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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2015-
31/12/2015 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «NATIONAL 

ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» της 30ης Μαΐου 2016.  
 
 

 
Πειραιάς,  30/05/2016 

 
Για την Εταιρεία , 
NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 

 
 
 

 
 

Σταύρος Κωνσταντάς 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2015 

 

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση:  

o Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, την πορεία της εταιρείας κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο καθώς και τις μεταβολές που έγιναν. 

o Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου και την επίδρασή τους στις Οικονομικές καταστάσεις. 

o Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία  κατά της υπό 
εξέταση χρήσης. 

o Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν 

μερών. 

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα 

λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην οικονομική έκθεση που αφορά τη χρήση 

2015. 

Επίσης η παρούσα Έκθεση απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά το 

Νόμο πληροφορίες προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την 

δραστηριότητα κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Η δραστηριότητα της εταιρείας κατά το διάστημα 01.01-31.12.2015 παρουσίασε  σημάδια 
ανάκαμψης μετά από τις σοβαρές και πρωτοφανείς χρηματοοικονομικές εξελίξεις στη διεθνή αλλά και 

εγχώρια αγορά, οι οποίες επηρέασαν και τον ναυτιλιακό κλάδο που είναι άμεσα συνδεδεμένος με το 

αντικείμενο της. Τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι θετικά. 

Στη χρήση 2015 ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 6,48% έναντι της αντίστοιχης 

περιόδου του 2014. 

 

Μέγεθος Χρήση 2015 Χρήση 2014 Μεταβολή (%) Επεξήγηση 
Κύκλος εργασιών 1.666.094,44 1.564.757,91 6,48% (1) 
Μικτά αποτελέσματα 1.099.441,04 1.037.990,42 5,92% (2) 
Περιθώριο Μ.Κ. 66% 66% 0%   
Κέρδη προ φόρων 526.251,37 465.444,03 13,06% (3) 

 

 
(1) Το πελατολόγιο της εταιρείας δεν παρουσίασε ουσιαστική ποιοτική ή ποσοτική μεταβολή.  

 

(2) Τα Μικτά αποτελέσματα εμφανίζουν μικρή διακύμανση (αύξηση) κατά 5,92%.  

 

(3) Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 13,06% η οποία οφείλεται κυρίως στην συμβολή 

των καθαρών λοιπών εσόδων.  
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Οι σημαντικότερες μεταβολές στα κονδύλια του ενεργητικού και του παθητικού έχουν ως εξής: 

 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

      Μεταβολή  Μεταβολή  

ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2015 31.12.2014 2014-2015 2013-
2014 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώματα πάγια 28.402,16 53.119,03 -46,53% -8,04% 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 69.191,90 59.267,36 16,75% 48,51% 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις         

          

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Χρεώστες ασφαλίστρων 5.371.890,76 5.653.005,21 -4,97% -49,79% 

Λοιπές απαιτήσεις 6.738,37 108.741,35 -93,80% 3,40% 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.716.903,08 1.678.711,60 61,84% 41,50% 

          

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 188.592,77 177.951,37 5,98% 17,73% 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικές εταιρείες 6.982.755,17 6.444.139,95 8,77% -42,74% 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 95.502,22 210.204,50 -54,57% 13,20% 

Λοιπές υποχρεώσεις 125.049,99 33.923,44 268% -88,55% 

 

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες για τις χρήσεις 2015 και 2014 παραθέτονται στον παρακάτω συγκριτικό 

πίνακα. 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
  31.12.2015 31.12.2014 

   Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης      CURRENT RATIO 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 112,39% 111,25% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

      

Αμεσης  Ρευστότητας    ACID TEST RATIO 

Διαθέσιμα  37,72% 25,10% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
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Ξένων προς Ιδια Κεφάλαια DEPT TO EQUITY 

Ξένο Κεφάλαιο 9,23 10,00 

Iδια Κεφάλαια     

      

Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις προς Ιδια Κεφάλαια  CUERRENT LIABILITIES TO NET WORTH 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  8,99 9,74 

Καθαρή Θέση     

      

Κάλυψης παγίων FIXED ASSETS TO NET 

WORTH     

Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού 3,54% 7,74% 

Καθαρή Θέση     

      
Ιδίων Κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων(πλέον προβλέψεων) OWNER'S EQUITY TO TOTAL 
LIABILITIES 

Iδια Κεφάλαια 10,84% 10,00% 

Σύνολο Υποχρεώσεων     

      

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό Ενεργητικό  CUERRENT ASSETS TO TOTAL ASSETS RATIO 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 98,81% 98,51% 

Συνολικό Ενεργητικό     

      

Ταχύτητα Κυκλοφορίας συνολικού Ενεργητικού ASSET TURNOVER RATIO 

Κύκλος Εργασιών 0,20 0,21 

Συνολικό Ενεργητικό φορές φορές 

      

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων  OWNER'S EQUITY TURNOVER RATIO 

Κύκλος Εργασιών 2,08 2,28 

Iδια Κεφάλαια φορές φορές 

      

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ BOOK VALUE PER SHARE 

Iδια Κεφάλαια 400,60 343,31 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία ευρώ ευρώ 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να έλαβαν χώρα στην περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 

έως 31η Δεκεμβρίου 2015 και να είχαν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
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Η Εταιρεία  δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει σημαντικούς κινδύνους στη χρήση 2015 και στο 
βραχυπρόθεσμο γενικότερα χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγαλύτερο 

πρόβλημα στην εταιρεία από την παρούσα οικονομική κρίση. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της 

Εταιρείας, η συνεχής επένδυση  σε άρτια εξειδικευμένο  ανθρώπινο δυναμικό και οι ισχυρές υποδομές, η 

ισχυρή και σταθερή πελατειακή βάση, βοηθούν και υποστηρίζουν την εταιρεία να είναι ανταγωνιστική  

να διεισδύει σε νέες αγορές και να περιορίζει τους κινδύνους του ανταγωνιστικού ορίζοντα.  

