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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
31 Δεκεμβρίου 2020
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Eταιρείας µε την επωνυμία NBG Mεσίτες
Ασφαλίσεων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2020
Κύριοι Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σας υποβάλλει για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της, την
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, την
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταµειακών Ροών και τις επεξηγηματικές σημειώσεις της
χρήσεως 2020 και σας παρουσιάζει την μέχρι σήμερα πορεία της, καθώς και τις προοπτικές της για το μέλλον.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της Μεσιτείας Ασφαλίσεων προσφέροντας σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες
ελληνικές και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες, ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ασφαλιστικών προγραμμάτων με εξαιρετικά
ανταγωνιστικούς όρους σε ιδιώτες και επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας στο τέλος της 16ης εταιρικής χρήσης που έκλεισε την 31.12.2020 έχουν ως ακολούθως:
•

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 1.822 χιλ. ευρώ το 2020 έναντι 1.608 χιλ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 13 %.

•

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 1.370 χιλ. ευρώ το 2020 έναντι 1.184 χιλ. ευρώ το 2019,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16%.

•

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 699 χιλ. ευρώ το 2020 έναντι 657 χιλ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση κατά
6%.

•

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 256 χιλ. ευρώ το 2020 έναντι κερδών προ φόρων 198 χιλ. ευρώ το 2019.

•

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2020 και 2019 έχουν αντίστοιχα ως εξής:
Σύνολο εξόδων
Καθαρά έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες

2020
431.427
698.587

62 %

2019
448.191
657.353

68 %

Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους
Μέσος όρος ιδίων κεφαλάιων

192.147
1.276.807

15%

207.420
1.082.138

19%

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

1.520.181
1.822.092

83%

1.276.015
1.608.344

79%

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

301.911
1.822.092

17%

332.329
1.608.344

21%

Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.822.092
1.369.579

133%

1.608.344
1.184.035

136%

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

452.513
1.822.092

25%

424.309
1.608.344

26%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

1.369.579
1.822.092

75%

1.184.035
1.608.344

74%

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2004 με μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ και επωνυμία PROBANK ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ. Από
26.07.2013 ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας («ΕΤΕ») και άλλαξε επωνυμία σε NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ. Η
Εταιρεία απασχολεί 7 άτομα προσωπικό. Για το 2020 βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας της, η διατήρηση
και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της.
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Η Εταιρεία δε διαθέτει ακίνητα και υποκαταστήματα.
Λόγω της φύσης των εργασιών η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά θέματα.
Δεν υπάρχουν εκκρεμή εργασιακά θέματα.
Έρευνα και ανάπτυξη

Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στην έρευνα και στην ανάπτυξη.
Covid-19

Στις αρχές του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε την έξαρση του COVID-19 ως πανδημία. Η
οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει ο COVID-19, έχει οδηγήσει σε παγκόσμια οικονομική ύφεση και σημαντική αύξηση
της ανεργίας. Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία με μικρό αντίκτυπο και στις δραστηριότητες της
Εταιρείας.
Ως ένας κίνδυνος που αναπτύσσεται σημαντικά, η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) έθεσε ως προτεραιότητα της
Εταιρείας τη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και ευημερία του
προσωπικού, όπως και την ικανότητα στήριξης των πελατών της.
Η προσπάθεια από τις αρχές του 2020 για περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων
όπως απαγορεύσεις και περιορισμούς ταξιδιών, καραντίνες, εγκλεισμό σε δομές καταλυμάτων στέγασης και περιορισμό
στην επιχειρηματική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένου και του κλεισίματος επιχειρήσεων. Η εφαρμογή των μέτρων
αυτών πέραν του ότι περιορίζουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα, έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο και
ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους και κατ’ επέκταση την ελληνική οικονομία για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Η πανδημία του COVID-19 οδήγησε τη Διοίκηση της Εταιρείας στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξημένων
κινδύνων σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της και τη συνέχεια των εργασιών μέσω
απομακρυσμένης εργασίας για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ενημέρωση του προσωπικού επί θεμάτων που
σχετίζονται με τον COVID-19 είναι συνεχής.
Το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον που επηρεάζεται από τη διάρκεια της αναταραχής λόγω του COVID19, είναι πιθανό να οδηγήσει σε μείωση των εσόδων. Με δεδομένο ότι η εξέλιξη της νόσου είναι απρόβλεπτη και οι
οικονομικές επιπτώσεις αυτής παραμένουν αβέβαιες, η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την
κατάσταση.
Οι συνέπειες της πανδημίας δεν είχαν επίπτωση την οικονομική κατάσταση και τη ρευστότητα της Εταιρείας.
Οψιγενή γεγονότα

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2020 γεγονότα που να αφορούν στην Εταιρεία και τα οποία να
επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή να απαιτούν ιδιαίτερη γνωστοποίηση.
Διαχείριση κινδύνων

Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και
κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου, καθώς και ειδικές οδηγίες ανά περίπτωση για τη διαχείριση
συγκεκριμένων κινδύνων.
Η διαχείριση των κινδύνων εστιάζεται στην αναγνώριση, επιμέτρηση και διαχείριση όλων των χρηματοοικονομικών
κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία ή ενδέχεται να εκτεθεί.
Πιστωτικός κίνδυνος
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.
Οι απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες αφορούν σε προμήθειες από συμβόλαια πελατών τα οποία αποδίδονται από
τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Για ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων διενεργούνται οι απαραίτητες προβλέψεις.
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Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου
Υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου ως προς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας, τα
οποία έχουν τοποθετηθεί σε λογαριασμούς της μητρικής τράπεζας. Ωστόσο δεν αναμένεται να προκύψουν ζημιές για την
Εταιρεία, λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας της μητρικής.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της
υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας διενεργείται με τον προγραμματισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών και
την εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των συναλλαγών.
Επιτοκιακός κίνδυνος
Ο επιτοκιακός κίνδυνος δεν επηρεάζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας λόγω της μη ύπαρξης σχετικών
χρηματοοικονομικών μέσων.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία, επειδή δραστηριοποιείται εντός της ζώνης του ευρώ, δεν διατηρεί ανοιχτή συναλλαγματική θέση σε κάποιο
νόμισμα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021
Κατ’ εντολήν του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κουτσουδάκης
Πρόεδρος Δ.Σ.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Δικαίωμα χρήσης
Χρηματοοικονομικά στοιχεία εύλογης αξίας μέσω λοιπών εισοδημάτων
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

