ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Μοσχάτο, Μάρτιος 2013

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2012 (01/01/2012-31/12/2012) είναι εκείνες που εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Probank Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. την 28η Μαρτίου 2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί
με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.probankinsurancebrokers.gr.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ Μετόχων της Ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία Probank Mεσίτες
Ασφαλίσεων επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012
Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σας υποβάλλει για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της, την
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, την
Κατάσταση Ταµειακών Ροών και το Προσάρτημα της χρήσεως 2012 και σας παρουσιάζει την μέχρι σήμερα πορεία της,
καθώς και τις προοπτικές της για το μέλλον.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της Μεσιτείας Ασφαλίσεων με κύριο στόχο τον σχεδιασμό και την προώθηση
Tραπεζοασφαλιστικών Yπηρεσιών μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας PROBANK καθώς και την
εξυπηρέτηση όλων των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών και των Εταιρειών του Ομίλου προσφέροντάς τους μία
πλήρη σειρά σύγχρονων ασφαλιστικών προγραμμάτων.
Για την υλοποίηση των πιο πάνω η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Διεθνείς
ασφαλιστικές εταιρείες ούτως ώστε να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των σύγχρονων Τραπεζοασφαλιστικών
Υπηρεσιών της αγοράς.
Τα βασικά μεγέθη της εταιρείας στο τέλος της 8ης εταιρικής χρήσης που έκλεισε την 31.12.2012 έχουν ως ακολούθως :
•

Το σύνολο των μικτών ασφαλίστρων ανήλθε σε 7,6 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι 5,8 εκατ. ευρώ που ήταν το 2011
παρουσιάζοντας αύξηση 31,03 %.

•

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε

2,6 εκατ. Ευρώ το 2012 έναντι

2,2 εκατ. ευρώ που ήταν το 2011

παρουσιάζοντας αύξηση 18,18 %.
•

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 231 χιλ. Ευρώ το 2012 έναντι 227 χιλ. ευρώ που ήταν το 2011
παρουσιάζοντας αύξηση 1,76 %.

•

Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 1.413 χιλ. ευρώ το 2012 έναντι 1.234 χιλ. ευρώ που ήταν το 2011 παρουσιάζοντας
αύξηση 14,51 %.

•

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9 χιλ. ευρώ το 2012 έναντι 43 χιλ. ευρώ που ήταν το 2011 παρουσιάζοντας μείωση
79,07 %.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτείνει τη μη διανομή μερίσματος και την κεφαλαιοποίηση του συνολικού
ποσού των μετά φόρους κερδών για ενίσχυση των κεφαλαίων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2004 έχοντας 60.000 ευρώ κεφάλαιο και σήμερα 6 άτομα προσωπικό, εμφανίζει από την
ίδρυση της σταθερά ανοδική πορεία ως προς όλα τα θεμελιώδη μεγέθη της, η οποία προβλέπεται να συνεχισθεί και το
2013 με τις νέες σχεδιαζόμενες Τραπεζοασφαλιστικές Υπηρεσίες, που θα προσφερθούν από το Δίκτυο Καταστημάτων
της Τράπεζας Probank.

.
.

Μοσχάτο, 28 Μαρτίου 2013
Κατ΄εντολήν του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιλτιάδης Δαμανάκης
Πρόεδρος Δ.Σ
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Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας PROBANK ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας PROBANK ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, 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 Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και
για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 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
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας PROBANK ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2012 και 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.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.
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Αθήνα, 10 Απριλίου 2013
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Μαρία Γ. Δημτσούδη
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28651
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Σημειώσεις

Ποσά σε €
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Τόκοι και συναφή έσοδα

6
7

Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λειτουργικά Έξοδα
Αποσβέσεις

8
9

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων

Λοιπά έσοδα

10

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσεως μετά φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

11

Κέρδη ανά μετοχή
-Βασικά

12

31/12/2012

31/12/2011

1.410.216,78
2.849,59

1.231.647,21
2.239,79

1.413.066,37

1.233.887,00

(274.682,36)
(1.128.738,99)
(542,53)

