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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να 

υποβάλλει υπό την κρίση σας τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της 22ης Εταιρικής Χρήσεως, δηλαδή 

για την περίοδο 01.01.2019–31.12.2019. 

 

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. 

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 

31.12.2019 ανήλθε σε €30.000. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της Εταιρείας 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 

€599.564,48, ενώ παράλληλα η Εταιρεία διαθέτει σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα ώστε να εξασφαλίζει ότι 

δεν θα αντιμετωπίσει κίνδυνο ρευστότητας. 

 

Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Η Εταιρεία διεξάγει το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της σε Ευρώ και συνεπώς δεν εκτίθεται σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Κατά την διαχειριστική Χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 ο κύκλος εργασιών έχει ως εξής : 

 
01.01.2019 έως 

31.12.2019  
01.01.2018 έως 

31.12.2018  ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
Κύκλος Εργασιών - Προμήθειες 109.668,66  108.039,50  1.629,16 

Αύξηση 1,51% 
 

Μικτό κέρδος 

Το μικτό κέρδος της Εταιρείας αυξήθηκε σε σχέση με το 2018 κατά 24,28% που οφείλεται κυρίως στη μείωση 

του κόστους πωλήσεων. 

 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης της χρήσης ανέρχεται σε κέρδη €7.107,58, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

135,70% (2018: Ζημιές €18.821,15) κυρίως λόγω των κερδών από εκποίηση μεταφορικού μέσου ποσού 

€19.529,99. 

 

Αποτελέσματα προ φόρων 

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται σε κέρδη €6.830,27 

έναντι ζημιών €19.131,35 της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης. 

 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη 

διαχειριστική χρήση. 

 

Γενικά έξοδα διαχείρισης 

Τα πάσης φύσεως γενικά έξοδα ανήλθαν συνολικά το 2019 (01.01.2019-31.12.2019) στο ποσό των 

€118.762,98 έναντι €127.185,25 της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά ποσό €8.422,27 ή 

6,62%. 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν στο ποσό των €6.830,27. 

Πιο συγκεκριμένα τα κέρδη της χρήσης 2019 (01.01.2019-31.12.2019) διαμορφώθηκαν ως κατωτέρω : 

Μικτό Αποτέλεσμα 43.235,35 
Μείον :Έξοδα διοίκησης (52.030,22) 
Μείον: Τόκοι και συναφή κονδύλια (277,31) 
Πλέον: Λοιπά έσοδα/έξοδα 15.902,45 
Αποτελέσματα προ φόρων 6.830,27 
Φόροι 0,00 
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 6.830,27 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 31.12.2019 31.12.2018 
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 1.261,90 622,66 
Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη 4.214,59 2.971,10 
Πωλήσεις / έσοδα προς συνδεμένα μέρη 3.948,19 3.878,63 
Αγορές / έξοδα από συνδεμένα μέρη 18.080,05 17.089,62 

 

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 2020 

Επιδίωξη μας για την τρέχουσα χρήση 2020 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 εταιρείες 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. 

 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Τον Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε τον κορωνοϊό COVID-19 πανδημία, η 

ραγδαία εξάπλωση της οποίας έχει πλήξει την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον 

κόσμο και έχει προκαλέσει αναστολή ή επιβράδυνση των δραστηριοτήτων σημαντικών κλάδων της 

οικονομίας. Μεταξύ των κλάδων που έχουν πληγεί σημαντικά είναι και ο τουριστικός. 

 

Η εξάπλωση της πανδημίας είναι σε εξέλιξη και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εκτιμηθούν και 

ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις της. Η διάρκεια και η ένταση των επιπτώσεων αναμένεται να 

προσδιοριστούν από: (i) το κατά πόσο ο ιός υπόκειται σε εποχική περιοδικότητα, (ii) τη χρονική διάρκεια 

που θα απαιτηθεί για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων αντιμετώπισης της νόσου (εμβόλιο ή /και 

θεραπευτική αγωγή), (iii) την αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών και άλλων μέτρων των χωρών 

καθώς και των αποφάσεων των εποπτικών αρχών των τραπεζών για την διευκόλυνση των τραπεζικών 

ιδρυμάτων στην παροχή ρευστότητας και στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. 

