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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας EXECUTIVE INSURANCE BROKERS  

 

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 ∆εκεµβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές 
πληροφορίες. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 

Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014, τη χρηµατοοικονοµική της 
επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων Νοµικών και  Κανονιστικών θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α 
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

          

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ  
Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ. 13151 

 
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 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
ΣΗΜΕΙ-
ΩΣΗ 31.12.2014 31.12.2013

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώµατα πάγια 6 14.104,37 43.103,30
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 18.749,47 25.889,27
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 11 0,00 0,00
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 78.564,00 200.006,00
Σύνολο µη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 111.417,84 268.998,57
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 3.407.807,92 4.686.464,29
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 645.947,87 607.767,17
Σύνολο  Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 4.053.755,79 5.294.231,46
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 4.165.173,63 5.563.230,03

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 1.283.424,81 1.300.675,11
Σύνολο καθαρής θέσης 1.481.642,39 1.498.892,69
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 11 10.975,30 12.680,54
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 12 53.941,18 47.382,58

64.916,48 60.063,12
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 2.574.605,28 3.955.387,51
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 14 44.009,48 48.886,71

2.618.614,76 4.004.274,22
Σύνολο Υποχρεώσεων 2.683.531,24 4.064.337,34
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων 4.165.173,63 5.563.230,03

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 
(1) Αναταξινόµηση κονδυλίων όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στη Σηµείωση 11 των Οικονοµικών Καταστάσεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013
Πωλήσεις 1.998.089,00 2.745.258,49
Κόστος Πωλήσεων (1.274.697,03) (1.902.693,39)
Μικτό Κέρδος 723.391,97 842.565,10
Έξοδα διάθεσης 15.1 (257.379,71) (303.032,33)
Έξοδα διοίκησης 15.1 (451.833,62) (555.803,14)
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης (καθαρά) 15.2 33.604,54 66.751,63
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 47.783,18 50.481,25
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 15.3 (7.663,22) (9.771,78)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0,52 0,08
Επενδυτικό αποτέλεσµα (26.547,84) 0,00
Κέρδη προ φόρων 13.572,64 40.709,55
Φόρος εισοδήµατος 15.4 (22.783,58) (47.902,33)
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους (Α) (9.210,94) (7.192,78)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα  (Β) (8.039,37) (2.343,12)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α)+(Β) (17.250,30) (9.535,90)

Τα Κέρδη κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες Μητρικής (9.210,94) (7.192,78)

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00
(9.210,94) (7.192,78)

Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες Μητρικής (17.250,30) (9.535,90)
Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00

(17.250,30) (9.535,90)

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε Ευρώ) (0,1842) (0,1439)
Μέσος Σταθµικός αριθµός µετοχών 50.000 50.000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΠοσά σε Ευρώ
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2014
Μετοχικό κεφάλαιο 
και διαφορά υπέρ 

το άρτιο
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 146.500,00 51.717,58 1.300.675,11 1.498.892,69

Κέρδη χρήσης µετά από φόρους (Α) 0,00 0,00 (9.210,94) (9.210,94)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) 0,00 0,00 (8.039,37) (8.039,37)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α)+(Β) 0,00 0,00 (17.250,30) (17.250,30)

Μείον: Μερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 146.500,00 51.717,58 1.283.424,81 1.481.642,39

2013
Μετοχικό κεφάλαιο 
και διαφορά υπέρ 

το άρτιο
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 146.500,00 51.717,58 1.310.211,01 1.508.428,59

Κέρδη χρήσης µετά από φόρους (Α) 0,00 0,00 (7.192,78) (7.192,78)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) 0,00 0,00 (2.343,12) (2.343,12)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α)+(Β) 0,00 0,00 (9.535,90) (9.535,90)

Μείον: Μερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 146.500,00 51.717,58 1.300.675,11 1.498.892,69

