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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να υποβάλλει 

υπό την κρίση σας τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της 20ης Εταιρικής Χρήσεως, δηλαδή για την περίοδο 

01.01.2017 – 31.12.2017. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία 

και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της. 

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης της ως άνω χρήσης όπως δημοσιεύθηκε και υποβάλλεται στη Γενική 

Συνέλευση προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 . 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα από την ημερομηνία του ισολογισμού έως την ημερομηνία της έκθεσης 

διαχείρισης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια γενική τοποθέτηση επί των εργασιών της Εταιρείας, των στοιχείων του 

Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων της κρινόμενης χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω: 

 
 ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 
Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και επιτοκίων , πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. 
 

Το συνολικό  πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται η Διοικούσα Επιτροπή  

Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της μη έγκαιρης ή της αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων. Η Εταιρεία 
διατηρεί τμήμα πιστωτικού ελέγχου προκειμένου να παρακολουθεί τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και να 
προβαίνει στις απαραίτητες κινήσεις για την είσπραξη τους. Εάν το τμήμα πιστωτικού ελέγχου 
διαπιστώνει υπόλοιπα επισφαλούς εισπράξεως, η εταιρεία προβαίνει σε σχηματισμό πρόβλεψης σχετικά με 
την ζημία που αναμένεται να προκύψει από την μη είσπραξη απαιτήσεων. Το ύψος της εν λόγω πρόβλεψης 
κατά την 31.12.2017 ανήλθε σε 30.000 €. 

 
Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της Εταιρίας να αποπληρώσει πλήρως ή 
εγκαίρως τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της. Η αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού κρίνεται ότι 
είναι ικανοποιητική καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό υπερβαίνει το βραχυπρόθεσμο παθητικό κατά 
611.865 €, ενώ παράλληλα η Εταιρεία διαθέτει σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα ώστε να εξασφαλίζει ότι δεν 
θα αντιμετωπίσει κίνδυνο ρευστότητας. 

 
Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών 

 
Η εταιρία διεξάγει το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών  της σε € και συνεπώς δεν εκτίθεται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο. 
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 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
Κατά την διαχειριστική Χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017 ο κύκλος εργασιών έχει ως εξής : 

 

 

01.01.2017 

έως 

31.12.2017 

 01.01.2016 

έως 

31.12.2016 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Κύκλος Εργασιών - Προμήθειες 108.588,21  89.596,80  18.991,41 

Αύξηση  21,20% 

  
 
Μικτό κέρδος 
 
Το μικτό κέρδος της Εταιρείας αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2016 κατά 25,83 % που οφείλεται στην θεαματική 
αύξηση της παραγωγής κατά 21,20%. 
 
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 
 
Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης της χρήσης ανέρχεται σε -17.429,74 €, παρουσιάζοντας μια μείωση κατά 39,56% (2016: 
-28.839,02 €). 
 
Αποτελέσματα προ φόρων  
 
Τα καθαρά αποτελέσματα  προ φόρων της χρήσης ανέρχονται σε -17.733,31 € (2016: ζημίες  -29.147,95 €). 
 
 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  
 
Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα  σε σχέση με το 2016. 
 
Γενικά Έξοδα Διαχείρισης 

Τα πάσης φύσεως γενικά έξοδα ανήλθαν συνολικά το 2017 (01.01.2017-31.12.2017) στο ποσό των  126.353,95 ΕΥΡΩ 

έναντι 118.864,82 της Χρήσης το 2016 (01.01.2016-31.12.2016) αυξήθηκαν δηλαδή κατά 7.489,13 ΕΥΡΩ σε ποσοστό 

6,30%. 

 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Οι ζημίες της υπολόγου Χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 17.733,31 ΕΥΡΩ. 

Πιο συγκεκριμένα οι ζημιές της Χρήσης 2017 (01.01.2017-31.12.2017) διαμορφώθηκαν ως κατωτέρω : 

Μικτό Αποτέλεσμα  36.593,39 

ΜΕΙΟΝ :Λοιπά Έξοδα και ζημίες  -54.023,13 

ΜΕΙΟΝ: Τόκοι και συναφή κονδύλια                   -303,57 

Αποτελέσματα προ φόρων  -17.733,31 

Φόροι  0,00 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους  -17.733,31 

 
 
 
 



 

5  

 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Κοινωνικός Απολογισμός 
 
Η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση απασχόλησε 1  άτομο. 
 
Ακίνητα 
 
Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα. 
 
