστεί και καθορισμός σχεδίου αντιμετώπισης ή τροποποίησης αυτών,
με σκοπό την επίτευξη αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. Δημιουργία στρατηγικών μετριασμού του
κινδύνου, προληπτικών σχεδίων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
Παρακολούθηση και εξέταση του κινδύνου
Ασφαλιστικός Κίνδυνος

Είναι ο κίνδυνος από ένα μελλοντικό καθορισμένο αβέβαιο γεγονός, που θα επηρεάσει δυσμενώς τον
ασφαλισμένο. Με την σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο κίνδυνος αυτός μεταβιβάζεται από τον
ασφαλισμένο στον ασφαλιστή. Η εταιρία μεταβιβάζει μέρος των ασφαλιστικών κινδύνων στον
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αντασφαλιστή, ενώ παράλληλα ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική της στην ανάληψη των
κινδύνων, ώστε η συχνότητα και το ύψος των ζημιών να είναι εντός των ορίων που είχαν εκτιμηθεί στην
τιμολόγηση.
9.2.

Κίνδυνος της Αγοράς

Ο κίνδυνος της αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβολής στο επίπεδο ή στη
μεταβλητότητα των τιμών αγοράς, όπως είναι οι τιμές των μετοχών και επιτοκίων. Ο κίνδυνος της αγοράς
περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο τιμών και τον κίνδυνο του επιτοκίου.
Συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της διακύμανσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου
λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό
κίνδυνο διότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της πραγματοποιείται σε Ευρώ που είναι και το
λειτουργικό της νόμισμα.
Κίνδυνος τιμών είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου ως αποτέλεσμα
των μεταβολών στις τιμές της αγοράς που αφορούν το συγκεκριμένο μέσο. Η Εταιρία εκτιμά κατά τακτά
διαστήματα την καθαρή τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου και υπολογίζει τις τυχόν απώλειες που μπορούν
να προκύψουν από εξαιρετικά ασυνήθιστες μεταβολές οικονομικής φύσης.
Κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος διακύμανσης των μελλοντικών ταμειακών ροών ενός
χρηματοοικονομικού μέσου λόγω των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς. Οι διακυμάνσεις των
επιτοκίων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την παρούσα αξία των αναμενόμενων χρηματικών ροών από
μια επένδυση ή μια υποχρέωση. Η Εταιρία παρακολουθεί τις επιπτώσεις του κινδύνου αυτού εξετάζοντας
την διάρκεια του χαρτοφυλακίου χρεογράφων καθώς και των υποχρεώσεων σε συνδυασμό με τις εξελίξεις
στις αγορές χρήματος.
9.3.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στην
Εταιρία οικονομική ζημία λόγω αθέτησης οικονομικών του υποχρεώσεων και σχετίζεται κυρίως με
απαιτήσεις από αντασφαλιστές, απαιτήσεις από χρεόγραφα και εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις.
Η έκθεση της Εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως
εξής:
Ποσά σε ευρώ

Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Απαιτήσεις από ασφάλιστρα
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

2016

2015

46.807.417,33
7.559.762,34
33.382.542,45
4.207.645,56
6.220.767,02
98.178.134,70

49.389.268,22
7.725.777,08
37.526.528,74
6.766.847,31
5.647.246,06
107.055.667,41

Η Εταιρία διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με επενδύσεις εφαρμόζοντας κανόνες
διασποράς καθώς και μεθόδους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του κάθε εκδότη
χρηματοοικονομικού μέσου.
Η Εταιρία χρησιμοποιεί αντασφάλιση για τη διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου. Όλες οι εκχωρήσεις
δίνονται σε αντασφαλιστές που πληρούν υψηλά κριτήρια πιστοληπτικής αξιοπιστίας. Οι απαιτήσεις που
αναφέρονται παραπάνω αφορούν την αναλογία των αντασφαλιστών σε αποθέματα μετά τον συμψηφισμό
οποιωνδήποτε άλλων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς αυτούς.
Η Εταιρία για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιστρα διατηρεί αρχεία με το ιστορικό πληρωμών
των κυριότερων συνεργατών της. Το τμήμα Εισπράξεων και η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί την
εξέλιξη των οφειλομένων ασφαλίστρων και σε συνεργασία με τη Νομική Διεύθυνση της Εταιρίας, παράγει
ειδικές αναφορές για τον σχηματισμό προβλέψεων απομείωσης της αξίας των εισπρακτέων ποσών. Σε
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πολλές περιπτώσεις λαμβάνονται εμπράγματες εγγυήσεις από την Εταιρία για την εξασφάλιση των
απαιτήσεων της. Οι απαιτήσεις από ασφάλιστρα της Εταιρίας αναλύονται χρονικά ως εξής: α) απαιτήσεις
έως 90 ημέρες ευρώ 1.885 χιλ., β) απαιτήσεις μεταξύ 91-182 ημερών ευρώ 84 χιλ., γ) μη απομειωμένες
καθαρές απαιτήσεις άνω των 365 ημερών ευρώ 17,66 εκ. από ενεργούς συνεργάτες πωλήσεων με τους
οποίους έχουν γίνει διακανονισμοί και έχουν εκδοθεί λόγω αυτού γραμμάτια εισπράξεως ευρώ 9,17 εκ.,
ενώ έχουν ληφθεί και εμπράγματες εξασφαλίσεις ευρώ 2,75 εκ. και δ) απομειωμένες κατά το ήμισυ
καθαρές απαιτήσεις ευρώ 11 εκ. από μη ενεργούς συνεργάτες πωλήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί και
εμπράγματες εξασφαλίσεις ευρώ 1,68 εκ.
Για τις «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις», η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.
Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες θεωρείται αμελητέος.

9.4.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές
της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας
επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών εισροών και εκροών, καθώς και
στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για τις τρέχουσες συναλλαγές. Για το σκοπό αυτό η
Εταιρία κάνει ανάλυση ανοίγματος ρευστότητας εξασφαλίζοντας μια εικόνα των αναμενόμενων
χρηματοροών που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού.

10. Μεταγενέστερα γεγονότα των Οικονομικών Καταστάσεων
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων που να
επηρεάζουν ουσιωδώς τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας.

Νέα Σμύρνη, 14 Ιουνίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 340063

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΙΝΕΤΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ 070452

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ133252
ΑΡ. ΑΔ. 40918 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΜΑΛΟΥΧΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 536343
ΑΡ. ΑΔ. 20840 Α’ ΤΑΞΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ093046
ΑΡ.ΑΔ. Κ3/1590
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