 

Συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι οι ακόλουθοι:      

o Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους  συμπεριλαμβανομένων των 

απρόβλεπτων διακυμάνσεων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, κινδύνων αγοράς, πιστωτικών 

κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας έχει 

στόχο να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στη 

χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. 

 

o Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρεία υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγο των διακυμάνσεων τον συναλλακτικών ισοτιμιών. 

 

o Κίνδυνος τιμών  

Η Εταιρεία δεν  εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των τιμών. 

 

o Κίνδυνος επιτοκίου  

Η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία, όμως τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές 

είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η εταιρεία δεν έχει δανειακές 

υποχρεώσεις για την χρήση 2015 και δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

  

o Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία  εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος το αντισυμβαλλόμενο μέρος να 

αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Προβλέψεις απομείωσης 

αναγνωρίζονται για ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Συνεπώς 

η Διοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο. 

 

o Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία  δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς τα ταμειακά της διαθέσιμα και η χρήση των 

πιστωτικών της ορίων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες επαρκούν για να καλύψουν της ανάγκες της 

εταιρείας. 

 

o Διαχείριση κεφαλαίου 
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Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας της Εταιρείας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους 

μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου. 

 

Η διατήρηση ή η προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής,  μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής του 

ποσού των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους 

μετόχους, της έκδοσης νέων μετοχών ή της πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να μειωθεί ο 
δανεισμός. 

Η Εταιρεία δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς για τις τελευταίες τρεις χρήσεις παρουσιάζει 

κερδοφορία, επαρκή λειτουργική ταμειακή ροή και ο δανεισμός για την χρήση 2015 είναι μηδενικός.   

 

Σημαντικά γεγονότα μετά την 31.12.2015 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31/12/2015 γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας, για την περίοδο που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, ή γεγονότα που θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στην διάρκεια του 2015 

έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς.  

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015   31/12/2014 
Παροχές προς τη Διοίκηση και Στελέχη της Εταιρίας κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 
Αμοιβές Μελών  Δ.Σ..  111.790   111.790 

Μισθοί Μελών Δ.Σ. 186.409   181.035 

Σύνολο. 298.199   292.825 

        
  31/12/2015   31/12/2014 
Καταθέσεις όψεως 2.468.264   192.624 

Υποχρεώσεις 72.935   70.034 

Έξοδα προμηθειών 73.437   75.579 

Προμήθειες έσοδα 5.215   8.655 
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2. Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή 

Accountants &
business advisers

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.

 Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή 

 

Προς τoυς μετόχους της «NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» 

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., οι 

οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

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

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 οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  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 οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

οικονομικών 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 οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
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διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  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 οικονομικών 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 οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, 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. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων  

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α 

και 37 του Κ.Ν. 2190/20. 

 

 

 

 
 

                                   

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

PANNELL  KERR  FORSTER 
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 
  

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14481 
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3. Ισολογισμός 

  Σημείωση   31.12.2015   31.12.2014 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ           
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Ενσώματα πάγια 1   28.402,16   53.119,03 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 2   69.191,90   59.267,36 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 
  0,00   0,00 

      97.594,06   112.386,39 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Χρεώστες ασφαλίστρων 3   5.371.890,76   5.653.005,21 
Λοιπές απαιτήσεις 3   6.738,37   108.741,35 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4   2.716.903,08   1.678.711,60 
      8.095.532,21   7.440.458,16 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων     8.193.126,27   7.552.844,55 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ           
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους 
μετόχους της μητρικής 

          

Μετοχικό Κεφάλαιο 5   100.000,00   100.000,00 
Λοιπά αποθεματικά 5   81.980,26   81.980,26 
Αποτελέσματα εις νέον 5   619.225,86   504.645,03 
Σύνολο καθαρής θέσης     801.206,12   686.625,29 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 6   188.592,77   177.951,37 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
  0,00   0,00 

      188.592,77   177.951,37 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικές εταιρείες 7   6.982.775,17   6.444.139,95 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 8   95.502,22   210.204,50 
Λοιπές υποχρεώσεις 7   125.049,99   33.923,44 
      7.203.327,38   6.688.267,89 
Σύνολο υποχρεώσεων     7.391.920,15   6.866.219,26 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων     8.193.126,27   7.552.844,55 
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4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
 

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)         

  Σημείωση   
01.01 - 

31.12.2015   
01.01 - 

31.12.2014 
            
Πωλήσεις Υπηρεσιών 

 
  1.666.094,44   1.564.757,91 

Μείον: Κόστος Παροχής Υπηρεσιών 9   566.653,40   526.767,49 
Μικτό κέρδος     1.099.441,04   1.037.990,42 

Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης 
 

  194.583,18   164.111,25 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9   -600.943,36   -574.374,41 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 9   -143.524,45   -144.952,77 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,            
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων     549.556,41   482.774,49 
Αποσβέσεις 

 
  3.626,37   3.766,18 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και            
επενδυτικών αποτελεσμάτων     545.930,04   479.008,31 

Έσοδα / (έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας 9   -19.678,67   -13.564,28 
Κέρδη προ φόρων     526.251,37   465.444,03 

Μείον φόροι 10   -161.670,54   -116.229,49 
Κέρδη μετά από φόρους     364.580,83   349.214,54 

            
Βασικά κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή (σε €) 11   182,2904   174,6073 

 

 

 

5. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

      

 
Ποσά σε Ευρώ 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 
καθαρής θέσης 

 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         

 
          

 
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 100.000,00 81.980,26 405.430,49 587.410,75 

 
Κέρδη προ φόρων     465.444,03 465.444,03 

 
Φόρος     -116.229,49 -116.229,49 

 
Πληρωμή μερισμάτων προηγούμενων περιόδων     -250.000,00 -250.000,00 

 
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2014 100.000,00 81.980,26 504.645,03 686.625,29 

 
          

 
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015 100.000,00 81.980,26 504.645,03 686.625,29 

 
Κέρδη προ φόρων     526.251,37 526.251,37 

 
Φόρος     -161.670,54 -161.670,54 

 
Πληρωμή μερισμάτων προηγούμενων περιόδων     -250.000,00 -250.000,00 

 
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2015 100.000,00 81.980,26 619.225,86 801.206,12 
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6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