Σημείωση

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

31.12.2020

31.12.2019

13
13
11
12

3.141,30
275.286,63
951,04
22.532,48
301.911,45

4.599,30
310.885,83
951,04
15.892,70
332.328,87

14
14
15

129.934,32
11.777,18
1.378.469,04
1.520.180,54

183.524,79
12.776,18
1.079.714,21
1.276.015,18

1.822.091,99

1.608.344,05

16
17

60.000,00
11.139,57
1.298.438,99
1.369.578,56

60.000,00
17.742,45
1.106.292,20
1.184.034,65

18
13

35.842,00
255.827,14
291.669,14

25.034,00
287.069,38
312.103,38

19

73.206,86
56.394,90
31.242,53
160.844,29

82.321,84
0,00
29.884,18
112.206,02

452.513,43

424.309,40

1.822.091,99

1.608.344,05

Σύνολο Ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
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Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 588387

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΙΑΔΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 548209

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 0008193

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Κατάσταση αποτελεσμάτων και συνολικών εισοδημάτων
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και συνολικών εισοδημάτων
Ποσά σε €

Σημείωση

Από 1.1. έως
31.12.2020
31.12.2019

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων

6

698.587,02
698.587,02

657.353,37
657.353,37

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λειτουργικά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων

7
8
13

(256.817,45)
(137.552,04)
(37.057,20)
(431.426,69)

(249.275,20)
(163.028,07)
(35.887,54)
(448.190,81)

(10.976,59)
256.183,74

(10.758,63)
198.403,93

(64.036,95)

9.016,29

192.146,79

207.420,22

(8.688,00)
(8.688,00)

(4.772,00)
(4.772,00)

2.085,12

1.145,28

(6.602,88)
185.543,91

(3.626,72)
203.793,50

Τόκοι έξοδα leasing κτιρίων-αυτοκινήτων
Κέρδη Περιόδου προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

9

Κέρδη Περιόδου
Στοιχεία τα οποία μεταγενέστερα δεν μπορούν να μεταφερθούν στα
αποτελέσματα :
Παροχές προσωπικού
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου προ Φόρων

18

Φόροι στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήσεως μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 588387

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΙΑΔΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 548209

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 0008193

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου
2020
Ποσά σε €

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2020

60.000,00

Κέρδη περιόδου

Αποθεματικό
Παροχών σε
Προσωπικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις Νέον

(13.329,65)

31.072,10

1.106.292,20

1.184.034,65

-

-

-

192.146,79

192.146,79

Λοιπά συνολικά έσοδα

-

(6.602,88)

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου

-

(6.602,88)

-

192.146,79

185.543,91

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2020

60.000,00

(19.932,53)

31.072,10

1.298.438,99

1.369.578,56

Σύνολο

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου - 31η
Δεκεμβρίου 2020

(6.602,88)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου
2019
Αποθεματικό
Παροχών σε
Προσωπικό

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Ποσά σε €
Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2019

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις Νέον

Σύνολο

60.000,00

(9.702,93)

31.072,10

898.871,98

980.241,15

Κέρδη περιόδου

-

-

-

207.420,22

207.420,22

Λοιπά συνολικά έσοδα

-

(3.626,72)

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου

-

(3.626,72)

-

207.420,22

203.793,50

60.000,00

(13.329,65)

31.072,10

1.106.292,20

1.184.034,65

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου –
31 Δεκεμβρίου 2019

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου
2019

(3.626,72)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Κατάσταση ταμειακών ροών
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020
Κατάσταση ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020
Ποσά σε €

Σημειώσεις

31.12.2020

Από 1.1. έως
31.12.20219

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδη χρήσης προ φόρων
Πλέον / (Μείον) προσαρμογές στο αποτέλεσμα για μη ταμειακά στοιχεία:
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
Αποσβέσεις δικαιώματος χρήσης (IFRS 16)
Τόκοι έξοδα (IFRS 16)
Έξοδο υποχρεώσεων από παροχές στο προσωπικό
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο προσαρμογών για μη ταμειακά στοιχεία
Μεταβολές απαιτήσεων - υποχρεώσεων
Μεταβολή πελατών και λοιπών απαιτήσεων
Μεταβολή προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε
Σύνολο
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

13

18
8

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τόκοι έξοδα (IFRS 16)
Αποπληρωμή κεφαλαίου (IFRS 16)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

13

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

15
15

256.183,74

198.403,93

1.458,00
35.599,20
10.976,59
2.120,00
9.462,44
59.616,23

1.484,96
34.402,58
10.758,63
1.821,00
9.770,02
58.237,19

45.127,03
(9.114,98)
(12.196,71)
23.815,34
339.615,31

(43.829,59)
4.063,52
(39.766,07)
216.875,05

(10.976,59)
(29.883,89)
(40.860,48)

(10.758,63)
(28.334,85)
(39.093,48)