 

Στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, πολλές χώρες υιοθέτησαν έκτακτα, προσωρινά μέτρα 

περιορισμού μεταξύ των οποίων και η αναστολή λειτουργίας τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητας 
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κάποιων εταιρειών. Οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής, εφάρμοσαν περιορισμούς στην 

κυκλοφορία, στα ταξίδια και αυστηρά μέτρα καραντίνας. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, σταδιακά από την 20 

Μαρτίου 2020, ελήφθησαν μέτρα για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της οικονομικής 

επιβίωσης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των ευάλωτων ομάδων τα οποία και εφαρμόστηκαν 

μέχρι την 04 Μαΐου 2020, οπότε και άρχισαν να αίρονται σταδιακά τα μέτρα του lockdown που εφαρμόστηκε 

από την Ελληνική Κυβέρνηση και εφαρμόστηκε το κυβερνητικό σχέδιο για τη σταδιακή μετάβαση στη νέα 

πραγματικότητα. 

 

Η Διοίκηση από πολύ νωρίς παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και είναι σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους 

αρμόδιους φορείς, για οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί αναγκαία ως προς τη λήψη μέτρων που θα 

προστατεύσουν την υγεία των εργαζομένων, των συνεργατών της και γενικότερα τη δημόσια υγεία. 

Παράλληλα καταγράφει τους κινδύνους και πραγματοποιεί αξιολόγηση της επίδρασης της πανδημίας του 

COVID-19 σε κάθε στάδιο αυτής, στα αποτελέσματα και τις μελλοντικές ταμειακές ροές της Εταιρείας ενώ τα 

μέτρα τα οποία λαμβάνει είναι με γνώμονα την επάρκεια της ρευστότητας και τη διασφάλιση της συνέχισης 

της δραστηριότητας της. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι δεν δημιουργείται αβεβαιότητα σχετικά με τη 

συνέχιση της δραστηριότητας (going concern) της Εταιρείας, η οποία είναι η βασική υπόθεση που 

χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019, που 

να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

 
Αθήνα, 20 Μαΐου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  
Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ 

ΑΔΤ ΑΒ 235171 
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΔΤ ΑΖ 621650 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 
2019, 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 Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2019 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 
ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, 
όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 
παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Έμφαση Θέματος 
 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 25 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το 
θέμα ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 
χρήσεις 2014-2019. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί 
οριστικά. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση 25, η Εταιρεία έχει προβεί σε εκτίμηση των 
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο 
και έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση, βάσει εκτιμήσεων από ιστορικά 
στοιχεία. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων 
Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την 
έκθεση ελέγχου επί αυτών. 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε 
με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις 
άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 
ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται 
να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να 
αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό. 
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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: 
 
 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 τη 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 τη 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. 
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 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 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με 
τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 

Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΑΚΗΣ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 21271 

 

 
AUDIT PLUS A.E. 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 1 & 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 104 

ΤΚ 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 172 



ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της “ ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ” την 20 
Μαΐου 2020. 
 
 

Για την 
ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  
Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ 

ΑΔΤ ΑΒ 235171 
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΔΤ ΑΖ 621650 
 



ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2019 
 
 Σημείωση  2019  2018 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώματα πάγια      
Λοιπός εξοπλισμός   -  0,01 
Σύνολο   -  0,01 
Δάνεια και απαιτήσεις 4  621,87  621,87 
Σύνολο   621,87  621,87 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων   621,87  621,88 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές      
Εμπορικές απαιτήσεις 5  189.570,98  158.257,80 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 6  104.027,93  73.023,98 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7  597.663,28  615.356,62 
Σύνολο   891.262,19  846.638,40 
Σύνολο κυκλοφορούντων   891.262,19  846.638,40 
Σύνολο ενεργητικού   891.884,06  847.260,28 
Καθαρή θέση      
Καταβλημένα κεφάλαια      
Κεφάλαιο 8  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 9  8.621,06  8.621,06 
Αποτελέσματα εις νέο 10  (429.434,71)  -436.264,98 
Σύνολο   (420.813,65)  -427.643,92 
Σύνολο καθαρής θέσης   593.186,35  586.356,08 
Υποχρεώσεις      
Προβλέψεις      
Λοιπές προβλέψεις 11  7.000,00  7.000,00 
Σύνολο   7.000,00  7.000,00 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Εμπορικές υποχρεώσεις 12  21.037,20  15.285,20 
Λοιποί φόροι και τέλη 13  1.537,75  1.617,57 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 14  1.571,24  1.772,45 
Λοιπές υποχρεώσεις 15  267.551,52  235.228,98 
Σύνολο   291.697,71  253.904,20 
Σύνολο υποχρεώσεων   291.697,71  253.904,20 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων   891.884,06  847.260.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

