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Α) Βεβαίωση
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της «NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ» την 20η Μαΐου 2017.

Για την
«NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ»
O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Ν. Ζάχος
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Β) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε για έγκριση την Έκθεση διαχειρίσεως των πεπραγμένων επί των οικονομικών
καταστάσεων της 44ης εταιρικής χρήσεως, που έληξε στις 31/12/2016 και εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Γενικά
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας υποβάλλει για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της NP
INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία («Εταιρεία») για την
τεσσαρακοστή τέταρτη (44) διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

2. Κύρια Δραστηριότητα
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό τομέα παρέχοντας υπηρεσίες στους κλάδους
ασφαλίσεων κατά ζημιών, χωρίς μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3. Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σύμφωνα με τον κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, με σκοπό την
προάσπιση των συμφερόντων της για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, προς όφελος των
Πελατών της, των Μετόχων της και όλων των Εργαζομένων (Διοικητικών Υπαλλήλων και
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών).
Η Εταιρεία έχει επαρκή οργανωτική δομή, με κατάλληλο διαχωρισμό καθηκόντων και
αποτελεσματικό μηχανισμό μετάδοσης πληροφοριών εντός της Εταιρείας. Στα πλαίσια της οργάνωσής
της έχει αναπτύξει Πολιτικές, Κανονισμούς και Διαδικασίες, με πλήρη περιγραφή των καθηκόντων και
ρόλων των υπευθύνων που στελεχώνουν τις θέσεις του οργανογράμματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει την Επιτροπή Ελέγχου – για θέματα Εσωτερικής
Επιθεώρησης και την Εκτελεστική Επιτροπή Διοίκησης – για θέματα Διαχείρισης Κινδύνων,
Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού, Διαχείρισης Αποδοχών και θεμάτων Πληροφορικής.
Σημαντικός είναι ο ρόλος των υπευθύνων των Βασικών Λειτουργιών (Εσωτερικού Ελέγχου,
Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Αναλογιστικής Λειτουργίας) που
διασφαλίζουν της επιτυχή λειτουργία της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

4. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Η διαχείριση των Χρηματοοικονομικών κινδύνων στη χρήση που έκλεισε, έγινε αποτελεσματικά από
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, την Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, τη Μονάδα
Διαχείρισης Κινδύνων, τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τη
Διοίκηση και τις επιχειρησιακές Διευθύνσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία λαμβάνει διαρκώς μέτρα για
τον περιορισμό α) του Πιστωτικού Κινδύνου, β) του Κινδύνου Αγοράς, γ) του Ασφαλιστικού
Κινδύνου, δ) του Κινδύνου Ρευστότητας και ε) του Λειτουργικού κινδύνου, γεγονός που οδηγεί στην
διασφάλιση της κεφαλαιακής της επάρκειας.
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Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις επιμέρους εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο όπως επίσης και τις
συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι κύριοι αντισυμβαλλόμενοι που συνεπάγονται υψηλή
συγκέντρωση κινδύνου για την Εταιρεία είναι οι αντασφαλιστές και οι εκδότες χρεογράφων (Κρατικά
Ομόλογα, Εταιρικά Ομόλογα, Έντοκα Γραμμάτια κλπ) και οι χρεώστες ασφαλίστρων. Ένα ακόμη
είδος συγκέντρωσης κινδύνου που αναγνωρίζει και παρακολουθεί η Εταιρεία σχετίζεται με τους
τραπεζικούς λογαριασμούς και τις καταθέσεις προθεσμίας που διατηρεί σε ορισμένους
αντισυμβαλλόμενους.
Στα πλαίσια αυτά εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή η πιστοληπτική ικανότητα των
αντισυμβαλλομένων που εκφράζεται μέσα από την υψηλή αξιολόγησή τους. Σύμφωνα με το Πλαίσιο
Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων της Εταιρείας, οι πιστωτικές αξιολογήσεις που
παρέχονται από ανεξάρτητους οίκους αξιολόγησης χρησιμοποιούνται ως πρωταρχικό κριτήριο για την
αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που ενέχουν οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους. Η Εταιρεία
χρησιμοποιεί την πιστοληπτική αξιολόγηση των οίκων Standard & Poor’s, Fitch & Moody’s και
επιλέγει την υψηλότερη μεταξύ των τριών. Ο πιστωτικός κίνδυνος από αντασφαλιστές περιορίζεται
καθώς η εταιρεία συνεργάζεται με υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας αντασφαλιστικές εταιρείες.
Περαιτέρω η εταιρεία έχει προβεί σε διασπορά των στοιχείων για τα οποία είναι εκτεθειμένη σε
Πιστωτικό Κίνδυνο, ενέργεια που βοηθά στη μείωση του Κινδύνου που διατρέχει, από την αδυναμία
εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών τους έναντι της.
Κίνδυνος Αγοράς
Οι κυριότεροι κίνδυνοι αγοράς αφορούν τον επιτοκιακό κίνδυνο, τον κίνδυνο μετοχών καθώς και τον
συναλλαγματικό κίνδυνο.
Ο κίνδυνος επιτοκίου αναφέρεται στις μεταβολές των μελλοντικών ταμειακών ροών των
χρηματοοικονομικών στοιχείων εξαιτίας των διακυμάνσεων στα επιτόκια. Οι διακυμάνσεις των
επιτοκίων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την παρούσα αξία των αναμενόμενων ροών από μια
επένδυση ή μία υποχρέωση. Η Εταιρεία παρακολουθεί τις επιπτώσεις του επιτοκιακού κινδύνου
εξετάζοντας την διάρκεια του χαρτοφυλακίου χρεογράφων του καθώς και των σχετικών του
υποχρεώσεων σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις αγορές χρήματος και επενδύει σημαντικό τμήμα του
χαρτοφυλακίου της σε ομόλογα σταθερού επιτοκίου με διάρκεια αντίστοιχη των σχετικών
υποχρεώσεων.
Το πολύ μικρό ποσοστό που κατέχουν οι επενδύσεις της εταιρείας σε μετοχές του ΧΑΑ, καθώς και το
υψηλότατο ποσοστό των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων του Ενεργητικού της, μειώνουν
σημαντικά τον Κίνδυνο Αγοράς στον οποίο είναι εκτεθειμένη.
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος παρακολουθείται και αντιμετωπίζεται σε συνεχή βάση. Η Εταιρεία
εκτίθεται σε περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς δεν διεξάγει σημαντικές επενδυτικές
δραστηριότητες σε ξένο νόμισμα.
Ασφαλιστικός κίνδυνος
Τα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρεία καλύπτουν όλο το φάσμα των Γενικών Ασφαλίσεων εκτός των
Πιστώσεων, Εγγυήσεων, αεροσκαφών και σιδηροδρομικών οχημάτων. Η Εταιρεία στοχεύει διαρκώς
στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου, ανθεκτικού σε μεγάλες μεταβολές (που θα προκύψουν στις
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ασφαλιστικές υποχρεώσεις), που χαρακτηρίζεται από το μέγεθός του και την ποιότητά του. Στα
πλαίσια αυτά βασικό στόχο αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο με κατάλληλη διασπορά κινδύνων που μπορεί
να απορροφά την σχετική μεταβλητότητα χωρίς να επηρεάζεται συνολικά από την επέλευση
ασφαλιστικού κινδύνου σε κάποιο υποσύνολό του. Επιπλέον, με την εφαρμογή κατάλληλης
στρατηγικής και εφαρμογής πολιτικών και διαδικασιών, η Εταιρεία στοχεύει στην αγορά
ασφαλιστικού κινδύνου ώστε να μην μεταβάλλονται σημαντικά οι αναμενόμενες αποζημιώσεις. Η
επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου αλλά και η αντιμετώπιση των κινδύνων που πηγάζουν από τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια, πραγματοποιείται κυρίως με την εφαρμογή της εγκεκριμένης διαδικασίας
ανάληψης κινδύνου, διαχείρισης αποζημιώσεων, της αντασφαλιστικής πολιτικής καθώς και με την
ορθή πρόβλεψη των εκκρεμών αποζημιώσεων που περιλαμβάνεται στις ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις. Περαιτέρω ο ασφαλιστικός κίνδυνος μερίζεται μέσω της αντασφάλισης για περιπτώσεις
ολόκληρου του χαρτοφυλακίου (συμβατική εκχώρηση) ή και σε ειδικές περιπτώσεις (προαιρετική
εκχώρηση). Η Εταιρεία επιλέγει συμβατικούς αλλά και προαιρετικούς αντασφαλιστές ανάλογα με το
είδος του κινδύνου τον οποίον θέλει να εκχωρήσει.
Τέλος, ο ασφαλιστικός κίνδυνος μερίζεται μέσω της αντασφάλισης για περιπτώσεις ολόκληρου του
χαρτοφυλακίου (συμβατική εκχώρηση) ή και σε ειδικές περιπτώσεις (προαιρετική εκχώρηση). Η
Εταιρεία επιλέγει συμβατικούς αλλά και προαιρετικούς αντασφαλιστές ανάλογα με το είδος του
κινδύνου τον οποίον θέλει να εκχωρήσει.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η εταιρεία παρακολουθεί και προγραμματίζει τη ρευστότητά της, βάσει των εκροών και των εισροών
που αναμένει, μέσω ενός ετήσιου ταμειακού προγραμματισμού, που αδιαλείπτως συντάσσει τα
τελευταία δεκατρία χρόνια.
Η εταιρεία διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία
(κυρίως προθεσμιακές καταθέσεις). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα επαρκή ταμειακά διαθέσιμά
της την καθιστούν ικανή να ανταποκρίνεται άμεσα και χωρίς κανένα πρόβλημα στις τρέχουσες
συναλλαγές της.
Λειτουργικός κίνδυνος
Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνη διαχείρισης Λειτουργικού κινδύνου και καθορίζει τη
σημαντικότητα κάθε γεγονότος βάσει του ύψους της ζημιάς και της πιθανότητας εμφάνισης, ενώ σε
συνεργασία με τις Επιχειρηματικές Διευθύνσεις είναι υπεύθυνη να προτείνει ενέργειες αντιμετώπισης.
Ο περιορισμός του κινδύνου βασίζεται στο σύνολο της πολιτικής, των διαδικασιών και των
εσωτερικών σημείων ελέγχου που έχει αναπτύξει η Εταιρεία. Το εν λόγω σύνολο κανονισμών και
αρχών ακολουθείται με συνέπεια, ώστε να επιτυγχάνεται η πρόληψη σημαντικών γεγονότων
Λειτουργικού Κινδύνου αλλά και ο έλεγχος των Λειτουργικών Κινδύνων.

5. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη και Δείκτες Εταιρείας
Η χρήση του 2016 είναι η τρίτη χρήση εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την Εταιρεία. Για την αποτύπωση των στοιχείων των λογαριασμών
Ενεργητικού, Παθητικού και των Αποτελεσματικών χρειάστηκε η προσαρμογή ορισμένων κονδυλίων,
λόγω της διαφορετικής εκτίμησής τους, με βάσει τα ΔΠΧΑ.
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Από 01/01/2016 ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών, που
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Εταιρική Διακυβέρνηση, στη Διαχείριση Κινδύνων και στην ελεύθερη
επιλογή επενδύσεων.
Η εταιρεία, μπόρεσε να ανταπεξέλθει με απόλυτη επιτυχία στις δυσκολίες και στις ιδιαιτερότητες, από
την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, και έχει καταφέρει να καλύπτει τις απαιτούμενες
Κεφαλαιακές απαιτήσεις Φερεγγυότητας II (SCR), σε ποσοστό 167,80 % για το 2016, έναντι
ποσοστού 129,89 % για το 2015.
Τα στοιχεία που απεικονίζονται στις Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων αφορούν τη
σύγκριση των στοιχείων της χρήσης 2016 με την χρήση 2015.
Η Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στο 2016 ανήλθε στα 28.181.786,02 € και παρουσίασε
αύξηση κατά ποσοστό 0,98%, έναντι ποσού 27.910.667,64 € του 2015.
Οι πληρωθείσες ζημίες στη χρήση του 2016 ανήλθαν στο ποσόν των € 11.194.824,70 έναντι €
11.087.898,82 στη χρήση του 2015.
Τα Τεχνικά Αποθέματα στη χρήση του 2016 ανήλθαν συνολικά στα 36.501.203,35€, έναντι
38.659.722,06€ στη χρήση του 2015. Τα ανωτέρω Αποθέματα αποτελούνται αναλυτικότερα από α) το
Απόθεμα μη Δεδουλευμένων ασφαλίστρων ανήλθε στο ποσό των 8.282.864,46 € για το 2016, το οποίο
παρουσίασε μείωση κατά 1.57% σε σχέση με τα 8.414.727,50 € του 2015, β) το Απόθεμα εκκρεμών
ζημιών ανήλθε στο ποσό των 21.576.805,00 € για το 2016, το οποίο παρουσίασε μείωση κατά 2,83%
σε σχέση με τα 22.204.134,36 € του 2015 και γ) τις Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ζημιών
(πρόσθετα αναλογιστικά αποθέματα) ποσού 6.641.533,89 € για το 2016, οι οποίες παρουσίασαν
μείωση κατά 17,41% σε σχέση με τα 8.040.860,20 € του 2015.
Ο Δείκτης Ζημιών στο 2016 για τον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων Έναντι Τρίτων, ανήλθε στο
46,35%, έναντι 39,15% για το 2015, ενώ όλων των υπολοίπων Κλάδων ασφάλισης της Εταιρείας,
ανήλθε στο 14,32%, έναντι 13,11% για το 2015.
Το σύνολο των επενδύσεων της εταιρείας σε χρεόγραφα σε τιμές αποτίμησης, για τη χρήση του 2016
ανήλθε στο συνολικό ποσό των 72.606.489,87 €, που αποτελεί το 81,21% του Ενεργητικού, σε σχέση
με το ποσό των 74.872.876,73 € για το 2015, που αποτελούσε το 88,28% του Ενεργητικού.
Τα συνολικά έσοδα από επενδύσεις για το 2016 παρουσιάσθηκαν αυξημένα κατά 2.159.577,99 € σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά και ανήλθαν στα 2.925.709,88 € σε σχέση με τα 766.131,89 € της
χρήσης του 2015, ήτοι ποσοστό αύξησης 281,88 %.
Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν στο 2016 στα 10.104.566,91 € έναντι των 8.046.310,31 € στο 2015.

6. Ίδια Κεφάλαια
Στη χρονιά που πέρασε δεν υπήρξε ανάγκη για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
Έτσι τα Ίδια Κεφάλαια στο 2016 ανήλθαν στα 46.115.403,42 € (41.559.336,54 € κατά ΕΓΛΣ), έναντι
39.255.965,91€ (35.912.209,06 € κατά ΕΓΛΣ) στο 2015, με τον Δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων
Κεφαλαίων για το 2016 να ανέρχεται στο 23,67% σε σχέση με το 21,51% της χρήσης του 2015.
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7. Μέρισμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λόγω των καλών αποτελεσμάτων της χρήσης, προτείνει τη
διανομή πρώτου μερίσματος συνολικού μικτού ποσού 1.175.369,00 € ήτοι 1,30 € ανά μετοχή.

8. Ελεγκτές
Για τη χρήση 2016 τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, διενήργησε η
εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.». Επίσης διενήργησε τον έλεγχο της Έκθεσης
Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης. Η ανωτέρω εταιρεία εξέφρασε την επιθυμία να
συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών της και στη νέα χρήση.

9. Λοιπές πληροφορίες
•

Υποκαταστήματα

Η Εταιρεία διαθέτει ένα υποκατάστημα στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί χωρίς λογιστική
αυτοτέλεια.
•

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στην κλεισμένη χρήση η Εταιρεία δεν δραστηριοποιήθηκε στον τομέα Ερευνών & Ανάπτυξης.

10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού
Μέχρι σήμερα δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν τις Οικονομικές
Καταστάσεις του 2016.

