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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους  της  EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E. 

 

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E που 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικών 
εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 

 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη  του Ελεγκτή 

 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από 
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 

 

Γνώμη 

 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, τη χρηματοοικονομική της 
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
 
 
 
 
 



Ετήσιες Οικονομικές  Καταστάσεις περιόδου 1ης Ιανουαρίου – 31ης Δεκεμβρίου 2009 
 
 

5 
 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και  Κανονιστικών θεμάτων. 

 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α 
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

         Αθήνα 23 Μαρτίου 2010, 

 

        Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠ. ΡΗΤΑΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 14541 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε Ευρώ)
ΣΗΜΕΙ-
ΩΣΗ 31.12.2009 31.12.2008

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
 στοιχεία
Ενσώματα πάγια 6 67.413,41 95.065,52
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 39.728,47 63.484,75
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 11 8.542,96 6.247,96
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 2.676,00 2.676,00
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 118.360,84 167.474,23
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 8.689.279,08 8.767.586,49
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 2.080.180,12 1.133.615,72
Σύνολο  Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 10.769.459,20 9.901.202,21
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 10.887.820,04 10.068.676,44
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα 
στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο 10.1 146.500,00 146.500,00
Λοιπά αποθεματικά 10.2 51.717,58 51.717,58
Αποτελέσματα εις νέον 10.3 805.584,73 311.974,78
Σύνολο καθαρής θέσης 1.003.802,31 510.192,36
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 11 70.000,00 40.000,00
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 12 39.824,00 28.039,00

109.824,00 68.039,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 9.620.034,68 9.362.682,71
Τρέχων φόρος εισοδήματος 14 154.159,05 127.762,37

9.774.193,73 9.490.445,08
Σύνολο Υποχρεώσεων 9.884.017,73 9.558.484,08
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων 10.887.820,04 10.068.676,44

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1.1-31.12.09 1.1-31.12.08
Πωλήσεις 5 4.263.174,86 3.638.870,25
Κόστος Πωλήσεων (2.354.026,15) (1.985.582,79)
Μικτό Κέρδος 1.909.148,71 1.653.287,46
Έξοδα διάθεσης 15.1 (207.159,44) (174.735,62)
Έξοδα διοίκησης 15.1 (1.173.903,48) (990.168,50)
Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 15.2 148.359,00 23.295,16
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 676.444,78 511.678,50
Χρηματοοικονομικά έξοδα -καθαρά 15.3 (970,77) (3.746,82)
Επενδυτικό αποτέλεσμα 0,00 0,00
Κέρδη προ φόρων 675.474,01 507.931,68
Μείον: Φόρος εισοδήματος 15.4 (181.864,06) (249.092,39)
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους (Α) 493.609,95 258.839,29

Λοιπά Συνολικά Έσοδα  (Β) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α)+(Β) 493.609,95 258.839,29

Τα Κέρδη κατανέμονται σε: 
Ιδιοκτήτες Μητρικής 493.609,95 258.839,29

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00
493.609,95 258.839,29

Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες Μητρικής 493.609,95 258.839,29
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00

493.609,95 258.839,29

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ) 9,8722 5,1768
Μέσος Σταθμικός αριθμός μετοχών 50.000 50.000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΠοσά σε Ευρώ
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2008
Μετοχικό κεφάλαιο και 
διαφορά υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά
Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 146.500,00 51.717,58 53.135,49 251.353,07

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (Α) 0,00 0,00 258.839,29 258.839,29

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α)+(Β) 0,00 0,00 258.839,29 258.839,29

Μείον: Μερίσματα 0,00 0,00 0,00 0,00

Διάθεση Κερδών χρήσης 2007 σε 
αποθεματικά

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

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 146.500,00 51.717,58 311.974,78 510.192,36

2009
Μετοχικό κεφάλαιο και 
διαφορά υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά
Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 146.500,00 51.717,58 311.974,78 510.192,36

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (Α) 0,00 0,00 493.609,95 493.609,95

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α)+(Β) 0,00 0,00 493.609,95 493.609,95

Μείον: Μερίσματα 0,00 0,00 0,00 0,00

Διάθεση Κερδών χρήσης 2008 σε 
αποθεματικά

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

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 146.500,00 51.717,58 805.584,73 1.003.802,31

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Λειτουργικές δραστηριότητες 31.12.2009 31.12.2008
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων 675.474,01 507.931,68 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 70.844,35 74.932,00 
Προβλέψεις 11.785,00 19.802,72 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων 
χρήσεων (87.000,00) 0,00 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής (6.387,18) (1.408,44)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.357,95 5.155,26 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 280.722,73 (2.365.977,12)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 215.063,16 2.529.128,19 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (7.357,95) (5.155,26)
Καταβεβλημένοι φόροι (200.888,89) (122.545,05)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 959.613,18 641.863,98
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων (21.045,77) (56.234,90)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων 1.609,81 0,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 6.387,18 1.408,44 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (13.048,78) (54.826,46)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 946.564,40 587.037,52

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.133.615,72 546.578,20 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.080.180,12 1.133.615,72

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
1. Γενικές πληροφορίες 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 
EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E. (η «εταιρεία»). 
 
Η EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E. δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο και είναι 
ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων –μεσιτείας ασφαλίσεων (insurance broker), ενώ συνεργάζεται με μεγάλο 
αριθμό ελληνικών και ξένων ασφαλιστικών εταιρειών.  
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται και εδρεύει στην Ελλάδα, στο Δήμο Αθηναίων, Αττικής στην οδό Σπ. Πάτση 
58-60. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Ομίλου Σφακιανάκη, στον οποίο ανήκει η εταιρεία, είναι 
www.sfakianakis.gr. 
 
Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη: 
 

1. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ. 

2. Μιράντα - Ευστρατία Σφακιανάκη του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

3. Ευγενία Καφφετζή του Ιωάννη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Γενική Διευθύντρια   

4. Νικήτας Ποθουλάκης του Ιωάννη, Μέλος του Δ.Σ. 

5. Νικόλαος Πατσατζής του Αναστασίου, Μέλος του Δ.Σ. 