    31.12.2015   31.12.2014 
Λειτουργικές δραστηριότητες         
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων   526.251,37   465.444,03 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:         
• Αποσβέσεις   3.626,37   3.766,18 
• Προβλέψεις   10.641,40   10.598,24 
• Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας   -229,43   -557,09 
• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   19.908,10   14.121,37 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:         
          
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων   255.068,38   179.060,41 
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   629.761,77   290.439,13 
Μείον:         
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα   -19.908,10   -14.121,37 
Φόρος εισοδήματος πληρωθείς   -137.157,81   -42.955,48 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   1.287.962,05   905.795,42 

Επενδυτικές δραστηριότητες         
Τόκοι εισπραχθέντες   229,43   557,09 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   229,43   557,09 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες         
Μερίσματα πληρωθέντα   -250.000,00   -250.000,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)   -250.000,00   -250.000,00 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα          
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)   1.038.191,48   656.352,51 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης   1.678.711,60   1.022.359,09 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης   2.716.903,08   1.678.711,60 
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7. Γενικές πληροφορίες 

Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015 

περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία »). Η εταιρεία προέρχεται από την ατομική εταιρεία «Π. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ» η 

οποία ιδρύθηκε το 1962 και η οποία την 31/12/2001 μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

«Π.Π. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.».Στις αρχές του έτους 2002 εξαγοράσθηκε από την «ALPHA 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και μετονομάσθηκε σε «ALPHA ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.».Τον Νοέμβριο του 

2005 εξαγοράσθηκε από τη «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» και μετονομάσθηκε σε «NATIONAL 

ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» 

Η εταιρεία εδρεύει στον Πειραιά  επί της οδού Ακτή Μιαούλη αριθμός 65 και απασχολεί 
συνολικά 15 υπαλλήλους. 

Η εταιρεία έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την διαμεσολάβηση για την σύναψη 

συμβάσεων ασφάλισης ή αντασφάλισης παντός εν γένει πλωτού μέσου (όπως πλοίων κάθε τύπου, 

ποντοπόρων ή μη ποντοπόρων, επιβατηγών, ακτοπλοϊκών, φορτηγών, πετρελαιοφόρων, θαλαμηγών, 

σκαφών αναψυχής κλπ.) και των πληρωμάτων αυτών, καθώς επίσης και παντός τύπου αεροσκαφών. 

Βάσει του καταστατικού της εταιρείας η διάρκεια ζωής της «ΝATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.»  ορίζεται  σε  ενενήντα εννέα (99) έτη και λήγει το έτος δύο χιλιάδες εκατό (2100). 

Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένη σε καμία χρηματιστηριακή αγορά.  

 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία  έχουν ως εξής: 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Κωνσταντάς Σταύρος Πρόεδρος  
Μαρία Μωραΐτου Αντιπρόεδρος  
Γεώργιος - Πόλυς Καραμάνος Διευθύνων Σύμβουλος 
Σωτήριος Σοφόπουλος Μέλος 
Γεώργιος Ζαφείρης Μέλος 
Πέτρος Μανδαράκας Μέλος 
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1. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
1.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2015 που καλύπτουν 

την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, έχουν συνταχθεί από τη 

Διοίκηση με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και τις Διερμηνείες 

της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). 

 

1.1.1. Δήλωση συμμόρφωσης 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι  σύμφωνες με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης, τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 

καθώς και τις ερμηνείες τους όπως αυτές εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) 

της IASB και  έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 καταρτίστηκαν με βάση 

τις ίδιες λογιστικές αρχές και μεθόδους αποτίμησης που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 

2014.  

 
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρία και 

είναι σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2015 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 (1/1-31/12/2015) 

εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30 Μαΐου 2016. 
 

1.1.2. Χρήση Εκτιμήσεων 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει 

στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. 

Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Αναφορικά με τις 
σημαντικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης στην σύνταξη των συνημμένων οικονομικών 

καταστάσεων βλέπε κατωτέρω στην ενότητα 1.3.2.  «Λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως». 

 

1.1.3. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων 
προτύπων 

Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες 
Επιπλέον των προτύπων και διερμηνειών που έχουν γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις για την 

χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, δεν υπάρχουν νέα πρότυπα τροποποιήσεις / αναθεωρήσεις 
στα πρότυπα ή διερμηνείες που να έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στη τρέχουσα περίοδο και 

δεν εφαρμόστηκαν νωρίτερα από την Εταιρία. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2015).  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ 

ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του 
ΣΔΛΠ. Επί του παρόντος ο Όμιλος αξιολογεί την επίδραση που θα έχουν αυτές οι  τροποποιήσεις στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή 

στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 

στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.  
 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 

13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων («portfolio exception») 

έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) 

εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 

 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 
40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η  Ιανουαρίου 2016).  Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε 

τέσσερα ΔΠΧΑ. 

 
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες 

της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των 

οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. 

 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες».  Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείo (ή ομάδα στοιχείων) 

αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, 

αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν 

αλλαγή. 

 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις.Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες 

προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη 

ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης 

του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34. 

 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016). Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης 

για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το 

νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 
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ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του 

«πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική  αναφορά» 

που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες». Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να 

εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία 

αποτελεί μία ‘επιχείρηση’.  

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση 
διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των 

αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται 

κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο.  

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση 
επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να 

λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους 

οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.  

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1η  Ιανουαρίου 2017). Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να 
παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες 

ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 

διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική 

οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. 

Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει 

τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 
αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός 

επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των 

διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων 
μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των 

τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που 

περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά 

αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια 

δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018). Το ΔΠΧΑ 9 

αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο 
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αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων 

πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 “Λογιστική Αντιστάθμισης” καθιερώνει μία 

προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και 

αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από 
την υποχρέωση ενοποίησης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η  

Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών 
επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
1.2. Βασικές λογιστικές αρχές 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις 

οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρία είναι οι ακόλουθες: 

 

1.2.1. Πληροφόρηση κατά τομέα 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα 
άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

άλλες περιοχές. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 

Γεωγραφικά η Εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική Επικράτεια. 