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Λειτουργικές δραστηριότητες 31.12.2014 31.12.2013
Κέρδη προ φόρων 13.572,64 40.709,55
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 11.367,29 18.725,33 
Προβλέψεις 111.243,47 11.002,18 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 26.547,32 (0,08)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.663,22 9.771,78 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.289.853,42 859.551,35
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.396.331,11) (1.280.634,74)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (7.663,22) (9.771,78)
Καταβεβληµένοι φόροι (16.296,45) 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 39.956,58 (350.646,41)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (1.776,40) (18.751,73)
Τόκοι εισπραχθέντες 0,52 0,08 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (1.775,88) (18.751,65)
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) 38.180,70 (369.398,06)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
χρήσης

607.767,17 977.165,23 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 645.947,87 607.767,17 

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 ∆ήµο Αθηναίων, Αττικής στην οδό 
Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.executive.gr και η 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Οµίλου Σφακιανάκη, στον οποίο ανήκει η εταιρεία, είναι www.sfakianakis.gr. 
 
Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη: 
 

1. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

2. Παναγιώτης Ανωγιάτης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής   

3. Γεώργιος Κουκουµέλης του Κωνσταντίνου, Μέλος του ∆.Σ. 

4. Ιωάννης Εµιρζάς του Σωτηρίου, Μέλος του ∆.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 
01.01.2014 έως 31.12.2014 και είναι πλήρεις. Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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 στον Όµιλο και 
ήταν σε ισχύ την 31 ∆εκεµβρίου 2014, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα. 
 
∆εν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν 
για την προετοιµασία των οικονοµικών πληροφοριών της 31 ∆εκεµβρίου του 2013. 
 
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 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων. 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής 
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2014 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση 
από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2014 
 
Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες  
 
Τον Μάιο του 2011 το  Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  
καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  
άλλες  οντότητες»   και τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές  οικονοµικές  καταστάσεις»  και ∆ΛΠ 28 
«Επενδύσεις  σε  συγγενείς  επιχειρήσεις  και  κοινοπραξίες». Τα ανωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις 
έχουν υποχρεωτική εφαρµογή από την τρέχουσα οικονοµική χρήση. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων 
καθώς και η  επίδραση τους  στις οικονοµικές καταστάσεις παρατίθενται κατωτέρω: 
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε 
ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και τα δύο πρότυπα µαζί αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και 
Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 
όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει Εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο 
µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 
«Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις. ∆εν είχε επίδραση 
στην Εταιρεία. 
 
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Η 
τροποποίηση του ∆ΛΠ 28 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός 
αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη 
λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 
11. ∆εν είχε επίδραση στην Εταιρεία. 
 
∆.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2013. Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση 
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες 
οντότητες. Το Πρότυπο αντικαθιστά, στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την 
ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆.Λ.Π. 27 και στο SIC 12. Το ∆ΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάµενες 
αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν µια οικονοµική 
οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας. 
Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι 
δύσκολο να εκτιµηθεί. ∆εν είχε επίδραση στην Εταιρεία. 
 
∆.Π.Χ.Α. 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά 
την 01.01.2013 και αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και την ∆ιερµηνεία 13 «Από 
κοινού ελεγχόµενες οντότητες-µη χρηµατικές εισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια 
πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε 
δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης 
δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι 
συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού 
συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. ∆εν είχε επίδραση στην Εταιρεία. 
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∆.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οντότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2013. Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας 
οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν 
στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 
οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, 
συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Η 
Εταιρεία θα προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) - Οδηγίες µετάβασης. Οι τροποποιήσεις 
εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον αφορά τη 
µετάβαση  στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική 
πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που 
σχετίζονται µε µη  ενοποιούµενες δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την 
απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 
12. 
 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες 
Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  
παρέχουν εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού 
απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή 
επένδυση που επιµετράτε στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Η τροποποίηση 
του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 
«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός  χρηµατοοικονοµικών  
περιουσιακών  στοιχείων  και  χρηµατοοικονοµικών  υποχρεώσεων»  
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό 
ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 
7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις 
ανακτήσιµου ποσού για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία». Η τροποποίηση εισαγάγει 
την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των αποµειωµένων περιουσιακών 
στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση 
εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η 
τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση -Ανανέωση 
παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης» Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση 
της  λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο 
αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί µε έναν νέο  κεντρικό αντισυµβαλλόµενο, ως 
αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η 
τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 
εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία  
 