 
 
2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία 
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E. αφορούν τη περίοδο 
1/1/2009 έως 31/12/2009 και είναι πλήρεις. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ που έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 
 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών 
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Οι 
περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη Σημείωση 4. 
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έχει γίνει με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει 
τροποποιηθεί από την αναπροσαρμογή των ακινήτων στην εύλογη (αγοραία) αξία τους, σύμφωνα με την 
απαλλαγή που προβλέπει το ΔΠΧΑ 1, την εκτίμηση σε εύλογη αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές, 
συγγενείς και διαθέσιμων προς πώληση και των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων σε εύλογη αξία. 
 
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην εταιρεία και 
ήταν σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2009, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα. 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα 
και τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
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2.1.1.Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών προτύπων και διερμηνειών 
 
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων(IASB) καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών 
(IFRIC),  μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, έχουν εκδώσει μία σειρά νέων 
λογιστικών προτύπων και διερμηνειών καθώς και τροποποιήσεων υφιστάμενων προτύπων, η εφαρμογή 
των οποίων είναι υποχρεωτική για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 
και μετά. Η εκτίμηση της Διοικήσεως της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή των εν 
λόγω νέων προτύπων και διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρατίθεται στη 
συνέχεια: 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ εντός  της χρήσης 2009 

Αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων», το οποίο ισχύει για 
οικονομικές καταστάσεις μετά την 01.01.2009 και παρουσιάζει μία σειρά από αλλαγές στην ορολογία. 
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο, η Εταιρεία επέλεξε να παρουσιάσει την κατάσταση συνολικών 
εσόδων που συνδυάζει σε μία ενιαία κατάσταση την προηγούμενη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 
και την κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων. Επίσης παρουσιάζει την κατάσταση μεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων ως κύρια κατάσταση και μετονόμασε τον Ισολογισμό σε Κατάσταση Οικονομικής θέσης.  
 
Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί τομείς». Το πρότυπο αυτό υιοθετεί την προσέγγιση της παρουσίασης των 
πληροφοριών για τους τομείς, με βάση τον τρόπο που παρουσιάζονται εσωτερικά  στον  λαμβάνοντα τις 
αποφάσεις για την κατανομή των πόρων και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της 
επιχείρησης.  
 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 
εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην 
οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο και είναι ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων –
μεσιτείας ασφαλίσεων (insurance broker), ενώ συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξένων 
ασφαλιστικών εταιρειών. 
  
Επομένως το σύνολο της δραστηριότητας και των οικονομικών δεδομένων αφορά το μοναδικό τομέα της 
πληροφόρησης. 
 
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π.23 «Κόστος Δανεισμού» με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2009. Το εν λόγω τροποποιημένο πρότυπο απαιτεί την κεφαλαιοποίηση 
του κόστους δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που 
πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η επιλογή για άμεση εξοδοποίηση του συνολικού κόστους 
δανεισμού απαλείφθηκε. Τον Μάιο του 2008 το Δ.Λ.Π. 23 τροποποιήθηκε επίσης, για να ορίσει ότι ο τόκοι 
υπολογίζονται με την χρήση της μεθόδου του αποτελεσματικού επιτοκίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  
στο Δ.Λ.Π.39. Με δεδομένο ότι η εφαρμογή του προτύπου δεν έχει αναδρομική ισχύ, οι οικονομικές 
καταστάσεις  της εταιρίας δεν έχουν επηρεασθεί. 
 
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι οντότητες που αποκτούν 
ενσώματα πάγια με σκοπό την ενοικίαση και στην συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιμο 
από την πώληση ως έσοδο και μεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώματα πάγια στα αποθέματα 
όταν καθίστανται προοριζόμενα για πώληση. Αντίστοιχη τροποποίηση έγινε και στο Δ.Λ.Π. 7 «Κατάσταση 
ταμιακών ροών» βάσει της οποίας οι ταμιακές ροές από την αγορά ενοικίαση και πώληση τέτοιων 
στοιχείων αναγνωρίζονται στις ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
εφαρμογή για την Εταιρεία.  
 
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π.29 «Χρηματοοικονομική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες», 
με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν  κατά ή μετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις  
έγιναν για να δώσουν έμφαση στο γεγονός ότι ένας αριθμός περιουσιακών στοιχείων και  υποχρεώσεων 
επιμετρώνται σε εύλογη αξία και όχι στο κόστος. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. 
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Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν  κατά ή μετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές,  ακίνητα που είναι στο 
κατασκευαστικό στάδιο και προορίζονται για επενδύσεις σε ακίνητα με την ολοκλήρωση τους, είναι εντός 
του πεδίου εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 40 και συνεπώς μπορούν να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν  επίδραση στην Εταιρεία.  
 
Τροποποιημένο ΔΛ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις μία επένδυση σε 
συγγενή  είναι ένα  ενιαίο περιουσιακό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου της απομείωσης. Συνεπώς τυχόν 
ζημίες απομείωσης δεν κατανέμονται σε υπεραξία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και 
τυχόν αναστροφή ζημιών απομείωσης  αφορά το σύνολο της επένδυσης.  Επίσης όταν μια επένδυση σε 
συγγενή εταιρεία λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛ.Π. 39, δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του 
ΔΛ.Π. 28. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π.36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», με ισχύ για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η 
εύλογη αξία μείον το κόστος της πώλησης προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των 
χρηματοροών,  παρέχονται ισοδύναμες γνωστοποιήσεις με αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισμό 
της  αξίας χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία.  
 
Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π.38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές 
αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώματος 
πρόσβασης σε αγαθά ή για την λήψη υπηρεσιών.  Επίσης έγινε τροποποίηση του λεκτικού  σχετικά με την 
διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, που στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των άλλων, 
εκτός της σταθερής μεθόδου απόσβεσης, επί των αΰλων στοιχείων.  Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
εφαρμογή στην Εταιρεία.  
 
Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζομένους», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές,  μία τροποποίηση 
σε ένα  πρόγραμμα  που έχει ως συνέπεια,  η  μεταβολή των υπεσχημένων παροχών να επηρεάζεται από 
μελλοντικές αυξήσεις μισθών,  να θεωρείται  περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραμμα  που 
μεταβάλει τα οφέλη που αποδίδονται σε παρελθούσα υπηρεσία, θεωρείται  αρνητικό κόστος 
προϋπηρεσίας, αν καταλήγει σε μείωση της παρούσας αξίας της δέσμευσης καθορισμένης παροχής.  Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία.  
 