Υποκαταστήματα 

 
Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 
 
 

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 
  

Επιδίωξη μας για την τρέχουσα Χρήση 2018 είναι η δυναμική αύξηση των ακαθάριστων εσόδων μας και κατ’ επέκταση 

της κερδοφορίας. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου με συνεχείς, επίμονες προσπάθειες και με βάση προκαθορισμένο Πρόγραμμα 

Δράσης, επιδιώκουμε νέες συνεργασίες με ασφαλιστικούς πράκτορες και ασφαλιστικούς συμβούλους, καθώς και 

συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρίες για προώθηση πάσης φύσεως ασφαλιστικών προϊόντων. 

Ασφαλώς οι σημερινές συνθήκες της αγοράς δυσκολεύουν τις προσπάθειες μας. Είμαστε όμως αισιόδοξοι ότι τελικά οι 

στόχοι μας σε σημαντικό βαθμό θα επιτευχθούν. 

 
 
 
 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ENA ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

  

  

Δ. ΣΤΑΜΟΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

ΑΔΤ ΑΗ 043599 ΑΔΤ ΑΕ 154450 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.   

Βάση Γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της 
έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που 
σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη 
γνώμη μας. 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο 
τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση 
ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν 
είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη 
ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
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 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους 
κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την 
γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν 
που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 
ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
 

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

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 
σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 

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

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, 
καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, 
σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  με τις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 
 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2018 
 
 
 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Νίκος Γαρμπής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 
    01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016-31.12.2016 
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3 108.588,21 89.596,80 
Κόστος Πωλήσεων 4 71.994,82 60.515,28 
Μεικτό Κέρδος   36.593,39 29.081,52 
Έξοδα διοίκησης 5 54.023,13 57.920,54 
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   -17.429,74 -28.839,02 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6 336,00 429,00 
Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα 7 32,43 120,07 
Κέρδη προ φόρων   -17.733,31 -29.147,95 
Φόροι 0,00 0,00 
Καθαρά κέρδη περιόδου    -17.733,31 -29.147,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
 
Ισολογισμός   31.12.2017 31.12.2016 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Λοιπός εξοπλισμός 0,01 0,01 
Σύνολο 0,01 0,01 
Δάνεια και απαιτήσεις 8 621,87 621,87 
Σύνολο  621,87 621,87 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 621,88 621,88 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές  
Εμπορικές απαιτήσεις  9 131.347,76 128.993,69 
Λοιπές απαιτήσεις 10 63.465,74 54.126,94 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 636.626,18 659.964,80 
Σύνολο κυκλοφορούντων 831.439,68 843.085,43 

Σύνολο ενεργητικού   832.061,56 843.707,31 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
Καταβεβλημένα Κεφαλαία 
Κεφάλαιο 12 1.014.000,00 1.014.000,00 
Σύνολο 1.014.000,00 1.014.000,00 
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο  
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  13 8.621,06 8.621,06 
Αποτελέσματα εις νέο 14 -417.133,63 -399.400,32 
Σύνολο -408.512,57 -390.779,26 
Σύνολο καθαρής θέσης  605.487,43 623.220,74 
Προβλέψεις 
Λοιπές προβλέψεις 15 7.000,00 7.000,00 
Σύνολο 7.000,00 7.000,00 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Εμπορικές υποχρεώσεις 16 26.153,53 24.830,12 
Λοιποί φόροι τέλη 17 1.007,96 1.011,87 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 18 1.714,31 1.755,21 
Λοιπές υποχρεώσεις 19 190.698,53 185.889,37 
Σύνολο  219.574,13 213.486,57 
Σύνολο υποχρεώσεων 219.574,13 213.486,57 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

  832.061,56 843.707,31 

 
 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η εταιρεία «ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»  παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις μαζί με τις 
σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την 
χρήση 2017 (01.01 – 31.12.2017) όπως αυτές έχουν εγκριθεί από Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 27/04/2018. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2004 στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στην Αθήνα επί της οδού Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36. 
Η εταιρεία έχει αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57775/01/Β/04/292 (2008) και Αριθμό γενικού 
μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 069207803000 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920. 

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιριών από την αρμόδια Αρχή της Απόφασης για την παροχή της αδείας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την 
έγκριση του Καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με τροποποίηση του 
παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφία. 