11. Προοπτικές
Για το 2017 η Εταιρεία εκτιμά ότι θα είναι άλλη μία δύσκολη χρονιά που θα πρέπει να είμαστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η εφαρμογή των Solvency II και των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης από
01/01/2016 για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη και η προσαρμογή της εταιρείας στις
νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις, είναι το πιο σημαντικό γεγονός για τη λειτουργία της εταιρείας στη νέα
χρονιά που ήδη διανύουμε. Η επικείμενη αξιολόγηση της Ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ΔΝΤ, η εκλογές στις ΗΠΑ με την ανάδειξη του νέου Προέδρου, η απόφαση για την
έξοδο από την Ε.Ε. της Μεγάλης Βρετανίας καθώς και άλλοι εξωγενείς παράγοντες μπορούν επίσης να
επηρεάσουν, ανάλογα με την έκβασή τους, τις οικονομικές εξελίξεις.
Η Εταιρεία μας θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω στις Αρχές της, αυτές της Συνέπειας, Ειλικρίνειας και
Χρηστής Διαχείρισης, με σκοπό τη βέλτιστη εξασφάλιση των κεφαλαίων που διαχειρίζεται. Στα
θέματα ανάληψης κινδύνων και επενδύσεων η Εταιρεία θα συνεχίσει να είναι προσηλωμένη στη
συνετή διαχείρισή τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην πιστοληπτική διαβάθμιση των
αντασφαλιστών μας, των εκδοτών τίτλων και στην επένδυση σε νέες τεχνολογίες για την κάλυψη των
αναγκών των Πελατών και των Συνεργατών μας.
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Ύστερα από τα ανωτέρω κύριοι Μέτοχοι, παρακαλούμε όπως :
1. Εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για τη
χρήση 2016, μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
2. Εγκρίνετε τη διάθεση των ετήσιων κερδών της χρήσεως
3. Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την
Εταιρική Χρήση, που έληξε στις 31/12/2016
4. Εγκρίνετε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή α) για τον τακτικό και
φορολογικό έλεγχο της χρήσης, από 1.01.2017 έως 31.12.2017, β) για τον έλεγχο της Εκθέσεως
Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης καθώς και την αμοιβή αυτών.
5. Εγκρίνετε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της
Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες με παρεμφερή δραστηριότητα
6. Εγκρίνετε και προεγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Πειραιάς, 20 Μαΐου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Γ) Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους μετόχους της «NP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «NP INSURANCE-ΝΕΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 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 της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες,
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές
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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
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Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «NP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο
αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «NP INSURANCEΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της,
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2017

Βασίλειος Σπ. Χατζηλάκος
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 15221
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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Δ) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Περιεχόμενα οικονομικών καταστάσεων
Ισολογισμός ...................................................................................................................................... 14
Κατάσταση συνολικού εισοδήματος .................................................................................................. 15
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων........................................................................................... 16
Κατάσταση ταμειακών ροών ............................................................................................................. 17
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων ................................................................................. 18
1.

Γενικά ................................................................................................................................... 18

2.

Σημαντικές λογιστικές πολιτικές ............................................................................................ 19

3.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων ............................................... 37

4.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως ................................................ 47

5.

Συγκριτικά στοιχεία ............................................................................................................... 48

6.

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία ............................................................................................ 49

7.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία ................................................................................................... 50

8.

Επενδύσεις σε ακίνητα ........................................................................................................... 51

9.

Προμήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων.................................................. 51

10.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις............................................................................ 51

11.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων .......... 52

12.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση................................... 53

13.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη............................. 54

14.

Χρεώστες ασφαλίστρων ..................................................................................................... 54

15.

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές .......................................................................................... 55

16.

Λοιπές απαιτήσεις .............................................................................................................. 55

17.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.................................................................................... 55

18.
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19.
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20.

Λοιπά αποθεματικά ............................................................................................................ 57

21.

Ασφαλιστικές Προβλέψεις ................................................................................................. 58

22.
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23.

Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους μετά την έξοδο την υπηρεσία ......................... 59

24.
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25.
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Ισολογισμός
31.12.2016

31.12.2015

6
7
8
9
10

2.182.381
100.415
6.836.654
1.622.445
656.561

2.196.766
133.695
127.152
2.122.861
1.180.540

11
12
13
14
15

6.555.065
22.177.205
1.298.930
755.897
677.000
2.580.552
1.233.297
42.728.583
89.404.984

7.872.141
20.560.170
776.360
600.414
1.409.077
1.105.792
46.727.265
84.812.232

19
20

2.929.381
1.959.262
1.460.293
25.608.168
14.158.299
46.115.403

2.929.381
1.959.262
656.313
24.568.899
9.142.111
39.255.966

21
21
22

28.218.339
8.282.864
382.671

30.244.995
8.414.728
126.000

23
24
25

308.062
664.245
2.677.780
2.755.620
43.289.581
89.404.984

245.366
908.338
2.971.664
2.645.176
45.556.266
84.812.232

Σημ.

Περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Προμήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη
Χρεώστες ασφαλίστρων
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων
Προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων και λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα
Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την
υπηρεσία
Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

16
17

18

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 18 έως 68 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Σημ.

Δουλευμένα μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα
Μείον: Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα
Καθαρά δουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα

26
26

Λοιπά Έσοδα Επενδύσεων
Κέρδη/(Ζημίες) από πώληση/λήξη επενδύσεων
Κέρδη/(Ζημίες) από αποτίμηση επενδύσεων
Έσοδα Επενδύσεων
Λοιπά έσοδα
Συνολικά έσοδα
Αποζημιώσεις και παροχές σε ασφαλισμένους
Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Συνολικά έξοδα
Κέρδη πρό φόρων

27
28
29

Φόρος εισοδήματος
Κέρδη χρήσεως

Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα μεταφερθούν στα
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)
Φόροι που σχετίζονται με τα Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα που θα μεταφερθούν στα
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους
Κέρδη / (Ζημίες) από την αποτίμηση ΔΠΠ Χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων
Φόροι που σχετίζονται με την αποτίμηση ΔΠΠ
Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσεως
Συνολικά εισοδήματα χρήσεως

30
31
32
33
7,8
34

35

23
10

19
10

1.1.20161.1.201531.12.2016 31.12.2015
28.331.511 27.766.478
(2.751.985) (2.663.572)
25.579.527 25.102.906
1.560.920
1.910.491
65.820
198.404
1.298.970
(1.342.764)
2.925.710
766.132
146.026
107.329
28.651.262 25.976.367
(8.867.977) (8.418.034)
(4.833.733) (4.108.177)
(2.683.395) (2.767.163)
(180.526)
(169.068)
(1.981.065) (2.467.615)
(18.546.695) (17.930.057)
10.104.567
8.046.310
(2.956.440) (3.088.926)
7.148.127
4.957.384

(11.142)
3.428
(7.714)

1.132.367
(328.386)
803.980
796.267
7.944.394

-

(459.785)
91.813
(367.972)
(367.972)
4.589.412

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 18 έως 68 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Σημ.

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Κέρδη χρήσεως
Συνολικά εισοδήματα χρήσης
Μεταβολές στα λοιπά αποθεματικά 20
Διανομή μερισμάτων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

Σημ.

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Κέρδη χρήσεως
Συνολικά εισοδήματα χρήσης
Μεταβολές στα λοιπά αποθεματικά 20
Διανομή μερισμάτων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

Μετοχικό
Κεφάλαιο

2.929.381

-

2.929.381

Μετοχικό
Κεφάλαιο

2.929.381

-

2.929.381

Διαφορά από
έκδοση
Αποθεματικά
Λοιπά
Σύνολο Ιδίων
Κέρδη εις νέον
μετοχών υπέρ εύλογης αξίας Αποθεματικά
Κεφαλαίων
το άρτιο

1.959.262

-

1.959.262

1.024.285 17.621.341
(367.972)
(367.972)

6.947.558

656.313

24.568.899

12.036.416

35.570.684
(367.972)
4.957.384
4.957.384
4.957.384
4.589.412
(6.947.558)
(904.130)
(904.130)
9.142.111 39.255.966

Διαφορά από
έκδοση
Αποθεματικά
Λοιπά
Σύνολο Ιδίων
Κέρδη εις νέον
μετοχών υπέρ εύλογης αξίας Αποθεματικά
Κεφαλαίων
το άρτιο

1.959.262

-

1.959.262

656.313
803.980
803.980

1.460.293

24.568.899
(7.714)

9.142.111

39.255.966
796.267
7.148.127
7.148.127
(7.714) 7.148.127
7.944.394
1.046.983 (1.046.983)
(1.084.956) (1.084.956)
25.608.168 14.158.299 46.115.403

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 18 έως 68 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
Σημ.
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για μη ταμειακά στοιχεία:
Αποσβέσεις και απομείωση παγίων
Προβλέψεις και απομειώσεις
(Κέρδη) / Ζημίες από αποτίμηση επενδύσεων
Μεταβολή Ασφαλιστικών προβλέψεων
Μεταβολή στα έξοδα πρόσκτησης
(Κέρδη) από πώληση/λήξη επενδύσεων
Έσοδα από τόκους, μερίσματα και λοιπά έσοδα επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες και μερίσματα

6,7
29

28
27

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις
Λειτουργικές Δραστηριότητες:
(Αγορές) / Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Μεταβολή στους χρεώστες ασφαλίστρων και στις λοιπές απαιτήσεις
Μεταβολή στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Καταβλημένος Φόρος Εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
(Αγορές) / Πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

6,7

Ταμειακές Ροές από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
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1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
10.104.567
8.046.310

180.526
362.415
(1.298.970)
(2.158.519)
500.416
(65.820)
(1.560.920)
1.408.943
7.472.638

546.733
129.662
1.342.764
(2.768.672)
(42.762)
(198.404)
(1.910.491)
1.229.254
6.374.394

(1.758.244)
(234.390)
(537.977)
(3.821.878)
1.120.149

(5.306.123)
559.893
1.012.357
(421.355)
2.219.166

(4.033.875)
(4.033.875)

(275.227)
(275.227)

(1.084.956)
(1.084.956)

(904.130)
(904.130)

(3.998.682)
46.727.265
42.728.583

1.039.810
45.687.455
46.727.265

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 18 έως 68 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικά
Η NP Insurance - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ( εφεξής
«η Εταιρεία») δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό τομέα παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών
υπηρεσιών Γενικών κλάδων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, με βάση το καταστατικό της, η Εταιρεία:
α) Έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διενέργεια ασφαλίσεων, συνασφαλίσεων και αντασφαλίσεων
παντός είδους και Κλάδου Γενικών Ασφαλειών.
β) Δύναται να αναλάβει την εκπροσώπηση αντιπροσωπείας ή πρακτορείας αλλοδαπών και εγχώριων
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Η Εταιρεία «NP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε στον Πειραιά του Νομού Αττικής το 1972 και είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ
με αριθμό: 44319107000. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στον Πειραιά του Νομού Αττικής. Η
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.np-insurance.gr.
Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν. 4364/2016 που ισχύει
από την 1/1/2016. Το ν.δ. 400/1970 περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως όπως ίσχυσε μέχρι την
31/12/2015, καταργήθηκε με το άρθρο 278 του ανωτέρω νόμου.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2016 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας την 20 Μαΐου 2017 και τελούν υπό την έγκρισή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.npinsurance.gr.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Εταιρεία διοικείται από δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο πενταετούς θητείας σύμφωνα με το
Καταστατικό, αρχομένης από την 23/6/2016. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Επώνυμο - Όνομα - Όνομα Πατρός
Ζάχος Γεώργιος του Νικολάου
Κυράνας Αθανάσιος του Γεωργίου
Στάθης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Ζάχος Νικόλαος του Γεωργίου
Μπούσιας Ιωάννης του Θεοδώρου
Αρβανιτάκης Γεώργιος του Σπυρίδωνος
Μαρλαφέκας Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους
Κυριακόπουλος Θεόδωρος του Αντωνίου
Ευάγγελος Δημητριάδης του Νικολάου
Σκλήρης Δημησθένης του Νικολάου

Ιδιότητα
Πρόεδρος Δ.Σ. / Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος
Μέλος / Εκτελεστικό
Μέλος / Εκτελεστικό
Μέλος / Μη Εκτελεστικό
Μέλος / Εκτελεστικό
Μέλος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος / Εκτελεστικό
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές
2.1 Βάση παρουσίασης
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «NP
INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («η
Εταιρεία»), για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,τα διαθέσιμα προς
πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις επενδύσεις σε ακίνητα, που αποτιμώνται
στην εύλογη αξία.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν επίσης συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern). Στα πλαίσια αυτά είναι σημαντικό να αναφερθεί η επιτυχής
μετάβαση της εταιρείας στο νέο Εποπτικό Πλαίσιο Solvency II το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την
1/1/2016, σημειώνοντας την 31.12.2016 υψηλούς δείκτες Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας και
ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (σημείωση 3.3).
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία
εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και
τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το
γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με
τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από
αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο
βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές
καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4.
Οι λογιστικές πολιτικές που ακολούθησε η Εταιρεία, για τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών
καταστάσεων της 31.12.2016, είναι συνεπείς με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2015 αφού ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω
τροποποιήσεις των προτύπων και οι νέες Διερμηνείες, που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 (σημ. 2.2) καθώς και η αλλαγή στις
λογιστικές πολιτικές που αναφέρονται στη σημείωση 2.3.
2.2

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες

2.2.1 Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν από τη Εταιρεία
Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά ορισμένα πρότυπα και τροποποιήσεις, που είναι υποχρεωτικά
για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016. Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα κάποιο άλλο
πρότυπο, διερμηνεία ή τροποποίηση που έχει εκδοθεί αλλά δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για την
τρέχουσα οικονομική χρήση 2016.
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Η φύση και η επίπτωση κάθε νέου προτύπου ή τροποποίησης, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα
της Εταιρείας, περιγράφεται παρακάτω, παρά το γεγονός ότι αυτά τα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις
που εφαρμόζονται για πρώτη φορά το 2016, δεν είχαν σημαντική επίδραση στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Πρωτοβουλία
Γνωστοποίησης
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, αντί να αλλάζουν σημαντικά τις υπάρχουσες απαιτήσεις
του ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν:
Τις απαιτήσεις σημαντικότητας του ΔΛΠ 1
Ότι συγκεκριμένα στοιχεία στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και στην Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος μπορεί να είναι αναλυτικά
• Ότι οι οντότητες έχουν ευελιξία ως προς τη σειρά με την οποία παρουσιάζουν τις σημειώσεις
επί των οικονομικών καταστάσεων
• Ότι το μερίδιο των λοιπών συνολικών εισοδημάτων από συγγενείς επιχειρήσεις και
κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης θα πρέπει να
διαχωρίζεται σε στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα και
σε στοιχεία που θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
• Τις απαιτήσεις που ισχύουν όταν τα πρόσθετα υποσύνολα παρουσιάζονται στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης και στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν καμία επίπτωση στην Εταιρεία.
•
•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και στο ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία:
Διευκρίνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια μέθοδος απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου που βασίζεται
στα έσοδα που παράγονται από μια δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει τη χρήση του περιουσιακού
στοιχείου, δεν είναι κατάλληλη. Και αυτό γιατί τα έσοδα αντικατοπτρίζουν συνήθως παράγοντες
άλλους από την ανάλωση των οικονομικών ωφελειών του περιουσιακού στοιχείου.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στην Εταιρεία, δεδομένου ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει μια
μέθοδο απόσβεσης που να βασίζεται στα έσοδα για τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους: Προγράμματα καθορισμένων παροχών:
Εισφορές εργαζομένων
Οι τροποποιήσεις στο πρότυπο διευκρινίζουν πως οι εισφορές (contributions) από εργαζομένους ή
τρίτα μέρη που συνδέονται με την υπηρεσία, σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, πρέπει να
κατανεμηθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν καμία επίπτωση στην Εταιρεία.
Ετήσιες βελτιώσεις των ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013,
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. Καμία από
αυτές τις τροποποιήσεις δεν έχει επίπτωση στην Εταιρεία.
-

Δ.Π.Χ.Α 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
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Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «όρων αγοράς» και
προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που προηγουμένως
ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης».
- Δ.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.
- Δ.Π.Χ.Α. 8 Λειτουργικοί Τομείς»
Οι τροποποιήσεις στο πρότυπο επιβάλουν επιπλέον γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που η οικονομική
οντότητα συγκεντρώνει δύο ή περισσότεροι λειτουργικούς τομείς σε έναν λειτουργικό τομέα προς
παρουσίαση. Διευκρινίζουν επίσης ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των προς αναφορά
τομέων και των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής οντότητας γνωστοποιούνται μόνο εάν
τέτοια μεγέθη παρέχονται τακτικά στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
- Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν για να διευκρινισθεί πως αναπροσαρμόζονται η ακαθάριστη
λογιστική αξία και οι σωρευμένες αποσβέσεις στη περίπτωση αναπροσαρμογής ενός παγίου
(ενσώματου ή άυλου) στην εύλογη αξία του.
- Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών
Η τροποποίηση αντιμετωπίζει τις συναλλαγές που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα
διαχείρισης (management entity) παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών (Key management
personnel), με την έννοια του ΔΛΠ 24, στην αναφέρουσα οντότητα.
Ετήσιες βελτιώσεις των ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014,
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016. Καμία από αυτές
τις τροποποιήσεις δεν έχει επίπτωση στην Εταιρεία.
ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή διανομή
στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του
αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η
τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία
ταξινόμησής.
-

- ΔΠΧΑ 7 Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να
αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει
αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η
τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
- ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το βάθος της αγοράς εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας θα πρέπει
να αξιολογείται σε επίπεδο νομίσματος και όχι σε επίπεδο χώρας.
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- ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά
Σύμφωνα με την τροποποίηση η οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει τις
γνωστοποιήσεις της παραγράφου 16Α του ΔΛΠ 34 είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είτε
να τις ενσωματώνει με παραπομπές από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σε κάποιο άλλο
έγγραφο (όπως ένας σχολιασμός της διοίκησης ή μια έκθεση επί των κινδύνων), που διατίθεται στους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων υπό τους ιδίους όρους με τις ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις και κατά τον ίδιο χρόνο.
2.2.2