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», με 
ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις αυτές 
αναφέρονται σε θέματα αναταξινόμησης παραγώγων από την κατηγορία των επιμετρώμενων σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων, στην περίπτωση παύσης ή έναρξης σχέσης αντιστάθμισης, σε τροποποιήσεις 
του ορισμού των στοιχείων που επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και  σε τροποποιήσεις 
σχετικά με τον καθορισμό του αποτελεσματικού επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό μέσο παύει 
να είναι αντισταθμισμένο στοιχείο. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία.  
 
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 31 «Συμφέροντα σε Κοινοπραξίες», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συμφέρον 
σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του 
Δ.Λ.Π. 31. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π.20 « Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις Κρατικής 
Βοήθειας», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν  κατά ή μετά την 01.01.2009. Με βάση 
τις τροποποιήσεις αυτές, η λήψη δανείου από το κράτος με επιτόκιο μικρότερο αυτού της αγοράς 
λογιστικοποιείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 20 και όχι το Δ.Λ.Π. 39. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
εφαρμογή στην Εταιρεία. 
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Τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για 
Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες», με ισχύ  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν κατά ή 
μετά την 01.07.2009. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων μιας θυγατρικής στην οποία χάνεται  ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόμενα για 
πώληση. Η Εταιρεία,  θα εφαρμόσει  την τροποποίηση άμεσα, αν συντρέξει περίπτωση. 
 
Διερμηνεία 15 «Συμφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», με ισχύ για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2009. Η Διερμηνεία παρέχει οδηγίες για το αν  
εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 18 ή  το Δ.Λ.Π. 11 σε περιπτώσεις κατασκευής ακινήτων. Η Διερμηνεία αυτή δεν 
έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 
Διερμηνεία 17 «Διανομές Μη Ταμιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», με ισχύ για 
ετήσιες λογιστικές  περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.07.2009. Η διερμηνεία ορίζει, ότι η 
υποχρέωση για διανομή μη ταμιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιμετράται σε εύλογη αξία  
κατά την ημερομηνία που η διανομή  εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε περιόδου 
αναφοράς και κατά την ημερομηνία διακανονισμού, τυχόν διαφορά μεταξύ εύλογης αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και  της υποχρέωσης για διανομή,  αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
Η διερμηνεία αυτή δεν  έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 
Διερμηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», με ισχύ για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.07.2009. Η διερμηνεία ασχολείται με τα θέματα 
λήψης ενσωμάτων παγίων από πελάτες, με σκοπό την σύνδεσή τους με δίκτυο ή την παροχή προς 
αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, ή για αμφότερα. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή 
στην Εταιρεία.  
 
Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ μετά την  χρήση 2009 
 
Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία». Με ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 
μετά την 01.01.2013.  Το  νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο στάδιο αντικατάστασης του Δ.Λ.Π 39 και 
προβλέπει ότι τα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται βάσει του επιχειρηματικού 
μοντέλου για τη διαχείριση τους και επιμετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιμο κόστος  
κτησεώς. . Η εφαρμογή του δεν αναμένεται να έχει επίδραση στην Εταιρεία.  
 
Αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηματικές Συνενώσεις», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν  κατά ή μετά την 01.07.2009, με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το 
προηγούμενο Δ.Π.Χ.Α. 3, που αφορούν την επιμέτρηση των δικαιωμάτων άνευ ελέγχου για τα οποία 
υπάρχει πλέον η επιλογή να επιμετρώνται στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του  
κόστους που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση,  και την αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσμάτων, 
του αποτελέσματος από την επανεπιμέτρηση  του ενδεχόμενου ανταλλάγματος  που ταξινομήθηκε  ως 
υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρμοσθεί από την Εταιρεία από την 01.01.2010. 
 
Αναθεωρημένο Δ.Λ.Π.  27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις», με ισχύ  για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.07.2009. Με Βάση το αναθεωρημένο 
πρότυπο, οι συναλλαγές με τους μετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση 
εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου 
τυχόν εναπομένον τμήμα της επένδυσης επιμετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζημία 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρμοσθεί από τον όμιλο και την εταιρεία 
από την 01.01.2010. Τον Μάιο του 2008 το Δ.Λ.Π 27 τροποποιήθηκε επίσης, με ισχύ για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή κατά την 01.01.2009, για να διευκρινίσει ότι όταν μία επένδυση 
σε θυγατρική λογιστικοποιείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 και ταξινομηθεί ως κατεχόμενη για πώληση 
σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 5, το Δ.Λ.Π. 39 συνεχίζει να εφαρμόζεται. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
εφαρμογή για την εταιρεία. 
 
Αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων Μερών», με ισχύ  για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2011. Με το νέο πρότυπο απλοποιείται ο 
ορισμός των συνδεδεμένων μερών και εξαιρούνται ορισμένες γνωστοποιήσεις για τις οντότητες που 
συνδέονται με το κράτος. Η εφαρμογή του δεν αναμένεται να έχει επίδραση στην Εταιρεία.  
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Τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2010. Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά 
την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, να 
γίνει χρήση του τεκμαιρόμενου κόστους για επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και 
κοινοπραξίες. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή για την Εταιρεία  καθ’ ότι έχουν ήδη μεταβεί στα 
Δ.Π.Χ.Α. 
 
Τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών», με ισχύ από 
01.01.2010. Οι τροποποιήσεις πραγματεύονται θέματα συνθηκών ωρίμανσης και ακυρώσεων 
δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα ορίζει ότι οι συνθήκες ωρίμανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και 
αποδοτικότητας και συνεπώς λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της εύλογης αξίας κατά την 
ημερομηνία της παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις δικαιωμάτων, ανεξάρτητα αν 
προέρχονται από την οντότητα ή από τα άλλα μέρη πρέπει να έχουν τον ίδιο λογιστικό χειρισμό. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή  στην Εταιρεία. 
 