(275.041,62)
(917.583,33)
(790,70)

(1.403.963,88)

(1.193.415,65)

0,00

2.019,59

9.102,49
(5.498,83)
3.603,66
0,00
3.603,66

42.490,94
(12.686,89)
29.804,05
0,00
29.804,05

0,0360

0,2980

Μοσχάτο, 28 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 077313

Α.Δ.Τ. ΑΒ 291836

Α.Δ.Τ. ΑΕ 092017

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012
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Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημειώσεις

31/12/2012

31/12/2011

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

14
15
16
17

628,32
0,00
951,04
2.500,75
4.080,11

1.170,85
0,00
951,04
3.540,07
5.661,96

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

18
19

959.800,72
1.674.666,81
2.634.467,53

873.192,56
1.324.429,81
2.197.622,37

2.638.547,64

2.203.284,33

20
21
21

60.000,00
31.072,10
139.630,26
230.702,36

60.000,00
30.974,78
136.123,92
227.098,70

22

12.503,75
12.503,75

17.700,33
17.700,33

23

2.385.882,02
9.459,51
2.395.341,53

1.942.546,14
15.939,16
1.958.485,30

2.638.547,64

2.203.284,33

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μοσχάτο, 28 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 077313

Α.Δ.Τ. ΑΒ 291836

Α.Δ.Τ. ΑΕ 092017

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ποσά σε €

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

60.000,00

30.974,78

106.319,87

197.294,65

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 1η Ιανουαρίου -31η Δεκεμβρίου 2011
Κέρδη χρήσης μετά φόρων
Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα χρήσης

0,00
0,00

0,00
0,00

29.804,05
29.804,05

29.804,05
29.804,05

60.000,00

30.974,78

136.123,92

227.098,70

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ποσά σε €

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2012, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

60.000,00

30.974,78

136.123,92

227.098,70

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου -31η Δεκεμβρίου 2012
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού χρήσης
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Κέρδη χρήσης μετά φόρων
Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα χρήσης

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

97,32
97,32
0,00
97,32

(97,32)
(97,32)
3.603,66
3.506,34

0,00
0,00
3.603,66
3.603,66

60.000,00

31.072,10

139.630,26

230.702,36

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2012

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά σε €
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδη χρήσης προ φόρων
Προσαρμογές στα κέρδη για:
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά τη συνταξιοδότηση
Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δρατηριότητες πριν τη μεταβολή σε λειτουργικά
στοιχεία του Ενεργητικού & Παθητικού

Σημειώσεις

14
15
8 , 22

Μεταβολές λειτουργικών στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού
Μεταβολή πελατών και λοιπών απαιτήσεων
Μεταβολή προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Σύνολο
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

31/12/2012

31/12/2011

9.102,49

42.490,94

542,53
0,00
(5.196,58)
0,00
4.448,44

750,87
39,83
3.761,33
(9.534,17)
37.508,80

(86.608,16)
432.396,72
345.788,56
350.237,00

3.110,64
363.912,63
367.023,27
404.532,07

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

350.237,00
1.324.429,81
1.674.666,81

404.532,07
919.897,74
1.324.429,81

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

14

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μερίσματα πληρωθέντα
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων & ισοδυνάμων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

19
19

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012
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1. Πληροφορίες για την εταιρεία
Η εταιρεία Probank Μεσίτες Ασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «Probank Μεσίτες
Ασφαλίσεων», του Ομίλου Probank, μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ιδρύθηκε το 2004 και
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα υπηρεσιών μεσίτη ασφαλίσεων.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Μοσχάτου και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Πειραιώς 74,
με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56760/01/Β/04/268.
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 6 άτομα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
της τράπεζας Probank και η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι η πλήρης ενοποίηση.
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, έχουν εγκριθεί για
δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 28ης Μαρτίου 2013.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Η διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2012 έχει ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

Μιλτιάδης Δαμανάκης

Πρόεδρος

Αλέξανδρος Μουζακίτης

Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Χατζόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Ανδρεάκος

Μέλος

Ιωάννης Τσιτσιρίδης

Μέλος

Παναγιώτης Παπαγεωργίου

Μέλος

Ανδρέας Φιορέτος

Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2015.
2.