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, σχετίζονται με τη
δραστηριότητα της Εταιρείας, αλλά είναι υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν
έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές
καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7 Κατάσταση των Ταμιακών Ροών: Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης
Τον Ιανουάριο του 2016, το Συμβούλιο τροποποίησε το ΔΛΠ 7 ώστε να υποχρεωθούν οι οντότητες να
παρέχουν επιπλέον γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2017, δεν
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: Αναγνώριση αναβαλλομένων φορολογικών
απαιτήσεων για μη πραγματοποιημένες ζημιές
Με τις τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 διευκρινίζεται ότι η μείωση κάτω του κόστους της λογιστικής αξίας
ενός χρεωστικού τίτλου σταθερού επιτοκίου που επιμετράται στην εύλογη αξία ενώ η φορολογική του
βάση είναι το κόστος, οδηγεί σε μια εκπεστέα προσωρινή διαφορά και κατά συνέπεια στην
αναγνώριση μια αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Ένα ζήτημα που διευκρινίζεται επίσης
σύμφωνα με την τροποποίηση, είναι πως θα πρέπει να προσδιοριστούν τα πιθανά μελλοντικά
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα συμψηφιστούν για να
εκτιμηθεί αν θα πρέπει να αναγνωριστεί μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή όχι. Επιπλέον
όταν μια οικονομική οντότητα αξιολογεί κατά πόσον φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα στο
μέλλον έναντι των οποίων μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εκπεστέα προσωρινή διαφορά, εξετάζει αν η
φορολογική νομοθεσία περιορίζει τις πηγές των φορολογητέων κερδών έναντι των οποίων μπορεί να
γίνουν εκπτώσεις φόρου. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η
Ιανουαρίου 2017, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχουν επίπτωση
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Μεταφορές των Επενδύσεων σε ακίνητα
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεταφορά ενός ακίνητου, συμπεριλαμβανομένου ενός ακινήτου υπό
κατασκευή ή ανάπτυξη, εντός ή εκτός των επενδύσεων σε ακίνητα, θα πρέπει να πραγματοποιείται
μόνο όταν συντελείται αλλαγή στην χρήση του ακινήτου. Αυτή η αλλαγή στην χρήση
πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί τον ορισμό της επένδυσης σε ακίνητα και
θα πρέπει να τεκμηριώνεται. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την
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1η Ιανουαρίου 2018, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχουν
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Ταξινόμηση
και επιμέτρηση των συναλλαγών που βασίζονται στην αξία μετοχών
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις επιπτώσεις των προϋποθέσεων κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των
παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά, την λογιστική
αντιμετώπιση της υποχρέωσης παρακρατούμενου φόρου για παροχές που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών και τη λογιστική αντιμετώπιση τροποποιήσεων σε συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 2 εφαρμόζονται σε ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα
έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία δεν έχει, ούτε
προτίθεται να προσφέρει προγράμματα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών της.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 ασφαλιστήρια συμβόλαια: Εφαρμόζοντας
χρηματοοικονομικά μέσα, με το ΔΠΧΑ 4 ασφαλιστήρια συμβόλαια

το

ΔΠΧΑ 9

To ΔΠΧΑ 4 τροποποιήθηκε προσφέροντας δύο επιλογές σχετικά με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 μέχρι
να ολοκληρωθεί νέο πρότυπο που θα αντικαταστήσει το ΔΠΧΑ 4 και αφορά τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια. Η μία επιλογή αφορά την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και η άλλη
επιλογή προσφέρει μια κεκαλυμμένη προσέγγιση (overlay approach) στη παρουσίαση της κατάστασης
συνολικού εισοδήματος. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 4 εφαρμόζονται σε ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα
έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία θα εφαρμόσει πλήρως
το ΔΠΧΑ 9 από την 1η Ιανουαρίου 2018
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα
Το νέο πρότυπο καθορίζει τις αρχές αναγνώρισης και επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και μερικών συμβολαίων αγοράς ή
πώλησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το υπάρχον ΔΛΠ 39. Τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, με βάση το
επιχειρηματικό μοντέλο της οντότητας για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Το
ΔΠΧΑ 9 εισαγάγει ένα νέο μοντέλο απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,
αυτό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Το πρότυπο εισάγει επίσης σημαντικές αλλαγές στο
μοντέλο λογιστικής αντιστάθμισης.
Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2018 και δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Το ΔΠΧΑ 15 καθορίζει τις απαιτήσεις αναγνώρισης των εσόδων που εφαρμόζονται σε όλες τις
συμβάσεις με πελάτες, εκτός των συμβάσεων που είναι στο πεδίο εφαρμογής των προτύπων που
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αφορούν τα χρηματοοικονομικά μέσα, τις μισθώσεις και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το ΔΠΧΑ 15
αντικαθιστά τα προηγούμενα πρότυπα (και διερμηνείες) που σχετίζονταν με τα έσοδα.
Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις
συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Επίσης η οντότητα θα αναγνωρίσει ως
περιουσιακό στοιχείο το επαυξητικό κόστος εξασφάλισης μιας σύμβασης με πελάτη, εφόσον εκτιμά
ότι θα ανακτήσει το εν λόγω κόστος. Το ΔΠΧΑ 15 απαιτεί εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, τόσο
ποσοτικές όσο και ποιοτικές, ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να έχουν τη δυνατότητα
να κατανοούν τη φύση, το ποσό, τον χρόνο και την αβεβαιότητα του εσόδου και των ταμειακών ροών
που απορρέουν από τις συμβάσεις με τους πελάτες.
Το ΔΠΧΑ 15 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2018. Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος τις επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 15 στις
οικονομικές καταστάσεις, ωστόσο, η υιοθέτησή του δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε
αυτές.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 15 δεν αλλάζουν τις βασικές αρχές του προτύπου αλλά διευκρινίζουν με
ποιο τρόπο θα πρέπει να εφαρμόζονται κάποιες από αυτές τις αρχές. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν
πώς προσδιορίζεται μια υποχρέωση εκτέλεσης (η υπόσχεση μεταφοράς ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας
σε έναν πελάτη) σε μια σύμβαση, πως καθορίζεται εάν μια Εταιρεία είναι ο κύριος (πάροχος ενός
αγαθού ή υπηρεσίας), ή ο πράκτορας (υπεύθυνος για το διακανονισμό της παράδοσης του αγαθού ή
της υπηρεσίας). Καθορίζεται επίσης αν τα έσοδα από τη χορήγηση μιας άδειας χρήσης θα πρέπει να
αναγνωρίζονται άμεσα ή με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον δίνονται περισσότερες απαλλαγές στην
πρώτη εφαρμογή του προτύπου με σκοπό τη μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις
Το νέο πρότυπο καθορίζει τις αρχές αναγνώρισης, επιμέτρησης, παρουσίασης και γνωστοποίησης των
μισθώσεων για τον μισθωτή και για τον εκμισθωτή. Με την εφαρμογή του νέου προτύπου
καταργούνται το ΔΛΠ 17 Μισθώσεις και οι διερμηνείες ΜΕΔ 15 Λειτουργικές μισθώσεις- Κίνητρα,
ΜΕΔ 27 Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης και
ΕΔΔΠΧΑ 4 Προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση.
Το πρότυπο υιοθετεί ένα ενιαίο μοντέλο λογιστικής αντιμετώπισης των μισθώσεων από το μισθωτή.
Σύμφωνα με αυτό, ο μισθωτής σε μία μίσθωση, απαιτείται να αναγνωρίσει στην κατάσταση
οικονομικής θέσης περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις μισθώσεις με διάρκεια
μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο είναι μικρής αξίας και απόσβεση με
χρηματοοικονομικό έξοδο, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων.
Ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις μισθώσει σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές, και να
ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το πρότυπο επίσης απαιτεί
εκτεταμένες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή.
Το ΔΠΧΑ 16 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της καταστάσεις
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αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντική λόγω της μικρής αξίας των συμβάσεων μίσθωσης που έχει
συνάψει.
ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια
Το ΔΠΧΠ 17 αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4, το οποίο εισήχθη ως προσωρινό Πρότυπο το 2004.
Το ΔΠΧΑ 17 επιλύει τα προβλήματα συγκρισημότητας που δημιουργούνταν από το ΔΠΧΠ 4. Το νέο πρότυπο
απαιτεί να λογιστικοποιούνται όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις κατά τρόπο συνεπή, προς όφελος τόσο των
επενδυτών όσο και των ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα λογιστικοποιούνται με βάση
τις τρέχουσες αξίες, αντί για το ιστορικό κόστος. Οι πληροφορίες θα ενημερώνονται τακτικά, παρέχοντας πιο
χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.
Το ΔΠΧΑ 17 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2021 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη
διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 17 στις οικονομικές της καταστάσεις

2.3 Αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές
H Εταιρεία επανεξέτασε τη λογιστική αντιμετώπιση των επενδύσεων σε ακίνητα. Η Εταιρεία
προηγουμένως επιμετρούσε τις επενδύσεις σε ακίνητα με τη μέθοδο του κόστους, σύμφωνα με την
οποία, οι επενδύσεις σε ακίνητα μετά την αρχική αναγνώριση τους, επιμετρώνταν στο κόστος μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Την 1η Ιανουαρίου 2016, η Εταιρεία επέλεξε να
αλλάξει τη λογιστική μέθοδος για τις επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς πιστεύει ότι το μοντέλο της
εύλογης αξίας παρέχει περισσότερες σχετικές πληροφορίες για τους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων. Η Εταιρεία εφάρμοσε την αλλαγή αυτή στη μέθοδο αποτίμησης αναδρομικά. Ωστόσο
αυτό δεν οδήγησε σε αναπροσαρμογή των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης δεδομένου ότι οι
Επενδύσεις σε ακίνητα που υπήρχαν την 31 Δεκεμβρίου 2015 για σκοπούς ελέγχου απομείωσης είχαν
αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους και είχε αναγνωριστεί ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα. Η
αλλαγή στη μέθοδο επιμέτρησης επέφερε περιορισμένες ανακατατάξεις κονδυλίων στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης και οδήγησε στην αναγνώριση κέρδους ποσού
2.808.488 στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσεως (σημ. 29).
2.4
2.4.1
(α)

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Συναλλαγματικές μετατροπές
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα
του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό
νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα
και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.
(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη
μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες
κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 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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2.4.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την
απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται
ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία
και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής τους ως εξής:
-

Κτίρια
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Λογισμικά Προγράμματα