 

1.2.2. Συναλλαγματικές μετατροπές 
Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των ισοτιμιών που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι 
οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την μετατροπή των χρηματικών 
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 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. 
 

1.2.3. Ενσώματα Πάγια 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους 

ή στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση ευλόγων αξιών κατά την 

ημερομηνία μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν 
απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. 

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

ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 
πραγματοποιούνται. 
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Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται με τους συντελεστές  που ορίζονται από το άρθρο 24 του  Ν.4172/2013 

και έχουν ως εξής : 

 
 

 

 

 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν 

την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και 

της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και 

συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγώμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του 
προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων 

υλικών και άλλα γενικά κόστη. 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται η υπεραξία, τα δικαιώματα χρήσης ενσώματων 

ακινητοποιήσεων, καθώς και οι άδειες λογισμικού. 

 
Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

υπολογίζονται με τους συντελεστές  που ορίζονται από το άρθρο 24 του  Ν.4172/2013 και έχουν ως 

εξής : 

 

 

 

Έλεγχος απομείωσης ενσώματων και άυλων στοιχείων 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να 
μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 

της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία 

είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω 

μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική 

αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το 

ανακτήσιμο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια 
μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, 

μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία 

χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο 

τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

 

Κύριες κατηγορίες παγίων στοιχείων Συντελεστής % 

Μηχανήματα , εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10 

Μεταφορικά μέσα ατόμων 16 

Εξοπλισμός Η/Υ ,κύριος και περιφερειακός και λογισμικό  20 

Λοιπά πάγια 10 

Κύριες κατηγορίες παγίων στοιχείων  Συντελεστής % 

Προγράμματα Η/Υ γραφείων          20 
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Χρηματοοικονομικά μέσα 
Η Εταιρία χρησιμοποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης 

αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:  

Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις,  

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

καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα,  
Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 

εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2 ούτε μεταφορές 

εντός και εκτός του επιπέδου 3 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας.   Τα ποσά που εμφανίζονται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα, τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τις εμπορικές 

και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και τις Τραπεζικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 

προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.  
Η μέθοδος αποτίμησης προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες προκειμένου να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια η εύλογη αξία και επιμετρούνται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας για τον 

προσδιορισμό της εύλογης αξίας.  

 

1.2.4. Εμπορικές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, 

μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος 

ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο 

ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, 
η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας 

στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η 

εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

 

1.2.5. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς 

επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος 

και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 

1.2.6. Μετοχικό κεφάλαιο 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 
σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με 

την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 

δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

1.2.7. Δανεισμός 
Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην τρέχουσα αξία τους, όπου και περιλαμβάνονται 

τα τραπεζικά έξοδα και προμήθειες.  
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Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια 

ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. 

Όποια διαφορά προκύψει μεταξύ των εισπράξεων (καθαρών από έξοδα συναλλαγών) και της αξίας 
εξόφλησης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια του δανεισμού.  

Ο δανειακές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες εκτός από τις περιπτώσεις που η εταιρεία 

έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

1.2.8. Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 
Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή 

τις φορολογικές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν 

στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε 

διαφορετικές περιόδους, και τις προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν σε 
έλεγχο από τις φορολογικές αρχές. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων της περιόδου, τόσο εκείνος που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια όσο και εκείνος που αφορά στα αποτελέσματα της περιόδου.  Ο τρέχων φόρος εισοδήματος 

αφορά τον φόρο  επί των φορολογητέων κερδών της  εταιρίας, όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των φορολογικών νόμων, και υπολογίστηκε με βάση τον φορολογικό συντελεστή που ισχύει  

 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της υποχρέωσης, σε 

όλες τις προσωρινές διαφορές, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, μεταξύ της φορολογικής βάσης 

και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.  Οι αναμενόμενες φορολογικές 

επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες απαιτήσεις.  Ο αναβαλλόμενος φόρος 

προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού.  Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται για όλες τις φορολογικά 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που 

πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων η εκπεστέα 

προσωρινή διαφορά ενδέχεται να αξιοποιηθεί.  Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν 

πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το 

σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
 

 

1.2.9. Παροχές στο προσωπικό 
Τρέχουσες παροχές :  Οι τρέχουσες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο στην χρήση που καταβάλλονται.  Σε 

περίπτωση ανεξόφλητου ποσού, κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, το 

ποσό αυτό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ στην περίπτωση που το ποσό το οποίο καταβλήθηκε 

υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η Εταιρεία αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του 

ενεργητικού (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση 

μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία : Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

περιλαμβάνουν, τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων 

παροχών (defined benefit plan). 
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 Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών : Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών η 

υποχρέωση του Ομίλου (νομική) περιορίζεται στο ποσό που έχει καθοριστεί να εισφέρει στον φορέα 

(ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κτλ).  Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων 

εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

 

 Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών (defined benefit plan) :  Το πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών του Ομίλου αφορά στη νομική του υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ 

αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία. Η υποχρέωση που 
καταχωρείται στον ισολογισμό υπολογίζεται με βάση το αναμενόμενο προς καταβολή δεδουλευμένο 

δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, προεξοφλημένο στην παρούσα αξία του, σε σχέση με τη χρονική 

στιγμή που αναμένεται να καταβληθεί η παροχή αυτή.  Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 

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

πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).  Για την προεξόφληση της χρησιμοποιείται το 

επιτόκιο των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  

 

1.2.10. Προβλέψεις 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η 
εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 

επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού 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 εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 

είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
 

1.2.11. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της προμήθειας από την παροχή υπηρεσιών μετά την 
αφαίρεση φόρων και εκπτώσεων. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
Παροχή υπηρεσιών από προμήθειες μετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων 
Τα έσοδα από προμήθειες λογίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής που πραγματοποιούνται οι 

εμπορικές πράξεις και υπολογίζονται βάσει των προκαταρτισθέντων συμβάσεων. 