-

(773,45)
(773,45)

298.754,83

177.008,12

1.079.714,21
1.378.469,04

902.706,09
1.079.714,21

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020

Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:

Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

Η Εταιρεία NBG Μεσίτες Ασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «NBG Μεσίτες Ασφαλίσεων» είναι θυγατρική
της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε., δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ιδρύθηκε το 2004 και δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα στον τομέα παροχής υπηρεσιών μεσίτη ασφαλίσεων.
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Λ. Αθηνών 128-132, με
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 69102003000).
Η Εταιρεία έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τη διαμεσολάβηση, έναντι προμήθειας, για τη σύναψη συμβάσεων
ασφάλισης ή αντασφάλισης.
Βάσει του καταστατικού της Εταιρείας η διάρκεια ζωής της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και λήγει το έτος δύο
χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2054).
Η Εταιρεία απασχολεί 7 άτομα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ομίλου της ΕΤΕ με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, έχουν εγκριθεί για
δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 8 Σεπτεμβρίου 2021.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 είχε ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γεώργιος Κουτσουδάκης
Βασίλειος Σκιαδιώτης
Αθανάσιος Τριαντούλης
Ευφροσύνη Γριζά
Αλέξανδρος Κοντόπουλος
Θεόδωρος Σπυρόπουλος
Άγγελος-Χριστόφορος Χατζόπουλος

ΘΕΣΗ
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27η Ιανουαρίου 2024, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας
του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:

Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή
τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή
της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern), την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και είναι σύμφωνες με το
Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του IASB.
Τα μεγέθη που παρατίθενται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό
νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.
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NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020
2.1

Πλαίσιο Κατάρτισης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας έχοντας λάβει
υπόψη τα εξής: (α) Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα δυναμικό κλάδο με προοπτικές ανάπτυξης, (β) Η Εταιρεία είναι
επαρκώς κεφαλαιοποιημένη και διαθέτει σημαντική ρευστότητα, γ) Η μητρική Τράπεζα συντάσσει τις χρηματοοικονομικές
της καταστάσεις με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.

2.2

Υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α.

- Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και
διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2020 ή
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων»
Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους
πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου
κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Επιπλέον αποσαφηνίζει ότι, για να θεωρηθεί
επιχείρηση, ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνει
τουλάχιστον μια εισροή και μια ουσιαστική διαδικασία που από κοινού συνεισφέρουν σημαντικά στην ικανότητά του να
δημιουργεί εκροή. Τέλος εισάγει την δυνατότητα προαιρετικής εξέτασης (η εξέτασης συγκέντρωσης) με την οποία
απλουστεύεται η εκτίμηση του κατά πόσον ένα αποκτηθέν σύνολο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων δεν
αποτελεί επιχείρηση.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας τον
ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις
που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με
συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς»
Οι τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου ώστε να παρέχουν
διευκόλυνση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που θα προκαλέσει η αλλαγή των επιτοκίων αναφοράς.
Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με
τις σχέσεις αντιστάθμισής τους, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες.
Οι παραπάνω τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Tροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις Tροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2020,
αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των
ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις.
Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν
την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε
δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι
ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020)
Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από την
εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι
μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για
αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων.
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19 – Παράταση περιόδου εφαρμογής»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Απριλίου 2021)
Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις παραχωρήσεις σε ενοίκια κατά
ένα έτος για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται στις ή έως τις 30 Ιουνίου 2022. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)
Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια
συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι οντότητες να υποχρεούνται να
εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς – Φάση 2»
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)
Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο
αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα
λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει
τις αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει.
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)
Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που λαμβάνονται
από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί
επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια
παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα σχετιζόμενο κόστος της
εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η
τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα
αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της
σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση δεν
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)
Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική
Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία
συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων
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υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να
αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των
δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της
οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου
«διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ
«Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2023)
Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές τους πολιτικές όταν αυτές
είναι ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του ουσιώδους όταν αυτή εφαρμόζεται σε
γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των
λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2023)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές από τις
αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που
προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2023)
Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες συναλλαγές που,
κατά την αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει
συνήθως για συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2022)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε
στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα
συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%.

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
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Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο
επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με
τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:

Λογιστικές Πολιτικές

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνουν μόνο έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και αποτιμώνται στην αξία κτήσης μείoν
τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλα τα άμεσα κόστη που σχετίζονται με την
απόκτηση των στοιχείων.
Επιπλέον δαπάνες αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο
μόνο εάν είναι πιθανόν να εισρεύσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να
επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
κατά το έτος που πραγματοποιείται.
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους
αξίας καταχωρείται ως κέρδος ή ζημιά στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Οι Ενσώματες Ακινητοποιήσεις αποσβένονται με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
τους. Η ωφέλιμη ζωή για τα «Έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό» εκτιμάται στα 4 έως 7 έτη.
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Στην κατηγορία αυτή η Εταιρεία έχει εντάξει τα προγράμματα λογισμικού, τα οποία παρακολουθούνται στο κόστος
κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις τους.
Τα έξοδα που αφορούν την συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος της χρήσεως που πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής τους. Αναφέρεται ότι η ωφέλιμη ζωή δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.
Κατά τις χρήσεις 2020 και 2019 τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή της η Εταιρεία είναι πλήρως
αποσβεσμένα.
Απομείωση Αξίας Στοιχείων Ενεργητικού
Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει την αξία των
περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται περίπτωση απομείωσης της αξίας τους. Εφόσον
συντρέχει τέτοια περίπτωση η Διοίκηση διενεργεί ανάλυση προκειμένου να διαπιστώσει εάν η λογιστική αξία των
συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ανακτηθεί.
Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης (value in use).
Όταν η αξία των περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους, τότε διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για
απομείωση που καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
για μια οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική
οντότητα.
Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική αναγνώριση, και μεταγενέστερα, είτε ως
επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική
αναγνώριση βασίζεται στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και στο
επιχειρηματικό μοντέλο στο πλαίσιο του οποίου διακρατείται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο.
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Με εξαίρεση τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία αρχικά αποτιμά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην
εύλογη αξία του συν το κόστος συναλλαγής, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν
αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι απαιτήσεις από πελάτες αρχικά αποτιμώνται στην αξία
συναλλαγής όπως ορίζεται από το ΔΠΧΑ 15.
Για να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εξαιρουμένων των μετοχικών τίτλων)
στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, πρέπει να δημιουργούνται
ταμειακές ροές που αποτελούν «αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων» επί του ανεξόφλητου υπολοίπου
κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή είναι γνωστή ως SPPI (“solely payments of principal and interest”) κριτήριο και γίνεται σε
επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού μέσου.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
•