50
6
10
5
5

έτη
έτη
έτη
έτη
έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων αναθεωρούνται και
αναπροσαρμόζονται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε κάθε τέλος χρήσεως.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.
Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για
το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα
χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή τους.
2.4.3 Επενδύσεις σε ακίνητα
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων και η αναλογία τους επί του
οικοπέδου, τα οποία κατέχει η Εταιρεία με σκοπό την είσπραξη μισθωμάτων ή και την αποκόμιση
κεφαλαιακών κερδών.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται αρχικά στο κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων
συναλλαγής. Μετά από την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη
αξία τους, η οποία αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Κέρδη
ή ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα
περιλαμβάνονται στο κέρδος ή ζημία στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται από
πιστοποιημένο εξωτερικό ανεξάρτητο εκτιμητή.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα παύουν να αναγνωρίζονται κατά τη διάθεση τους ή όταν αποσύρονται
μονίμως από τη χρήση και δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη διάθεσή τους.
Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση των επενδύσεων σε ακίνητα
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προσδιορίζονται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας
τους και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο της απόσυρσης ή της διάθεσης.
Μεταφορές προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα γίνονται όταν υπάρχει μια μεταβολή στη χρήση. Για
μια μεταφορά από επένδυση σε ακίνητα σε ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο, το τεκμαρτό κόστος του
ακινήτου για μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση είναι η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία
της μεταβολής της χρήσης. Αν ένα ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο γίνει επένδυση σε ακίνητα, κάθε
διαφορά κατά αυτή την ημερομηνία μεταξύ της λογιστικής αξίας του ακινήτου και της εύλογης αξίας
του αντιμετωπίζεται ως διαφορά αναπροσαρμογής.
2.4.4 Μισθώσεις
Η Εταιρία ως μισθωτής
Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου
στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της
υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο
στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα,
καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις.
Το μέρος του
χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική
μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και
της διάρκειας μίσθωσής τους, εκτός αν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρία θα αποκτήσει
κυριότητα των παγίων στη λήξη της μίσθωσης οπότε αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
τους. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης η Εταιρία δεν είχε συνάψει
χρηματοδοτικές μισθώσεις ούτε υπήρχαν υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές μισθωμάτων βάσει μιας λειτουργικής
μίσθωσης αναγνωρίζονται σε βάρος των αποτελεσμάτων, με την ευθεία μέθοδο, σε όλη τη διάρκεια
της μίσθωσης.
Η Εταιρία ως εκμισθωτής
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από την Εταιρία
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της κάθε μίσθωσης. Τα αρχικά άμεσα
κόστη που επιβαρύνουν την Εταιρία κατά τη διαπραγμάτευση μιας λειτουργικής μίσθωσης
προστίθενται στη λογιστική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης στην ίδια βάση με το έσοδο της μίσθωσης.
2.4.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η
οποία είναι 5 έτη.
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Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν
πραγματοποιούνται.
2.4.6 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Οι λογιστικές αξίες των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ελέγχονται για σκοπούς
απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην
είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο
ποσό του, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως
η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον το κόστος διάθεσης και της αξίας χρήσης. Εύλογη
αξία μείον το κόστος διάθεσης είναι η τιμή που θα λαμβάνονταν για την πώληση ενός περιουσιακού
στοιχείου σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά, μετά την αφαίρεση κάθε
πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν
από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει
από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού
της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι
ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά
2.4.7 Χρηματοοικονομικά μέσα
α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
i. Ταξινόμηση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.
Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση
προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση.
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση
σε σύντομο χρονικό διάστημα ή που έχουν ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη Διοίκηση. Τα
παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία, εκτός εάν έχουν χαρακτηριστεί ως μέσα
αντιστάθμισης.
Στην κατηγορία αυτή η Εταιρεία έχει ταξινομήσει μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και παράγωγα.
(β) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου.
Τα Δάνεια και απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από χρεώστες
ασφαλίστρων και συνεργάτες, απαιτήσεις από αντασφαλιστές και λοιπές απαιτήσεις. Για τις
απαιτήσεις από ασφάλιστρα βλέπε κατωτέρω τη σημείωση 2.4.8.
(γ) Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις
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Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Στην κατηγορία αυτή η Εταιρεία έχει ταξινομήσει έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου.
(δ) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται
σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε 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.
Στην κατηγορία αυτή η Εταιρεία έχει ταξινομήσει κρατικά και εταιρικά ομόλογα.
ii. Αρχική αναγνώριση και παύση αναγνώρισης
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν καθίσταται ένας εκ των
συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά
δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή το
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο μεταβιβαστεί και η μεταβίβαση πληροί τους όρους για
διαγραφή.
iii. Επιμέτρηση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, κατά την αρχική αναγνώριση επιμετρώνται στην
εύλογη αξία τους (που συνήθως ισούται με το κόστος ή το τίμημα απόκτησης τους) πλέον του
κόστους συναλλαγής που αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση τους με εξαίρεση τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων των οποίων οι
δαπάνες συναλλαγής αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές
της εύλογης αξίας των Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που προκύπτουν.
Τα Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται μεταγενέστερα
στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα,
μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση. Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή
οι ζημιές που έχουν σωρευτεί στην καθαρή θέση μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης
που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα και αφορούν επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους δεν
αναστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων.
Τα Δάνεια και απαιτήσεις και οι Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις, μετά την αρχική
αναγνώριση αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου, μείον απομείωση. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη τυχόν υπέρ
ή υπό το άρτιο ποσά κατά την απόκτηση ή κόστη συναλλαγής. Η απόσβεση περιλαμβάνεται στα
Έσοδα επενδύσεων στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως τόκος. Οι ζημίες που προκύπτουν από την
απομείωση καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε
χρηματιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία
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δε διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση
τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που
διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Στις περιπτώσεις που η εύλογη αξία δεν
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο
κόστος κτήσης μείον απομείωση.
iv. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει
απομειωθεί.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον
υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστος κτήσεως,
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος (Δάνεια και απαιτήσεις
και
Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις) και τα Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία.
Στον υπολογισμό απομείωσης των επενδύσεων που έχουν αναγνωριστεί ως διαθέσιμες προς πώληση,
λαμβάνεται υπόψη τυχόν σημαντική και παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της επένδυσης κάτω
από το κόστος της. Όπου υπάρχει τέτοια ένδειξη για τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία, η συσσωρευμένη ζημία, που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους
αγοράς και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τις ζημίες απομείωσης του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως ως έξοδο στα αποτελέσματα,
μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα.
Η ανακτήσιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να
διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, προσδιορίζεται βάσει της παρούσας αξίας των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του
περιουσιακού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Στην περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης της αξίας ενός χρεωστικού τίτλου που έχει ταξινομηθεί ως
Διαθέσιμος προς πώληση, η ζημία που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί μέσω αποτελεσμάτων
αναστρέφεται στα αποτελέσματα. Ζημίες απομείωσης σε συμμετοχικούς τίτλους που αναγνωρίστηκαν
ως έξοδο στα αποτελέσματα, δεν αντιστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.
β. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
i. Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, ως
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια, υποχρεώσεις,
ή ως παράγωγα που προσδιορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης σε μια αποτελεσματική αντιστάθμιση,
αναλόγως.
Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και, στην
περίπτωση των δανείων καθαρά από τα άμεσα έξοδα της συναλλαγής.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις.
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ii. Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Οι εμπορικές υποχρεώσεις και λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρίας αποτιμώνται μεταγενέστερα σύμφωνα
με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
γ. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό
παρουσιάζεται στον ισολογισμό, όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που
αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η
απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα.
2.4.8 Απαιτήσεις από ασφάλιστρα
Οι απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων περιλαμβάνουν ασφάλιστρα από ασφαλισμένους και
συνεργάτες με δικαίωμα είσπραξης. Η Εταιρεία έχει καταρτίσει συμβάσεις για την παροχή πίστωσης
χρόνου στους συνεργάτες για την είσπραξη των ασφαλίστρων στα πλαίσια των οριζομένων από το
άρθρο 169 του ν. 4261/2014 και σύμφωνα με το άρθρο 146 του ν. 4364/2016. Οι εισπράξεις των
ασφαλίστρων κατά κανόνα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διαδικασία
Διαχείρισης Παραγωγής και Είσπραξης Ασφαλίστρων . Οι απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων
καταχωρούνται στα Βιβλία της εταιρείας την ημερομηνία έκδοσης των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.
Κατά την εκάστοτε περίοδο και ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα
των εισπρακτέων λογαριασμών εκτιμάται βάσει ιστορικών τάσεων και στατιστικών δεδομένων, και
σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συμβούν και μπορούν να
ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς
πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
2.4.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Τα στοιχεία
των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία.
2.4.10 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές
περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.
Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως
ότου οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών
καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια
κεφάλαια.
2.4.11 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση αντίστοιχα.
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Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού αποτελέσματος σύμφωνα με τους
φορολογικούς νόμους που ισχύουν στη Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος
περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρίας όπως
αναμορφώνονται στην φορολογική της δήλωση και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά
θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές.
Αναβαλλόμενος φόρος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και
φορολογικούς νόμους) που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε
ισχύ όταν η αναβαλλόμενη απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
θα τακτοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις όταν διακανονίζονται στην ίδια φορολογική αρχή.
2.4.12 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων
εισφορών (κρατικά προγράμματα) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά.
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό
υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν
καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης
πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από μεταβολές
στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο που
προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα.
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(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η εταιρεία, είτε τερματίζει την
απασχόληση εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση εργαζομένων να δεχθούν
προσφορά παροχών από την εταιρεία σε αντάλλαγμα του τερματισμού της απασχόλησης τους. Η
εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές τερματισμού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την
προγενέστερη μεταξύ των ακόλουθων ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν δύναται
πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών· και β) όταν η οικονομική οντότητα
αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την
καταβολή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που
οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. ΄
(δ) Σχέδιο παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης
Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζομένων, στους οποίους παρέχονται δωρεάν μετοχές σύμφωνα
με δικαίωμα προαίρεσης, καταχωρείται ως έξοδο. Το σύνολο του εξόδου καταχωρείται κατά τη
διάρκεια της περιόδου ωρίμανσης αυτών των δικαιωμάτων και προσδιορίζεται με βάση την εύλογη
αξία των δικαιωμάτων που παρέχονται. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η εταιρεία επανεξετάζει τις
εκτιμήσεις του για τον αριθμό των δικαιωμάτων που αναμένεται ν’ ασκηθούν και καταχωρεί την τυχόν
υπάρχουσα προσαρμογή, στα αποτελέσματα με αντίστοιχη επίδραση στα ίδια κεφάλαια. Κατά την
άσκηση των δικαιωμάτων τα ποσά που εισπράττονται, αφαιρουμένων των εξόδων συναλλαγής,
καταχωρούνται στο μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αξία) και στο υπέρ το άρτιο. Η εταιρεία δεν έχει
σε ισχύ πρόγραμμα παροχών συμμετοχικών τίτλων (μετοχών) .
2.4.13 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων
- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης
- Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι ουσιώδης, το ποσό της πρόβλεψης είναι η
παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό της δέσμευσης. Το
επιτόκιο προεξόφλησης θα είναι ένα προ φόρου επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της
αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους.
2.4.14 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρία
και τα έσοδα μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα, ανεξάρτητα από το πότε λαμβάνεται το τίμημα. Τα
έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος,
λαμβανομένων υπόψη των συμβατικά καθορισμένων όρων πληρωμής καθαρά από φόρους, δασμούς,
εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων από ασφαλιστήρια συμβόλαια περιγράφεται
στην σημείωση 2.4.17 . Η αναγνώριση των λοιπών εσόδων της Εταιρείας έχει ως εξής:
(α) Έσοδα αμοιβών και προμηθειών
Οι προμήθειες και τα συναφή έσοδα καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης στην οποία
παρασχέθηκαν οι σχετικές με αυτά υπηρεσίες.
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(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο
ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο
επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
(γ) Μερίσματα
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης από τους
μετόχους, δηλαδή μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.
2.4.15 Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.
2.4.16 Διανομή μερισμάτων
Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
2.4.17 Ασφαλιστικές δραστηριότητες
(α) Διαχωρισμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι εκείνα τα συμβόλαια με τα οποία μεταφέρεται σημαντικός
ασφαλιστικός κίνδυνος από τον ασφαλιζόμενο στην ασφαλιστική εταιρεία και όπου η ασφαλιστική
εταιρεία αποδέχεται να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση επέλευσης καθορισμένου
αβέβαιου μελλοντικού συμβάντος που επηρεάζει αρνητικά τον ασφαλιζόμενο.
(β) Ταξινόμηση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία ασφαλίσεων Ζημιών, σύμφωνα με τη
φύση του ασφαλισμένου κινδύνου.
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών
Τα ασφάλιστρα και τα δικαιώματα των συμβολαίων αναγνωρίζονται ως έσοδα (δεδουλευμένα)
αναλογικά με την περίοδο διάρκειας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Κατά την ημερομηνία
κλεισίματος των Οικονομικών Καταστάσεων το ποσό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και
δικαιωμάτων συμβολαίων που αναλογεί στην επόμενη χρήση μεταφέρεται στο απόθεμα μη
δεδουλευμένων ασφαλίστρων και μέσω αυτού στα αποτελέσματα της επόμενης περιόδου στην οποία
αναλογούν. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται πριν την μείωση των αναλογουσών προμηθειών.
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών – Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα Συμβόλαια που εκδίδει η Εταιρεία για την κάλυψη του
κινδύνου της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων (Α.Ε. Αυτοκινήτων).
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών – Λοιπών Κλάδων
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που καλύπτουν τους κινδύνους που
περιλαμβάνονται στους Κλάδους Πυρός (π.χ. πυρός, σεισμού, κλοπής κλπ), Γενικής Αστικής Ευθύνης,
Μεταφορών, Ατυχημάτων, Ασθένειας, Βοήθειας, Σκαφών, Νομικής Προστασίας, Σωμάτων Χερσαίων
Οχημάτων και Λοιπών Ζημιών
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(γ) Ασφαλιστικές Προβλέψεις
Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αντιπροσωπεύουν εκτιμήσεις για τις μελλοντικές χρηματοροές που θα
προκύψουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων. Διακρίνονται τα
ακόλουθα είδη:
ι) Προβλέψεις για μη δουλευμένα ασφάλιστρα
Αντιπροσωπεύουν το μέρος των καθαρών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που καλύπτει κατ’ αναλογία
την περίοδο από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων μέχρι τη λήξη της περιόδου
για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα στα αντίστοιχα μητρώα της Εταιρείας.
ιι) Απόθεμα Κινδύνων εν Ισχύ (AKEI)
Το ΑΚΕΙ υπολογίζεται από τον Υπεύθυνο Αναλογιστή βάσει πρόβλεψης για τις ασφαλιστικές
αποζημιώσεις και τα Έξοδα Διοίκησης, εξαιρουμένων των Εξόδων Επενδύσεων, που αναμένεται να
προκύψουν μετά την ημερομηνία υπολογισμού του ΑΚΕΙ και έως την λήξη της ασφάλισης των
υφισταμένων, κατά την ημερομηνία υπολογισμού, ασφαλιστικών συμβάσεων του Χαρτοφυλακίου.
Το ΑΚΕΙ ισούται με το ποσό, το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω παράγραφο μειωμένο κατά το
σύνολο των ΑΜΔΑ και ΑΔΑ εφόσον έχουν αφαιρεθεί τα Έξοδα Πρόσκτησης που αντιστοιχούν στο
σύνολο αυτό.
Α.Κ.Ε.Ι. = [ΠΡΟΒΛΕΨΗ παρ.1]
Πρόσκτησης ΑΔΑ]

- [ ΑΜΔΑ + ΑΔΑ

- Έξοδα Πρόσκτησης ΑΜΔΑ - Έξοδα

Κατά τον υπολογισμό του ΑΚΕΙ δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προβλεπόμενες αποδόσεις των
επενδύσεων της Εταιρείας.
ιιι) Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών (ΑΕΖ)
Αφορά υποχρεώσεις για ζημίες που έχουν συμβεί και αναγγελθεί αλλά δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Αρχικώς οι εκκρεμείς αποζημιώσεις
σχηματίζονται με τη μέθοδο «φάκελο προς φάκελο» κατόπιν υπολογισμού του κόστους κάθε ζημίας με
βάση τα υπάρχοντα στοιχεία (πραγματογνωμοσύνες, ιατρικές εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.)
κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.
Το ανωτέρω υπολογιζόμενο και σχηματιζόμενο ΑΕΖ, προσαυξάνεται ανά κλάδο ασφάλισης από τον
Υπεύθυνο Αναλογιστή κατά το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ακόλουθων προβλέψεων, οι
οποίες υπολογίζονται σε συλλογική βάση:
α) Πρόβλεψη για ζημιές που έχουν επέλθει αλλά δεν έχουν αναγγελθεί (δηλωθεί) (Ιncurred Βut Νot
Reported -IBNR): η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει τις αξιώσεις από ασφαλιστικούς κινδύνους που
έχουν επέλθει αλλά δεν δηλώθηκαν μέχρι την ημερομηνία του υπολογισμού.
β) Πρόβλεψη για τη μελλοντική εξέλιξη του συνολικού ποσού που θα απαιτηθεί, πλέον εκείνου που
ήδη σχηματίσθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 3/133/18.11.2008 απόφασης
της Δ.Ε.Ι.Α, για την πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών αποζημιώσεων και Άμεσων Εξόδων
Διακανονισμού, τα οποία αναμένεται ότι θα προκύψουν για τον τελικό και οριστικό διακανονισμό από
την Εταιρεία όλων των αξιώσεων από δηλωθέντες και μη κινδύνους που έχουν επέλθει κατά την
ημερομηνία υπολογισμού του ΑΕΖ.
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γ) Πρόβλεψη μελλοντικών πληρωμών για ζημίες που έχουν ήδη διακανονισθεί (κλεισθείσες ζημίες)
κατά την ημερομηνία υπολογισμού, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο να αναβιώσουν κατ’ εκτίμηση της
Εταιρείας,
Το ΑΕΖ τέλος, προσαυξάνεται περαιτέρω κατά το ποσό της πρόβλεψης των Εμμέσων Εξόδων
Διακανονισμού (U.L.A.E.), η οποία αντανακλά υποχρεωτικά την εκτίμηση της Εταιρείας για το ύψος
των εξόδων αυτών, τα οποία αναμένεται ότι θα προκύψουν από την ημερομηνία του υπολογισμού του
αποθέματος μέχρι τον τελικό και οριστικό διακανονισμό όλων των αξιώσεων που προκύπτουν από
τους επελθόντες κατά την ημερομηνία υπολογισμού του αποθέματος κινδύνους δηλωθέντες ή μη.
(δ) Μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης
Οι προμήθειες και τα άλλα έξοδα πρόσκτησης που αναλογούν στην επόμενη χρήση τόσο των νέων
συμβολαίων όσο και των ανανεώσεων των υφιστάμενων συμβολαίων απεικονίζονται στο λογαριασμό
του Ενεργητικού «Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επομένων χρήσεων» και κατανέμονται στις
χρήσεις ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Όλα τα άλλα κόστη,
καταχωρίζονται ως έξοδα όταν προκύπτουν. Η κατανομή τους στις επόμενες περιόδους διενεργείται
κατά το κλείσιμο της εκάστοτε τρέχουσας περιόδου.
(δ) Αντασφαλιστικές συμβάσεις
Τα οφέλη που λαμβάνει η εταιρεία από τις αντασφαλιστικές συμβάσεις που έχει συνάψει
αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού «Απαιτήσεις από Αντασφαλιστές». Οι υποχρεώσεις προς
τους αντασφαλιστές αφορούν κυρίως τα οφειλόμενα αντασφάλιστρα μειωμένα με τις αναλογούσες
προμήθειες που λαμβάνει η Εταιρεία από τους αντασφαλιστές και την συμμετοχή αυτών στις
πληρωθείσες ζημιές.
Η Εταιρεία εξετάζει αν οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές έχουν υποστεί απομείωση κατά την
ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών της καταστάσεων οπότε και μειώνει τη λογιστική αξία τους
αναλόγως και αναγνωρίζει τη ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα. Μία απαίτηση από αντασφαλιστή
είναι απομειωμένη όταν και μόνον όταν:
(i)

(ii)

Υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις, ως αποτέλεσμα γεγονότος που συνέβη μετά την
αρχική αναγνώριση της απαίτησης, ότι η Εταιρεία ενδέχεται να μην εισπράξει ολόκληρο
το ποσό που της αναλογεί σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου και
το γεγονός αυτό έχει αξιόπιστα μετρήσιμη επίδραση στα ποσά τα οποία η Εταιρεία θα
εισπράξει από τον αντασφαλιστή.
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων
3.1

Ασφαλιστικός κίνδυνος

3.1.1 Γενικά
Ως Κίνδυνος ορίζεται η αβεβαιότητα σχετικά με την επέλευση ενός ασφαλισμένου γεγονότος. Ως
Ασφαλιστικός Κίνδυνος ορίζεται ο υφιστάμενος ή μελλοντικός κίνδυνος που προέρχεται από τις
ζημιές ή δυσμενείς μεταβολές στην αξία των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, λόγω ακατάλληλων
παραδοχών κατά την τιμολόγηση, σχηματισμό προβλέψεων και υπολογισμού αποθεμάτων.
Τα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρεία καλύπτουν όλο το φάσμα των Γενικών Ασφαλίσεων εκτός των
Πιστώσεων, Εγγυήσεων, αεροσκαφών και σιδηροδρομικών οχημάτων. Η δημιουργία ενός
χαρτοφυλακίου, ανθεκτικού σε μεγάλες μεταβολές (που θα προκύψουν στις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις), πρέπει να χαρακτηρίζεται από το μέγεθός του και την ποιότητά του. Σε θεωρητικό και
εμπειρικό επίπεδο, ένα χαρτοφυλάκιο με κατάλληλη διασπορά κινδύνων απορροφά την σχετική
μεταβλητότητα χωρίς να επηρεάζεται συνολικά από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου σε κάποιο
υποσύνολό του. Επιπλέον, με την εφαρμογή κατάλληλης στρατηγικής και εφαρμογής πολιτικών και
διαδικασιών, η Εταιρεία στοχεύει στην αγορά ασφαλιστικού κινδύνου ώστε να μην μεταβάλλονται
σημαντικά οι αναμενόμενες αποζημιώσεις. Η επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου αλλά και η
αντιμετώπιση των κινδύνων που πηγάζουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, πραγματοποιείται κυρίως
με την εφαρμογή της εγκεκριμένης διαδικασίας ανάληψης κινδύνου, διαχείρισης αποζημιώσεων, της
αντασφαλιστικής πολιτικής καθώς και με την ορθή πρόβλεψη των εκκρεμών αποζημιώσεων που
περιλαμβάνεται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.
Το ύψος της πρόβλεψης των εκκρεμών αποζημιώσεων εκτιμάται με τη μέθοδο «Φάκελο προς
Φάκελο» λαμβάνοντας υπόψιν όλους εκείνους τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν το
τελικό καταβληθέν ποσό. Επιπλέον, η Εταιρεία με αποδεκτές αναλογιστικά μεθόδους που βασίζονται
στην ιστορική εξέλιξη πληρωμών και σχηματισμένων αποθεμάτων συλλογικά, σχηματίζει το
Πρόσθετο Απόθεμα.
Τέλος, ο ασφαλιστικός κίνδυνος μερίζεται μέσω της αντασφάλισης για περιπτώσεις ολόκληρου του
χαρτοφυλακίου (συμβατική εκχώρηση) ή και σε ειδικές περιπτώσεις (προαιρετική εκχώρηση). Η
Εταιρεία επιλέγει συμβατικούς αλλά και προαιρετικούς αντασφαλιστές ανάλογα με το είδος του
κινδύνου τον οποίον θέλει να εκχωρήσει.
Ο κάτωθι πίνακας αναλύει τα συγκεντρωτικά όρια κινδύνων (ανά συμβάν/άτομο) των
αντασφαλιστικών συμβάσεων ανά Κλάδο και ανά τύπο της σύμβασης, μέσω των οποίων περιορίζεται
ο ασφαλιστικός κίνδυνος της Εταιρείας.
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Ανάλυση Αντασφαλιστικών Συμβάσεων σε Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια και τύπο σύμβασης
Ανάλυση Ορίων Αντασφαλιστικών Συμβάσεων