 
Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου. Τα έσοδα τόκων προέρχονται από τα τοκοφόρα στοιχεία του ισολογισμού και αναγνωρίζονται 

σε δεδουλευμένη βάση, χρησιμοποιώντας το πραγματικό επιτόκιο, δηλαδή το επιτόκιο που προεξοφλεί 

ακριβώς τις αναμενόμενες μελλοντικές εισπράξεις ή πληρωμές κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής 

ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, ή μέχρι την επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου του, 

ώστε η αξία προεξόφλησης να ισούται με τη λογιστική του αξία, συμπεριλαμβανόμενων και τυχόν 
εσόδων συναλλαγών, που έχουν εισπραχθεί.  
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Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το 

χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.  

 

1.2.12. Μισθώσεις 
Η Εταιρεία  ως Μισθωτής:  Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην εταιρεία όλοι οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα 
από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις 

χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη 

χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 

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 στις 

υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 

χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων 

στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσης τους. 
Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους 

και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι 
πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από 

τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

1.2.13. Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 

καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

 

1.2.14. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν 
μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

 

2. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
2.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο 

ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει 

να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της 
Εταιρίας 
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2.2. Κίνδυνος αγοράς 
2.2.1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρεία διατρέχει συναλλαγματικό κίνδυνο από την αποτίμηση των απαιτήσεων από 

ασφαλιστές και των αντίστοιχων υποχρεώσεων για απόδοση τους στις ασφαλιστικές εταιρείες, στις 
περιπτώσεις που η χρονική διακύμανση ισοτιμιών αποβαίνει σε βάρος της εταιρείας. Λόγω του γεγονότος 

ότι χρόνος είσπραξης και απόδοσης των ασφαλίστρων είναι πολύ μικρός, ο κίνδυνος επιβάρυνσης της 

εταιρείας δεν θεωρείται σημαντικός 

 

2.2.2. Κίνδυνος τιμών 
Η Εταιρεία  δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών. 

 

2.2.3. Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων  
Η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία, όμως τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές 

είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η εταιρεία δεν έχει δανειακές 

υποχρεώσεις για την χρήση 2015 και δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 

2.2.4. Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αφορούν ασφάλιστρα πελατών τα οποία αποδίδονται στις 

ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία γιατί σε περίπτωση αδυναμίας 

εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών από τον πελάτη ακυρώνονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα 
σχετικά ποσά δεν αποδίδονται στις ασφαλιστικές εταιρείες. 

 

2.2.5. Κίνδυνος ρευστότητας 
Η Εταιρεία  δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς τα ταμειακά της διαθέσιμα και η χρήση των 
πιστωτικών της ορίων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες επαρκούν για να καλύψουν της ανάγκες της 

εταιρείας. 

 

2.3. Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας της Εταιρείας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους 

μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου. 

 

Η διατήρηση ή η προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής,  μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής του 
ποσού των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους 

μετόχους ή της έκδοσης νέων μετοχών. 

Η Εταιρεία δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς για τις τελευταίες δύο χρήσεις παρουσιάζει 

κερδοφορία, επαρκή λειτουργική ταμειακή ροή και ο δανεισμός για την χρήση 2015 είναι μηδενικός.   

 
 

2.3.1. Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος 
στη Ελλάδα 

Η τραπεζική αργία που έλαβε χώρα εντός του πρώτου 20 ήμερου του Ιουλίου 2015 και η συνεχιζόμενη 

επιβολή διαφόρων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων ενέτειναν την οικονομική αβεβαιότητα, καθώς 

και τις πιέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα δημοσιονομικά μεγέθη. Η υπογραφή της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
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Σταθερότητας που έλαβε χώρα στις  19 Αυγούστου 2015 οδήγησε στην εκταμίευση της πρώτης δόσης 

και στην αποπληρωμή των 3,2 δις. ευρώ προς την ΕΚΤ.  Το συνολικό ποσό της πρώτης δόσης του 

δανείου ανέρχεται σε 26 δις. ευρώ και σε αυτό συνυπολογίζονται τα 10 δις. ευρώ για την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών,  καθώς και άλλα 3 δις. ευρώ που θα προέλθουν από δύο υποδόσεις 
και υπό την προϋπόθεση υιοθέτησης και εφαρμογής προαπαιτούμενων μέτρων.  Η  διαδικασία 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός του 2015 πράγμα το οποίο θα 

συμβάλει στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα.  Το γεγονός αυτό πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει και 

τη αρχική βασική συνθήκη για να μπορέσει ο τραπεζικός τομέας να διοχετεύσει ρευστότητα στο υγειές 

κομμάτι της Ελληνικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή όμως, τα μέτρα περιορισμού κεφαλαίων που 

επιβλήθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση στις 28 Ιουνίου 2015 εξακολουθούν να υφίστανται έως την 
ημερομηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2015 ενώ οι επιμέρους διατάξεις 

εφαρμογής τους τροποποιούνται κατά περίπτωση με έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Κατά συνέπεια, οι περιορισμοί κεφαλαίου εξακολουθούν να επηρεάζουν τη δυνατότητα να 

πραγματοποιούνται πληρωμές σε ξένους προμηθευτές σε βαθμό όμως μικρότερο και ευκολότερα 

διαχειρίσιμο από ότι τους πρώτους μήνες της επιβολής του μέτρου. Η εταιρεία λειτουργώντας 

απολκλειστικά για την μητρική εταιρεία δεν επηρεάζεται ωε προς την απρόσκοπτη προμήθεια 

αποθεμάτων. Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων στις εγχώριες συναλλαγές δεν επηρεάζουν την 
λειτουργία της Εταιρείας δεδομένου ότι όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος των τραπεζών (e- Banking), τα δε χρηματικά διαθέσιμα είναι επαρκή και εξυπηρετούν 

ομαλά τις λειτουργικές υποχρεώσεις της. Κατά συνέπεια, δεν έχει υπάρξει κάποια αξιοσημείωτη επίπτωση 

στις λειτουργίες της Εταιρείας, πέραν των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην αρχική προσπάθεια 

προσαρμογής σε τέτοιες καταστάσεις.  Συνεπώς, ο κίνδυνος μη ομαλής συνέχισης της συνήθους 

δραστηριότητας της Εταιρείας ως αποτέλεσμα της επιβολής μέτρων περιορισμού κεφαλαίων, 
χαρακτηρίζεται ως χαμηλός.  