στο αποσβεσμένο κόστος

•

στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων

•

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων κατά την 31
Δεκεμβρίου 2020 και την 31 Δεκεμβρίου 2019.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, αποτιμώνται μεταγενέστερα
βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου (EIR) και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Τα κέρδη και
οι ζημιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή
απομειώνεται.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων

Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ταξινομήσει αμετάκλητα τις μετοχικές επενδύσεις του ως
μετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω συνολικών εισοδημάτων όταν πληρούν τον ορισμό της
καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση, και δεν κατέχονται προς εμπορία. Η
ταξινόμηση καθορίζεται ανά χρηματοοικονομικό μέσο.
Τα κέρδη και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν ανακυκλώνονται ποτέ στα κέρδη ή τις
ζημίες. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως άλλα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν έχει αποδειχθεί το δικαίωμα
είσπραξης, εκτός εάν η Εταιρεία επωφελείται από τα έσοδα αυτά ως ανάκτηση μέρους του κόστους του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, οπότε τα κέρδη αυτά αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών
εισοδημάτων. Οι μετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων δεν
υπόκεινται σε εξέταση απομείωσης.
Η Εταιρεία επέλεξε να ταξινομήσει τις μετοχές που κατέχει στην κατηγορία αυτή.
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα αναφορικά με το
κατά πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων έχει απομειωθεί ως ακολούθως:
Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη
προσέγγιση για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η
Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθεί τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο.
Το σύνολο των Πελατών και Λοιπών Απαιτήσεων είναι βραχυπρόθεσμης λήξης.
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις τυχόν βραχυπρόθεσμες
επενδύσεις με ημερομηνία λήξης, κατά την ημερομηνία απόκτησης, μικρότερη των τριών μηνών.
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Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται με την ονομαστική αξία και τον αριθμό των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές
μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια.
Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, οποιοδήποτε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών
καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει, αφαιρούνται από την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου.
Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Τα κέρδη εις νέον περιλαμβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσματα και αυτά προηγούμενων περιόδων όπως γνωστοποιούνται
στην Κατάσταση αποτελεσμάτων και συνολικών εισοδημάτων.
Έσοδα
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των εσόδων από παροχή υπηρεσιών. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως
εξής:
•

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ασφάλισης και αντασφάλισης λογίζονται με την υπογραφή των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και κατά συνέπεια καθίσταται απαιτητή η προμήθεια της Εταιρείας.

Παροχές στο Προσωπικό
α) Προγράμματα καθορισμένων παροχών

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, όταν οι υπάλληλοι παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση, η οποία υπολογίζεται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους
και τις απολαβές τους κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης.
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στη χρήση που αφορά.
Οι σχετικές προβλέψεις της χρήσης συμπεριλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος και αποτελούνται από την αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους.
Το κόστος των παροχών αυτών καθορίζεται με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας “projected
united credit method” με βάση τις εκτιμήσεις αναλογιστικών και χρηματοοικονομικών παραμέτρων, οι οποίες
πραγματοποιούνται σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν
από αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές παραμέτρους χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων κατά την περίοδο την οποία προκύπτουν. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης
δεν χρηματοδοτούνται.
β) Ασφαλιστικά Προγράμματα

Το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας είναι ασφαλισμένο για την κύρια σύνταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης. Οι σχετικές εισφορές που καταβάλλονται συμπεριλαμβάνονται στις αμοιβές προσωπικού.
Η Εταιρεία καταβάλει ασφάλιστρα για ασφαλιστήρια συμβόλαια για την υγειονομική κάλυψη και για συνταξιοδοτικό
πρόγραμμα του προσωπικού της καθ’ όλη την διάρκεια συνεργασίας τους, το κόστος των οποίων συμπεριλαμβάνεται στις
αμοιβές προσωπικού.
Φόρος Εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρο εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόμενους φόρους
και τις τυχόν διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται
σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές της χρήσης. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος της χρήσης.
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις προσωρινές
διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των οικονομικών
καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα αξιοποιηθούν έναντι της
μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Εταιρείας προκύπτουν κατά κύριο
λόγο από τα προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Η
Εταιρεία δεν έχει αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές που
αναμένονται να εφαρμοστούν στην χρήση κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του
ισολογισμού.
Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως φορολογικό
έξοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και μειώνεται κατά την έκταση
που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα είναι διαθέσιμο επαρκές φορολογητέο κέρδος για να επιτρέψει την αξιοποίηση της
ωφέλειας.
Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται η μητρική εταιρεία, ΕΤΕ, καθώς και οι λοιπές επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται, άμεσα ή
έμμεσα, από αυτήν. Επίσης ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας, τα μέλη διοίκησης
και βασικά στελέχη της μητρικής εταιρείας, συγγενικά με αυτά πρόσωπα πρώτου βαθμού, καθώς και εταιρείες που
κατέχονται από αυτά ή εταιρείες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες υποχρεώσεις, νομικά ή με άλλο τρόπο τεκμηριωμένες, ως
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και το ακριβές ποσό της
υποχρεώσεως μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία.
Η Εταιρεία επανεξετάζει την ανάγκη σχηματισμού προβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσεως και τις αναπροσαρμόζει έτσι ώστε
να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση
ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο.
Μισθώσεις
Η Εταιρεία συμμετέχει μόνο σε λειτουργικές μισθώσεις και μόνο ως μισθωτής. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 εισήχθη ένα ενιαίο
μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας.
Αναπροσαρμογές Κονδυλίων
Στα συγκριτικά στοιχεία δεν έχουν γίνει αναπροσαρμογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4:

Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοίκησης

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και
παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίσθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρεία για την λήψη αποφάσεων από την Διοίκηση και τα
οποία επηρεάζουν την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα (και σε
υποθέσεις) τα οποία, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται από την Διοίκηση λογικά.
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Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψεως αποφάσεων, επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι
επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά τον χρόνο που
πραγματοποιούνται.
Οι βασικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα
μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες, έχουν
εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται και έχουν ως κάτωθι:
Φόρος Εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις
φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους
φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν
να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία αναγνωρίζει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα
υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για τον προσδιορισμό του ποσού
των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που θα αναγνωριστούν απαιτείται κρίση η οποία βασίζεται στην εκτίμηση
του πιθανού χρόνου και επιπέδου πραγματοποίησης των φορολογητέων κερδών σε συνδυασμό με το μελλοντικό
φορολογικό προγραμματισμό.
Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η ανακτησιμότητα του υπολοίπου των αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι περισσότερη πιθανή παρά όχι, βασιζόμενη σε εκτιμήσεις ότι στο
μέλλον θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη που είναι δυνατόν να συμψηφισθούν με κάθε κατηγορία ζημιών επί των οποίων
σχηματίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό
Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό εκτιμώνται με αναλογιστικές μεθόδους με την χρήση παραδοχών για το
προεξοφλητικό επιτόκιο, τις μελλοντικές αυξήσεις μισθών, τον πληθωρισμό και την αναμενόμενη εναπομένουσα
εργασιακή ζωή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5:

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως αναλύεται κατωτέρω.
Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από την Διοίκηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και
κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου, καθώς και ειδικές οδηγίες ανά περίπτωση για την διαχείριση
συγκεκριμένων κινδύνων.
Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την διαχείριση κινδύνων εστιάζεται αφενός στην αναγνώριση, επιμέτρηση και
διαχείριση όλων των χρηματοοικονομικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία ή ενδέχεται να εκτεθεί.
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.
Οι απαιτήσεις από πελάτες αφορούν στις προμήθειες από ασφαλιστικές συμβάσεις πελατών οι οποίες αποδίδονται από
τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η Εταιρεία εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα αναφορικά με την απομείωση
των χρηματοοικομικών περιουσιακών στοιχείων Για τις επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας έχουν σχηματιστεί επαρκείς
προβλέψεις
Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου
Υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου ως προς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας, τα
οποία έχουν τοποθετηθεί σε λογαριασμούς της μητρικής εταιρείας, ΕΤΕ. Ωστόσο δεν αναμένεται να προκύψουν ζημιές
για την Εταιρεία, λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας της μητρικής (Moody’s raiting για το 2019 & 2020 : CAA1) .
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της
υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών
ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών.
Ο κίνδυνος ρευστότητας αναλύεται ως εξής:
2020
Ενεργητικό
Χρηματοοικονομικά στοιχεία εύλογης
αξίας μέσω λοιπών εισοδημάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από παροχές στο
προσωπικό
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και
λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις μισθώσεων

1 έως 3 μήνες

3 έως 12 μήνες

1 έως 5 έτη

1.378.469,04
-

5.740,65
5.740,65

951,04
-

-

1.378.469,04

124.193,67
11.777,18
135.970,85

951,04

-

951,04
1.378.469,04
129.934,32
11.777,18
1.521.131,58

-

-

-

-

35.842,00

35.842,00

18.841,22

17.478,25

31.242,53
31.242,53

36.887,39
147.418,19
184.305,58

18.841,22
2019
Ενεργητικό
Χρηματοοικονομικά στοιχεία εύλογης
αξίας μέσω λοιπών εισοδημάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Έως 1 μήνας

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από παροχές στο
προσωπικό
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και
λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις μισθώσεων

Πάνω από 5
έτη

Έως 1 μήνας

17.478,25
1 έως 3 μήνες

3 έως 12 μήνες

1.079.714,21
-

181.211,04

1.079.714,21

1 έως 5 έτη

Σύνολο

108.408,95
144.250,95
Πάνω από 5
έτη

73.206,86
287.069,67
396.118,53
Σύνολο

951,04
-

-

181.211,04

2.313.75
12.776,18
15.089,93

951,04

-

951,04
1.079.714,21
183.524,79
12.776,18
1.276.966,22

-

-

-

-

25.034,00

25.034,00

19.051,75

63.270,09

29.884,18
29.884,18

148.593,86
148.593,86

138.475,52
163.509,52

82.321,84
316.953,56
424.309,40

19.051,75

63.270,09

Επιτοκιακός κίνδυνος
Ο επιτοκιακός κίνδυνος δεν επηρεάζει τα οικονομικά στοιχεία της Eταιρείας λόγω της μη ύπαρξης σχετικών
χρηματοοικονομικών μέσων.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία, επειδή δραστηριοποιείται εντός της ζώνης του ευρώ, δεν διατηρεί ανοιχτή συναλλαγματική θέση σε κάποιο
νόμισμα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6:

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναλύονται ως εξής:
Από 1.1. έως
Ποσά σε €
Έσοδα από προμήθειες ασφαλιστηρίων
Σύνολο

31.12.2020
698.587,02
698.587,02

31.12.2019
657.353,37
657.353,37
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7:

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

Η Εταιρεία κατά την περίοδο 1.1.2020-31.12.2020 απασχολούσε 7 άτομα όπως και κατά την περίοδο 1.1.2019-31.12.2019.
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Μισθοί
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (Σημ. 19)
Λοιπές παροχές
Σύνολο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8:

Από 1.1. έως
31.12.2020
(197.578,12)
(48.583,13)
(2.120,00)
(8.536,20)
(256.817,45)

31.12.2019
(190.610,87)
(47.607,10)
(1.821,00)
(9.236,23)
(249.275,20)

Λειτουργικά Έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:
Από 1.1. έως
Ποσά σε €
Επισκευές και συντηρήσεις
Τηλεφωνικά-Ταχυδρομικά έξοδα
Αμοιβές τρίτων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης-δημοσίευσης
Φόροι-Τέλη
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Λοιπά διάφορα έξοδα
Σύνολο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9:

31.12.2020
(1.076,54)
(8.403,46)
(92.076,35)
(390,12)
(2.194,48)
(9.462,44)
(23.948,65)
(137.552,04)

31.12.2019
(3.295,92)
(6.471,22)
(116.486,09)
(355,12)
(2.178,48)
(9.770,02)
(24.471,22)
(163.028,07)

Φόρος εισοδήματος

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ο φορολογικός συντελεστής της Εταιρείας για τις χρήσεις 2020 και 2019 ανέρχεται
σε 24%. Ο υπολογισμός του τρέχοντος φόρου εισοδήματος καταχωρείται ως έξοδο χρήσης και υπολογίζεται με βάση τον
πραγματικό φορολογικό συντελεστή επί των φορολογητέων κερδών.
Η επιβάρυνση της κατάστασης συνολικού εισοδήματος με φόρο εισοδήματος αναλύεται ως εξής:
Από 1.1. έως
Ποσά σε €
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

31.12.2020
(66.391,61)
(2.200,00)
4.554,66
(64.036,95)

31.12.2019
(383,24)
9.399,53
9.016,29
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020
Από 1.1. έως
Ποσά σε €

31.12.2020

Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων
Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή 24%
Μη εκπτιπτόμενες φορολογικά δαπάνες
Αναγνωρισθείσα απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο
μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν είχε
αναγνωριστεί αναβαλλόμενος φόρος
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων
Αναγνωρισθείσα απαίτηση από πρόβλεψη επισφαλών
απαιτήσεων έως 2018 που δεν είχαν αναγνωριστεί
Διαφορά φορολογικού συντελεστή
Λοιπές επιδράσεις
Σύνολο Φόρου Εισοδήματος

31.12.2019
256.183,74
(61.484,10)
(352,85)

198.403,93
(47.616,94)
(1.361,01)

(2.200,00)

52.832,81
-

(64.036,95)

4.403,48
(922,05)
1.680,00
9.016,29

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10: Μερίσματα
Για την κλειόμενη χρήση η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 11: Χρηματοοικονομικά στοιχεία εύλογης αξίας μέσω λοιπών εισοδημάτων
Ποσά σε €
Συμμετοχή στην i-Bank Direct A.E.
Σύνολο

31.12.2020
951,04
951,04

31.12.2019
951,04
951,04

Η παραπάνω συμμετοχή κατηγοριοποιείται σε επίπεδο εύλογης αξίας 3 τόσο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 όσο και κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12: Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

IFRS 16 (Δικαίωμα χρήσης – Υποχρεώσεις leasing)
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων πελατών
Δεδουλευμένη αμοιβή ορκωτών ελεγκτών
Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό
Διαφορά φορολογικού συντελεστή
Σύνολο

Υπόλοιπο
έναρξης
1.1.2020
1.456,26
6.748,28
1.680,00
6.930,21
(922,05)
15.892,70

Αποτέλεσμα
1.371,67
2.270,99
403,20
508,80
4.554,66

Ίδια Κεφάλαια

2.085,12
2.085,12

Υπόλοιπο λήξης
31.12.2020
2.827,93
9.019,27
2.083,20
9.524,13
(922,05)
22.532,48
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020
Υπόλοιπο
έναρξης
1.1.2019
IFRS 16 (Δικαίωμα χρήσης – Υποχρεώσεις leasing)
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων πελατών
Δεδουλευμένη αμοιβή ορκωτών ελεγκτών
Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό
Διαφορά φορολογικού συντελεστή
Σύνολο

5.347,89
5.347,89

Αποτέλεσμα
1.456,26
6.748,28
1.680,00
437,04
(922,05)
9.399,53

Ίδια Κεφάλαια

1.145,28
1.145,28

Υπόλοιπο λήξης
31.12.2019
1.456,26
6.748,28
1.680,00
6.930,21
(922,05)
15.892,70

Με βάση τις λογιστικές αρχές της Εταιρείας και τις εκτιμήσεις των μελλοντικών φορολογητέων κερδών, οι ανωτέρω
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που αφορούν προσωρινές φορολογικά εκπεστέες διαφορές είναι ανακτήσιμες.
Οι λόγοι για τους οποίους η Διοίκηση της Εταιρείας εκτίμησε ότι η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση είναι ανακτήσιμη
παρατίθενται στη Σημείωση 2.1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 13: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις – Δικαίωμα Χρήσης (IFRS 16)
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Διαγραφές – Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2020
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2020
Διαγραφές – Πωλήσεις
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία 31ης Δεκεμβρίου 2020