Σκοπός της εταιρείας είναι : Η άσκηση της δραστηριότητας του Μεσίτη ασφαλίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15α του 
Ν. 1569/85, ο οποίος έχει ως αποκλειστικό έργο, κατ' εντολή του ασφαλιζομένου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την 
επιλογή της ασφαλιστικής, ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις 
ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να φέρει σε επαφή ασφαλιζομένους ή αντασφαλισμένους και 
ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για 
τη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή 
αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζομένου ή αντασφαλιζομένου και να βοηθά κατά τη 
διαχείριση και την εκτέλεση τους ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 
Σταμογιώργος  Δημήτριος Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
Μπαχαρόπουλος  Ελευθέριος Αντιπρόεδρος  
Μπακούσης Βασίλειος  Μέλος Δ.Σ 
Καλλιώρας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ 
Γραμματοπούλου Ευαγγελία Μέλος Δ.Σ 

 
Τακτικοί Ελεγκτές  
Η εταιρεία ελέγχεται προαιρετικά από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2017 βάσει 
των Εθνικών Λογιστικών Προτύπων, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Νίκος Γαρμπής (ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ. 25011) 
της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε». 
 
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 “Νέα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με την αρχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας («going concern»).  

Οι Οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το νόμισμα στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατηγοριοποιείται στις πολύ μικρές οντότητες. 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την παρούσα χρήση περιλαμβάνουν επίσης συγκριτική πληροφόρηση η 
οποία είναι : 

- Για την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης η  31/12/2016 
- Για την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (01/01/2016 – 31/12/2016) 
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2.2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων 
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε σημαντικές 
λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων και τις γνωστοποιήσεις, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και 
τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις 
αυτές. Οι σημαντικότερες λογιστικές πολιτικές, κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με γεγονότα των οποίων η 
εξέλιξη θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά την επόμενη 
δωδεκάμηνη περίοδο είναι τα εξής: 

2.2.1 Ενσώματα Πάγια 

 
 Αρχικ ή αναγ νώριση  
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Στο κόστος κτήσης των 
παγίων περιλαμβάνονται και οι δαπάνες βελτίωσης τους. Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων 
κεφαλαιοποιούνται όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, διαφορετικά αναγνωρίζονται ως 
έξοδο εντός της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. 

 
 Μεταγενέστερη επιμέτρηση  
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις 
και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους) . 

 
Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση της αξίας 
τους η οποία υπολογίζεται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης και με συντελεστή που αντανακλά τις 
ωφέλιμες ζωές των παγίων, ως εξής: 

 
Κτίρια & Τεχνικά έργα: 10 - 33 έτη 
Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις 6 - 10 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: 3  – 5 έτη 

 
Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την προορίζεται.  

Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. 

Οι ωφέλιμες ζωές, οι υπολειμματικές αξίες και μέθοδοι απόσβεσης των ενσώματων παγίων υπόκεινται ετησίως 
σε επανεξέταση κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και αναπροσαρμόζονται σε μελλοντικές 
χρήσεις, εάν κριθεί απαραίτητο. 

 
 Παύση αναγ νώρισης παγίων  
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναμένονται πλέον 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους έπαυσαν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και 
το κέρδος ή ζημία που προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού 
προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται. 

 
  

2.2.1.1 Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα) που επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και εφόσον εκτιμάται ότι η επίπτωση της 
ενδεχόμενης απομείωσης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σημαντική. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν 
όταν η ανακτήσιμη αξία του παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Ως ανακτήσιμη αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου ορίζεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το κόστος 
διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου και της αξίας χρήσης αυτού. Η αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των 
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου 
και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 
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Υποχρέωση αναγνώρισης ζημίας απομείωσης υπάρχει μόνο όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου 
χαρακτήρα και είναι σημαντικού ποσού. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν 
λογίζεται. Τυχόν ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. Οι ζημίες απομείωσης 
αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. 

 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν αποσβεσθεί πλήρως την 31.12.2017 και συνεπώς δεν προέκυψε 
ανάγκη απομείωσης αυτών. 

 

2.2.2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

 Αρχικ ή αναγ νώριση  
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το 
κόστος κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη 
αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

 Μεταγενέστερη επιμέτρηση  
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως 
μείον τυχόν ζημιών απομείωσης. 