Παρόλα αυτά στους πρώτους μήνες του 2016 παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αποσταθεροποίηση τόσο 

σε γεωπολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο σε πολλές περιοχές του πλανήτη.  Είναι αναπόφευκτο 

λοιπόν μια επιδείνωση του κλίματος αυτού να επηρεάσει και την Ελλάδα.  Η διοίκηση της Εταιρείας 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και προετοιμάζει πλάνα αντιμετώπισης 

2.3.2.Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοικήσεως 
Η διοίκηση της Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, είτε να 

επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με την μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν 

εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται 

περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε 
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση 

με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. 

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων 

θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων μετά την 31/12/2015 αφορούν  

κυρίως πρόβλεψη για ενδεχόμενους φόρους, προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων. 

2.3.3.Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 
Δεν υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για την 

εφαρμογή των λογιστικών αρχών. 

 

 

 

 

. 
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3. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
 

3.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ στο κόστος κτήσης 

μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. 

 
Ακολούθως παρατίθεται αναλυτικά η κίνηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για τη 

χρήση 2015 και την χρήση 2014:  

 

Αξίες Κτήσης 
Κτίρια   Μεταφορικά 

μέσα   
Επιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

  Ακινητοποιήσεις 
υπο εκτέλεση   Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2014 82.894,10   25.557,00   76.242,25   22.910,00   207.603,35 
Προσθήκες 0,00   0,00   0,00   6.364,00   6.364,00 
Μειώσεις 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2014 82.894,10   25.557,00   76.242,25   29.274,00   213.967,35 
                    

Αποσβέσεις 

Κτίρια   Μεταφορικά 
μέσα   

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
  Ακινητοποιήσεις 

υπο εκτέλεση   Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2014 81.477,67   3.070,23   72.534,24   0,00   157.082,14 
Προσθήκες 57,17   2.703,89   1.005,12   0,00   3.766,18 
Μειώσεις 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2014 81.534,84   5.774,12   73.539,36   0,00   160.848,32 
                    
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ   ΑΞΙΑ 1.359,26   19.782,88   2.702,89   29.274,00   53.119,03 

                    

Αξίες Κτήσης 
Κτίρια   Μεταφορικά 

μέσα   
Επιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

  Ακινητοποιήσεις 
υπο εκτέλεση   Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2015 82.894,10   25.557,00   76.242,25   29.274,00   213.967,35 
Προσθήκες 0,00   0,00   496,00   0,00   496,00 
Μειώσεις 0,00   0,00   0,00   21.586,50   21.586,50 
Υπόλοιπο 31/12/2015 82.894,10   25.557,00   76.738,25   7.687,50   192.876,85 
                    

Αποσβέσεις 
Κτίρια   Μεταφορικά 

μέσα   
Επιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

  Ακινητοποιήσεις 
υπο εκτέλεση   Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2015 81.534,84   5.774,12   73.539,36   0,00   160.848,32 
Προσθήκες 76,25   2.703,89   846,23   0,00   3.626,37 
Μειώσεις 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2015 81.611,09   8.478,01   74.385,59   0,00   164.474,69 
                    
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ   ΑΞΙΑ 1.283,01   17.078,99   2.352,66   7.687,50   28.402,16 
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3.2. Αναβαλλόμενη φορολογία 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πριν τον συμψηφισμό τους έχουν ως 

παρακάτω:  
 

                    
  

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 

1η  
Ιανουαρίου 

2014 
  (Χρέωση)/Πίστωση 

στα Αποτελέσματα   
31η 

Δεκεμβρίου 
2014 

  (Χρέωση)/Πίστωση 
στα Αποτελέσματα   

31η 
Δεκεμβρίου 

2015 
Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 34.442,84   11.824,52   46.267,36   3.086,00   49.353,36 
Διαγραφή εξόδων εγκατάστασης 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 13.000,00   0,00   13.000,00   0,00   13.000,00 
Αλλαγή φορολογικού συντελεστή  0,00   0,00   0,00   6.838,54   6.838,54 
  47.442,84   11.824,52   59.267,36   9.924,54   69.191,90 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις                   
Αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του                    
παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα στην εύλογη 
αξία 46,16   -46,16   0,00   0,00   0,00 
  46,16   -46,16   0,00   0,00   0,00 

                    
Υπόλοιπο Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης 47.396,68   11.870,68   59.267,36   9.924,54   69.191,90 

Υπόλοιπο Αναβαλλόμενης Υποχρέωσης 0,00       0,00       0,00 
 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις και το αποτέλεσμα  έχουν αναγνωριστεί µε 

βάση τους ισχύοντες την 31/12/2015 φορολογικούς συντελεστές. Για τις ελληνικές εταιρείες ο 
φορολογικός συντελεστής που ίσχυε την 31/12/2015 και εφαρμόστηκε κατά την αποτίµηση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, υποχρεώσεων και αποτελεσμάτων ήταν 29%.  

 

 

3.3. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι εύλογες αξίες των παρακάτω στοιχείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες των βιβλίων. Οι εμπορικές 

απαιτήσεις της Εταιρείας, αφορούν απαιτήσεις από συναλλαγές οι οποίες είναι ασφαλούς είσπραξής 

εκτός των απαιτήσεων για τις οποίες σχηματίσθηκαν προβλέψεις.  

 
 

Ποσά σε Ευρώ 
 

31/12/2015 
 

31/12/2014 

  
  

  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 
 

  
  Χρεώστες ασφαλίστρων 

 
5.421.890,76 

 
5.703.005,21 

Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 

-50.000,00 
 

-50.000,00 

  
5.371.890,76 

 
5.653.005,21 
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ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 

 
  

  Λοιποι χρεωστες 
 

3.091,80 
 

105.092,89 
Προπληρωμένα έξοδα 

 
3.646,57 

 
3.648,46 

  
6.738,37 

 
108.741,35 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

5.378.629,13 
 

5.761.746,56 
 
 

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού.  