 Σημείωση  2019  2018 

      
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 16  109.668,66  108.039,50 
Κόστος πωλήσεων 17  (66.433,31)  (73.250,04) 

Μικτό αποτέλεσμα   43.235,35  34.789,46 
      
Λοιπά συνήθη έσοδα 18  19.529,99  - 
Έξοδα διοίκησης 19  (52.030,22)  (53.610,61) 
Λοιπά έξοδα και ζημιές 20  (3.627,54)  - 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   7.107,58  (18.821,15) 
      
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 21  22,14  14,40 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 22  (299,45)  (324,60) 

Αποτέλεσμα προ φόρων   6.830,27  (19.131,35) 

      
Φόρος εισοδήματος_   -  - 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   6.830,27  (19.131,35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 
 
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 
 
Η Εταιρεία «ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» παρουσιάζει τις οικονομικές της 
καταστάσεις μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την χρήση 2019 (01.01 2019 – 31.12.2019) όπως αυτές έχουν εγκριθεί από 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 20 Μαΐου 2020. 
 
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. 4548/2018. 
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της από 11 Μαρτίου 2020 ανακοίνωσή της αρμόδιας υπηρεσίας, μετά από την τροποποίηση του 
άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας και την έγκρισή του. 
 
Σκοπός της Εταιρείας είναι α) η άσκηση της δραστηριότητας του ασφαλιστικού πράκτορα που ασκεί τη 
δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΚΑΔ 66221001) και β) η άσκηση της δραστηριότητας του συντονιστή 
ασφαλιστικών πρακτόρων που ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ομάδας 
ασφαλιστικών πρακτόρων, τους οποίους επιλέγει και προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για 
συνεργασία και, στη συνέχεια, εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους, με σκοπό να διασφαλίσει την εκ 
μέρους τους εφαρμογή των σχετικών με την διανομή πολιτικών και διαδικασιών των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, χωρίς να συμβάλλεται ο ίδιος με αυτούς (ΚΑΔ 66221008). 
 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 
 
Βρεττός Κωνσταντίνος Πρόεδρος 
Μπαχαρόπουλος Ελευθέριος Αντιπρόεδρος  
Γραμματοπούλου Ευαγγελία  Διευθύνουσα Σύμβουλος 
Μπακούσης Βασίλειος  Μέλος Δ.Σ. 
Καλλιώρας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. 

 
Τακτικοί Ελεγκτές 
Η Εταιρεία ελέγχεται προαιρετικά από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο για την διαχειριστική 
χρήση 2019 βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Αντάκης Κωνσταντίνος (ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ. 21271) της 
ελεγκτικής εταιρείας «AUDIT PLUS Α.Ε». 
 
2. Βασικές λογιστικές αρχές 
 
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 τον ισολογισμό η 31 Δεκεμβρίου 2018 
 Για την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως η περίοδος 01/01/2018 – 31/12/2018 
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2.2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων 
 
Παρατίθενται παρακάτω αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η Εταιρεία για τα επιμέρους 
στοιχεία των οικονομικών της καταστάσεων. 
 