Ειδικά και αποκλειστικά τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής 
αναγνώρισης επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος, είτε με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου 
είτε με τη σταθερή μέθοδο. Η επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος, αντί της επιμέτρησης στο κόστος κτήσης, 
εφαρμόζεται όταν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (έντοκο ή μη) υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν 
υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 4308/2014. 
Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιμη αξία του στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας. 
Ειδικά για τα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία (μη κυκλοφορούν ενεργητικό), οι ζημίες απομείωσης 
αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι 
παροδικού χαρακτήρα δεν λογίζεται. 
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το 
μεγαλύτερο από: 
α) την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη 
χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή 
β) την εύλογη αξία του στοιχείου μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης. 

 
Οι ζημιές απομείωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και αναστρέφονται 
ως κέρδη σε αυτά, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της 
αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. 

 
 Παύση αναγ νώρισης  
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 

 
 Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή 

 
 μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του 

στοιχείου αυτού. 

2.3.1 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

 
 Τρέχουσ α φ ορολογ ία  
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο επιμετρούνται στο ποσό που 
αναμένεται να ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Τα ποσοστά του φόρου και οι 
φορολογικοί νόμοι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί ή 
κατ’ ουσία θεσπιστεί έως την ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης στις χώρα στην οποία λειτουργεί η 
Εταιρεία και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. 
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Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος για την κλειόμενη χρήση καθώς και για προηγούμενες χρήσεις υπολογίζεται 
με βάση τα ποσά που εκτιμάται ότι θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές, χρησιμοποιώντας τους 
θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη φόρου 
εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση όπως προκύπτει από τη δήλωση 
φόρου εισοδήματος και τους εκτιμώμενους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς 
ελέγχους των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στη βάση ευρημάτων προηγούμενων φορολογικών ελέγχων. Ως 
εκ τούτου, η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία 
έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος που αφορά στοιχεία που αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση 
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση και όχι στα Αποτελέσματα Χρήσης. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τη θέση που 
έχει  πάρει αναφορικά με τη φορολογική δήλωση που σχετίζεται με υποθέσεις στις οποίες οι φορολογικοί 
κανονισμοί επιδέχονται ερμηνείας και φτιάχνει σχετική πρόβλεψη όπου είναι απαραίτητο. 

 
 Αναβαλλ όμενη φ ορολ ογ ία  

Δεν υιοθετήθηκε από την Εταιρεία καθώς είναι προαιρετική από τον Ν.4308/2014. 
 

2.2.3. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
     

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται 
στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημιές 
απομείωσης. 
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα, επιμετρώνται 
στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 
 

2.2.4   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο των γραφείων της Εταιρείας 
καθώς και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες. 

 
 

2.2.5 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές ονομαστικές μετοχές καταχωρούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης. Κόστος που σχετίζεται άμεσα 
με στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον 
είναι σημαντικό για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται 
ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

 

2.2.6 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 
 Αρχικ ή αναγ νώριση  
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν 
υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων 
αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά. 

 
 Μεταγενέστερη επιμέτρηση  
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται στα οφειλόμενα ποσά. 

 
Αντί της εφαρμογής των ανωτέρω, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και 
επιμετρούνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή 
μέθοδο, εάν η επιμέτρηση με τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοσή, τόκους καθώς και το 
κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών. 
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Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 
 Παύση αναγ νώρισης  
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική 
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια 
του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση (αποαναγνώριση) της αρχικής υποχρέωσης και 
αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές υποχρεώσεις καθώς και λοιπές 
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε διάστημα 90 έως 120 ημέρες για την Εταιρεία. 

 

2.2.7  Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό 
ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

 

2.2.8  Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να 
απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως η βέλτιστη εκτίμηση. Περαιτέρω, σε 
περιπτώσεις προβλέψεων σημαντικού ποσού ή και χρόνου διακανονισμού που εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντική 
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πραγματοποιείται προεξόφληση του ονομαστικού ποσού της 
πρόβλεψης.  

1. Μια πιθανή δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη της οποίας θα 
επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβεί ή δεν συμβεί ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα 
οποία δεν είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της οντότητας 

2. Μια παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την οποία: 
2α) δεν είναι σφόδρα πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 
για τον διακανονισμό της, ή 
2β) το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί με επαρκή αξιοπιστία. 

 

2.2.9. Έσοδα 

 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, στο χρόνο κατά τον 
οποίο εκπληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 
κυριότητά τους. 

 
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η 
εισροή τους στην οντότητα. 

 
Τα έσοδα επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων. 