Έτος
Κλάδος
Πυρός (Proportional)
Περιουσίας
Ενυπόθηκων
Τεχνικές Ασφάλειες Proportional
Μεταφορών (Proportional)
Αυτοκινήτων Αστική Ευθύνη (Excess of Loss)
Επαγγελματική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων
(Proportional)
Γενική Αστική Ευθύνη

Περιβαλλοντική Ευθύνη Μεταφορά

Περιβαλλοντική Ευθύνη Αποθήκευση

Ευθύνη Προϊόντος

Εργοδοτική Ευθύνη
Κρύσταλλα
Μεταφορά Χρημάτων
Χρηματοκιβώτιο
Ληστεία
Εμπιστοσύνη Υπαλλήλων
Σκαφών Σώμα
Σκαφών Αστική Ευθύνη

ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ
2016
2015

1.000.000
450.000
1.000.000
240.000
500.000

60.000 / άτομο
Προσωπικού Ατυχήματος (Proportional)

800.000
450.000
800.000
240.000
500.000

375.185
360.000 /
γεγονός
600.000
συνολικά
300.000 /
γεγονός &
συνολικά
150.000 /
γεγονός &
συνολικά
150.000 /
γεγονός &
συνολικά
150.000 /
γεγονός
225.000 /
συνολικά
9.000
30.000
30.000
3.000
3.000
160.000
240.000

225.000
συνολικά

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
2016
2015

4.000.000
1.150.000
4.000.000
960.000
απεριόριστο

0

875.432

150.000 /
γεγονός
225.000 /
συνολικά
9.000
30.000
30.000
3.000
3.000
160.000
240.000

840.000 /
γεγονός
1.400.000
συνολικά
700.000 /
γεγονός &
συνολικά
350.000 /
γεγονός &
συνολικά
350.000 /
γεγονός &
συνολικά
350.000 /
γεγονός
525.000 /
συνολικά
21.000
70.000
70.000
7.000
7.000
640.000
560.000

360.000 /
γεγονός
600.000
συνολικά
-

-

-

3.200.000
1.150.000
3.200.000
960.000
απεριόριστο
1.120.200
840.000 /
γεγονός
1.400.000
συνολικά
-

-

350.000 /
γεγονός
525.000 /
συνολικά
21.000
70.000
70.000
7.000
7.000
640.000
560.000

60.000 / άτομο 140.000 / άτομο 140.000 / άτομο
225.000
συνολικά

525.000
συνολικά

525.000
συνολικά

ΣΥΝΟΛΟ
2016
2015

5.000.000
1.500.000
5.000.000
1.200.000
απεριόριστο

4.000.000
1.500.000
4.000.000
1.200.000
απεριόριστο

1.250.618

1.120.200

1.200.000 /
1.200.000 /
γεγονός
γεγονός
2.000.000
2.000.000
συνολικά
συνολικά
1.000.000 /
γεγονός &
συνολικά
500.000 /
γεγονός &
συνολικά
500.000 /
γεγονός &
συνολικά
500.000 /
500.000 /
γεγονός
γεγονός
750.000 /
750.000 /
συνολικά
συνολικά
30.000
30.000
100.000
100.000
100.000
100.000
10.000
10.000
10.000
10.000
800.000
800.000
800.000
800.000
200.000 /
200.000 /
άτομο
άτομο
750.000
750.000
συνολικά
συνολικά

Μεγάλη συγκέντρωση κινδύνου υπάρχει και στην κάλυψη σεισμών. Η συσσώρευση κεφαλαίων
σεισμού έχει ως εξής:
Ζώνη κινδύνου

Στερεά Ελλάδα (εκτός Αθηνών και Πειραιώς)
Αθήνα και Πειραιάς
Υπόλοιπη Ελλάδα
Σύνολο

2016
2015
Πλήθος
Ασφαλιζόμενα
Πλήθος
Ασφαλιζόμενα
Ασφαλισμένων
Κεφάλαια
Ασφαλισμένων
Κεφάλαια
1230 198.898.402 €
1481 219.624.266 €
3303 478.835.726 €
3030 419.284.185 €
3958 623.092.533 €
3686 552.507.451 €
8.491 1.300.826.661 €
8.197 1.191.415.902 €

Παρακάτω αναλύεται η συχνότητα και σφοδρότητα των ατυχημάτων :

Α.Ε.Α.
ΠΥΡΟΣ

2016
2015
Μέση Συχνότητα Μέση Σφοδρότητα Μέση Συχνότητα Μέση Σφοδρότητα
7,69
1.332,08
7,32
1.252,63
1,59
1.158,65
1,80
1.598,01
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3.1.2 Έλεγχος επάρκειας των αποθεμάτων που συνδέονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών
Το Δ.Π.Χ.Α. 4 απαιτεί τη διενέργεια ελέγχου για το αν οι αναγνωρισμένες ασφαλιστικές προβλέψεις
(μείον τα μη δουλευμένα έξοδα πρόσκτησης και τα σχετιζόμενα άϋλα στοιχεία Ενεργητικού) είναι
επαρκή για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Στην
περίπτωση όπου διαπιστώνεται υστέρηση των προβλέψεων αυτών, σχηματίζεται ισόποση πρόβλεψη
σε βάρος των αποτελεσμάτων.
Για την εκτίμηση της επάρκειας των αποθεμάτων εκκρεμών αποζημιώσεων («φάκελο προς φάκελο»
και IBNR) εφαρμόσθηκαν ενδεδειγμένα αναλογιστικά μοντέλα συμβατά με το χαρτοφυλάκιο της
Εταιρείας.
H Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει έλεγχο σε όλους τους κλάδους τους οποίους ασκεί. Οι μέθοδοι που
ακολουθήθηκαν, καθώς και όλες οι επιμέρους παραδοχές αναλύονται λεπτομερώς στην Αναλογιστική
Έκθεση Τεχνικών Αποθεμάτων.
Για τον έλεγχο επάρκειας εφαρμόστηκαν μέθοδοι προβολής του συνολικού κόστους ζημιών,
χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία, ομαδοποιημένα ανά έτος ατυχήματος και λαμβάνοντας υπόψη
την ετήσια μεταβολή κόστους. Οι κύριες αναλογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν την
προβολή ζημιών με τη χρήση τριγώνων, οι οποίες βασίζονται στην υπόθεση ότι οι σχέσεις αναλογίας
που ίσχυσαν κατά το πρόσφατο παρελθόν μεταξύ των ποσών συνολικών ζημιών (πληρωθεισών +
εκκρεμών), θα επαναληφθούν και στο μέλλον.
3.1.3 Ανάλυση ευαισθησίας
Στην Αναλογιστική Έκθεση Τεχνικών αποθεμάτων της εταιρείας με 31.12.2016, αναφέρονται οι
εκτιμήσεις για περιπτώσεις ακραίων (χειρότερων) σεναρίων. Ειδικότερα ως ακραία σενάρια
εκτιμήθηκαν α) για τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων η αύξηση του δείκτη ζημιών, για τα έτη
2014,2015 και 2016, κατά 3% που θα επέφερε αύξηση των προβλέψεων εκκρεμών ζημιών κατά €
1.789 χιλ. περίπου και β) για τους λοιπούς (πλην αστικής ευθύνης αυτοκινήτων) κλάδους αύξηση του
δείκτη ζημιών για τα έτη 2014,2015 και 2016, κατά 2% που θα επέφερε αύξηση των προβλέψεων
εκκρεμών ζημιών κατά € 336 χιλ. περίπου.
3.1.4 Εκτίμηση τελικού κόστους αποζημιώσεων
Το εκτιμώμενο τελικό κόστος των ασφαλιστικών αποζημιώσεων γενικών κλάδων το οποίο
υπολογίσθηκε με βάση το έτος ατυχήματος, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 αναλύεται ως εξής :
Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου
ΕΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ΣΥΝΟΛΟ
Συνολικές Πληρωμές (01/01/2004 - 31/12/2016) 58.655.402 13.594.306 12.100.450 10.639.361 8.371.968 6.193.282 5.834.259 4.308.468 119.697.496
ΑΕΖ 31/12/2016
1.593.350
470.550
886.600 1.833.515 2.064.565 3.753.280 2.977.657 7.073.357 20.652.874
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
60.248.752 14.064.856 12.987.050 12.472.876 10.436.533 9.946.562 8.811.916 11.381.825 140.350.370

Λοιποί κλάδοι
ΕΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ΣΥΝΟΛΟ
Συνολικές Πληρωμές (01/01/2004 - 31/12/2016)
5.549.645 1.689.614 1.960.711 1.687.467 1.100.064
909.619 1.167.815
899.519 14.964.455
923.931
ΑΕΖ 31/12/2016
20.250
39.200
98.700
70.850
45.270
95.178
148.598
405.885
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
5.569.895 1.728.814 2.059.411 1.758.317 1.145.334 1.004.797 1.316.413 1.305.404 15.888.386

3.2

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος

3.2.1 Επιτοκιακός Κίνδυνος
Ο Επιτοκιακός Κίνδυνος επηρεάζει σημαντικά τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της
Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας. Ο κίνδυνος επιτοκίου αναφέρεται στις μεταβολές των
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μελλοντικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων εξαιτίας των διακυμάνσεων στα
επιτόκια. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την παρούσα αξία των
αναμενόμενων ροών από μια επένδυση ή μία υποχρέωση. Η Εταιρεία παρακολουθεί τις επιπτώσεις του
επιτοκιακού κινδύνου εξετάζοντας την διάρκεια του χαρτοφυλακίου χρεογράφων του καθώς και των
σχετικών του υποχρεώσεων σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις αγορές χρήματος και επενδύει
σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου της σε ομόλογα σταθερού επιτοκίου με διάρκεια αντίστοιχη των
σχετικών υποχρεώσεων. Αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία εισοδήματος, οι πίνακες που
ακολουθούν παραθέτουν το προφίλ των έντοκων χρηματοοικονομικών μέσων της εταιρείας και τα
μέσα πραγματικά επιτόκια τους κατά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης και τις
περιόδους λήξης ή επανεκτίμησης. Έντοκες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, δεν υπάρχουν.
Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, το προφίλ των έντοκων χρηματοοικονομικών μέσων της
Εταιρείας είχε ως εξής:
2016
Κυμαινόμενο
επιτόκιο

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

Σταθερό επιτόκιο

2015
Σύνολο

Κυμαινόμενο
επιτόκιο

Σταθερό επιτόκιο

Σύνολο

-

22.177.205

22.177.205

-

20.560.170

20.560.170

-

1.298.930
42.728.583
66.204.718

1.298.930
42.728.583
66.204.718

-

46.727.265
67.287.435

46.727.265
67.287.435

3.2.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία προκύπτει από την πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος
να προκαλέσει οικονομική ζημία λόγω αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται
τις επιμέρους εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο όπως επίσης και τις συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.
Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου
Οι κύριοι αντισυμβαλλόμενοι που συνεπάγονται υψηλή συγκέντρωση κινδύνου για την Εταιρεία είναι
οι αντασφαλιστές και οι εκδότες χρεογράφων (Κρατικά Ομόλογα, Εταιρικά Ομόλογα, Έντοκα
Γραμμάτια κλπ) και οι χρεώστες ασφαλίστρων. Στο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων
ορίζονται συγκεκριμένα πρότυπα πιστωτικής αξιολόγησης.
Ένα ακόμη είδος συγκέντρωσης κινδύνου που αναγνωρίζει και παρακολουθεί η Εταιρεία σχετίζεται με
τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις καταθέσεις προθεσμίας που διατηρεί σε ορισμένους
αντισυμβαλλόμενους.
Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αφορά μόνο κυρίως στοιχεία του ισολογισμού.
Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό έχει ως εξής:
Μέγιστη έκθεση
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη
Χρεώστες ασφαλίστρων
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων που φέρουν πιστωτικό κίνδυνο

31/12/2016
22.177.205
1.298.930
755.897
677.000
1.233.297
42.728.583
68.870.912

31/12/2015
20.560.170
381.776
600.414
1.500.376
46.727.265
69.770.001
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Πιστωτικός κίνδυνος από χρεωστικούς τίτλους:
Οι πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από τους χρεωστικούς τίτλους συνίσταται στην αδυναμία του
εκδότη να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να αποπληρώσει την ονομαστική αξία του ομολόγου όταν
επέλθει η ωρίμανση και η ημερομηνία εξόφλησης αυτού. Σύμφωνα με το Πλαίσιο Διαχείρισης
Χρηματοοικονομικών Κινδύνων της Εταιρείας, οι πιστωτικές αξιολογήσεις που παρέχονται από
ανεξάρτητους οίκους αξιολόγησης χρησιμοποιούνται ως πρωταρχικό κριτήριο για την αξιολόγηση του
πιστωτικού κινδύνου που ενέχουν οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την
πιστοληπτική αξιολόγηση των οίκων Standard & Poor’s, Fitch και Moody’s και επιλέγει την
υψηλότερη μεταξύ των τριών.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από χρεωστικούς τίτλους με
βάση την αξιολόγηση του εκδότη του τίτλου:
Aξιολόγηση 31/12/2016

% Επί συνόλου
Χρεωστικών
τίτλων

Aξιολόγηση

31/12/2015

% Επί συνόλου
Χρεωστικών
τίτλων

B

5.803.225

28,23%

Κρατικά Ομόλογα (ΟΕΔ)

B

6.348.546

27,04%

Έντοκα Γραμμάτια
Ελληνικού Δημοσίου

Β

1.298.930

5,53%

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
N/R

1.892.083
3.549.647
4.299.621
2.805.299
1.251.259
1.008.265
1.022.485
15.828.659
23.476.136

8,06%
15,12%
18,31%
11,95%
5,33%
4,29%
4,36%
0,00%
67,42%
100,00%

Εταιρικά Ομόλογα

Σύνολο Χρεωστικών τίτλων

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
N/R

1.380.705
3.295.499
1.590.504
1.768.244
1.871.130
1.322.576
1.063.686
2.464.601
14.756.945
20.560.170

0,00%
6,72%
16,03%
7,74%
8,60%
9,10%
6,43%
5,17%
11,99%
71,77%
100,00%

Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου από απαιτήσεις αντασφάλισης
Οι αντασφαλιστές μπορεί να μην είναι σε θέση να καλύψουν την αναλογία τους επί των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων ή επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που έχουν ήδη καταβληθεί στους
δικαιούχους. Οι ασφαλιζόμενοι όπως επίσης και οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία (Δίκτυα
Πώλησης-Διαμεσολαβούντες) μπορεί να μην δύνανται να καταβάλουν τα ποσά ασφαλίστρων που
είναι απαιτητά.
Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από τους αντασφαλιστές περιορίζεται δεδομένου της
πιστοληπτικής ικανότητας των συνεργαζόμενων αντασφαλιστικών εταιρειών.
Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου από απαιτήσεις ασφαλίστρων
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρεία σε σχέση με τις απαιτήσεις από ασφάλιστρα
προέρχεται κυρίως από ανεξάρτητους πράκτορες, μεσίτες και άλλους διαμεσολαβητές. Ο κίνδυνος
υπάρχει όταν εισπράττουν τα ασφάλιστρα από τους πελάτες για να τα αποδώσουν στην Εταιρεία. Ο εν
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λόγω κίνδυνος περιορίζεται καθώς η Εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες παραγωγής και είσπραξης
ασφαλίστρων, για τη διαχείριση και παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου από διαμεσολαβητές.
Στα πλαίσια αυτά καταρτίζει συμβάσεις παροχής πίστωσης χρόνου στους ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ν. 4261/2014 και στο άρθρο 146 του ν.
4364/2016 με έμφαση στην καθημερινή παρακολούθηση των μεγαλύτερων υπολοίπων,
παρακολουθώντας ταυτόχρονα και τα όρια αυτών των εκθέσεων σε κίνδυνο. Επίσης, η Εταιρεία έχει
ορίσει μια διαδικασία προεπιλογής και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μέσω της προσεκτικής επιλογής των
αντισυμβαλλόμενων.
Οι απαιτήσεις που είναι ληξιπρόθεσμες αλλά μη απομειωμένες θεωρούνται μη εξασφαλισμένες, με
εξαίρεση ορισμένων που καλύπτονται από εξασφαλίσεις. Η Εταιρεία συντάσσει εσωτερικές αναφορές
για τις ληξιπρόθεσμες αλλά μη απομειωμένες απαιτήσεις και προσπαθεί να διατηρήσει το υπόλοιπο
των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων όσο το δυνατόν χαμηλότερο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την
ικανοποίηση των πελατών. Στη σημείωση 14 παρατίθεται ανάλυση παλαιότητας των χρεωστών
ασφαλίστρων.
Πιστωτικός κίνδυνος από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα:
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών τηρούνται στις συστημικές Τράπεζες που έχουν έδρα
την Ελλάδα για τις οποίες αν και διατηρείται χαμηλή πιστοποιημένη πιστοληπτική ικανότητα,
εκτιμάται ότι δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση κινδύνου, λόγω της διασποράς και του ύψους των
σχετικών κονδυλίων ανά πιστωτικό ίδρυμα αλλά και των σχετικών εγγυήσεων από το Ευρωσύστημα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ανά βαθμίδα
πιστωτικής αξιολόγησης την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015:
31-Δεκ-16