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 
υποχρεωτικά για  µεταγενέστερες περιόδους. Η  Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω 
πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές». Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια 
υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που 
ενεργοποιεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 17η Ιουνίου 2014 και δεν αναµένεται να  έχει σηµαντική επίπτωση  στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι 
εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε 
περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο 
από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆.Π.Χ.Α. 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Το ∆ΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39. Τα 
µέρη του ∆ΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέµβριο 2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη 
του ∆ΛΠ 39 που σχετίζονται µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Νοέµβριο του 2013, το Σ∆ΛΠ πρόσθεσε στο ∆ΠΧΑ 
9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθµισης. Σε  επόµενη φάση του έργου θα προστεθούν 
οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η Εταιρεία βρίσκεται 
στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις.  
 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»: Την 16.12.2011, το 
Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 µε  την οποία  
προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση 
της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 
βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων). 
 
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2013 δύο 
κύκλους περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν 
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012  
∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Τροποποιούνται οι ορισµοί των 
«προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και προστίθενται ορισµοί για τους «όρους 
απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουµένως ήταν µέρος του ορισµού των 
«προϋποθέσεων κατοχύρωσης». 
 
∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα 
που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιµετράται στην εύλογη αξία του  σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού. 
 
∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς». Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις 
της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει 
επίσης  ότι η οντότητα παρέχει µόνο συµφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς 
παρουσίαση τοµέων µε τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα 
παρουσιάζονται τακτικά. 
 
∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 
και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και του ∆ΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι  
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα 
ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντικό. 
 
∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων 
παγίων αναπροσαρµόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει 
µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 
 
∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία που 
παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα  ή στη µητρική της 
αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο µέρος της οικονοµικής οντότητας. 
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∆.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο 
που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Η 
τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής  ενός υπάρχοντος  και  σε ισχύ  ∆ΠΧΑ ή να 
εφαρµόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό, υπό την 
προϋπόθεση ότι το νέο  ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική 
οντότητα απαιτείται να εφαρµόσει την ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από 
τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα  ∆ΠΧΑ. 
 
∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο 
εφαρµογής του, τη λογιστική αντιµετώπιση της ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές 
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συµφωνίας. 
 
∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο 
εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 
περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν  και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 
39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, ή το ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, 
ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή 
υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση. 
 
∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη 
συναλλαγή πληρεί τον ορισµό της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, 
απαιτείται η ξεχωριστή εφαρµογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά. 
 
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- «∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  µεθόδους 
απόσβεσης». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι 
κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν 
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που 
ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- «Γεωργία: ∆ιαρκή Φυτά». Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα 
διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για να αυξηθεί παραγωγή, 
στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16  έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο όπως τα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο-Λογιστικός χειρισµός της απόκτησης 
µεριδίου σε µια από κοινού δραστηριότητα». Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να 
εφαρµόσει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η 
οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί». Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε 
το ∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί». Σκοπός του ∆ΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις 
απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων 
λογαριασµών» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε 
τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από το κράτος.   
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Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να 
συνεχίσει να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων 
λογαριασµών» σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρµογή των 
∆ΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των 
λογαριασµών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης, αποτελεσµάτων και λοιπών 
συνολικών εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες». Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 
«Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» το οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην 
αναγνώριση του εσόδου. Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες  Ε∆∆ΠΧΑ 13, 
Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 31. Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε µια οικονοµική 
οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες 
των οικονοµικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα 
ενιαίο µοντέλο πέντε βηµάτων, που πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες για την 
αναγνώριση του εσόδου. Το ∆ΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
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. 
 
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.  
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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. 
 
(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. 