Ποσά σε €
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες
Διαγραφές - Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2019
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2019
Διαγραφές - Πωλήσεις
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2019
Αναπόσβεστη αξία 31ης Δεκεμβρίου 2019

31.12.2020
Μηχανογραφικός εξοπλισμός,
Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός
14.529,40
14.529,40
(9.930,10)
(1.458,00)
(11.388,10)
3.141,30

31.12.2019
Μηχανογραφικός εξοπλισμός,
Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός
13.755,95
773,45
14.529,40
(8.445,14)
(1.484,96)
(9.930,10)
4.599,30
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Ποσά σε €
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Διαγραφές – Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2020

31.12.2020

IFRS 16 Δικαίωμα χρήσης κτιρίου
312.533,40
312.533,40

(27.780,72)
(27.780,72)
(55.561,44)
256.971,96

(27.780,72)
(27.780,72)
284.752,68

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2020
Διαγραφές – Πωλήσεις
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία 31ης Δεκεμβρίου 2020

Ποσά σε €

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Διαγραφές – Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2020

31.12.2019

IFRS 16 Δικαίωμα χρήσης κτιρίου
312.533,40
312.533,40

31.12.2020

31.12.2019

IFRS 16 Δικαίωμα χρήσης αυτοκινήτων
32.755,01
32.755,01

IFRS 16 Δικαίωμα χρήσης
αυτοκινήτων
32.755,01
32.755,01

(6.621,86)
(7.818,48)
(14.440,34)
18.314,67

(6.621,86)
(6.621,86)
26.133,15

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2020
Διαγραφές – Πωλήσεις
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία 31ης Δεκεμβρίου 2020

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 14: Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις / Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Οι λογαριασμοί Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες
Πρόβλεψη επισφαλών πελατών
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31.12.2020
161.773,98
(37.580,31)
5.740,65
129.934,32

31.12.2019
209.328,91
(28.117,87)
2.313,75
183.524,79

Ποσά σε €
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων έναρξης χρήσης
Επισφάλεια χρήσης
Προβλέψη επισφαλών απαιτήσεων τέλους χρήσης

31.12.2020
(28.117,87)
(9.462,44)
(37.580,31)

31.12.2019
(18.347,85)
(9.770,02)
(28.117,87)

Τα λογιστικά υπόλοιπα των πελατών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους κατά την 31.12.2020.
Η Εταιρεία δεν αναμένεται να υποστεί επιπλέον σημαντική οικονομική ζημιά από την μη είσπραξη των προμηθειών.
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Ο λογαριασμός Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Προκαταβλητέοι-Παρακρατούμενοι φόροι
Φορολογικές απαιτήσεις προηγούμενης χρήσης
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2020
11.777,18
11.777,18

31.12.2019
13.159,42
(383,24)
12.776,18

Οι Προκαταβλητέοι - Παρακρατούμενοι φόροι αφορούν παρακρατούμενους φόρους από προμήθειες ασφαλιστηρίων
συμβολαίων της χρήσης 2019.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 15: Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Τα λογιστικά υπόλοιπα των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους κατά την
31.12.2020.
Όπως αναφέρεται και στη Σημείωση 4, υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις καταθέσεις στην
μητρική ΕΤΕ για τις χρήσεις 2020 και 2019. Ωστόσο δεν αναμένεται να προκύψουν ζημιές για την Εταιρεία, λόγω της
πιστοληπτικής ικανότητας της μητρικής.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31.12.2020
56,66
1.378.412,38
1.378.469,04

31.12.2019
45,72
1.079.668,49
1.079.714,21

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 16: Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.12.2020 και την 31.12.2019, ανέρχεται σε € 60.000,00 και διαιρείται σε
100.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,60 η κάθε μία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 17: Λοιπά Αποθεματικά Κεφάλαια
Ο λογαριασμός Αποθεματικά Κεφάλαια αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Τακτικό αποθεματικό
Αποθεματικό από προγράμματα καθορισμένων παροχών
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων
Σύνολο

31.12.2020
30.333,53
(19.932,53)
738,57
11.139,57

31.12.2019
30.333,53
(13.329,65)
738,57
17.742,45

Τακτικό αποθεματικό: Αφαιρείται ετησίως το 5% των καθαρών κερδών της Εταιρείας για το σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού. Η υποχρέωση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει όταν αυτό φτάσει το 1/3 του Μετοχικού
Κεφαλαίου.
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων: Σε περίπτωση διανομής τους τα αποθεματικά αυτά φορολογούνται με
τον αντίστοιχο φορολογικό συντελεστή.
Αποθεματικό από προγράμματα καθορισμένων παροχών: Το αποθεματικό αυτό έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» («Δ.Λ.Π. 19Α») (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από
την 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά) και εμπεριέχει τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές των προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών, συμπεριλαμβανομένων και των αναβαλλόμενων φόρων. Το αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 18: Υποχρεώσεις από Παροχές στο Προσωπικό
Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό αφορούν τη χορήγηση ποσού λόγω συνταξιοδότησης η οποία προκύπτει
από την σχηματισμένη κάθε χρόνο πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Υποχρεώσεις για:
Παροχές εφάπαξ κατά την συνταξιοδότηση
- Μη Χρηματοδοτούμενες