AAA

AA

A

ΒΒΒ

ΒΒ

B

CCC

1.892.083

3.549.647

4.299.621

2.805.299

1.251.259

7.356.811

1.022.485

Χωρίς
πιστοληπτική
αξιολόγηση

Σύνολο

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
- Ομόλογα

-

22.177.205

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
- Αμοιβαία Κεφάλαια
- Μετοχές
- Παράγωγα
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.356.301
5.189.478
9.286
6.555.065

1.356.301
5.189.478
9.286
6.555.065

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

1.298.930
1.298.930

-

-

1.298.930
1.298.930

Δάνεια και απαιτήσεις
- Χρεώστες ασφαλίστρων
- Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
- Λοιπές απαιτήσεις
-

96.187

265.998

41.670

96.187

265.998

41.670

2.390
-

2.390

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

-

755.897
270.754
1.233.297
2.259.948

42.728.583
1.892.083

3.645.834

4.565.620

2.846.969

1.251.259

8.658.132

43.751.068

755.897
677.000
1.233.297
2.666.194
42.728.583

8.815.013

75.425.977
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31-Δεκ-15

AAA

AA

A

ΒΒΒ

ΒΒ

B

CCC

1.380.705

3.295.499

1.590.504

1.768.244

1.871.130

7.125.801

1.063.686

Χωρίς
πιστοληπτική
αξιολόγηση

Σύνολο

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
- Ομόλογα

2.464.601

20.560.170

-

1.331.788
6.523.469
16.884
7.872.141

1.331.788
6.523.469
16.884
7.872.141

-

381.776
254.628
1.500.376
2.136.780

381.776
600.414
1.500.376
2.482.566

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
- Αμοιβαία Κεφάλαια
- Μετοχές
- Παράγωγα
-

-

-

-

-

-

Δάνεια και απαιτήσεις
- Χρεώστες ασφαλίστρων
- Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
- Λοιπές απαιτήσεις
-

85.594

214.960

44.039

85.594

214.960

44.039

1.194
-

1.194

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

46.727.265
1.380.705

3.381.093

1.805.464

1.812.283

1.871.130

7.126.995

47.790.951

46.727.265
12.473.522

77.642.142

3.2.3 Κίνδυνος αγοράς
Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τα στοιχεία του ισολογισμού η αξία των οποίων
ή οι σχετικές ταμειακές ροές εξαρτώνται από τις χρηματαγορές. Τα στοιχεία που υπόκεινται σε
διακυμάνσεις και συνεπάγονται κίνδυνο αγοράς είναι τα επιτόκια, οι τιμές των μετοχών και οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Με βάση τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρείας, ο κίνδυνος αγοράς αφορά
κυρίως τον επιτοκιακό κίνδυνο (ή τον κίνδυνο που προέρχεται από τη διακύμανση των επιτοκίων).
Συγκεκριμένα, οι κίνδυνοι αγοράς στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι:
(α) Κίνδυνος επιτοκίων
Οι διακυμάνσεις στα ισχύοντα επιτόκια της αγοράς, δυνητικά μπορούν να επηρεάσουν τόσο τις
ταμιακές ροές όσο και την εύλογη αξία των επενδύσεων της Εταιρείας. Ο κίνδυνος επιτοκίου όσον
αφορά τις ταμειακές ροές συνίσταται στο ενδεχόμενο οι μελλοντικές ταμειακές ροές μίας επένδυσης
να διακυμανθούν λόγω μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Αντίστοιχα, ο κίνδυνος επιτοκίου όσον
αφορά την εύλογη αξία συνίσταται στο ενδεχόμενο η εύλογη αξία μίας επένδυσης να διακυμανθεί
λόγω μεταβολής στα επιτόκια της αγοράς. Τέτοιου είδους μεταβολές στα επιτόκια ενδέχεται να
αυξήσουν ή να μειώσουν την απόδοση των επενδύσεων της εταιρείας.
(β) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Σύμφωνα με το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος
παρακολουθείται και αντιμετωπίζεται σε συνεχή βάση. Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο
συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς δεν διεξάγει σημαντικές επενδυτικές δραστηριότητες σε ξένο
νόμισμα.
Η συνολική έκθεση των στοιχείων του ενεργητικού σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις 31 Δεκεμβρίου
2016 ανερχόταν σε 2,66% (2015: 3,11%) και δεν θεωρείται σημαντική.
(γ)

Κίνδυνος μετοχών
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο μετοχών που οφείλεται στις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών και
των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, η Εταιρεία
διαχειρίζεται τον κίνδυνο μετοχών, διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο του και εφαρμόζει τα όρια που
43

NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά σε ευρώ)

προβλέπονται στις ισχύουσες πολιτικές. Η συνολική έκθεση των στοιχείων του ενεργητικού σε
κίνδυνο μετοχών στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν σε 7,33% (2015: 9,28%) και δεν θεωρείται
σημαντική.
3.2.4 Κίνδυνος Ρευστότητας
Είναι ο κίνδυνος η επιχείρηση να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξεύρεση κεφαλαίων για να καλύψει
υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ικανότητα της Εταιρείας να
διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εκπλήρωση των συναλλακτικών της υποχρεώσεων, η οποία
εξασφαλίζεται από τη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών εισροών και εκροών και
την επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων για τις τρέχουσες
συναλλαγές.
Στις Ασφαλιστικές Προβλέψεις περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων οι
οποίες όπως αναφέρεται σχετικά στις ακολουθούμενες πολιτικές δεν προεξοφλούνται. Η Εταιρεία δεν
έχει προβεί στην εκτίμηση της προεξόφλησης και για το λόγο αυτό η λογιστική αξία του συνόλου των
Ασφαλιστικών προβλέψεων ισούται με την εύλογη αξία τους.
Παρακάτω παρατίθενται οι συμβατικές λήξεις (μη προεξοφλημένες) των χρηματοοικονομικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών τόκων και εξαιρώντας τις
συμφωνίες συμψηφισμού:
31/12/2016
Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων
Προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές
Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολο

31/12/2015
Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων
Προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές
Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολο

Λογιστικές αξίες

28.218.339
8.282.864
664.245
2.677.780
39.843.228

Λογιστικές αξίες

30.244.995
8.414.728
908.338
2.971.664
42.539.725

Συμβατικές
Ταμειακές Ροές

0 - 5 έτη

28.218.339
8.282.864
664.245
2.677.780
39.843.228

24.673.848
8.282.864
664.245
2.677.780
36.298.737

Συμβατικές
Ταμειακές Ροές

0 - 5 έτη

30.244.995
8.414.728
908.338
2.971.664
42.539.725

26.734.005
8.414.728
908.338
2.971.664
39.028.735

6 - 10 έτη

3.521.235
3.521.235

6 - 10 έτη

3.476.818
3.476.818

11 - 15 έτη

23.256
23.256

11 - 15 έτη

34.172
34.172

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η εκτιμώμενη ανακτησιμότητα ή τακτοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων του Ενεργητικού:
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2016

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων
Αναβαλλόμμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση
Αξιόγραφα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα
έως τη λήξη
Χρεώστες ασφαλίστρων
Απαιτήσεις κατά αντασφαλιστών
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα

2015

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων
Αναβαλλόμμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση
Αξιόγραφα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Χρεώστες ασφαλίστρων
Απαιτήσεις κατά αντασφαλιστών
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα

Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα
περιουσιακά
περιουσιακά
στοιχεία
στοιχεία

2.182.381
6.836.654
100.415
1.622.445
656.561
22.177.205
6.555.065
1.298.930
755.897
677.000
2.580.552
654.195
42.728.583

579.102

Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα
περιουσιακά
περιουσιακά
στοιχεία
στοιχεία

2.196.766
127.152
133.695
2.122.861
1.180.540
20.560.170
7.872.141
381.776
600.414
1.409.077
1.036.750
46.727.265

463.626

Συνολικά
περιουσιακά
στοιχεία

2.182.381
6.836.654
100.415
1.622.445
656.561
22.177.205
6.555.065
1.298.930
755.897
677.000
2.580.552
1.233.297
42.728.583
Συνολικά
περιουσιακά
στοιχεία

2.196.766
127.152
133.695
2.122.861
1.180.540
20.560.170
7.872.141
381.776
600.414
1.409.077
1.500.376
46.727.265

3.3 Κεφαλαιακή επάρκεια
Η Εταιρεία διαχειρίζεται ενεργά την κεφαλαιακή διάρθρωση της και διενεργεί προσαρμογές ανάλογα
με τις οικονομικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κινδύνου των δραστηριοτήτων της. Η Εταιρεία
μπορεί να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωση της, αναπροσαρμόζοντας το ποσό διανομής
μερισμάτων στους μετόχους, επιστρέφοντας κεφάλαιο στους μετόχους. Δεν πραγματοποιήθηκαν
αλλαγές στους στόχους, τις διαδικασίες και τις πολιτικές σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.
Η στρατηγική διαχείρισης κεφαλαίου που εφαρμόζεται έχει στόχο τη διασφάλιση κεφαλαιακής
επάρκειας για την Εταιρεία, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο Φερεγγυότητας II (Solvency
II), αποτρέποντας ενδεχόμενες απρόοπτες συνέπειες στην κεφαλαιακή επάρκεια της. Οι δείκτες
κεφαλαιακής επάρκειας παρακολουθούνται σε τακτική βάση, στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης
της αξίας για τους μετόχους. Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς το επίπεδο του κεφαλαίου της,
σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις εσωτερικές οδηγίες. Οι ρυθμιστικές αρχές ορίζουν
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συγκεκριμένο ελάχιστο ποσό και τύπο κεφαλαίου που πρέπει να διατηρείται από την Εταιρεία
επιπρόσθετα των ασφαλιστικών της υποχρεώσεων.
Η επάρκεια του κεφαλαίου της Εταιρείας ελέγχεται χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων μέτρων, τους
κανόνες και τους δείκτες που θεσπίζονται από την EIOPA και τη ΔΕΙΑ (Διεύθυνση Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης της ΤτΕ.) στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4364/2016 που
τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2016 καθώς και την Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και
του Συμβουλίου και τις διατάξεις των Εκτελεστικών Κανονισμών ΕΕ 2015/2452 και ΕΕ 2015/35 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για
την Εταιρεία και το εποπτικό κεφάλαιο που διατηρείται, σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική
νομοθεσία. Τα ποσά αυτά είναι συγκεντρωτικά, καθώς περιλαμβάνουν το ποσό του απαιτούμενου
κεφαλαίου αλλά και επιπρόσθετων απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα για τις ασφαλιστικές
εταιρείες.

Ελάχιστο Απαιτούμενο Εγγυητικό Κεφάλαιο (MCR)
Ελάχιστο απαιτούμενο Κεφάλαιο Ν. 4364/2016
Απαιτούμενο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας (SCR)
Διαθέσιμο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας (εποπτικά Ίδια Κεφάλαια)
Πλεόνασμα

31/12/2016
6.755.788
3.700.000
27.023.153
45.346.092
18.322.939

31/12/2015
7.506.220
3.700.000
30.024.879
39.000.441
8.975.770

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις την 31.12.2016 ανέρχονται σε 36.501 χιλ. ευρώ.
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για την ασφαλιστική δραστηριότητα βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο
Φερεγγυότητας ΙΙ που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2016. Η Εταιρεία διαθέτει
ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπρόσθετες κεφαλαιακές
ανάγκες ως αποτέλεσμα της επικείμενης εφαρμογής του πλαισίου Φερεγγυότητα II. Στα πλαίσια αυτά
ο δείκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας την 31/12/2016 (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε
167,8% (2015: 129,9%) ενώ ο δείκτης της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (MCR ratio)
διαμορφώθηκε σε 664% (2015: 502,5%) καθώς όπως προκύπτει και από τα παραπάνω στοιχεία, οι
συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις (SCR) της εταιρείας την 31/12/2016 ανήλθαν σε € 27.023.153 και
οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε € 6.755.788.
3.4
Λειτουργικός κίνδυνος
Λειτουργικός Κίνδυνος (Operational Risk) είναι ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών λόγω ακατάλληλων ή
προβληματικών εσωτερικών διαδικασιών, ή λόγω ακατάλληλου ή προβληματικού προσωπικού ή λόγω
ακατάλληλων ή προβληματικών λειτουργικών συστημάτων ή εξωτερικών παραγόντων. O
Λειτουργικός Κίνδυνος περιλαμβάνει νομικούς κινδύνους και αποκλείει κινδύνους που απορρέουν από
στρατηγικές αποφάσεις, καθώς και τους κινδύνους φήμης. Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων είναι
υπεύθυνη διαχείρισης Λειτουργικού κινδύνου και καθορίζει τη σημαντικότητα κάθε γεγονότος βάσει
του ύψους της ζημιάς και της πιθανότητας εμφάνισης, ενώ σε συνεργασία με τις Επιχειρηματικές
Διευθύνσεις είναι υπεύθυνη να προτείνει ενέργειες αντιμετώπισης. Ο περιορισμός του κινδύνου
βασίζεται στο σύνολο της πολιτικής, των διαδικασιών και των εσωτερικών σημείων ελέγχου που έχει
αναπτύξει η Εταιρεία. Το εν λόγω σύνολο κανονισμών και αρχών ακολουθείται με συνέπεια, ώστε να
επιτυγχάνεται η πρόληψη σημαντικών γεγονότων Λειτουργικού Κινδύνου αλλά και ο έλεγχος των
Λειτουργικών Κινδύνων.
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Η διαχείριση του εν λόγω κινδύνου αναλύεται στην Πολιτική Λειτουργικού Κινδύνου και στηρίζεται
στην διαδικασία καταγραφής γεγονότων λειτουργικού κινδύνου.

3.5 Εκτίμηση της εύλογης αξίας
Η εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης
αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης :
Επίπεδο 1: Επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (χωρίς προσαρμογή) σε ενεργές αγορές για
πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η εταιρεία κατά την
ημερομηνία επιμέτρησης.
Επίπεδο 2: Εισροές εκτός των επίσημων χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο 1ο
επίπεδο οι οποίες είναι παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση είτε άμεσα είτε
έμμεσα.
Επίπεδο 3: Μη παρατηρήσιμες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρήθηκαν
στην εύλογη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016.
Περιουσιακά στοιχεία
Χρημ/μικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Χρημ/μικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Σύνολο

Επίπεδο 1
22.177.205
6.555.065
28.732.271

Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
-

-

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρήθηκαν
στην εύλογη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015.
Περιουσιακά στοιχεία
Χρημ/μικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Χρημ/μικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Σύνολο

Επίπεδο 1
20.560.170
7.872.141
28.432.311

Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
-

-

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.
Τα πραγματικά ποσά πιθανόν να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
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 στους
επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:
4.1 Εκτίμηση των ασφαλιστικών προβλέψεων
Πέραν από την κατά περίπτωση εκτίμηση των προβλεπόμενων ποσών αποζημίωσης, εφαρμόζονται και
αναλογιστικές μέθοδοι που αποσκοπούν σε μια ασφαλέστερη συνολική εκτίμηση των μελλοντικών
υποχρεώσεων και το σχηματισμό κατάλληλων προβλέψεων. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται στη μελέτη
των ιστορικών δεδομένων για τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και σε υποθέσεις σχετικά με
το μέσο κόστος αποζημίωσης, τον μελλοντικό πληθωρισμό και τις μεταβολές των κανόνων του
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νομικού πλαισίου που εφαρμόζονται. Στη διαδικασία αυτή εντάσσεται και ο υπολογισμός των
προβλέψεων για ζημιές που δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία μέχρι την ημερομηνία αναφοράς.
4.2 Απομείωση αξίας χρεωστών ασφαλίστρων
Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από τους χρεώστες ασφαλίστρων είναι η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας της απαίτησης και της αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών εισπράξεων ως
αποτέλεσμα αξιολόγησης των ανείσπρακτων ασφαλίστρων και των πιθανών ζημιών που δύνανται να
προκύψουν. Η αξιολόγηση των απαιτήσεων διενεργείται σε ατομικό επίπεδο.
Σε ατομικό επίπεδο, η αξία που η Διοίκηση εκτιμά ότι θα ανακτήσει από τον υπόχρεο προσδιορίζεται
αφού ληφθούν υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες του αντισυμβαλλομένου, τυχόν εξασφαλίσεις ή
εγγυήσεις, δυνατότητα συμψηφισμού με υποχρεώσεις της Εταιρείας τρέχουσες ή μελλοντικές, το
εύρος της συνεργασίας και το ιστορικό συμπεριφοράς στις συναλλαγές με την Εταιρεία.
4.3 Απομείωση αξίας χαρτοφυλακίου επενδύσεων
Η Εταιρεία εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 39 για τον προσδιορισμό χρεογράφων του χαρτοφυλακίου
επενδύσεων που έχουν υποστεί απομείωση. Ο προσδιορισμός αυτός απαιτεί την εφαρμογή κρίσης σε
σημαντικό βαθμό. Μεταξύ άλλων παραγόντων, εκτιμάται εάν έχει γίνει μια σημαντική ή
παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της επένδυσης και υπολείπεται της λογιστικής της αξίας. Ο
προσδιορισμός αυτός προϋποθέτει κρίση. Για να πραγματοποιήσει αυτή τη κρίση, η Διοίκηση της
Εταιρείας εξετάζει, ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, τη φυσιολογική διακύμανση της τιμής του
χρεογράφου στην αγορά, την οικονομική κατάσταση και τη βραχυπρόθεσμη προοπτική της
επιχείρησης στην οποία γίνεται η επένδυση, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η απόδοση του
Κλάδου που αυτή ανήκει, αλλαγές στη τεχνολογία, λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.
4.4 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται βάσει
αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει
συγκεκριμένους παραμέτρους τη μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο
προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων κλπ. Η
Διοίκηση προσπαθεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται να
εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές.
4.5 Φόρος εισοδήματος
Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση στην Ελλάδα. Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της
πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο
τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του φορολογικού
ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο
εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης.