 
Ιδιαίτερα, το έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα και κατά τη στιγμή της πώλησης 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του σχετικού τιμήματος στην οντότητα. Μεταγενέστερη αδυναμία του πελάτη 
να εξοφλήσει την υποχρέωσή του δεν αναιρεί την πώληση, αφού κατά τον χρόνο που αυτή 
πραγματοποιήθηκε, η προϋπόθεση της αναγνώρισης, δηλαδή η πολύ υψηλή πιθανότητα είσπραξης του 
τιμήματος συνέτρεχε. Στην περίπτωση αυτή (δηλαδή της αδυναμίας είσπραξης της απαίτησης), αναγνωρίζεται 
έξοδο από την απομείωση αυτής. 
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης 
(μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφοδρά πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της 
συναλλαγής. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμόζεται η μέθοδος της ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν επηρεάζονται 
σημαντικά τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους αναγνωρίζονται ως 
εξής:  

α) Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο. 

β) Tα μερίσματα ή παρόμοιας φύσης εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν 
εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους (απόφαση Γενικής Συνέλευσης) 

 
γ) Tα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 
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3. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 

 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

 

 

  31.12.2017 31.12.2016 
Προμήθειες από ασφαλιστικές εργασίες 108.588,21 89.596,80 

Σύνολο 108.588,21 89.596,80 

 
 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως εξής: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 
Προμήθειες παραγωγής ασφαλιστικών εργασιών 71.994,82 60.515,28 

Σύνολο 71.994,82 60.515,28 
 

 
5.  ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

   

Τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 43.234,05 42.761,76 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 8.594,73 13.806,13 
Φόροι Τέλη 1.050,49 245,49 
Διάφορα έξοδα 1.143,86 1.107,16 

Σύνολο 54.023,13 57.920,54 
 
 
 

6. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 
 

Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 
Διάφορα έξοδα τραπεζών 336,00 429,00 

Σύνολο 336,00 429,00 

 
 
7. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 

Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα αναλύονται ως εξής: 

  31.12.2017 31.12.2016 
Τόκοι καταθέσεων 32,43 120,07 

Σύνολο 32,43 120,07 
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8. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:  

 
  31.12.2017 31.12.2016 
Δοσμένες εγγυήσεις 
Εγγύηση ΔΕΗ 505,00 505,00 
Εγγύηση ενοικίου 116,87 116,87 

Σύνολο 
 

621,87 621,87 
 
 

9. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 
Χρεώστες ασφαλίστρων 
Κλάδου ζωής σε ευρώ 5.907,96 5.302,26 
Χρεώστες ασφαλειών υγείας 360,68 61,36 
Χρεώστες ασφαλειών υγείας 44.249,45 44.249,45 
Κλάδου ατυχημάτων σε ευρώ 3.090,60 2.926,46 
Κλάδου πλοίων σε ευρώ 13.387,71 14.362,71 
Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε ευρώ 1.108,28 911,37 
Κλάδου πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως σε ευρώ 13.073,87 13.584,21 
Κλάδου λοιπών ζημιών αγαθών σε ευρώ 29.673,88 29.819,04 
Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων σε ευρώ 46.909,75 46.904,67 
Κλάδου πιστώσεων σε ευρώ 2.499,44 685,67 
Κλάδου νομικής προστασίας σε ευρώ 41,97 41,97 
Κλάδου οδικής βοήθειας σε ευρώ 1.044,17 144,52 
Απομείωση απαιτήσεων -30.000,00 -30.000,00 

Σύνολο 
 

131.347,76 128.993,69 
 

Η εταιρεία υπολογίζει την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων βάση της αξιολόγησης του πραγματικού κινδύνου μη 
εισπραξιμότητας τους. 

 
 

10. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 
Ελληνικό δημόσιο-Προκαταβεβλημένοι και παρακρατούμενοι φόροι 5.456,00 5.469,14 
Χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασμών πληρωτέεων 58.009,74 48.657,80 

Σύνολο 
 

63.465,74 54.126,94 
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11. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 

 

 

  31.12.2017 31.12.2016 
Ταμείο 22.413,05 22.165,86 
Καταθέσεις όψεως 614.213,13 637.798,94 

Σύνολο  636.626,18 659.964,80 

 

Οι καταθέσεις στις τράπεζες τοκίζονται με τα προσφερόμενα επιτόκια και τα έσοδα από τόκους των καταθέσεων 
όψεως λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο του δεδουλευμένου και περιλαμβάνονται στους πιστωτικούς τόκους 
και συναφή έσοδα (σημείωση 7). 
 