α) Διαχωρισμός κυκλοφορούντων / μη κυκλοφορούντων στοιχείων 

Η Εταιρεία παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, ως ξεχωριστές κατατάξεις στον 
ισολογισμό με τη χρήση της κατάταξης κυκλοφορούντων / μη κυκλοφορούντων στοιχείων. Ένα περιουσιακό 
στοιχείο κατατάσσεται ως κυκλοφορούν όταν: 
 
 αναμένει να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο ή σκοπεύει να το πωλήσει ή να το αναλώσει κατά την 

κανονική πορεία του κύκλου εκμετάλλευσής της, 
 κατέχει το περιουσιακό στοιχείο κυρίως για εμπορικούς σκοπούς 
 αναμένει να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο εντός δώδεκα μηνών από την περίοδο αναφοράς 
ή 
 το περιουσιακό στοιχείο αποτελείται από μετρητά ή ταμιακά ισοδύναμα) εκτός αν υπάρχει περιορισμός 

ανταλλαγής ή χρήσης του για τον διακανονισμό υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την 
περίοδο αναφοράς. 

 
Η Εταιρεία κατατάσσει όλα τα λοιπά στοιχεία ως μη κυκλοφορούντα. 
 
Η Εταιρεία κατατάσσει μια υποχρέωση ως βραχυπρόθεσμη όταν: 
 
 αναμένει να διακανονίσει την υποχρέωση κατά την κανονική πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης της, 

 κατέχει την υποχρέωση κυρίως για εμπορικούς σκοπούς, 

 η υποχρέωση αναμένεται να διακανονιστεί εντός δώδεκα μηνών από την περίοδο αναφοράς 

ή 

 η οικονομική οντότητα δεν κατέχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού της υποχρέωσης 
για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. 

 
Η οικονομική οντότητα κατατάσσει όλες τις λοιπές υποχρεώσεις ως μακροπρόθεσμες. 
 
β) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Αρχική αναγνώριση 
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 και 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 οποία 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. 



ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 15 από 24 

Παύση αναγνώρισης 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. 
 
γ) Απομείωση ενσώματων 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 οικονομικές 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. 
 
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 31.12.2019 και συνεπώς δεν 
προέκυψε ανάγκη απομείωσης αυτών. 
 
δ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως άδειες λογισμικού, οι οποίες αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 4 έως 5 χρόνια. 
 
ε) Χρηματοοικονομικά μέσα – αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν 
συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική οντότητα. 
 
Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, σαν 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια και 
απαιτήσεις, διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις ή διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία. Κατά την αρχική επιμέτρηση τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία πλέον, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 
που δεν επιμετράτε στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, κόστος συναλλαγών που αποδίδεται άμεσα 
στην απόκτηση ή την έκδοση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Για σκοπούς επιμέτρησης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου μετά την αρχική αναγνώριση, 
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: 
 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
 Δάνεια και απαιτήσεις 
 Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις 
 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
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 
οικονομικών καταστάσεων. 
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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: 
 την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη 

με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή 

 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 αναγνώρισης  
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. 

 
ζ) Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 
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. 
 
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. 
 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
Δεν υιοθετήθηκε από την Εταιρεία καθώς είναι προαιρετική από τον Ν.4308/2014. 
 
η) 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 χρησιμοποιημένα 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. 
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θ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο των γραφείων της Εταιρείας 
καθώς και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες. 
 
ι) 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 οικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως 
έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
 
κ) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Αρχική αναγνώριση 
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 
οικονομικών 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. 
 
Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα 
αποτελέσματα. 
 
Παύση αναγνώρισης  
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. 
 
λ) Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

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

μ) 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 οικονομικές καταστάσεις, πραγματοποιείται προεξόφληση του 
ονομαστικού ποσού της πρόβλεψης. 
 
 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 
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 Μια παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την οποία δεν είναι σφόδρα 
πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της, ή 
το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί με επαρκή αξιοπιστία. 

 
ν) Έσοδα 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους 
φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
 Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται στην περίοδο που παρέχονται οι 

υπηρεσίες με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο της των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση 
του πραγματικού επιτοκίου.  

 
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το 
αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας 
λογιστικής) αξίας. 
 
ξ) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών 

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά. Η διόρθωση 
των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων 
αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο 
και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 
 
ο) Παρεκκλίσεις από διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

Δεν υπάρχουν. 
 