5. Συγκριτικά στοιχεία
Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου αναπροσαρμόστηκαν
για να καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου που έχει σκοπό την ορθότερη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Από τις ανακατατάξεις που έγιναν δεν επηρεάστηκαν τα
ιδία κεφάλια και τα συνολικά εισοδήματα της συγκριτικής περιόδου.
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6. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
ΟικόπεδαΚτίρια

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/1/2015
Προσθήκες
Πωλήσεις & Διαγραφές
Υπόλοιπο 31/12/2015
Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2015
Πωλήσεις & Διαγραφές
Απομείωση
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2015
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/1/2016
Προσθήκες
Πωλήσεις & Διαγραφές
Υπόλοιπο 31/12/2016
Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2016
Πωλήσεις & Διαγραφές
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2016
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016

2.364.559

2.364.559

(81.424)
(377.665)
(40.622)
(499.711)
1.864.848

2.364.559
1.860
2.366.419

(499.711)
(32.690)
(532.401)
1.834.018

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και Βελτιώσεις σε
λοιπός
ακίνητα
εξοπλισμός
τρίτων

317.848
95.500
(109.962)
303.386

1.226.281
86.834

25.046

1.313.115

25.046

(179.569)
104.308

(1.121.870)

(21.868)

(47.238)
(122.499)
180.887

(42.161)
(1.164.031)
149.084

(1.230)
(23.098)
1.948

303.386
94.150
(50.568)
346.968

1.313.115
32.870

25.046
14.460

1.345.985

39.506

(122.499)
28.572
(46.692)
(140.620)
206.349

(1.164.031)

(23.098)

(49.140)
(1.213.171)
132.814

(7.207)
(30.305)
9.201

Σύνολο

3.933.733
182.334
(109.962)
4.006.105

(1.404.731)
104.308
(377.665)
(131.251)
(1.809.339)
2.196.767

4.006.105
143.340
(50.568)
4.098.878

(1.809.339)
28.572
(135.729)
(1.916.496)
2.182.382

Την προηγούμενη χρήση η Εταιρεία διενήργησε έλεγχο απομείωσης των ακινήτων της με
ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2015, αναθέτοντας σε ανεξάρτητο εκτιμητή την εκτίμηση
της εύλογης αξίας τους. Ως ανακτήσιμη αξία των ακίνητων χρησιμοποιήθηκε η εύλογη αξία μείον το
κόστος πώλησης η οποία εκτιμάται ότι προσεγγίζει την αξία χρήσης τους. Το κόστος πώλησης
θεωρήθηκε αμελητέο (μηδενικό). Από την εκτίμηση προέκυψαν ζημίες απομείωσης ύψους € 377.665.
Η εύλογη αξία των ακινήτων έχει βασιστεί σε στοιχεία του επιπέδου 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας. Οι
εύλογες αξίες των ακινήτων βασίστηκαν σε στοιχεία της αγοράς, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες
προσαρμοσμένες τιμές σε σχέση με τη φύση ,τοποθεσία και την κατάσταση των ακινήτων καθώς και
στη μισθωτική αξία μονάδας συγκρίσιμων ακινήτων ανά τετραγωνικό μέτρο.
Αναλυτικότερα:
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Ακίνητα

Εκτιμώμενη εύλογη αξία
μονάδας (€/τ.μ.)

Εκτιμώμενη μισθωτική αξία
μονάδας (€/τ.μ.)

Συντελεστής ετήσιας
απόδοσης

1500-1770
790
300-800

5,46

8,75%

950
765

4,52

8,50%

Αττική
Γραφειακοί χώροι
Κατοικίες
Αποθηκευτικοί χώροι
Θεσσαλονίκη
Γραφειακοί χώροι
Κατοικίες

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2015
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016

301.427
98.547
399.974

(228.462)
(37.817)
(266.279)
133.695

399.974
11.517
411.491

(266.279)
(44.797)
(311.076)
100.415
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8. Επενδύσεις σε ακίνητα
162.694
(35.542)
127.152

Υπόλοιπο 1/1/2015
Αποτίμηση στην εύλογη (σημ. 29)
Υπόλοιπο 31/12/2015

127.152
3.901.014
2.808.488
6.836.654

Υπόλοιπο 1/1/2016
Προσθήκες
Αποτίμηση στην εύλογη (σημ. 29)
Υπόλοιπο 31/12/2016

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα έχει βασιστεί σε στοιχεία του επιπέδου 3 της ιεραρχίας
εύλογης αξίας. Οι εύλογες αξίες των ακινήτων βασίστηκαν σε στοιχεία της αγοράς, χρησιμοποιώντας
συγκρίσιμες προσαρμοσμένες τιμές σε σχέση με τη φύση ,τοποθεσία και την κατάσταση των
ακινήτων καθώς και στη μισθωτική αξία μονάδας συγκρίσιμων ακινήτων ανά τετραγωνικό μέτρο.
Αναλυτικότερα:
Ακίνητα

Αττική
Γραφειακοί χώροι

Εκτιμώμενη εύλογη αξία
μονάδας (€/τ.μ.)

Εκτιμώμενη μισθωτική
αξία μονάδας (€/τ.μ.)

Συντελεστής ετήσιας
απόδοσης

2350

14,00

7,75%

Τα έσοδα ενοικίων για το 2016 ανήλθαν σε € 105.980 ενώ αντίστοιχα το 2015 σε € 9.344 (σημ. 30).

9. Προμήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων
Kλάδου αυτοκινήτου
Λοιπών κλάδων
Σύνολο

31/12/2016
1.044.583
577.862
1.622.445

31/12/2015
1.096.392
1.026.469
2.122.861

10. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Φόρος στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

31/12/2016
1.180.540
(199.021)
(324.958)
656.561

Το μεγαλύτερο μέρος των αναβαλλόμενων φορολογικών
ανακτήσιμο/πληρωτέο μετά από 12 μήνες.

31/12/2015
1.523.901
(435.174)
91.813
1.180.540

απαιτήσεων/υποχρεώσεων είναι
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Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της
χρήσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων είναι η παρακάτω:
Αποτίμηση
Δεδουλευμένοι
επενδύσεων σε
τόκοι
ακίνητα

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Χρέωση)/ πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Χρέωση)/ πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Χρέωση)/ πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Χρέωση)/ πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

-

Απομείωση
λοιπών
ακινήτωνδιαφορά
αποσβέσεων

Σύνολο

(137.287)

(83.802)
94.155

(814.461)

(137.287)
9.633

10.353
(23.045)

(814.461)

(127.654)

(12.692)

Προβλέψεις
αποζημίωσης
προσωπικού

Μεταφερόμενες
φορολογικές
ζημιές PSI

58.095
13.061

1.318.735
94.897

71.156
14.753
3.428
89.338

1.413.631
(54.370)
1.359.261

Χρηματοοικονο
μικά
περιουσιακά
στοιχεία

Λοιπές
προβλέψεις

230.873
(499.999)
91.813
(177.314)
595.968
(328.386)
90.268

-

72.500
72.500

230.873
(637.286)
91.813
(314.601)
(827.873)
(1.142.473)

Σύνολο

1.293.028
202.113
1.495.140
628.851
(324.958)
1.799.034

Ο αναβαλλόμενος φόρος που καταχωρίστηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα κατά την διάρκεια της
χρήσης αφορά την αποτίμηση των Διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων (σημ.19) και στην αναγνώριση αναλογιστικών ζημιών από την επαναεπιμέτρηση των
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών προς το προσωπικό (σημ. 23).

11. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Στην αρχή της χρήσεως
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποτίμηση στην εύλογη αξία
Στο τέλος της χρήσεως

31/12/2016
7.872.141
294.582
(1.611.658)
6.555.065

31/12/2015
4.040.583
5.833.752
(214.367)
(1.787.827)
7.872.141

Εισηγμένοι τίτλοι:
Μετοχές - Ελλάδα
Αμοιβαία κεφάλαια - Ελλάδα
Παράγωγα
Σύνολο

31/12/2016
5.189.478
1.356.301
9.286
6.555.065

31/12/2015
6.523.469
1.331.788
16.884
7.872.141
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Οι λογιστικές αξίες των παραπάνω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ταξινομούνται ως
εξής:
Κατεχόμενα για επίτευξη κέρδους
Προσδιορισθέντα ως αποτιμώμενα στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων κατά την αρχική
αναγνώριση τους

31/12/2016
-

31/12/2015
-

6.555.065
6.555.065

7.872.141
7.872.141

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναλύονται στα εξής νομίσματα:
Ευρώ

31/12/2016
6.555.065

31/12/2015
7.872.141

12. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ΔΠΠ) περιλαμβάνουν τα
κατωτέρω:
Κρατικά Ομόλογα (ΟΕΔ)
Εταιρικά Ομόλογα
Σύνολο
Δουλευμένοι τόκοι ομολόγων
Σύνολο Χρ/κών περ/κών στοιχείων ΔΠΠ

31/12/2016
6.135.815
15.657.913
21.793.728
383.478
22.177.205

31/12/2015
5.474.380
14.682.953
20.157.333
402.838
20.560.171

Η κίνηση των Διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει ως εξής:
Υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης
Αγορές
Πωλήσεις
Απόσβεση
Αποτίμηση στην εύλογη αξία
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά
Υπόλοιπο στη λήξη της χρήσης

2016
20.157.333
5.237.156
(4.783.976)
269.415
814.100
102.140
(2.439)
21.793.728

2015
19.690.139
3.399.882
(3.102.759)
221.154
(481.781)
299.871
130.826
20.157.333

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται στα εξής
νομίσματα:
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Ευρώ
Δολάριο ΗΠΑ

31/12/2016
19.419.203
2.374.525
21.793.728

31/12/2015
17.527.074
2.630.258
20.157.333

13. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη
ΕΓΕΔ

31/12/2016
1.298.930

31/12/2015
-

Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη περιλαμβάνουν έντοκα
γραμμάτια ελληνικού δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, λήξης 13/1/2017, που αποτιμήθηκαν στο
αναπόσβεστο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (2,92%).

14. Χρεώστες ασφαλίστρων
31/12/2016

31/12/2015

Μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού (α)

541.604

511.039

Είναι απομειωμένα κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού
Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των:
Σύνολο (β)

652.911
(652.911)
-

652.149
(652.149)
-

Δεν έχουν απομειωθεί κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού αλλά είναι ληξιπρόθεσμα
κατά τις ακόλουθες περιόδους:
91-180 μέρες
181-365 μέρες
>365 μέρες
Σύνολο (γ)

(748)
(5.174)
220.215
214.293

(2.590)
(9.255)
277.166
265.321

Σύνολο χρεωστών ασφαλίστρων (α+β+γ)

755.897

776.360

Οι ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες απαιτήσεις ασφαλίστρων αφορούν κυρίως απαιτήσεις από
συνδεμένα μέρη καθώς και απαιτήσεις διασφαλισμένες με εμπράγματες εξασφαλίσεις (υποθήκες,
προσημειώσεις) επί ακινήτων των οφειλετών.
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15. Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
31/12/2016
Απαιτήσεις αποθέματος μη δεδουλευμένων
ασφαλίστρων
Απαιτήσεις αποθέματος εκκρεμών ζημιών
Σύνολο

31/12/2015

268.304
408.696
677.000

252.178
348.236
600.414

31/12/2016
7.099
14.099
31.710
468.525
8.500
127.585
575.779
1.233.297

31/12/2015
6.092
10.984
280.258
11.819
386.667
409.972
1.105.792

31/12/2016
28.111
125.182
42.575.289
42.728.583

31/12/2015
12.457
274.242
46.440.566
46.727.265

16. Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές
Έξοδα επομένων χρήσεων (προπληρωμές)
Δεδουλευμένα έσοδα
Εγγυήσεις
Δάνεια στο προσωπικό
Δάνεια προς τρίτους
Λοιπές απαιτήσεις

17. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 0,99% (2015: 1,63%).
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης
ταμειακών ροών.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στα εξής νομίσματα:
Ευρώ
Δολάριο ΗΠΑ

31/12/2016
42.728.567
15
42.728.583

31/12/2015
46.727.247
18
46.727.265
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18. Μετοχικό κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 2.929.381 διαιρεμένο σε Ευρώ 904.130
ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,24 η κάθε μία.

μετοχές

Από τους συνολικά ογδόντα οκτώ (88) μετόχους που κατέχουν το 100% των μετοχών, οι μέτοχοι που
κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 3% και συνολικά το 71,94% των μετοχών, απεικονίζονται στον
κατωτέρω πίνακα :

Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΜΕΤΟΧΟΣ
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.
LOCAL A.E.
ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΥΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σύνολο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
283.870
120.770
117.450
60.435
37.410
30.520
650.455

ΠΟΣΟΣΤΟ %
31,40%
13,36%
12,99%
6,68%
4,14%
3,38%
71,94%

19. Αποθεματικά εύλογης αξίας
Χρημ/μικά
περιουσιακά
στοιχεία
διαθέσιμα προς
πώληση

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015
Επανεκτίμηση:
Mεικτή
Μείον: Φόρος
Μεταφορά στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Επανεκτίμηση:
Mεικτή
Μείον: Φόρος
Μεταφορά στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

1.024.285
(481.781)
91.813
21.996
656.312
814.100
(328.386)
318.267
1.460.293

56

NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά σε ευρώ)

20. Λοιπά αποθεματικά
Αποθεματικά Αποθεματικά
Αποθεματικά Αποθεματικό
Ειδικά
Αναπροσαρμο Απαλλασόμεν
Τακτικό
Αποθεματικά
φορολογηθέντ αναλογιστικών
Αποθεματικά
γής
α της
Αποθεματικό Καταστατικού
α κατά ειδικό κερδών/(ζημι
Ν.3697/08
Ν.2065/92
φορολογίας
τρόπο
ών)
31/12/08
εισοδήματος

Υπόλοιπο 31/12/2015
Σχηματισμός αποθεματικών (μεταφορά από
τα αποτελέσματα εις νέον)
Αναλογιστικές ζημίες χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/2016

7.178.084

14.772.002

1.902

35.551

850.114
8.028.198

1.279.535

1.306.692

(4.866) 24.568.899

1.306.692

1.046.983
(7.714)
(7.714)
(12.579) 25.608.168

196.869
14.772.002

1.902

35.551

1.476.404

Σύνολο

(α) Τακτικό αποθεματικό
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας
(κωδ.Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων
καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το
ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
(β) Αφορολόγητα αποθεματικά και κατά ειδικό τρόπο
Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δε φορολογούνται. Δηλαδή, σχηματίζονται από καθαρά κέρδη για
τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος. Τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
είναι αποθεματικά για τα οποία θα προκύψει φόρος εάν αποφασιστεί η διανομή τους.
(γ) Έκτακτα αποθεματικά και αποθεματικά καταστατικού
Τα έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν δημιουργηθεί με
αποφάσεις Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισμό και δύναται μα
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν σχηματισθεί βάσει διατάξεων της Ελληνικής
Νομοθεσίας. Τα ανωτέρω έκτακτα αποθεματικά έχουν σχηματισθεί από φορολογηθέντα κέρδη και ως
εκ τούτου δεν υπόκειται σε περαιτέρω φορολόγηση σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους.
(δ) Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών/(ζημιών)
Καταχωρούνται τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές
και από μεταβολές στις αναλογιστικές παραδοχές κατά την επιμέτρηση της υποχρέωση παροχών
προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία.
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21. Ασφαλιστικές Προβλέψεις

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Εκκρεμείς αποζημιώσεις
Απόθεμα κινδύνων σε ισχύ
Σύνολο Ασφαλιστικών προβλέψεων

2016

2015

Αναλογία
εταιρείας

Αναλογία
Αντασφαλι
στών

Σύνολο

Αναλογία
εταιρείας

Αναλογία
Αντασφαλι
στών

Σύνολο

8.014.560
27.809.643
35.824.204

268.304
408.696
677.000

8.282.864
28.218.339
36.501.203

8.162.550
29.896.759
38.059.309

252.178
348.236
600.414

8.414.728
30.244.995
38.659.723

2016

2015

Αναλογία
Αντασφαλι
στών

Αναλογία
εταιρείας

Αναλογία
Αντασφαλι
στών

Μεταβολή Αποθέματος Εκκρεμών Ζημιών
Αναλογία
εταιρείας

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου
Πληρωθείσες αποζημιώσεις
Αύξηση/ (Μείωση) ζημιών χρήσης
Μεταβολή Εκκρεμών Ζημιών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

Σύνολο

Σύνολο

29.896.759
348.236 30.244.995 32.350.664
842.365 33.193.029
10.630.479
239.733 10.870.212 10.514.784
215.960 10.730.744
(12.717.594) (179.273) (12.896.868) (12.968.689) (710.089) (13.678.778)
(2.087.116)
60.460
(2.026.656) (2.453.905) (494.129) (2.948.034)
27.809.643
408.696 28.218.339 29.896.759
348.236 30.244.995

22. Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Προβλέψεις
Προβλέψεις
για ανέλεγκτες ασφαλιστικών
φορολογικά
εισφορών
χρήσεις
ΤΕΑΠΑΕ
126.000
126.000
6.671
250.000
132.671
250.000

Σύνολο
126.000
126.000
256.671
382.671
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23. Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους μετά την έξοδο την υπηρεσία
31/12/2016
Υποχρεώσεις ισολογισμού
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

31/12/2015

308.062
308.062

245.366
245.366

62.642
62.642

52.472
52.472

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές (Λοιπά συνολικά εισοδήματα)
Συνταξιοδοτικές παροχές
11.142
Σύνολο
11.142

-

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος διακανονισμών
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε
εργαζομένους

31/12/2016
57.272
1.569
3.802

31/12/2015
35.053
1.248
16.170

62.642

52.472

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:
31/12/2016
245.366
62.642
(11.088)
296.920
11.142
308.062

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Πληρωθείσες αποζημιώσεις
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2015
223.442
52.472
(30.548)
245.366
245.366

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2016
1,3%
3,2%

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

31/12/2015
2,0%
3,2%

Η ανάλυση ευαισθησίας της παρούσας αξίας στις αλλαγές των κύριων αναλογιστικών παραδοχών έχει
ως εξής:

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

Αλλαγή σε
παραδοχή
0,5%
0,5%

Αύξηση παραδοχής
Μείωση κατά
Αύξηση κατά

Μείωση παραδοχής

22.575 Αύξηση κατά
24.982 Μείωση κατά

25.529
22.355
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Μέση αναμενόμενη διάρκεια λήξης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού την 31/12/2016 ήταν 21,8
έτη.

24. Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές
Υποχρεώσεις σε τρεχούμενους λογαριασμούς

31/12/2016
664.245

31/12/2015
908.338

31/12/2016
408.394
131.766
264.573
1.251.667
209.919
397.212
135
14.112
2.677.780

31/12/2015
421.684
298.316
347.708
1.269.260
300.841
332.964
135
756
2.971.664

25. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Πράκτορες και ασφαλειομεσίτες
Υποχρεώσεις μερισμάτων
Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσει από λοιπούς φόρους
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιπές εισφορές
Έσοδα επομένων χρήσεων
Δεδουλευμένα έξοδα
Σύνολο

26. Δουλευμένα μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτων
Δικαιώματα ασφαλιστικών συμβολαίων αστικής ευθύνης αυτοκινήτων
Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Σύνολο δεδουλευμένων ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτων

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
15.764.117
15.446.127
3.310.966
3.701.961
245.855
(133.435)
19.320.937
19.014.654

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις λοιπών κλάδων ζημιών
Δικαιώματα ασφαλιστικών συμβολαίων λοιπών κλάδων ζημιών
Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Σύνολο δεδουλευμένων ασφαλίστρων λοιπών κλάδων ζημιών
Σύνολο Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων

7.603.964
1.504.476
(97.866)
9.010.574
28.331.511

7.161.835
1.602.101
(12.111)
8.751.824
27.766.478

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές αστικής ευθύνης αυτοκινήτων
Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές λοιπών κλάδων ζημιών
Σύνολο εκχωρηθέντων ασφαλίστρων

(369.167)
(2.382.818)
(2.751.985)

(445.450)
(2.218.122)
(2.663.572)

Σύνολο δεδουλευμένων μικτών ασφαλίστρων

25.579.527

25.102.906
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27. Έσοδα Επενδύσεων
1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Μερίσματα

25.300

14.450

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση
Τόκοι ομολόγων

1.060.459

1.104.761

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διακρατούμενα έως τη λήξη
Τόκοι ΕΓΕΔ

6.418

Τόκοι καταθέσεων
Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων
Τόκοι λοιπών καταθέσεων

455.404
858
456.262

774.068
3.166
777.234

12.480

14.046

1.560.920

1.910.491

Λοιποί τόκοι
Σύνολο Εσόδων Επενδύσεων

-

28. Κέρδη/(Ζημίες) από πώληση/λήξη επενδύσεων
1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Κέρδη / (Ζημίες) από πώληση Μετοχών
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση
Κέρδη / (Ζημίες) από πώληση Ομολόγων

Σύνολο Κέρδων/(Ζημιών) από πώληση/λήξη
επενδύσεων

-

96
96

65.820
65.820

198.309
198.309

65.820

198.404
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29. Κέρδη/(Ζημίες) από αποτίμηση επενδύσεων
1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Κέρδη / (Ζημίες) από αποτίμηση Αμοιβαίων
Κεφαλαίων
Κέρδη / (Ζημίες) από αποτίμηση Μετοχών
Κέρδη / (Ζημίες) από αποτίμηση Παραγώγων

24.513
(1.628.573)
(7.598)
(1.611.658)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση
Κέρδη / (Ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές
Ομολόγων

102.140

(1.554.865)
(228.987)
(3.975)
(1.787.827)

480.605

Επενδύσεις σε ακίνητα
Κέρδη / (Ζημίες) από αποτίμηση

2.808.488

(35.542)

Σύνολο

1.298.970

(1.342.764)

30. Λοιπά έσοδα
1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
105.980
9.344
19.277
67.677
20.768
30.309
146.026
107.329

Ενοίκια
Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Λοιπά
Σύνολο

31. Αποζημιώσεις και παροχές σε ασφαλισμένους
2016
Πληρωθείσες
Αποζημιώσεις 2016

Πληρωθείσες αποζημιώσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτων
Πληρωθείσες αποζημιώσεις λοιπών κλάδων
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις προς ασφαλισμένους

(9.972.858)
(1.221.967)
(11.194.825)

Αναλογία
Αντασφαλιστών

239.733
239.733

2015
Ιδία Κράτηση
2016

(9.972.858)
(982.234)
(10.955.092)

Πληρωθείσες
Αποζημιώσεις 2015

(9.903.863)
(1.184.036)
(11.087.899)

2016
Σύνολο Μεταβολής
Ασφ/κων
Προβλέψεων 2016

Μεταβολή απ/τος εκ/μών ζημιών αστικής ευθύνης αυτοκινήτων
Μεταβολή αποθέματος εκκρεμών ζημιών λοιπών κλάδων
Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων
Σύνολο ασφαλιστικών αποζημιώσεων

Αναλογία
Αντασφαλιστών

Αναλογία
Αντασφαλιστών

215.960
215.960

Ιδία Κράτηση
2015

(9.903.863)
(968.076)
(10.871.939)

2015
Ιδία Κράτηση
2016

Σύνολο Μεταβολής
Ασφ/κων
Προβλέψεων 2015

Αναλογία
Αντασφαλιστών

Ιδία Κράτηση
2015

2.067.420
(40.764)
2.026.656

60.460
60.460

2.067.420
19.696
2.087.115

3.184.001
(235.967)
2.948.034

(499.000)
4.871
(494.129)

2.685.001
(231.096)
2.453.905

(9.168.169)

300.193

(8.867.977)

(8.139.865)

(278.169)

(8.418.034)
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32. Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής
2016
Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής
Κλάδου αυτοκινήτων
Λοιπών κλάδων
Σύνολο
Έσοδα από προμήθειες αντασφαλιστών
Κλάδου αυτοκινήτων
Λοιπών κλάδων
Σύνολο
Σύνολο δεδ/μένων προμηθειών παραγωγής

(3.602.869)
(1.899.504)
(5.502.373)

668.640
668.640
(4.833.733)

2015
(3.345.865)
(1.314.924)
(4.660.789)

552.612
552.612
(4.108.177)

33. Παροχές σε εργαζομένους
Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές παροχές και έξοδα
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών
Σύνολο

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
(1.989.620)
(2.058.841)
(611.403)
(633.671)
(19.729)
(22.179)
(62.642)
(2.683.395)

(52.472)
(2.767.163)

34. Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Τηλεπικοινωνίες-Φωτισμός-Ύδρευση-ΘέρμανσηΚαθαρισμός
Eνοίκια
Επισκευές και συντηρήσεις
Έξοδα μεταφορών και ταξειδίων
Έξοδα προβολής & διαφήμισης
Συνδρομές
Φόροι τέλη
Απομείωση πελατών
Απομείωση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων
Λοιπά
Σύνολο

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
(376.002)
(355.404)
(473.775)
(128.775)
(66.324)
(127.956)
(287.383)
(163.813)
(19.011)
(70.040)
(267.986)
(1.981.065)

(424.940)
(110.940)
(43.749)
(101.479)
(398.556)
(154.138)
(110.353)
(107.739)
(377.665)
(282.652)
(2.467.615)
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35. Φόρος Εισοδήματος
Φόρος χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
(2.755.620)
(2.653.753)
(200.820)
(435.174)
(2.956.440)
(3.088.926)

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα
προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε τον βασικό φορολογικό συντελεστή της Ελλάδας, ως εξής:
Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα: 29%
(2015:29%)
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς
Αλλαγή φορολογικού συντελεστή
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Φόρος αποθεματικών
Σύνολο φόρου

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
10.104.567
8.046.310

(2.930.324)
1.074

(2.333.430)
142.734

(25.391)
(1.798)
(2.956.440)

(1.101.775)
212.121
(8.576)
(3.088.926)

Ανέλεγκτες χρήσεις
Στις αρχές του 2017 (Μάρτιος) ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των ανέλεγκτων χρήσεων
2008-2010. Τα πρόστιμα και οι φόροι που επιβλήθηκαν από τον έλεγχο δεν έχουν επίπτωση στην
κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς η εταιρεία έχει αναγνωρίσει την 31.12.2016
σχετική πρόβλεψη για τις αυτές τις ανέλεγκτες χρήσεις. Στην κλειόμενη χρήση διενεργήθηκε επιπλέον
πρόβλεψη ποσού ευρώ 6.670, εκ των οποίων ποσό ευρώ 1.798 αναγνωρίστηκε στο φόρο
αποτελεσμάτων και ποσό ευρώ 4.872 στα λοιπά λειτουργικά έξοδα.
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Από τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και έπειτα, σύμφωνα με το Νόμο 4174/2013 (άρθρο
65Α), όπως ισχύει (και όπως όριζε το άρθρο 82 του Νόμου 2238/1994), οι Ελληνικές ανώνυμες
εταιρίες και οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές, υποχρεούνταν έως και τις χρήσεις με έναρξη πριν
την 1 Ιανουαρίου του 2016 να λαμβάνουν «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό», το οποίο εκδίδεται,
μετά τη διενέργεια σχετικού φορολογικού ελέγχου, από το νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που
ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 2016
και μετά, το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» είναι προαιρετικό, ωστόσο η Εταιρία έχει επιλέξει
να το λαμβάνει.
Οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011 έως 2015 εκδόθηκαν χωρίς διατύπωση
επιφύλαξης.
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Ο φορολογικός έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρίας για την χρήση 2016 είναι σε εξέλιξη
και αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων, ωστόσο οι
όποιες ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις προκύψουν μετά την ολοκλήρωσή του, δεν αναμένεται να
έχουν ουσιώδη επίδραση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, οι
εταιρίες για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της
φορολογικής νομοθεσίας δεν εξαιρούνται από την επιβολή επιπρόσθετων φόρων και προστίμων από
τις ελληνικές φορολογικές αρχές μετά την ολοκλήρωση σχετικού φορολογικού ελέγχου από αυτές στο
πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών (ως γενική αρχή, 5 χρόνια από τη λήξη της χρήσης στην οποία
η φορολογική δήλωση έπρεπε να έχει υποβληθεί). Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι στη περίπτωση
φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

36. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις που
αφορούν διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοικήσεως και του
Νομικού Συμβούλου της εταιρείας από τις εν λόγω εκκρεμείς υποθέσεις δεν προβλέπεται να
προκύψουν σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις για την εταιρεία και κατά συνέπεια δεν αναμένεται
να επιφέρουν ουσιώδη μεταβολή στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Ως εκ τούτου δεν
χρειάστηκε να σχηματισθεί καμία πρόσθετη πρόβλεψη για την κάλυψη της απώλειας που είναι
ενδεχόμενο να προκύψει κατά την τελική έκβαση των ανωτέρω δικαστικών υποθέσεων.

37. Δεσμεύσεις
Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – η Εταιρεία ως μισθωτής
Την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που
αφορούν την ενοικίαση γραφείων. Το σύνολο της μελλοντικής ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων έχει
ως εξής:
Έως 1 έτος
Από 2-5 έτη

31/12/2016
58.290
51.585
109.875

31/12/2015
67.426
101.101
168.527

Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – η Εταιρεία ως εκμισθωτής
Την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που
αφορούν την εκμίσθωση μέρους των ακινήτων της που παρουσιάζονται ως επενδύσεις σε ακίνητα. Το
σύνολο της μελλοντικής ελάχιστης είσπραξης μισθωμάτων έχει ως εξής:
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Έως 1 έτος
Από 2-5 έτη

31/12/2016
3.600
1.500
5.100

31/12/2015
4.056
5.100
9.156

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού.
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38. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν τις συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες
λόγω μετοχικής σχέσης των κυρίων μετόχων και τις αμοιβές των «Βασικών διοικητικών στελεχών».
1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Πωλήσεις Υπηρεσιών
- Έσοδα από ενοίκια

1.800

1.800

Αγορές Υπηρεσιών
- Προμήθειες

54.854

34.845

Υπόλοιπα περιόδου
Απαιτήσεων
Υποχρεώσεων

31/12/2016
23.529
3.746

31/12/2015
42.716
4.086

Παροχές προς μέλη διοικήσεως και διευθυντικά στελέχη

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
399.003
456.622

39. Μερίσματα
Η Εταιρεία κατέβαλε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2016 μερίσματα 1.084.956, ενώ την προηγούμενη
χρήση καταβλήθηκαν μερίσματα 904.130. Το Διοικητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα χρήση
προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, την διανομή μερίσματος ποσού
1.175.369 (1,30 ανά μετοχή).

40. Πληροφόρηση κατά τομέα
Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους τομείς δραστηριότητας που πρέπει να αναφέρονται
ξεχωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις και επισκοπούνται από τους υπευθύνους της Εταιρείας για
την λήψη αποφάσεων.
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Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεων ασφάλισης κατά την περίοδο 01/01 - 31/12/2016:
ΚΛΑΔΟΣ ΑΕΑ
Δεδουλευμένα (μικτά) ασφ.& συναφή έσοδα

(19.320.937)

Μείον : Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα

369.167

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα Ζημιών
Λοιπά έσοδα επενδύσεων
Κέρδη/ζημιές από πώληση/λήξη επενδύσεων
Κέρδη/ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων
Έσοδα Επενδύσεων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο
Αποζημιώσεις ασφαλισμένων
Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής
Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων Ζημιών

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

(28.331.511)

2.382.818

2.751.985

(18.951.770)

(6.627.756)

(25.579.527)

(1.064.391)

(496.529)

(1.560.920)

(44.402)

(21.418)

(65.820)

(876.285)

(422.685)

(1.298.970)

(1.985.079)

(940.631)

(2.925.710)

(99.575)

(46.451)

(146.026)

(2.084.653)

(987.082)

(3.071.735)

7.905.438

962.538

8.867.977

3.602.869

1.230.864

4.833.733

-

Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων

ΣΥΝΟΛΟ

(9.010.574)

-

3.303.796

1.541.190

(6.224.320)

(3.880.247)

4.844.985
(10.104.567)

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεων ασφάλισης κατά την περίοδο 01/01 - 31/12/2015:
ΚΛΑΔΟΣ ΑΕΑ
Δεδουλευμένα (μικτά) ασφ.& συναφή έσοδα
Μείον : Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα Ζημιών
Λοιπά έσοδα επενδύσεων
Κέρδη/ζημιές από πώληση/λήξη επενδύσεων
Κέρδη/ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων
Έσοδα Επενδύσεων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο
Αποζημιώσεις ασφαλισμένων
Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής
Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων Ζημιών
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων

(19.014.654)
445.450

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
(8.751.824)
2.218.122

ΣΥΝΟΛΟ
(27.766.478)
2.663.572

(18.569.204)

(6.533.702)

(25.102.906)

(1.305.057)

(605.435)

(1.910.491)

(135.530)

(62.874)

889.042

418.180

1.307.222

(198.404)

(551.545)

(250.129)

(801.674)

(68.760)

(38.569)

(107.329)

(620.305)

(288.698)

(909.003)

7.218.861

1.199.172

8.418.034

3.344.889

763.288

4.108.177

-

-

-

3.706.555

1.732.833

5.439.388

(4.919.204)

(3.127.107)

(8.046.310)

41. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης
Δεκεμβρίου 2016 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
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Πειραιάς, 20 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΙΟΣ

Α.Τ. Χ 577514

89567/5556/12-1‐76

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΚΟΣ

Α.Τ. ΑΗ 097647

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α.Τ. ΑΝ 119833

Α.Τ. Ν 086645
Αρ. αδείας Α’ Τάξης 0021463
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