Ετήσιες Οικονοµικές  Καταστάσεις περιόδου 1ης Ιανουαρίου – 31ης ∆εκεµβρίου 2014 

17 
 

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) ∆άνεια και λοιπές απαιτήσεις 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. ∆ηµιουργούνται όταν η εταιρεία δίδει 
χρήµατα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 
 
γ) ∆ιακρατούµενες 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. 
 
δ) ∆ιαθέσιµα 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 ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
Ισολογισµού. 
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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 ∆ραστηριότητες 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 
∆εν 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.  
 
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. 
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2.13 ∆ανεισµός 
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). 
 
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.    
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2.17 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ Φ.Π.Α. 
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. 
 
Η εταιρεία δεν λειτούργησε ως µισθωτής σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 
 
2.19 ∆ιανοµή 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. ∆ιαχείριση 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 
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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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό 
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 ∆ιακύµανσης επιτοκίων 
∆εν υπάρχουν δανειακές ή άλλες έντοκες υποχρεώσεις και εποµένως δεν υφίσταται κίνδυνος διακύµανσης 
επιτοκίων. 
 
 
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως 
 
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.  
 
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. 
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6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Έπιπλα & Λοιπός 
σε ακίνητα τρίτων Μέσα εξοπλισµός

31/12/2013 Αξία Κτήσης 105.355,01 3.439,48 312.356,66 421.151,15
Σωρευµένες Αποσβέσεις (77.987,23) (3.439,47) (296.621,15) (378.047,85)

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2013 27.367,78 0,01 15.735,51 43.103,30

Χρήση 2014 Προσθήκες 0,00 0,00 1.776,40 1.776,40

Μειώσεις/Μεταφορές  Αξίας Κτήσης (52.474,54) 0,00 0,00 (52.474,54)

Αποσβέσεις Χρήσεως (819,92) 0,00 (3.407,57) (4.227,49)

Μειώσεις/Αντιλογισµοί Αποσβεσµένων 25.926,70 0,00 0,00 25.926,70 €

Αναπροσαρµογή Αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2014 Αξία Κτήσης 52.880,47 3.439,48 314.133,06 370.453,01
Σωρευµένες Αποσβέσεις (52.880,45) (3.439,47) (300.028,72) (356.348,64)

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2014 0,02 0,01 14.104,34 14.104,37

Σύνολο

Ενσώµατα Περιουσιακά Στοιχεία

 
Οι αγορές και προσθήκες των εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων για τις χρήσεις 2015 και 2014 αντίστοιχα  
αναλύονται ως κάτωθι: 
 
Αγορές Ενσώµατων Παγίων 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
∆απάνες βελτιώσεως γραφείων 0,00 0,00
Έπιπλα 0,00 0,00
Σκεύη 0,00 0,00
Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 1.776,40 1.408,73
Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 0,00 0,00
Λοιπός εξοπλισµός 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.776,40 1.408,73
 
7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:  
 

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2014 31/12/2013

Λογισµικά Προγράµµατα 203.802,69 203.802,69
Αποσβέσεις Λογισµικών Προγραµµάτων (185.053,22) (177.913,42)
ΣΥΝΟΛΟ 18.749,47 25.889,27
 
Η απόσβεση των Λογισµικών Προγραµµάτων διενεργείται σε 3 έως 5 έτη. 
 
Η κίνηση του κονδυλίου κατά την περίοδο 01.01 - 31.12.2014 αναλύεται ως εξής: 
 

ΑΝΑΠΟΣΒ. 
ΥΠΟΛ.