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση», με ισχύ για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.02.2010. Οι τροποποιήσεις απαιτούν, την 
αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια, εξαγοράσιμων   χρηματοοικονομικών μέσων που  επιβάλλουν στην 
οντότητα την δέσμευση να παραδώσει σε ένα τρίτο  μέρος, ένα αναλογικό μερίδιο των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων της  κατά την λύση της,  όταν πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 
Διερμηνεία 19 «Αντικατάσταση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς 
τίτλους», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.07.2010. Η 
διερμηνεία καθορίζει το λογιστικό χειρισμό κατά την αντικατάσταση υποχρεώσεων μίας οντότητας με 
συμμετοχικούς τίτλους της. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας της 
υποχρέωσης και εύλογης αξίας  των συμμετοχικών τίτλων αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 
2.2 Ενοποίηση 
Η εταιρεία δε συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Αντίθετα, οι οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε. 
 
2.3 Πληροφόρηση κατά τομέα 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 
εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην 
οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 
2.4 Συναλλαγματικές μετατροπές 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετατρέπονται με χρήση του νομίσματος του 
οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας. 
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που 
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 
 
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 
θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης 
αξίας. 
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2.5 Ενσώματα πάγια 
 
α) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
Τα ενσώματα πάγια, εκτός των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον 
τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα 
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  
 
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των 
ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ετήσιο ισολογισμό. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα (Σημείωση 2.7). Τα οικόπεδα δεν 
αποσβένονται.  
 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα 
στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

Κτίρια 25-40 ΕΤΗ 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 12-15 ΕΤΗ 

Αυτοκίνητα 4-6 ΕΤΗ 

Λοιπός εξοπλισμός 5-7 ΕΤΗ 

 

Οι υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. 
 
Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 
 
β) Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. 
 
2.6 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
(α) Υπεραξία 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ κόστους και εύλογης αξίας των επί μέρους περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών, συγγενών ή από κοινού ελεγχόμενων 
εταιρειών. Η υπεραξία κατά την απόκτηση των συγγενών εταιρειών, περιλαμβάνεται στο κόστος της 
επένδυσης. 
 
Η υπεραξία καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο στο ενεργητικό και ελέγχεται τουλάχιστον ετησίως για 
απομείωση.  
 
Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας και προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει απομείωση, η υπεραξία 
κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον πρωτεύοντα τύπο 
πληροφόρησης κατά τομέα. 
 
(β) Σήματα και άδειες 
Τα σήματα και οι άδειες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 
με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται 
από 10-15 έτη. 
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(γ) Λογισμικό 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 
με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται 
από 3 έως 5 έτη. 
 
2.7 Έλεγχος απομείωσης ενσώματων και άϋλων στοιχείων 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε 
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
 
Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για 
την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με 
προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 
 
Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το 
ύψος της ανακτήσιμης. 
 
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία 
προκύπτουν. 
 
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο 
βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν 
δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. Η αναστροφή της ζημίας 
απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα. 
 
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές 
μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. 
 
 
2.8  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
α) Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου αφαιρουμένων και των ζημιών 
απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 
αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση 
τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 
των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, 
προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο 
στα αποτελέσματα. 
 
β) Δάνεια και λοιπές απαιτήσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Δημιουργούνται όταν η εταιρεία δίδει 
χρήματα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 
 
γ) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες 
πληρωμές, συγκεκριμένη λήξη και δημοσιευμένες τιμές και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την 
ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 
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δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν 
σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία 
Ισολογισμού. 
 
Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 
και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία 
αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 
απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  
 
Προσδιορισμός εύλογης αξίας 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε 
ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι 
εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως προεξόφληση μελλοντικών 
ταμιακών ροών και μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. 
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. Για τους 
συμμετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν 
στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους 
κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.  
 
2.9 Δραστηριότητες αντιστάθμισης 
 
Αντισταθμίσεις ταμιακών ροών 
 
Η αποτελεσματική αναλογία της μεταβολής στην εύλογη αξία των παραγώγων που προσδιορίζονται ως 
μέσα αντιστάθμισης μεταβολών στις ταμιακές ροές, καταχωρείται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. 
Το κέρδος ή η ζημία της μη αποτελεσματικής αναλογίας καταχωρείται στα αποτελέσματα. Τα ποσά που 
καταχωρούνται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια, μεταφέρονται στα αποτελέσματα στις περιόδους που 
το αντισταθμισμένο στοιχείο επηρεάζει τα κέρδη ή τις ζημίες. Στις περιπτώσεις αντιστάθμισης 
προβλεπομένων μελλοντικών συναλλαγών, οι οποίες καταλήγουν στην αναγνώριση ενός μη 
χρηματοοικονομικού στοιχείου τα κέρδη ή οι ζημιές που είχαν καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια 
μεταφέρονται στο κόστος κτήσεως του προκύπτοντος μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 
 
Όταν ένα μέσο αντιστάθμισης λήγει ή πωλείται, ή όταν μία σχέση αντιστάθμισης δεν πληροί του λοιπού 
τα χαρακτηριστικά της αντισταθμιστικής λογιστικής, το συσσωρευμένο στα ίδια κεφάλαια αποθεματικό 
παραμένει ως αποθεματικό και μεταφέρεται στα αποτελέσματα, όταν το αντισταθμισμένο στοιχείο 
επηρεάζει τα κέρδη ή τις ζημιές. Στην περίπτωση της αντιστάθμισης μιας προβλεπόμενης μελλοντικής 
συναλλαγής, η οποία δεν αναμένεται του λοιπού να πραγματοποιηθεί, το σωρευμένο στα ίδια κεφάλαια 
αποθεματικό, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 
 
2.10 Αποθέματα 
 
Δεν υπάρχουν αποθέματα. 
 
2.11 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου όποτε 
υπάρχουν. 
 
2.12 Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  
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Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση 
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται.  Κίνηση ιδίων μετοχών δεν έχει πραγματοποιηθεί. 
 
 
2.13 Δανεισμός 
 
Λογιστικές αρχές 
Το κόστος δανεισμού που προκύπτει από την κατασκευή ιδιοκατασκευαζόμενων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων κεφαλαιοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί και να 
προετοιμασθεί το περιουσιακό στοιχείο για την χρήση για την οποία προορίζεται. Τα λοιπά κόστη  
δανεισμού καταχωρούνται ως  έξοδα.  
 
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση 
του πραγματικού επιτοκίου. Η εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις από μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο. 
 
 
2.14 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 
τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία του Ισολογισμού ή με αυτούς που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις κατά τις οποίες αναμένεται να 
ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
 
 
2.15 Παροχές στο προσωπικό 
 
Βραχυπρόθεσμες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευμένες. 
 