Πλαίσιο κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων εταιρείας

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών
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Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή

Διερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κανονισμός αριθ.
1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002).
Οι Οικονομικές 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 οικονομικών καταστάσεων (Framework) της IASB.
Τα μεγέθη που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό
νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της εταιρείας.
3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών και εκτιμήσεων της εταιρείας
Η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.A. προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και
παραδοχών κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών.
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την εταιρεία για την λήψη αποφάσεων από την Διοίκηση και τα
οποία επηρεάζουν την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα (και σε υποθέσεις)
οι οποίες, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται από την Διοίκηση λογικά.
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψεως αποφάσεων, επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και
οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους, αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά τον χρόνο που
πραγματοποιούνται.
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των ατομικών οικονομικών καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.

3.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται στην αξία κτήσης μείoν τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Το
κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Επιπλέον δαπάνες αυξάνουν την λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό
πάγιο μόνο εάν είναι πιθανόν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών
εσόδων κατά το έτος που πραγματοποιείται.
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής
του αξίας καταχωρείται ως κέρδος ή ζημιά στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
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Οι αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπολογίζονται με την μέθοδο της ωφέλιμης ζωής. Αναφέρεται ως
ωφέλιμη ζωή για τα «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» τα 4 -7 έτη.
3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στην κατηγορία αυτή η εταιρεία έχει εντάξει τα προγράμματα λογισμικού, τα οποία παρακολουθούνται στο κόστος
κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις τους. Οι αποσβέσεις λογίζονται με βάση την διάρκεια της
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους.
Τα έξοδα που αφορούν την συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών
εσόδων της χρήσεως που πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται με την μέθοδο της ωφέλιμης ζωής. Αναφέρεται ότι
η ωφέλιμη ζωή δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.
3.3 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. Όταν η
αξία των περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους, τότε διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για
απομείωση που καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
3.4 Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
τα οποία ταξινομούνται σαν διαθέσιμα προς πώληση ή δεν πληρούν τα κριτήρια να ταξινομηθούν σε άλλες
κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων. Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εντάσσονται στην
κατηγορία αυτήν αποτιμώνται στην εύλογη αξία, εφόσον αυτή μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, με τις μεταβολές
στην αξία τους να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, μετά από τον υπολογισμό κάθε επίδρασης από φόρους.
Κατά την πώληση ή την απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα σωρευτικά κέρδη ή
ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
3.5 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Το σύνολο των απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η
λογιστική αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προσεγγίζει την εύλογη
αξία τους και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν προϋποθέσεις απομείωσης τους.
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3.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις με ημερομηνία λήξης μικρότερη των τριών μηνών από την ημερομηνία απόκτησης.

3.7 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές
μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια.
Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική
έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών καθώς και
οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Τα κέρδη εις νέον περιλαμβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσματα και αυτά προηγούμενων περιόδων όπως
γνωστοποιούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
3.8 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 οπότε καθίσταται και απαιτητή η προμήθεια της εταιρείας. Τα λοιπά έσοδα
λογίζονται την χρήση που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης
υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

-

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

3.9 Παροχές στο προσωπικό
α) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και
προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που
αφορά.
Οι σχετικές προβλέψεις της χρήσης συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην κατάσταση συνολικών
εσόδων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά την διάρκεια του
έτους.
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Το κόστος των παροχών αυτών καθορίζεται με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας