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/13

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 14

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2014

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/14

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 

2013

ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

2014
31/12/14

Λογισµικά 
Προγράµµατα 203.802,69 0,00 0,00 203.802,69 177.913,42 7.139,80 0,00 185.053,22 18.749,47

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

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ         
(Μη Κυκλοφορούν)

31/12/2014 31/12/2013

Λοιπές µακροπρόθεσµες εγγυήσεις 78.488,00 199.930,00
∆οσµένες Εγγυήσεις 76,00 76,00
ΣΥΝΟΛΟ 78.564,00 200.006,00
 
Οι βραχυπρόθεσµες  απαιτήσεις (κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) αναλύονται ως εξής: 
 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
(Κυκλοφορούν)

31/12/2014 31/12/2013

Πελάτες 2.681.725,62 4.219.857,45
Επιταγές Εισπρακτέες 322.891,77 219.817,27
Γραµµάτια Εισπρακτέες 112.819,64 79.489,38
µείον: Προβλέψεις για επισφαλείς Πελάτες (400.000,00) (300.000,00)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ  ΠΕΛΑΤΕΣ 2.717.437,03 4.219.164,10
Προκαταβολές προµηθευτών 500.274,00 319.488,31
Χρεώστες ∆ιάφοροι 190.096,89 147.811,88
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 690.370,89 467.300,19
ΣΥΝΟΛΟ 3.407.807,92 4.686.464,29
  
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. 
 
Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων για την περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014  έχει ως εξής: 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εταιρεία

Υπόλοιπο 31/12/2013: (300.000,00)
Χρησιµοποίηση προβλέψεων 0,00
Σχηµατισµός προβλέψεων χρήσης 2014 (100.000,00)

Υπόλοιπο 31/12/2014: (400.000,00)
 
9. Ταµιακά διαθέσιµα  
 
Η ανάλυση των Ταµιακών διαθεσίµων είναι η εξής: 
 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 31/12/2014 31/12/2013

Ταµείο 6.336,27 21.023,07
Καταθέσεις όψεως 639.611,60 586.744,10
ΣΥΝΟΛΟ 645.947,87 607.767,17
 
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.  
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31/12/2014 31/12/2013

Μετοχικό Κεφάλαιο 146.500,00 146.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 146.500,00 146.500,00
 
10.2 Λοιπά αποθεµατικά 
 

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 31/12/2014 31/12/2013
Τακτικό Αποθεµατικό 48.833,33 48.833,33
Αποθεµατικά Ειδικών ∆ιατάξεων 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 τους θα φορολογηθούν µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Τα αποθεµατικά 
προερχόµενα από φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης τους θα 
φορολογηθούν µε τον ισχύοντα συντελεστή κατά το χρόνο διανοµής. 
 
10.3 Αποτελέσµατα εις νέον 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 31/12/2014 31/12/2013
Υπόλοιπο προηγούµενων χρήσεων 1.300.675,11 1.310.211,01
Αποτελέσµατα περιόδου (17.250,30) (9.535,90)
ΣΥΝΟΛΟ 1.283.424,81 1.300.675,11
 
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.  
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συµψηφισµένες στην 
Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 31.12.2014 και µε αναταξινόµηση των κονδυλίων και την 
31.12.2013 στις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις. 
 
Η ανάλυση του αναβαλλόµενου φόρου απαιτήσεων και υποχρεώσεων παρατίθεται παρακάτω: 
 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Από αποζηµίωση προσωπικού 14.024,70 12.319,46

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 14.024,70 12.319,46

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Από ανέλεγκτες χρήσεις (προβλεψη) 25.000,00 25.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 25.000,00 25.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.975,30 12.680,54

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 31/12/2013

 
 
12. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού, κόστος  και προβλέψεις αποζηµίωσης 
 
Ο αριθµός των απασχολουµένων, καθώς και το συνολικό κόστος στην εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 31/12/2014 31/12/2013
Συνολικο Κόστος απασχόλησης 750.314,63 954.523,01
Απασχολούµενο προσωπικό 25 27
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 31/12/2014 31/12/2013
Προβλέψεις για αποζηµ ίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 53.941,18 47.382,58

 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία στη χρήση 2014 
και 2013 αντίστοιχα έχει ως εξής:  
 

31/12/2014 31/12/2013

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης: 47.382,58 56.899,93

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (15.548,88) (23.685,91)
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα 
αποτελέσµατα

11.243,47 11.002,18

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή 
Θέση

10.864,01 3.166,38

Υπόλοιπα τέλους χρήσης 53.941,18 47.382,58
 
Η υποχρέωση από αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της 
Προβεβληµένης Πιστούµενης Μονάδος (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. 
 