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης ως κίνητρο 
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν 
τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το 
οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για 
εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται.  
 
Παροχές για αποζημίωση προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Η υποχρέωση η οποία καταχωρείται στις οικονομικές καταστάσεις για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. 
 
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής (αποζημίωση του Ν. 2112/20 κατά το έτος αποχώρησης) 
υπολογίζεται από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προσβεβλημένης πιστωτικής 
μονάδος (Projected unit credit method). 
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2.16 Προβλέψεις  
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση τους μέσω εκροών, πόρων και η 
εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 
επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης, που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 
υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι 
πιθανή. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφειλών είναι πιθανή.    
 
 
2.17 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και 
λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο 
διαγράφονται πλήρως. 
 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  
 
β) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με 
το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 
 
γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού ή 
τεκμαρτού επιτοκίου. Όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών 
μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 
ταμιακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.  
 
δ) Έσοδα από δικαιώματα. 
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών 
συμβάσεων. 
 
ε) Μερίσματα 
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 
 
 
2.18 Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 
εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. 
 
Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. 
 
Εκμισθωτής 
Η εταιρεία δεν λειτούργησε ως εκμισθωτής σε χρηματοδοτικές μισθώσεις.  
 
Μισθωτής 
Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με βάση την σταθερή 
μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 
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Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται ως περιουσιακά 
στοιχεία ης εταιρείας αποτιμώμενα, κατά την σύναψη της μίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφόσον 
είναι μικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων μισθωμάτων. Η σχετική υποχρέωση στον 
εκμισθωτή καταχωρείται στον ισολογισμό ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση. Οι μισθωτικές 
πληρωμές μερίζονται σε χρηματοοικονομικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης με τρόπο που να 
αντανακλά σε ένα σταθερό επιτόκιο. Το χρηματοοικονομικό έξοδο καταχωρείται στα έξοδα.  
 
Η εταιρεία δεν λειτούργησε ως μισθωτής σε χρηματοδοτικές μισθώσεις. 
 
 
2.19 Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
 
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το 
γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση 
στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.   
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία 
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές 
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
 
(α) Κίνδυνος αγοράς 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς το σύνολο των υπηρεσιών της Εταιρείας 
διενεργείται σε Ευρώ. Επομένως δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων υπηρεσιών γίνεται τοις μετρητοίς. Οι πωλήσεις υπηρεσιών επί 
πιστώσει γίνονται σε εταιρικούς πελάτες με μειωμένο και ελεγχόμενο βαθμό επισφάλειας. Έτσι ο 
πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται στο ελάχιστο. 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, δεδομένου ότι έχουν διασφαλισθεί επαρκή 
πιστωτικά όρια με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ταυτόχρονα διατηρούνται τα διαθέσιμα σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. Εφαρμόζεται αποτελεσματικά ταμειακός προγραμματισμός. 
 
(δ) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων 
Δεν υπάρχουν δανειακές ή άλλες έντοκες υποχρεώσεις και επομένως δεν υφίσταται κίνδυνος διακύμανσης 
επιτοκίων. 
 
 
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα 
και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
 
Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
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Απαιτείται κρίση από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό: 
 
α) της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους 
ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος.  Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον 
αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για 
αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 

β) της ωφέλιμης ζωής των παγίων, η μεταβολή της οποίας θα επηρεάσει τις αποσβέσεις και τα 
αποτελέσματα των επόμενων περιόδων. 

γ) το ύψος των επιτοκίων  

δ) της πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων, με επανεκτίμηση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων.  
 

 
5. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης  
Η εταιρεία δραστηριοποιείται μόνο στον τομέα της πρακτορείας ασφαλιστικών υπηρεσιών. Επομένως, το 
σύνολο της δραστηριότητας και των οικονομικών δεδομένων αφορά το μοναδικό τομέα της παροχής 
υπηρεσιών. 
 

Πωλήσεις 31/12/2009 31/12/2008

Προμήθειες παραγωγής ασφαλίστρων 4.263.174,86 3.638.870,25
ΣΥΝΟΛΟ 4.263.174,86 3.638.870,25  
 
 
6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία
Executive Insurance Brokers A.E.

Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Λοιπός 
σε ακίνητα τρίτων Μέσα εξοπλισμός

31/12/2008 Αξία Κτήσης 68.460,28 5.049,29 263.047,12 336.556,69
Σωρευμένες Αποσβέσεις (30.182,57) (2.990,22) (208.318,38) (241.491,17)
Αναπόσβεστη Αξία
31/12/2008 38.277,71 2.059,07 54.728,74 95.065,52

Χρήση 2009 Προσθήκες 0,00 0,00 8.222,32 8.222,32

Μειώσεις/Μεταφορές  Αξίας Κτήσης 0,00 (1.609,81) 0,00 (1.609,81)

Αποσβέσεις Χρήσεως (9.709,60) (449,25) (24.105,77) (34.264,62)

Μειώσεις/Αντιλογισμοί Αποσβεσμένων 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναπροσαρμογή Αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2009 Αξία Κτήσης 68.460,28 3.439,48 271.269,44 343.169,20
Σωρευμένες Αποσβέσεις (39.892,17) (3.439,47) (232.424,15) (275.755,79)

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2009 28.568,11 0,01 38.845,29 67.413,41

Σύνολο

 
 
Οι αγορές και προσθήκες των εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων για τις χρήσεις 2009 και 2008 αντίστοιχα  
αναλύονται ως κάτωθι: 
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Αγορές Ενσώματων Παγίων 01.01/31.12.2009 01.01/31.12.2008
Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 0,00 4.641,00
Έπιπλα 525,62 7.715,84
Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 6.142,99 13.925,69
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 535,51 1.614,60
Λοιπός εξοπλισμός 1.018,20 2.618,75
ΣΥΝΟΛΟ 8.222,32 30.515,88  
 
 
7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:  
 

ΑΥΛΑ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2009 31.12.2008
Λογισμ ικά  Προγράμματα 166.047,84 153.224,39
Αποσβέσεις Λογισμ ικών  Προγραμμάτων (126.319,37) (89.739,64)
ΣΥΝΟΛΟ 39.728,47 63.484,75  

 
Η απόσβεση των Λογισμικών Προγραμμάτων διενεργείται σε 3 έως 5 έτη. 
 