“projected united credit method” με βάση τις εκτιμήσεις αναλογιστικών μελετών, οι οποίες πραγματοποιούνται σε
κάθε ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού.
β) Ασφαλιστικά προγράμματα
Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας είναι ασφαλισμένο για την κύρια σύνταξη στο Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Οι σχετικές εισφορές που καταβάλλονται συμπεριλαμβάνονται στις αμοιβές προσωπικού.
Η εταιρεία πληρώνει ασφάλιστρα για ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την υγειονομική κάλυψη του προσωπικού της καθ’
όλη την διάρκεια συνεργασίας τους.
3.10 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρο εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόμενους
φόρους και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται
σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές της χρήσης. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων 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.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα αντισταθμιστούν
έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.
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 σαν
φορολογικό έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 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 ισολογισμού και μειώνεται κατά την
έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την
αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
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3.11 Κέρδη ανά μετοχή

Ο δείκτης των βασικών κερδών ανά μετοχή (EPS) υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη ή ζημιές της χρήσης που
είναι αποδοτέα στους κατόχους κοινών μετοχών με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία
κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Ο δείκτης των μειωμένων κερδών ανά μετοχή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την ίδια ακριβώς μεθοδολογία
υπολογισμού του βασικού δείκτη κερδών ανά μετοχή, αλλά οι προσδιοριστικοί όροι του δείκτη, καθαρά κέρδη ή
ζημιές και αριθμός κοινών μετοχών, προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να αντανακλούν την ενδεχόμενη μείωση των
κερδών ανά μετοχή, η οποία θα μπορούσε να προέλθει είτε από τη μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών ή από
άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών έναντι των κοινών μετοχών.
3.12 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται η μητρική εταιρεία 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
εταιρίες που κατέχονται από αυτά ή εταιρίες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών
αποφάσεων.
3.13 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις
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. Όταν χρησιμοποιείται η προεξόφληση, η αύξηση στην πρόβλεψη
που αντανακλά την πάροδο του χρόνου καταχωρείται ως δαπάνη τόκου.
3.14 Πληροφόρηση κατά τομέα
«Τομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα με
ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που
συνεπάγεται (επιχειρηματικός τομέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται με βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο
αναπτύσσεται η δραστηριότητα.
Η εταιρεία έχει ένα και μόνο επιχειρηματικό τομέα δραστηριοτήτων, και συγκεκριμένα, εκείνον του ασφαλιστικού
συμβούλου και μεσίτου ασφαλίσεων. Το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία είναι η
Ελληνική Επικράτεια. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση για την τμηματική παρουσίαση των δραστηριοτήτων της
εταιρείας.
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4. Αλλαγές σε λογιστικές αρχές
4.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί
σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2012 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα
Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:
•

Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις
μεταφοράς χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/07/2011)

Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την
κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και
των πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην οντότητα που έχει
πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί
πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει
πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η Εταιρεία δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει
επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τον Νοέμβριο του 2011.
•

Τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων»
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012)

Τον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος». Η τροποποίηση αυτή
παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις στοιχείων του ενεργητικού αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της
πώλησής τους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012.
Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις . Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
•

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» Έντονος υπερπληθωρισμός / Αφαίρεση των σταθερών ημερομηνιών αναφορικά με τους υιοθετούντες για
πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011)

Οι σχετικές τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς» εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ημερομηνίες
αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ με τον ορισμό της «ημερομηνίας μετάβασης στα ΔΠΧΑ».
Ορίζει τις προϋποθέσεις αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα
με τα ΔΠΧΑ μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ
γιατί το λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό υπερπληθωρισμό. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την
01/07/2011. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Δεκέμβριο του 2012.