31.12.2020

35.842,00

31.12.2019

25.034,00

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε €

31.12.2020

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Υποχρέωση

35.842,00
35.842,00

31.12.2019
25.034,00
25.034,00

Στον λογαριασμό των υποχρεώσεων έχουν διενεργηθεί οι παρακάτω μεταβολές:
Ποσά σε €
Yπόλοιπο έναρξης
Δαπάνη τόκου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Αναλογιστική (ζημιά) / κέρδος
Υπόλοιπο τέλους

31.12.2020
25.034,00
250,00
1.870,00
8.688,00
35.842,00

31.12.2019
18.441,00
323,00
1.498,00
4.772,00
25.034,00

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε €
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές εργαζομένων

31.12.2020
1.870,00
250,00
2.120,00

31.12.2019
1.498,00
323,00
1.821,00

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) είναι τα παρακάτω:
Υποχρέωση κέρδος/(ζημιά) από αλλαγή των υποθέσεων
Υποχρέωση κέρδος/(ζημιά) από εμπειρικές προσαρμογές
Ποσό αναγνωριζόμενο στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα

4.119,00
4.569,00
8.688,00

4.834,00
(62,00)
4.772,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 19: Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις
Το κονδύλι Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους-τέλη
Προκαταβολές πελατών
Προμηθευτές
Σύνολο

31.12.2020
11.376,63
7.464,59
54.365,64
73.206,86

31.12.2019
11.137,78
7.913,97
9.555,36
53.714,73
82.321,84
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 20: Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η μητρική της Εταιρείας είναι η ETE, η οποία κατέχει το 99,9% του μετοχικού κεφαλαίου της.
Η Εταιρεία πραγματοποιεί συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη στα συνήθη πλαίσια των εργασιών της και σε καθαρά
εμπορική βάση.
Ο όγκος συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας και τα υπόλοιπα στο τέλος της χρήσης αναλύονται ως εξής:
Από 1.1. έως
31.12.2020
70.041,62
7.251,04
87.039,27

Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών
Μισθοί μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών
Λοιπές παροχές σε μέλη Δ.Σ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

Μητρική εταιρεία ΕΤΕ:
Καταθέσεις Όψεως
Αποσβέσεις μισθωτικών
δικαιωμάτων χρήσης
Τόκος μισθωτικών
δικαιωμάτων χρήσης
Υποχρεώσεις μισθωτικών
δικαιωμάτων χρήσης
Συνδεδεμένες εταιρείες
Ομίλου ΕΤΕ:
Εθνική Leasing:
Αποσβέσεις μισθωτικών
δικαιωμάτων χρήσης
Τόκος μισθωτικών
δικαιωμάτων χρήσης
Υποχρεώσεις μισθωτικών
δικαιωμάτων χρήσης
Εθνική Leasing
ΑΕΕΓΑ "Η Εθνική"
Σύνολο

31.12.2019
78.488,54
8.550,73
87.039,27

Απαιτήσεις

31.12.2020
Υποχρεώσεις
Έσοδα

31.12.2019
Υποχρεώσεις
Έσοδα

1.378.412,38

-

-

-

1.079.668,49

-

-

-

-

-

-

27.780,72

-

-

-

27.780,72

-

-

-

10.525,93

-

-

-

10.345,95

-

268.280,32

-

-

-

290.478,87

-

-

-

-

-

7.818,48

-

-

-

6.621,86

Έξοδα
Απαιτήσεις
ποσά σε €

Έξοδα

450,66

114.533,34
1.492.945,72

18.789,35
205,71
287.272,38

349.338,48
349.338,48

8.775,20
55.350,99

412,68

96.531,01
1.176.199,49

26.474,69
238,21
317.191,77

358.136,51
358.136,51

8.338,97
53.500,18

Την 31.12.2020 καθώς και την 31.12.2019 δεν υπήρχαν δάνεια προς συνδεδεμένα μέρη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 21: Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις
α) Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για ορισμένες χρήσεις και επομένως οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις
χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Συνεπώς, ως αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, είναι πιθανό να επιβληθούν
επιπλέον πρόστιμα και φόροι, τα ποσά των οποίων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια επί του παρόντος.
Ωστόσο, εκτιμάται ότι δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η
Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009. Οι χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 έχουν ελεγχθεί
από τον εκλεγμένο σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 τακτικό ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 2238/1994 και το
άρθρο 65α Ν.4174/13 και τα σχετικά πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης εκδόθηκαν την 05.07.2012, 10.09.2013,
08.07.2014, 30.09.2015 και 28.09.2016 αντίστοιχα και δεν περιείχαν επιφυλάξεις. Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1006/05.01.2016
δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις
για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Για
τις χρήσεις 2010 έως και 2014 έχει παραγραφεί το δικαίωμα των φορολογικών αρχών για διενέργεια φορολογικού ελέγχου
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βάσει των φορολογικών διατάξεων της παραγραφής στην πενταετία. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να
επανέλθουν και να διενεργήσουν το δικό τους φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2015 για την οποία έχει εκδοθεί
φορολογικό πιστοποιητικό από τον τακτικό ελεγκτή. Για τις χρήσεις 2016 έως 2020 η Εταιρεία έκρινε να μην ελεγχθεί από
τον εκλεγμένο σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 τακτικό ελεγκτή για τη λήψη πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης
και για τις εν λόγω χρήσεις η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων συνολικού ύψους € 2.200
(Σημ.9)

β) Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας, ούτε λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 22: Οψιγενή γεγονότα
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2020 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία και τα οποία να
επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή να απαιτούν ιδιαίτερη γνωστοποίηση.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 588387

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΙΑΔΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 548209

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 0008193
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