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 το επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των παρουσών αξιών των 
συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών (δηλ. το προεξοφλητικό επιτόκιο) θα πρέπει να προσδιορίζεται µε 
σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις σε υψηλής ποιότητας εταιρικά οµόλογα. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει τέτοια αγορά ή έχει µικρό βάθος, τότε το προεξοφλητικό επιτόκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται µε 
σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών ή Ευρωπαϊκών οµολόγων. Επιπλέον, το 
προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αντανακλά το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών. 
 
Επειδή το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών προσεγγίζει τα 40 έτη, η αντίστοιχη 
καµπύλη των επιτοκίων οµοιόµορφης κατανοµής που σχεδιάστηκε ούτως  ώστε να εκτιµηθεί τόσο η µέση 
σταθµική διάρκεια αποπληρωµής των παροχών (weighted average duration) όσο και η τιµή του 
προεξοφλητικού επιτοκίου έχει ως δοµικό σηµείο αναφοράς τα ακόλουθα: 
 
α) Για έως και 10 έτη χρησιµοποιήθηκαν τα Corporate IboxxAA µε µέση ωρίµανση έως και 10 έτη, 
β) εν συνεχεία για λόγους ληκτότητας επιλέξαµε τα Overall IBoxx +15 των οποίων η µέση ωρίµανση 
προσεγγίζει τα 25 έτη και τέλος, 
γ) για τις ροές άνω των 25 ετών λόγω έλλειψης άλλων οµολόγων µε τέτοιες ληκτότητες 
χρησιµοποιήθηκαν οι αποδόσεις των οµολόγων της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας. 
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 για την 31.12.2014 και η 
εκτιµώµενη κατά την 31.12.2014 υποχρέωση καθώς και οι µεταβολές για τη χρήση 2014 έχουν λογιστικά 
αποτυπωθεί και περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση το ∆.Λ.Π. 19. 
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13. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

31/12/2014 31/12/2013

Προµηθευτές 1.099.653,32 2.749.358,13
Επιταγές Πληρωτέες 520.394,57 495.142,34
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 954.557,39 710.887,04
ΣΥΝΟΛΟ 2.574.605,28 3.955.387,51
 
14. Τρέχων φόρος εισοδήµατος 
 
Ο λογαριασµός αφορά την υποχρέωση για φόρο εισοδήµατος της χρήσεως µε τον εκάστοτε ισχύοντα 
συντελεστή. 
 

ΤΡΕΧΩΝ  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 31/12/2013

Φόρος Εισοδήµατος περιόδου 44.009,48 48.886,71
ΣΥΝΟΛΟ 44.009,48 48.886,71
 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Για τη χρήση του 2011 και µετά η εταιρεία έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των νόµιµων ελεγκτών 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος για τις χρήσεις 2011, 
2012 και 2013 διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. και οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής 
συµµόρφωσης χορηγήθηκαν µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη.  
 
Κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσεως 2014 έχουν υπολογισθεί οι 
αναλογούσες λογιστικές διαφορές και δεν απαιτείται πλέον πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις για τη χρήση 
2014. 
 
O φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2014 έχει ανατεθεί και ήδη διενεργείται από την ελεγκτική εταιρεία 
ΣΟΛ Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν αναµένει να 
προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και που 
απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Η υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις µέχρι και τη χρήση 2010 εµφανίζεται στην σηµείωση 13 
(αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος). 
 

Εταιρεία Εγκατάσταση Εκκρεµείς φορολογικά χρήσεις

EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E. Ελλάδα 2010

 
Η υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις µέχρι και τη χρήση 2010 εµφανίζεται στην σηµείωση 11 
(αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος). 
 