4.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα
Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Συγκεκριμένα:
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•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – Παρουσίαση στοιχείων των
λοιπών συνολικών εσόδων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012)

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών
Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των λοιπών συνολικών
εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2012. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η
παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012.
•

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2015)

Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών
αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες
αξίες. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά στην
εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το
επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις,
εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση
απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του
ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η
Διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη
πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική
εκμετάλλευση. Η Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προβεί σε πρόωρη εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9,
αφού προηγηθεί η σχετική έγκριση του Προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» (Joint
Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», ΔΛΠ 27 «Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται για
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως
τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και
Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το
ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών
που συμμετέχουν σε έναν κοινό διακανονισμό (joint arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31
«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές
Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις»
συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού
ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των
ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και
Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013,
ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις . Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του
2012.
•

ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2013)
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Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13
παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης
αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων
σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός
στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα
ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης
αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω
στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Το προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Δεκέμβριο του 2012.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». Οι
τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με
τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι νέες τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση
των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τον Ιούνιο του 2012.
•

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου Ορυχείου»
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε η
παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να
αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η
Διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, με προγενέστερη
εφαρμογή να επιτρέπεται. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η παρούσα
τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» – Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις
περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Δεκέμβριο του 2012.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες
των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών καταστάσεων
που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις
έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
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•

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι
υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την
δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 (έκδοση τον Μάιο του 2012 – οι τροποποιήσεις ισχύουν
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Οι
παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί, Γνωστοποιήσεις
Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται
για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις
μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την
μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών
πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη
ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για
τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για της
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27. Οι
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο
«Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για
τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες
θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία
μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών
κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται,
ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν
συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/01/2014, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω
στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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5. Διαχείριση κινδύνων
-

Πιστωτικός κίνδυνος

Οι απαιτήσεις από πελάτες αφορούν ασφάλιστρα πελατών τα οποία αποδίδονται στις ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν
υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία γιατί σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης των οφειλομένων ποσών
από τον πελάτη ακυρώνονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα σχετικά ποσά δεν αποδίδονται στις
ασφαλιστικές εταιρείες.
-

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της
υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην 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:
2011
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο στοιχείων
Ενεργητικού

Έως 1 μήνας
862.674,54

2012
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο στοιχείων
Ενεργητικού

Έως 1 μήνας
1.086.793,17

-

1.373.572,39

1.698.998,39

1 έως 3 μήνες 3 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
1.079.871,60
15.939,16
0,00
17.700,33
758.815,36

65.234,62

0,00

5.661,96

1 έως 3 μήνες 3 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
1.306.588,85
1.959,51
0,00
12.503,75
865.019,91

70.449,23

0,00

4.080,11

Σύνολο
1.976.185,63
2.203.284,33

Σύνολο
2.407.845,28
2.638.547,64

Επιτοκιακός κίνδυνος

Ο επιτοκιακός κίνδυνος δεν επηρεάζει τα οικονομικά 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.
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6. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Έσοδα από προμήθειες ασφαλιστηρίων
Σύνολο

31/12/2012
1.410.216,78
1.410.216,78

31/12/2011
1.231.647,21
1.231.647,21

31/12/2012
2.849,59
2.849,59

31/12/2011
2.239,79
2.239,79

7. Τόκοι και συναφή έσοδα
Τα έσοδα από τόκους αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Έσοδα από τόκους
Σύνολο

8. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2012

και την 31.12.2011 απασχολούσε 6 άτομα. Οι αμοιβές και τα έξοδα

προσωπικού αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Μισθοί
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Προβλέψη αποζημίωσης προσωπικού (Σημ 22)
Λοιπές παροχές
Σύνολο

31/12/2012
240.838,85
32.600,82
(5.196,58)
6.439,27
274.682,36

31/12/2011
242.767,43
23.881,74
3.761,33
4.631,12
275.041,62

31/12/2012
15.874,17
2.047,95
6.126,75
19.764,00
1.063.950,00
2.135,55
1.341,41
17.499,15
1.128.738,98

31/12/2011
15.717,00
0,00
6.400,12
25.392,82
848.700,00
2.655,07
1.378,19
17.340,13
917.583,33

9. Λειτουργικά έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Ενοίκια
Επισκευές και συντηρήσεις
Τηλεφωνικά-Ταχυδρομικά έξοδα
Αμοιβές τρίτων
Προμήθειες τρίτων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης-δημοσίευσης
Φόροι-Τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Σύνολο

10. Λοιπά έσοδα
Η εταιρεία στην κλειόμενη χρήση δεν έχει λοιπά έσοδα ενώ στο 2011 τα λοιπά έσοδα ανέρχονταν σε € 2.019,59.