π) Συσχετισμοί & συμψηφισμοί χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Δεν υπάρχουν. 
 
3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών 
από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται 
στις οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, 
οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις που παρατίθενται κατωτέρω. 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται 
αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. 
 
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες 
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Οι 
προκύπτουσες λογιστικές εκτιμήσεις, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα 
πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν 
σημαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται 
παρακάτω. 
 
(α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση 
της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της 
πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της νομικής υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν 
βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
 
(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος υπολογίζεται με εκτίμηση των 
φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και αφορά κυρίως τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος 
για κάθε χρήση. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά 
τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. 
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(γ) Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται σύμφωνα με την 
υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να 
καθορίσουν κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι πραγματικές ωφέλιμες ζωές των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως το προγράμματα 
συντήρησης τους. 
 
(δ) Απομείωση στοιχείων ενεργητικού: Στο τέλος κάθε χρήσης, η Εταιρεία αξιολογεί εάν υπάρχουν 
ενδείξεις απομείωσης για τα στοιχεία ενεργητικού της. Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
ελέγχονται για απομείωση οποτεδήποτε γεγονότα ή αλλαγές σε καταστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία 
τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 
 
(ζ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή 
διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να 
συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη 
δραστηριότητα της Εταιρείας. 
 
(η) Δρώσα οικονομική μονάδα (going concern): Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη: α) την οικονομική 
κατάσταση της Εταιρείας, β) τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία που θα μπορούσαν να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας και στην κεφαλαιακή της επάρκεια και γ) το 
γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει 
να λειτουργεί ως «δρώσα οικονομική μονάδα» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα 
τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, δηλώνει ότι 
εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων την αρχή της 
«δρώσας οικονομικής μονάδας». Σε κάθε περίπτωση δεν υφίστανται σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με 
την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να εφαρμόζει ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονομικής μονάδας» για το προβλεπτό μέλλον και για διάστημα 
τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
4. Δάνεια και απαιτήσεις 
Τα δάνεια και απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Δοσμένη εγγύηση Δ.Ε.Η. 505,00  505,00 
Δοσμένη εγγύηση ενοικίου 116,87  116,87 

Σύνολο 621,87  621,87 
 
5. Εμπορικές απαιτήσεις 
Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Χρεώστες ασφαλίστρων    
Κλάδου ζωής 6.140,00  4.001,30 
Χρεώστες ασφαλειών υγείας ατομικών συμβολαίων 1.644,63  1.566,40 
Χρεώστες ασφαλειών υγείας ομαδικών συμβολαίων 44.249,45  44.249,45 
Κλάδου ατυχημάτων 2.559,79  2.856,87 
Κλάδου πλοίων 4.587,69  4.308,03 
Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων 5.894,64  1.318,34 
Κλάδου πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως 11.425,40  12.337,41 
Κλάδου λοιπών ζημιών αγαθών 91.691,83  61.228,43 
Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 46.907,87  48.681,45 
Κλάδου πιστώσεων 685,67  4.313,21 
Κλάδου νομικής προστασίας 41,97  41,97 
Κλάδου οδικής βοήθειας 3.742,04  3.354,94 
Απομείωση απαιτήσεων (30.000,00)  (30.000,00) 

Σύνολο 189.570,98  158.257,80 
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Η Εταιρεία υπολογίζει την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων βάση της αξιολόγησης του πραγματικού 
κινδύνου μη εισπραξιμότητας τους. 
 
6. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Ελληνικό δημόσιο-προκαταβεβλημένοι - παρακρατούμενοι φόροι 5.231,14  5.453,31 
Χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασμών πληρωτέων 98.796,79  67.570,67 

Σύνολο 104.027,93  73.023,98 
 
7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Ταμείο 4.044,22  23.088,97 
Καταθέσεις όψεως 593.619,06  592.267,65 

Σύνολο 597.663,28  615.356,62 
 
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 21. 
 