 

 

3.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμιακά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015   31/12/2014 
ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ       
Ταμείο μετρητών 4.177,87   1.414,55 
Καταθέσεις όψεως 2.712.725,21   1.677.297,05 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ 2.716.903,08   1.678.711,60 

 

Τα πραγματικά επιτόκια καθορίζονται σύμφωνα με τα euribor επιτόκια, και διαπραγματεύονται κατά 

περίπτωση. 

 
 

 

3.5. Καθαρή θέση 
Η καθαρή θέση της Εταιρείας αφορά τα ακόλουθα: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015   31/12/2014 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ       
Μετοχικό Κεφάλαιο 100.000,00   100.000,00 
Λοιπά αποθεματικά 81.980,26   81.980,26 
Αποτελέσματα εις νέον 619.225,86   504.645,03 
Σύνολο καθαρής θέσης 801.206,12   686.625,29 

 

 

 

Ο λογαριασμός «Λοιπά Αποθεματικά» της Εταιρείας την 31/12/2015 και 31/12/2014 περιλαμβάνει το 

«Τακτικό αποθεματικό». 
 

Αναλυτική παρουσίαση της κίνησης που παρουσίασε η Καθαρή Θέση της Εταιρείας από την 1/1/2014 

μέχρι την 31/12/2015 παρατίθεται στην ενότητα 5, «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων». 
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Μετοχικό κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 2.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 

50,00 η κάθε μία. 

ΜΕΤΟΧΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 31/12/2015 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α. 1.900 95% 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΟΛΥΣ 100 5% 
ΣΥΝΟΛΟ 2.000 100% 

 
 

 

3.6. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 
 
Η Εταιρεία  χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη 

αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους 

συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Η κίνηση της καθαρής 

υποχρέωσης στον επισυναπτόμενο ισολογισμό της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Ποσά σε Ευρώ  

Υπόλοιπο 01/01/2014 167.353,13 
Προσθήκες (Νέες προβλέψεις) 10.598,24 
Μειώσεις (χρησιμοποίηση προβλέψεων) 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2014 177.951,37 
  

Υπόλοιπο 01/01/2015 177.951,37 
Προσθήκες (Νέες προβλέψεις) 10.641,40 
Μειώσεις (χρησιμοποίηση προβλέψεων) 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2015 188.592,77 
Ποσά σε Ευρώ  

 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου  και της προηγούμενης 

χρήσης ήταν 15 άτομα.  

 

Ο υπολογισμός των ανωτέρω υποχρεώσεων έγινε με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η εταιρεία 

δεν προέβη σε αναλογιστικό υπολογισμό της σχετικής υποχρέωσης λόγω του μεγέθους της εταιρείας και 
της ελάχιστης αναμενόμενης επίδρασης που θα είχε στα αποτελέσματα και τον ισολογισμό. Κρίνουμε ότι 

το κόστος πληροφόρησης είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο από όποια τυχόν επίδραση θα έχει στις 

οικονομικές καταστάσεις μία αναλογιστική μελέτη. 

 

3.7. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Στον λογαριασμό περιλαμβάνονται τα ανοιχτά υπόλοιπα των προμηθευτών της Εταιρείας κατά κύριο 

λόγο ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και για διάφορα υλικά και υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα, 

(γραφικά, πάγια, καθαρισμού, μηχανογράφησης κ.α.), καθώς και ανοικτά μη διακανονισμένα υπόλοιπα 

πελατών που πρόκειται άμεσα να διακανονισθούν. 
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Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των προμηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

Εταιρείας: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 
 

31/12/2014 

 
  

  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
  Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικές εταιρείες 6.982.775,17 
 

6.346.508,81 

 
  

  ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
  Δικαιούχοι προμηθειών 75.570,60   85.572,99 

Πιστωτές Διάφοροι  9.905,76   1.546,03 
Πράκτορες και ασφάλειoμεσίτες  λογ. τρεχ. 8.406,25       12.058,15 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 31.167,38   25.830,13 
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00   6.547,28 
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 0,00   0,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 125.049,99 

 
  131.554,58 

 

 

 

3.8. Τρέχουσες και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Από την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης 

Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να 

λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην § 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το 

οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού 

ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά 

στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης 

του ισολογισμού της εταιρίας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  Το Υπουργείο Οικονομικών θα 

επιλέξει δείγμα εταιριών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές 
υπηρεσίες του Υπουργείου.   Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των 

δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο 

Υπουργείο Οικονομικών. 

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό Νόμο 4172/2013, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων ορίζεται σε 29% για χρήση 2015 .  

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως:  
 

Ποσά σε Ευρώ 
   Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις 31/12/2015   31/12/2014 

Φόρος εισοδήματος 43.546,04   63.075,72 
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 0,00   101.978,29 
Προβλέψεις για διαφορες φορολογικου ελεγχου 10.526,00   10.526,00 
Σύνολο 54.072,04   175.580,01 

        
Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις       
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ΦΠΑ 0,00   0,00 
ΦΜΥ 35.688,62   29.341,61 
Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων 4.992,98   5.059,30 
Λοιποί φόροι 748,58   223,58 
Σύνολο 41.430,18   34.624,49 

        
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 95.502,22   210.204,50 

 

 

 

3.9. Λογαριασμοί αποτελεσμάτων 
 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:  

Κόστος       
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015   31/12/2014 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 221.953,00   212.466,42 
Αμοιβές Τρίτων 341.128,27   309.543,07 
Διάφορα έξοδα 3.572,13   4.758,00 
  566.653,40   526.767,49 

 

Οι δαπάνες διοίκησης αναλύονται ως ακολούθως: 

Εξοδα διοίκησης       
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015   31/12/2014 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 343.018,28   328.357,20 
Αμοιβές Τρίτων 199.183,89   193.214,47 
Φόροι-Τέλη 25.605,64   10.527,23 
Διάφορα έξοδα 22.494,15   31.677,27 
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 10.641,40   10.598,24 
  600.943,36   574.374,41 