Η κίνηση του κονδυλίου κατά την περίοδο 01.01 - 31.12.2009 αναλύεται ως εξής: 
 

ΑΝΑΠΟΣΒ. 
ΥΠΟΛ.

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/08

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 09

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2009

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/09

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 

2008

ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

2009
31/12/09

Λογισμικά 
Προγράμματα 153.224,39 12.823,45 0,00 166.047,84 89.739,64 36.579,73 0,00 126.319,37 39.728,47

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

 
8. Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) αναλύονται ως εξής: 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ       (Μη 
κυκλοφορούν)

31/12/2009 31/12/2008

Δοσμένες Εγγυήσεις 2.676,00 2.676,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.676,00 2.676,00  
 

Οι βραχυπρόθεσμες  απαιτήσεις (κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) αναλύονται ως εξής: 

 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(Κυκλοφορούν)
31/12/2009 31/12/2008

Πελάτες 8.065.091,00 8.562.963,29
Επιταγές Εισπρακτέες 474.643,31 295.816,36
μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς Πελάτες (137.249,85) (224.249,85)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 8.402.484,46 8.634.529,80
Χρεώστες Διάφοροι 286.794,62 133.056,69
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 286.794,62 133.056,69
ΣΥΝΟΛΟ 8.689.279,08 8.767.586,49   
 
Στη χρήση 2009 η Εταιρεία μείωσε την πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες κατά € 87.000,00. 
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Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών 
των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα επειδή η λογιστική τους αξία 
θεωρείται ότι προσεγγίζει την εύλογη  αξία τους. 
 
Από το σύνολο των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων, ορισμένες για τις οποίες  η εταιρεία δεν έχει 
προβεί σε απομείωση της λογιστικής τους αξίας βρίσκονται σε καθυστέρηση. Για το λόγο αυτό έχει 
σχηματιστεί πρόβλεψη σε προηγούμενες χρήσεις οι οποίες κρίνονται επαρκείς. 
 
 
9. Ταμιακά διαθέσιμα  
 
Η ανάλυση των Ταμιακών διαθεσίμων είναι η εξής: 
 

ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΜΑΜΑ 31/12/2009 31/12/2008

Ταμείο 28.863,70 21.010,94
Καταθέσεις όψεως 2.051.316,42 1.112.604,78
ΣΥΝΟΛΟ 2.080.180,12 1.133.615,72
 
 
10. Καθαρή θέση 
 
10.1 Μετοχικό κεφάλαιο 
Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών είναι 50.000 με ονομαστική αξία € 2,93 ανά μετοχή ήτοι 
σύνολο € 146.500,00. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.  
 

31/12/2009 31/12/2008

Μετοχικό Κεφάλαιο 146.500,00 146.500,00
 
10.2 Λοιπά αποθεματικά 
 

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 31/12/2009 31/12/2008

Τακτικό Αποθεματικό 48.833,33 48.833,33
Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων 2.884,25 2.884,25
ΣΥΝΟΛΟ 51.717,58 51.717,58  
 
Τα Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και σε περίπτωση διανομής ή 
κεφαλαιοποίησης των θα φορολογηθούν με συντελεστή 3%. Τα αποθεματικά προερχόμενα από 
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης των θα φορολογηθούν με 
τον ισχύοντα συντελεστή κατά το χρόνο διανομής. 
 
10.3 Αποτελέσματα εις νέον 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ  ΕΙΣ  ΝΕΟΝ 31 /1 2 /2 0 0 9 31 /1 2 /2 0 0 8
Υπόλο ιπο  προηγούμ ενω ν  χρήσεω ν 311 .974 ,78 53 .135 ,49
Αποτελέσματα  περ ιόδου  493 .609 ,95 258 .839 ,29
ΣΥΝΟΛΟ 80 5 .5 8 4 ,7 3 31 1 .9 7 4 ,7 8  
 
 
11. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην 
ίδια φορολογική αρχή.  
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Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίστηκε με συντελεστή 24% ή μικρότερο ανάλογα με το χρόνο ανάκτησης 
αυτών. Η ανάλυση του αναβαλλόμενου φόρου απαιτήσεων και υποχρεώσεων παρατίθεται παρακάτω: 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 31/12/2009 31/12/2008
Από αποζημίωση προσωπικού 8.363,10 5.888,24
Λοιπές προσωρινές διαφορές 179,86 359,72
ΣΥΝΟΛΟ 8.542,96 6.247,96
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 31/12/2009 31/12/2008
Πρόβλεψη αναβαλλόμενου φόρου για  ανέλεγκτες 
χρήσεις 70.000,00 40.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 70.000,00 40.000,00
  
Η εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη για την πιθανή υποχρέωση που θα προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο 
της (Σημείωση 14). 
 
 
12. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, κόστος  και προβλέψεις αποζημίωσης 
 
Ο αριθμός των απασχολουμένων, καθώς και το συνολικό κόστος στην εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
 

31/12/2009 31/12/2008

Συνολικο  Κόστος απασχόλησης 1.273.141,69 1.161.123,25
Απασχολούμενο  προσωπικό  40 40
 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

31/12/2009 31/12/2008

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία

39.824,00 28.039,00

 
Στη χρήση 2009 η Εταιρεία σχημάτισε επιπλέον πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού από την υπηρεσία 
ποσού € 11.785,00. 

Η υποχρέωση από αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού προσδιορίζεται με τη μέθοδο 
«projected unit credit» η οποία θεωρεί ότι κάθε έτος υπηρεσίας δίνει μια επιπρόσθετη μονάδα 
δικαιούμενης παροχής και χτίζει τη συνολική υποχρέωση υπολογίζοντας κάθε μονάδα ξεχωριστά. 
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή το κόστος της προϋπηρεσίας είναι η παρούσα αξία τυχόν μονάδων 
μελλοντικής παροχής που έχουν πιστωθεί στους εργαζόμενους για υπηρεσία σε περιόδους πριν την 
έναρξη του σχεδίου ή λόγω τροποποίησης του σχεδίου. 

Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το εκτιμώμενο μέσο σταθμικό επιτόκιο 5,5%, ενώ για την ωρίμανση 
του μισθολογίου λαμβάνεται ως ετήσιο ποσοστό το 3% (2% πληθωρισμός σύμφωνα με την στρατηγική 
της Λισσαβόνας για τη σύγκληση της ΕΕ + 1/3 της μέσης ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ).  