8. Μετοχικό κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και αναλύεται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Αριθμός κοινών μετοχών 16.900  16.900 
Ονομαστική αξία μετοχών 60,00  60,00 

Σύνολο 1.014.000,00  1.014.000,00 
 
9. Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 
Τα αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Τακτικό Αποθεματικό 8.621,06  8.621,06 

Σύνολο 8.621,06  8.621,06 
 
Τακτικό αποθεματικό 
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, Νόμος 
4548/2018, άρθρο 158, κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών μετά φόρων 
κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο τακτικό αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα 
τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δε 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
 
10. Αποτελέσματα εις νέο 
Τα αποτελέσματα εις νέον της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Αποτελέσματα εις νέον (275.768,51)  (282.598,78) 
Διαφορά στα αποτελέσματα από την πρώτη εφαρμογή (153.666,20)  (153.666,20) 

Σύνολο (429.434,71)  (436.264,98) 
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11. Λοιπές προβλέψεις 
Οι λοιπές προβλέψεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 7.000,00  7.000,00 

Σύνολο 7.000,00  7.000,00 
 
12. Εμπορικές υποχρεώσεις 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες 21.037,20  15.285,20 

Σύνολο 21.037,20  15.285,20 
 
13. Λοιποί φόροι και τέλη 
ΟΙ λοιποί φόροι τέλη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Φόροι τέλη αμοιβών προσωπικού 1.537,75  1.617,57 

Σύνολο 1.537,75  1.617,57 
 
14. Οργανισμοί κοινωνική ασφάλισης 
Οι υποχρεώσεις προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Ι.Κ.Α. 1.329,92  1.517,47 
Επικουρικό ασφαλιστικό ταμείο 241,32  254,98 

Σύνολο 1.571,24  1.772,45 
 
15. Λοιπές υποχρεώσεις 
Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Δικαιούχοι προμηθειών    
Κλάδου ζωής 1.571,07  1.540,78 
κλάδου υγείας  598,52  598,52 
Κλάδου ατυχημάτων 1.129,53  1.290,15 
Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων 1.095,09  532,32 
Κλάδου πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως 952,94  2.436,90 
Κλάδου λοιπών ζημιών αγαθών 2.169,14  3.693,20 
Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 3.929,88  13.119,79 
Κλάδου αστικής ευθύνης πλοίων (σκαφών) 12.861,80  975,14 
Κλάδου πιστώσεων 376,72  376,72 
Κλάδου νομικής προστασίας σε ευρώ 51,64  51,64 
Κλάδου οδικής βοήθειας σε ευρώ 520,65  486,63 
Λογαριασμοί καταβλητέων προμηθειών επί ασφαλίστρων 52.852,07  53.592,00 
Εκκρεμή εμβάσματα πρακτόρων 17,16  17,16 
Πιστωτικά υπόλοιπα χρεωστών ασφαλίστρων 188.263,21  155.214,63 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ. 1.162,10  1.303,40 

Σύνολο 267.551,52  235.228,98 
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16. Κύκλος εργασιών (καθαρός) 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Προμήθειες από ασφαλιστικές εργασίες 109.668,86  108.039,50 

Σύνολο 109.668,86  108.039,50 
 
17. Κόστος πωλήσεων 
Το κόστος πωλήσεων της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Προμήθειες παραγωγής ασφαλιστικών εργασιών 66.433,31  73.250,04 

Σύνολο 66.433,31  73.250,04 
 
18. Λοιπά συνήθη έσοδα 
Τα λοιπά συνήθη έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων 19.529,99  - 

Σύνολο 19.529,99  - 
 
19. Έξοδα διοίκησης 
Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 37.382,79  43.021,85 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 11.911,86  7.971,95 
Φόροι Τέλη 2.100,49  1.400,49 
Διάφορα έξοδα 635,08  1.216,32 

Σύνολο 52.030,22  53.610,61 
 
20. Λοιπά έξοδα και ζημιές 
Τα λοιπά έξοδα και ζημιές της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Προμήθειες παραγωγής ασφαλιστικών εργασιών 3.627,54  - 

Σύνολο 3.627,54  - 
 
21. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
Οι πιστωτικοί τόκοι της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Τόκοι καταθέσεων 22,14  14,40 

Σύνολο 22,14  14,40 
 
22. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
Οι χρεωστικοί τόκοι της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Διάφορα έξοδα τραπεζών 229,45  324,60 

Σύνολο 229,45  324,60 
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23. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής 
 

 31.12.2019  31.12.2018 
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 1.261,90  622,66 
Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη 4.214,59  2.971,10 
Πωλήσεις / έσοδα προς συνδεμένα μέρη 3.948,19  3.878,63 
Αγορές / έξοδα από συνδεμένα μέρη 18.080,05  17.089,62 

 
24. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2019 και 31.12.2018 απασχολούσε ένα άτομο. 
 