 

12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και αναλύεται ως εξής: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 
Αριθμός Κοινών Μετοχών 16.900,00 16.900,00 
Ονομαστική Αξία Μετοχών 60,00 60,00 

Σύνολο 
 

1.014.000,00 1.014.000,00 
 

 
13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Η  ́ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
Τα αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 
Τακτικό Αποθεματικό 8.621,06 8.621,06 

Σύνολο  8.621,06 8.621,06 

 

 
14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

 
Τα αποτελέσματα εις νέον αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 
Αποτελέσματα εις νέον -263.467,43 -245.734,12 
Διαφορά στα αποτελέσματα από την πρώτη εφαρμογή -153.666,20 -153.666,20 

Σύνολο 
 

-417.133,63 -399.400,32 

 
 

15. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 
Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις 7.000,00 7.000,00 

Σύνολο 
 

7.000,00 7.000,00 

Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:  
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16. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 
Υποχρεώσεις σε αντασφαλιστές 26.153,33 24.830,12 

Σύνολο  26.153,33 24.830,12 
 
 

17. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 
 
Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής: 

  31.12.2017 31.12.2016 
Φόροι τέλη αμοιβών προσωπικού 1.007,96 1.011,87 

Σύνολο  1.007,96 1.011,87 
 
 

18. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Οι υποχρεώσεις προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 
ΙΚΑ 1.541,83 1.582,73 
Επικουρικό Ασφαλιστικό Ταμείο 172,48 172,48 

Σύνολο 
 

1.714,31 1.755,21 
 
 
19. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 
Δικαιούχοι προμηθειών 
Κλάδου ζωής 1.082,98 963,14 
κλάδου υγείας  598,52 598,52 
Κλάδου ατυχημάτων 820,52 778,76 
Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων 512,18 492,78 
Κλάδου πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως 2.009,68 2.182,96 
Κλάδου λοιπών ζημιών αγαθών 3.974,96 4.246,21 
Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 12.662,58 12.466,02 
Κλάδου αστικής ευθύνης πλοίων (σκαφών) 963,38 972,79 
Κλάδου πιστώσεων 376,72 376,72 
Κλάδου νομικής προστασίας σε ευρώ 51,64 51,64 
Κλάδου οδικής βοήθειας σε ευρώ 127,60 60,05 
Λογαριασμοί καταβλητέων προμηθειών επί ασφαλίστρων 49.492,47 48.349,71 
Εκκρεμή εμβάσματα πρακτόρων 17,16 17,16 
Πιστωτικά υπόλοιπα χρεωστών ασφαλίστρων 116.877,66 113.215,44 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ. 1.130,48 1.117,47 

Σύνολο 
 

190.698,53 185.889,37 
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20. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

  31/12/2017 31/12/2016 
Αγορά αγαθών και υπηρεσιών 0,00 0,00 
Απαιτήσεις σε συνδεμένα μέρη 1.264,69 823,90 
Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη 3.542,28 1.273,33 
Έσοδα  4.932,32 3.496,81 
Έξοδα  20.899,52 15.811,54 

      
 

21. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Η εταιρεία κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 απασχολούσε ένα άτομο. 
 
 

22. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

i) Δικαστικές Υποθέσεις 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. 
 

ii) Ανέλεγκτες φορολογικά υποχρεώσεις: 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009 με βάση τον Ν.3888/2010. Οι ανέλεγκτες χρήσεις 
2010 και 2011 έχουν παραγραφεί σύμφωνα με την  απόφαση 1738/2017 του ΣτΕ, αλλά και των αποφάσεων του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ που βασίζονται στην Απόφαση 238/2017 ΝΣΚ. Οι φορολογικές δηλώσεις για τις διαχειριστικές 
χρήσεις 2012 έως 2017 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο 
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Για τις 
ανέλεγκτες χρήσεις η εταιρεία έχει σχηματίσει τις ανάλογες προβλέψεις βάσει εκτιμήσεων από ιστορικά στοιχεία. 

 
23. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
Δεν υπάρχουν τέτοια γεγονότα.   
 
 

ΑΘΗΝΑ, 27/04/2018 
 
             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ &                                                                                           ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.                          
        ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                                                                             
  
 
             Δ. Σταμογιώργος                                                                                            Ε. Γραμματοπούλου   
            Α.Δ.Τ.: Σ 022735                                                                                               Α.Δ.Τ.: ΑΖ 621650     
                                                     
 

Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 

Δ. Καλλιώρας 
Αριθ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 22565 Α΄ ΤΑΞΗΣ 
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