21

PROBANK ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
11. Φόρος εισοδήματος

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία ο φορολογικός συντελεστής της εταιρείας για την χρήση 2012 και 2011
ανέρχονταν σε 20%. Ο υπολογισμός του τρέχοντος φόρου εισοδήματος καταχωρείται ως έξοδο χρήσης και
υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή.
Η επιβάρυνση της κατάστασης συνολικών εσόδων με φόρο εισοδήματος αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενη φορολογία
Σύνολο

31/12/2012
4.459,51
1.039,32
5.498,83

31/12/2011
13.439,16
(752,27)
12.686,89

Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

9.102,49
1.820,50
1.159,32
2.519,01
5.498,83

42.490,93
8.498,19
1.952,12

Κέρδη προ φόρων
Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή 20%
Μη εκπτιπτόμενες φορολογικά δαπάνες
Επίδραση από αλλαγή συντελεστή
Λοιπές επιδράσεις
Φόρος εισοδήματος

2.236,58
12.686,89

12. Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με βάση τα κέρδη μετά φόρων αναλογούντα στους μετόχους της
εταιρείας και το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους.
Ο σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού των μετοχών για το 2012 και για το 2011 είναι 100.000 μετοχές.
Ποσά σε €
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού των
μετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε €)

31/12/2012
3.603,67

31/12/2011
29.804,05

100.000
0,0360

100.000
0,2980

13. Μερίσματα
Για την κλειόμενη χρήση η εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα.
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14. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Διαγραφές - Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2011

31/12/2011
Μηχανογραφικός
εξοπλισμός, Έπιπλα &
Λοιπός εξοπλισμός

5.500,08
0,00
0,00
5.500,08

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2011
Διαγραφές - Πωλήσεις
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2011
Αναπόσβεστη αξία 31ης Δεκεμβρίου 2011

(3.578,36)
0,00
(750,87)
(4.329,23)
1.170,85

Ποσά σε €

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Διαγραφές - Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2012

31/12/2012
Μηχανογραφικός
εξοπλισμός, Έπιπλα &
Λοιπός εξοπλισμός

5.500,08
0,00
0,00
5.500,08

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2012
Διαγραφές - Πωλήσεις
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2012
Αναπόσβεστη αξία 31ης Δεκεμβρίου 2012

(4.329,23)
0,00
(542,53)
(4.871,76)
628,32

15. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Διαγραφές - Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2011

31/12/2011
Λογισμικό
10.670,83
0,00
0,00
10.670,83

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2011
Διαγραφές - Πωλήσεις
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2011
Αναπόσβεστη αξία 31ης Δεκεμβρίου 2011

(10.631,00)
0,00
(39,83)
(10.670,83)
0,00
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Ποσά σε €
31/12/2012
Αξία κτήσης
Λογισμικό
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2012
10.670,83
Προσθήκες
0,00
Διαγραφές - Πωλήσεις
0,00
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2012
10.670,83
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2012
Διαγραφές - Πωλήσεις
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2012
Αναπόσβεστη αξία 31ης Δεκεμβρίου 2012

(10.670,83)
0,00
0,00
(10.670,83)
0,00

16. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Συμμετοχή στην Profinance A.E.
Σύνολο

31/12/2012
951,04
951,04

31/12/2011
951,04
951,04

31/12/2012
2.500,75
2.500,75

31/12/2011
3.540,07
3.540,07

17. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Σύνολο

Η μεταβολή των αναβαλλόμενων φόρων στην κατάσταση συνολικών εσόδων έχει ως εξής:
Ποσά σε €
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Καθαρή μεταβολή αναβαλλόμενων φόρων στο
αποτέλεσμα