25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Δικαστικές υποθέσεις 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία 
της. 
 
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009 με βάση τον Ν.3888/2010. Οι ανέλεγκτες 
χρήσεις 2010, 2011, 2012 και 2013 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 2014 έως 2019 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.  
 
26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 
Τον Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε τον κορωνοϊό COVID-19 πανδημία, η 
ραγδαία εξάπλωση της οποίας έχει πλήξει την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον 
κόσμο και έχει προκαλέσει αναστολή ή επιβράδυνση των δραστηριοτήτων σημαντικών κλάδων της 
οικονομίας. Μεταξύ των κλάδων που έχουν πληγεί σημαντικά είναι και ο τουριστικός. 
 
Η εξάπλωση της πανδημίας είναι σε εξέλιξη και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εκτιμηθούν και 
ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις της. Η διάρκεια και η ένταση των επιπτώσεων αναμένεται να 
προσδιοριστούν από: (i) το κατά πόσο ο ιός υπόκειται σε εποχική περιοδικότητα, (ii) τη χρονική διάρκεια 
που θα απαιτηθεί για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων αντιμετώπισης της νόσου (εμβόλιο ή /και 
θεραπευτική αγωγή), (iii) την αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών και άλλων μέτρων των χωρών 
καθώς και των αποφάσεων των εποπτικών αρχών των τραπεζών για την διευκόλυνση των τραπεζικών 
ιδρυμάτων στην παροχή ρευστότητας και στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. 
 
Στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, πολλές χώρες υιοθέτησαν έκτακτα, προσωρινά μέτρα 
περιορισμού μεταξύ των οποίων και η αναστολή λειτουργίας τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητας 
κάποιων εταιρειών. Οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής, εφάρμοσαν περιορισμούς στην 
κυκλοφορία, στα ταξίδια και αυστηρά μέτρα καραντίνας. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, σταδιακά από την 20 
Μαρτίου 2020, ελήφθησαν μέτρα για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της οικονομικής 
επιβίωσης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των ευάλωτων ομάδων τα οποία και εφαρμόστηκαν 
μέχρι την 04 Μαΐου 2020, οπότε και άρχισαν να αίρονται σταδιακά τα μέτρα του lockdown που εφαρμόστηκε 
από την Ελληνική Κυβέρνηση και εφαρμόστηκε το κυβερνητικό σχέδιο για τη σταδιακή μετάβαση στη νέα 
πραγματικότητα. 
 
Η Διοίκηση από πολύ νωρίς παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και είναι σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους 
αρμόδιους φορείς, για οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί αναγκαία ως προς τη λήψη μέτρων που θα 
προστατεύσουν την υγεία των εργαζομένων, των συνεργατών της και γενικότερα τη δημόσια υγεία. 
Παράλληλα καταγράφει τους κινδύνους και πραγματοποιεί αξιολόγηση της επίδρασης της πανδημίας του 
COVID-19 σε κάθε στάδιο αυτής, στα αποτελέσματα και τις μελλοντικές ταμειακές ροές της Εταιρείας ενώ τα 
μέτρα τα οποία λαμβάνει είναι με γνώμονα την επάρκεια της ρευστότητας και τη διασφάλιση της συνέχισης 
της δραστηριότητας της. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι δεν δημιουργείται αβεβαιότητα σχετικά με τη 
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συνέχιση της δραστηριότητας (going concern) της Εταιρείας, η οποία είναι η βασική υπόθεση που 
χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019, που 
να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ, 20/05/2020 
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