Σύμφωνα με τις δημογραφικές παραδοχές η κινητικότητα του προσωπικού θα έχει  ως εξής: 

Ομάδα ηλικιών Οικειοθελής Αποχώρηση Απόλυση

Έως 35 ετών 7% 3%
Από 36-45 ετών 4% 2%
Από 46 και άνω 3% 2%
 
Η Εταιρεία ανέθεσε τον ανωτέρω υπολογισμό σε αναγνωρισμένους αναλογιστές και η εκτιμώμενη κατά 
την 31.12.2009 υποχρέωση καθώς και οι μεταβολές για τη χρήση 2009 έχουν λογιστικά αποτυπωθεί και 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση το Δ.Λ.Π. 19. 
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13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

31/12/2009 31/12/2008

Προμηθευτές 8.141.485,44 7.798.351,37
Επιταγές Πληρωτέες 628.024,45 762.604,48
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 850.524,79 801.726,86

ΣΥΝΟΛΟ 9.620.034,68 9.362.682,71  
 
 
14. Τρέχων φόρος εισοδήματος 
 
Ο λογαριασμός αφορά την υποχρέωση για φόρο εισοδήματος της χρήσεως με τον εκάστοτε ισχύοντα 
συντελεστή. 
 

ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 31/12/2009 31/12/2008

Φόρος Εισοδήματος περιόδου 154.159,05 127.762,37
ΣΥΝΟΛΟ 154.159,05 127.762,37  

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι δηλώσεις του φόρου εισοδήματος της εταιρείας για τις χρήσεις 2007-2009 δεν έχουν ελεγχθεί από τις 
φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων κατά το χρόνο που 
θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Έγινε σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε βάρος 
των αποτελεσμάτων της περιόδου και της προηγούμενης χρήσης (βλέπε «αναβαλλόμενο φόρο 
εισοδήματος» σημείωση 11). 

 
15. Αποτελέσματα 
 
15.1 Ανάλυση δαπανών  
 
Οι βασικότερες κατηγορίες δαπανών αναλύονται κατ΄ είδος ως εξής: 

31/12/2009 31/12/2008

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 1.273.141,69 1.161.123,25
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 2.149.113,26 1.708.792,56
Φόροι-Τέλη 3.671,13 1.165,31
Διάφορα Έξοδα 221.341,77 182.930,90
Αποσβέσεις 70.844,35 74.932,00
Προβλέψεις/απομειώσεις 11.785,00 19.802,72
Άλλα έξοδα 5.191,88 1.740,17

ΣΥΝΟΛΟ 3.735.089,08 3.150.486,91
 
Οι ανωτέρω δαπάνες εμφανίζονται (κατανέμονται) στις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων ως εξής: 
 

31/12/2009 31/12/2008

Κόστος  Προμηθειών 2.354.026,15 1.985.582,79
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 207.159,44 174.735,62
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 1.173.903,48 990.168,50

ΣΥΝΟΛΟ 3.735.089,08 3.150.486,91
 
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2009 31/12/2008
Μισθοί και Ημερομίσθια 1.011.211,91 925.646,97
Εργοδοτικές Εισφορές 238.673,96 214.902,15
Λοιπές Παροχές 23.255,82 20.574,13

ΣΥΝΟΛΟ 1.273.141,69 1.161.123,25
 
Οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2009 31/12/2008

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 34.264,62 42.188,19
Αποσβέσεις ασώματων παγίων 36.579,73 32.743,81
ΣΥΝΟΛΟ 70.844,35 74.932,00
 
 
15.2 Ανάλυση λοιπών εσόδων 
 
Η ανάλυση των λοιπών εσόδων είναι η εξής: 

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 31/12/2009 31/12/2008

Λοιπά Έσοδα 6.817,76 7.329,66
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό 54.541,24 0,00
Έσοδα από Αχρησιμοποίητη πρόβλεψη 87.000,00 15.965,50

ΣΥΝΟΛΟ 148.359,00 23.295,16
 
 
15.3 Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 
Οι ανάλυση των Χρηματοοικονομικών εσόδων - εξόδων είναι η εξής: 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Καθαρό) 31/12/2009 31/12/2008

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή Έξοδα 7.357,95 5.155,26
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή Έσοδα (6.387,18) (1.408,44)

ΣΥΝΟΛΟ 970,77 3.746,82
 

 
15.4 Δαπάνη Φόρου εισοδήματος  
 
Η δαπάνη για φόρο εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

31/12/2009 31/12/2008

Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως (25%) 168.868,51 126.982,88
Φόρος περαίωσης χρήσεων 2003 - 2006 0,00 29.925,50
Πρόβλεψη Αναβαλλόμενου Φόρου Ανέλεγκτων Χρήσεων 30.000,00 35.000,00
Φόρος Εισοδήματος Περιόδου επι λογιστικών διαφορών (17.475,85) 56.062,46
Διαφορά φόρου από αλλαγή φορολογικού συντελεστή 471,40 1.121,55

ΣΥΝΟΛΟ 181.864,06 249.092,39  

Με βάσει το άρθρο 19 του Ν. 3697/2008 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 25/09/2008, ο συντελεστής 
φόρου εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών διαμορφώνεται ως εξής: Χρήση 2008:25%, Χρήση 
2009:25%, Χρήση 2010:24%,  Χρήση 2011:23%, Χρήση 2012:22%, Χρήση 2013:21% και για τη Χρήση 
2014 και τις μεταγενέστερες 20%.   
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16. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους 
μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της 
χρήσεως, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές). 

 

1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008
Τα Κέρδη μετά από φόρους στους μετόχους: 493.609,95 258.839,29

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €) 9,8722 5,1768
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,0000 0,0000
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών 50.000 50.000

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, για τη χρήση 2009, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη 
διανομή μερίσματος, η οποία τελεί υπό την έγκριση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 70% 
του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
 
17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται 
σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη. 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, τα οποία ενσωματώνονται με τη 
μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Ποσά σε Ευρώ 2009 2008
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και άλλα έσοδα 0,00 0,00
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών κα έξοδα που χρεώθηκαν 877.883,26 344.407,33
γ) Πελάτες 977.733,52 962.687,24
δ) Προμηθευτές 161.534,39 6.984,37  
 
 
18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 
Μεταξύ της ημερομηνίας του Ισολογισμού (31/12/2009) και της ημερομηνίας εγκρίσεως των οικονομικών 
καταστάσεων δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα με τα οποία έπρεπε να διορθωθούν οι οικονομικές 
καταστάσεις.  
 