 

Οι δαπάνες διάθεσης αναλύονται ως ακολούθως: 

Εξοδα διάθεσης       
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015   31/12/2014 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 107.613,58   103.014,02 
Αμοιβές Τρίτων 9.685,32   10.271,72 
Διάφορα έξοδα 26.225,55   31.667,03 
  143.524,45   144.952,77 

 

 
Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα αναλύεται ως εξής: 

Χρηματοοικονομικά       
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015   31/12/2014 
Έσοδα από τόκους 229,43   557,09 
Έξοδα από τόκους 19.908,10   14.121,37 
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (καθαρό) -19.678,67   -13.564,28 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 31/12/2015   31/12/2014 
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Λοιπά έσοδα 68.047,84   30.259,68 
Συναλλαγματικές Διαφορές έσοδα 1.725.277,41   941.654,49 

Συνλλαγματικές Διαφορές έξοδα 
-

1.598.742,07   
-

779.795,95 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00   -33.111,45 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00   5.104,48 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00   0,00 
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 0,00   0,00 
Σύνολο 194.583,18   164.111,25 

 

 

3.10. Φόρος εισοδήματος 
Ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα κέρδη της Εταιρείας, αναλύεται ως ακολούθως: 

 Ποσά σε ευρώ 
1/1/2015-   1/1/2014- 

31/12/2015   31/12/2014 
Φόρος Εισοδήματος       

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος -171.595,08   
-

128.100,17 
Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 9.924,54   11.870,68 

Σύνολο -161.670,54   
-

116.229,49 
        
Συμφωνία Φόρου Εισοδήματος       
Κέρδη περιόδου προ Φόρων 526.251,37   465.444,03 
Αναλογών Φόρος Χρήσης 152.612,90   121.015,45 
Φόρος μόνιμων φορολογικών διαφορών 18.982,18   -11.824,52 
Φόρος επί εξόδων μη εκπιπτόμενων/ αφορολόγητων εσόδων -6.838,54   7.038,56 
Φόρος από αλλαγή φορολογικού συντελεστή -3.086,00   0,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 161.670,54   116.229,49 

 

 
 

3.11. Κέρδη ανά μετοχή 
Βασικά:  
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των  κερδών της Εταιρείας με τον σταθμισμένο 
μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των τυχών ιδίων κοινών 

μετοχών που αγοράζονται από αυτή (ίδιες μετοχές).  

Προσαρμοσμένα:  
Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου όρου 

των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης για δυνητικώς 

εκδοθησόμενες κοινές μετοχές.  
Η Εταιρεία  δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά και τα προσαρμοσμένα 

κέρδη κατά μετοχή να είναι ίδια. 

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των κερδών κατά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της 

Εταιρείας: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015   31/12/2014 
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους 364.580,83   349.214,54 
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού των μετοχών σε κυκλοφορία (τεμάχια) 2.000   2.000 
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Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή βασικά και προσαρμοσμένα σε ευρώ 182,2904   174,6073 
 

 

3.12. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Η εταιρεία είναι θυγατρική του ομίλου της «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου (ΔΣ) συνδεδεμένα μέρη. 

 
α) Μέλη Δ.Σ.:  

Σταύρος Κωνσταντάς Πρόεδρος  
Μαρία Μωραΐτου Αντιπρόεδρος  
Γεώργιος - Πόλυς Καραμάνος Διευθύνων Σύμβουλος 
Πέτρος Μανδαράκας Μέλος 
Σωτήριος Σοφόπουλος Μέλος 
Γεώργιος Ζαφείρης Μέλος 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015   31/12/2014 
Παροχές προς τη Διοίκηση και Στελέχη της Εταιρίας κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 
Αμοιβές Μελών  Δ.Σ..  111.790   111.790 

Μισθοί Μελών Δ.Σ. 186.409   181.035 

Σύνολο. 298.199   292.825 

        
  31/12/2015   31/12/2014 
Καταθέσεις όψεως 2.468.264   192.624 

Υποχρεώσεις 72.935   70.034 

Έξοδα προμηθειών 73.437   75.579 

Προμήθειες έσοδα 5.215   8.655 
 

3.13. Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων 
 
Η Εταιρεία  για τις λειτουργικές τις ανάγκες χρησιμοποιεί ένα μισθωμένο ακίνητο (γραφεία – έδρα της 

εταιρείας) στην οδό Ακτή Μιαούλη 65 στον Πειραιά, που για τους σκοπούς των Δ.Π.Χ.Π. θεωρείται 

λειτουργική μίσθωση. Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των ενοικίων που θα καταβληθούν τα προσεχή 5 

έτη: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015   31/12/2014 

Λειτουργικές μισθώσεις που θα πληρωθούν σε 1 έτος 37.170,12   37.170,12 

Υποσύνολο 1: Βραχυπρόθεσμες λειτουργικές μισθώσεις 37.170,12   36.802,08 

        

Λειτουργικές μισθώσεις που θα πληρωθούν σε 2 με 5 έτη 148.680,48   148.680,48 

Υποσύνολο 2: Μακροπρόθεσμες λειτουργικές μισθώσεις 148.680,48   147.208,32 

ΣΥΝΟΛΟ 185.850,60   185.850,60 

 

3.14. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις 
 

 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να 

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.  
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Η εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές όπως εμφανίζονται παρακάτω  

 

 

Ποσά σε ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 
Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις / απαιτήσεις   

 Εγγυητικές επιστολές  7.541,87       14.227,12 
 

 

3.15. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

 
Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο  

Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 

 

 

 
 

 

Σταύρος Κωνσταντάς Γεώργιος - Πόλυς Καραμάνος Ελευθέριος Ταμπουράς 

 

 

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, που αποτελούνται από τριάντα τέσσερις   (34) σελίδες, είναι 

αυτές που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου μας, που χορηγήσαμε με ημερομηνία 3 Ιουνίου 2016 

 

 
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 
Δήμος Ν. Πιτέλης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14481 

 