15. Αποτελέσµατα 
 
15.1 Ανάλυση δαπανών  
 
Οι βασικότερες κατηγορίες δαπανών αναλύονται κατ΄ είδος ως εξής: 



Ετήσιες Οικονοµικές  Καταστάσεις περιόδου 1ης Ιανουαρίου – 31ης ∆εκεµβρίου 2014 

27 
 

31/12/2014 31/12/2013
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 750.314,63 954.523,01
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 982.636,95 1.655.700,44
Φόροι-Τέλη 2.152,50 1.876,67
∆ιάφορα Έξοδα 90.623,25 103.754,40
Αποσβέσεις 11.367,29 18.725,33
Προβλέψεις/αποµειώσεις 111.243,47 11.002,18
Άλλα έξοδα 35.572,27 15.946,84

ΣΥΝΟΛΟ 1.983.910,36 2.761.528,87
 
Οι ανωτέρω δαπάνες εµφανίζονται (κατανέµονται) στις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων ως εξής: 
 

31/12/2014 31/12/2013
Κόστος  Προµηθειών 1.274.697,03 1.902.693,39
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης 257.379,71 303.032,33
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 451.833,62 555.803,14

ΣΥΝΟΛΟ 1.983.910,36 2.761.528,87
 
Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2014 31/12/2013
Μισθοί και Ηµεροµίσθια 607.964,75 766.472,99
Εργοδοτικές Εισφορές 140.218,77 183.368,30
Λοιπές Παροχές 2.131,11 4.681,72

ΣΥΝΟΛΟ 750.314,63 954.523,01
 
Οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2014 31/12/2013
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 4.227,49 12.812,31
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 7.139,80 5.913,02

ΣΥΝΟΛΟ 11.367,29 18.725,33
 
15.2 Ανάλυση λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης 
 
Η ανάλυση των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης είναι η εξής: 
 

ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α 31/12/2014 31/12/2013
Ενοίκια 0,00 3.440,00
Έσοδα παρεπόµενων υπηρεσιών και ασχολιών 0,00 32.520,33
Έσοδα από Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις 15.548,88 23.685,91
Λοιπά Έσοδα 18.055,66 7.105,39
ΣΥΝΟΛΟ 33.604,54 66.751,63
 
15.3 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
 
Οι ανάλυση των Χρηµατοοικονοµικών εσόδων - εξόδων είναι η εξής: 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Καθαρό) 31/12/2014 31/12/2013

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή Έξοδα 7.663,22 9.771,78
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή Έσοδα 0,52 0,08

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤ/ΜΑ 7.662,70 9.771,70
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15.4 ∆απάνη Φόρου εισοδήµατος  
 
Η δαπάνη για φόρο εισοδήµατος µε βάση τους ισχύοντες φορολογικού συντελεστές κατά την 31.12.2014 
και 31.12.2013 αναλύεται ως εξής:  
 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 31/12/2013

Φόρος Εισοδήµατος Χρήσεως (κέρδη/ζηµίες x 26%) (3.528,89) (10.584,48)

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων 
χρήσεων 0,00 0,00

Φόρος Εισοδήµατος Περιόδου επι λογιστικών 
διαφορών (19.254,69) (40.731,84)

∆ιαφορά φορολογικού συντελεστή στον 
υπολογισµό του αναβαλλόµενου φόρου 0,00 3.413,99

ΣΥΝΟΛΟ (22.783,58) (47.902,33)
 
Η εταιρεία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη για τη χρήση 2010 για την πιθανή υποχρέωση που θα προκύψει από 
τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης αυτής, η οποία εµφανίζεται στις αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις. 
 
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). 

 

1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους στους µετόχους (9.210,94) (7.192,78)

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €) (0,1842) (0,1439)

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,00 0,00
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 50.000 50.000

ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

 
 
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 2014 2013
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και άλλα έσοδα 0,00 0,00
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών κα έξοδα που χρεώθηκαν 163.157,92 329.435,24
γ) Πελάτες 417.314,36 392.180,43
δ) Προµηθευτές 3.069,15 44.143,11
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18. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 
Μεταξύ της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού 31/12/2014 και της ηµεροµηνίας εγκρίσεως των οικονοµικών 
καταστάσεων δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα µε τα οποία έπρεπε να διορθωθούν οι οικονοµικές 
καταστάσεις.  
 
 
 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 
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