 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2010 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΦΕΤΖΗ ΝΙΚΗΤΑΣ Ι. ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ

Α.Δ.Τ.ΑΕ-046820 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΒ-519821 Α.Δ.Τ.ΑΕ-003583 Α.Δ.Τ. ΑΕ-092466
Α.Δ.Τ.Χ-544820
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E X E C U T I V E    I N S U R A N C E    B R O K E R S   A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 43092/01/Β/99/30708
ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 58-60, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 118 55

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1η  Ιανουαρίου 2009 έως 31η  ∆εκεµβρίου 2009
(δηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆.Π.Χ.Α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας: www.sfakianakis.gr 31/12/2009 31/12/2008
Αρµόδια Αρχή: Νοµαρχία Αθηνων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ενάρξης χρήσης ( )01.01.2009 και 01.01.2008 510.192,36 251.353,07
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρ ςου 493.609,95 258.839,29
οικονοµικών καταστάσεων: 22η Μαρτίου 2010 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00
Νόµιµος Ελεγκτής: Βασίλειος Απ. Ρητάς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως χρήσης ( )31.12.2009 και 31.12.2008 1.003.802,31 510.192,36
Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε
Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με Σύµφωνη γνώµη

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Σταύρος Τάκη - Πρόεδρος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)
Μιράντα - Ευστρατία Σφακιανάκη - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αντιπρόεδρος  31/12/2009 31/12/2008
Ευγενία Καφφετζή - Λειτουργικές δραστηριότητες 
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότη ς)τε 675.474,01 507.931,68
& Γενική ∆ιευθύντρια Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
Νικήτας Ποθουλάκης - Μέλος Αποσβέσεις 70.844,35 74.932,00
Νικόλαος Πατσατζής - Μέλος Προβλέψεις 11.785,00 19.802,72

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις µ  προηγου ένων χρήσεων (87.000,00)
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ) Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές  ) επενδυτικής δραστηριότητας (6.387,18) (1.408,44)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.357,95 5.155,26
31/12/2009 31/12/2008 Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου  

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  67.413,41 95.065,52 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 280.722,73 (2.365.977,12)
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 39.728,47 63.484,75 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην )δανειακών 215.063,16 2.529.128,19
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.218,96 8.923,96 Μείον:
Απαιτήσεις από πελάτες 8.402.484,46 8.634.529,80 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµ  ένα (7.357,95 (5.155,26)
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.366.974,74 1.266.672,41 Καταβεβληµένοι φόροι (200.888,89 (122.545,05)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.887.820,04 10.068.676,44 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δρ η ς (α)αστηριότ τε 959.613,18 641.863,98

Επενδυτικές δραστηριότητες
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (21.045,77 (56.234,90)
Μετοχικό κεφάλαιο 146.500,00 146.500,00 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και  γ  χάϋλων πά ιων στοι είων 1.609,91 0,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 857.302,31 363.692,36 Τόκοι εισπραχθέντες 6.387,18 1.408,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δρ η ς (β)αστηριότ τε (13.048,68 (54.826,46)
 ιδιοκτητών µητρικής (α) 1.003.802,31 510.192,36
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+ (β) 1.003.802,31 510.192,36 Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµ  γ)ατοδοτικές δραστηριότητες ( 0,00 0,00
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρ/σµες υποχρεώσει 109.824,00 68.039,00 Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 χρήσης (α) + (β) +(γ) 946.564,50 587.037,52
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.774.193,73 9.490.445,08 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.133.615,72 546.578,20
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 9.884.017,73 9.558.484,08 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.080.180,22 1.133.615,72
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 10.887.820,04 10.068.676,44

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Κύκλος εργασιών 4.263.174,86 3.638.870,25
Μικτά κέρδη 1.909.148,71 1.653.287,46
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 676.444,78 511.678,50
Κέρδη  προ φόρων 675.474,01 507.931,68
Κέρδη µετά από φόρους (Α) 493.609,95 258.839,29
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής 493.609,95 258.839,29 Ποσά σε Ευρώ
∆ικαιώµατα µειοψηφίας α) Έσοδα 0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 β) Έξοδα 877.883,26
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα γ) Απαιτήσεις 977.733,52
µετά από φόρους (Α) + (Β) 493.609,95 258.839,29 δ) Υποχρεώσεις 161.534,39
Κατανέµονται σε: ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 146.075,80
Ιδιοκτήτες µητρικής 493.609,95 258.839,29 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 0,00
∆ικαιώµατα µειοψηφίας ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή 
- βασικά (σε €) 9,8722 5,1768
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων
και συνολικών αποσβέσεων 747.289,13 586.610,05

       Αθήνα, 22 Μαρτίου 2010
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.      H ∆ΙΕΥΘΥΝOYΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο   Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ &                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ         & ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ  ΤΑΚΗ -ΜΙΡΑΝΤΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ             ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΦΕΤΖΗ              ΙΝΙΚΗΤΑΣ . ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ-046850 Α.∆.Τ Χ. -544820               Α.∆.Τ. ΑΒ-519821                 Α.∆.Τ. ΑΕ-003583 Α.∆.Τ.ΑΕ-092466/ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 003194

∆ηµοσιεύσεις  ΠΑΝ∆ΗΣ 210. 52.39.580

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 31.12.2009 είναι σύµφωνες µε αυτές που υιοθέτησε ο Όµιλος εταιρειών
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµαοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) οι οποίες εφαρµόστηκαν κατά την 31.12.2008
µε εξαίρεση τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες που ίσχυσαν κατά το 2009.
2. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2009 ανέρχεται σε 40. Τα αντίστοιχα άτοµα την 31.12.2008  ήταν 40.
3. Οι επενδύσεις της χρήσης 2009 ανέρχονται σε € 21.045,77.
4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας των χρήσεων 2007 - 2009 δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά. Η εταιρεία έχει σχηµατίσει
σχετική πρόβλεψη.
5. Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π 24 έχουν ως εξής:

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας 
EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου www.sfakianakis.gr, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή λογιστή.
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