31/12/2012
1.039,32
1.039,32

31/12/2011
(752,27)
(752,27)

18. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ο λογαριασμός πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Πελάτες
Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρίες
Επιταγές εισπρακτέες
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2012
589.587,40
275.432,51
7.873,17
86.907,64
959.800,72
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19. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2012
77,74
1.674.589,07
1.674.666,81

31/12/2011
40,13
1.324.389,68
1.324.429,81

20. Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 60.000,00 και διαιρείται σε 100.000 κοινές ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,60 η κάθε μία.
21. Αποθεματικά κεφάλαια και αποτελέσματα εις νέον
Ο λογαριασμός αποθεματικά κεφάλαια και αποτελέσματα εις νέον αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο

31/12/2012
30.333,53
738,57
139.630,26
170.702,36

31/12/2011
30.236,21
738,57
136.123,92
167.098,70

Τακτικό αποθεματικό: Σε εφαρμογή του άρθρου 44 Κ.Ν. 2190/1920 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.
Αφορολόγητο Αποθεματικό: Σε περίπτωση διανομής τους τα αποθεματικά αυτά φορολογούνται με τον
αντίστοιχο φορολογικό συντελεστή.
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22. Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό
Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό αφορούν την χορήγηση ποσού λόγω συνταξιοδότησης η οποία
προκύπτει από την σχηματισμένη κάθε χρόνο πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

12.503,75

17.700,33

31/12/2012

31/12/2011

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων

12.503,75

17.700,33

Υποχρέωση στον ισολογισμό

12.503,75

17.700,33

31/12/2012

31/12/2011

17.700,33

17.700,33

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Παροχές εφάπαξ κατά την συνταξιοδότηση
- Μη Χρηματοδοτούμενες
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω:

Ποσά σε €

Στον λογαριασμό των υποχρεώσεων έχουν διενεργηθεί οι παρακάτω μεταβολές:

Ποσά σε €
Yπόλοιπο έναρξης
Δαπάνη τόκου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Αναλογιστικό κέρδος /(Ζημιά) στην υποχρέωση

920,42

795,00

1.936,90

1.741,10

(8.053,90)

Υπόλοιπο τέλους

12.503,75

1.225,23
21.461,66

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε €
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος

31/12/2012

31/12/2011

1.936,90

1.741,10

920,42

795,00

Αναγνώριση Αναλογιστικής Ζημιάς/Κέρδους

(8.053,90)

1.225,23

Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές εργαζομένων

(5.196,58)

3.761,33

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2012

31/12/2011

Προεξοφλητικό επιτόκιο

4,70%

5,20%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

2,50%

2,50%

27,50

28,17

2,00%

2,00%

Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή
Πληθωρισμός
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23. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Το κονδύλι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Υποχρεώσεις σε τράπεζα PROBANK
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους-τέλη
Δικαιούχοι προμηθειών από ασφαλιστήρια
συμβόλαια
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικές εταιρείες
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2012
1.063.950,00
7.886,65
7.456,52

31/12/2011
848.700,00
5.863,53
8.111,01

8.162,63
1.246.002,20
5.790,79
46.633,23
2.385.882,02

9.481,98
1.006.757,87
39.425,54
24.206,21
1.942.546,14

24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα υπόλοιπα των συνδεδεμένων μερών έχουν ως εξής:
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

31/12/2012
90.650,00
39.142,37
129.792,37

31/12/2011
90.650,00
39.142,37
129.792,37

Λοιπές απαιτήσεις
Συναλλαγές με μητρική επιχείρηση Τράπεζα Probank Α.Ε.
Συναλλαγές με θυγατρική επιχείρηση Probank Leasing A.E.
Σύνολο

31/12/2012
1.708.375,61
72.800,56
1.781.176,17

31/12/2011
1.356.114,11
11.602,98
1.367.717,09

Λοιπές υποχρεώσεις
Συναλλαγές με μητρική επιχείρηση Τράπεζα Probank Α.Ε.
Σύνολο

31/12/2012
1.063.950,00
1.063.950,00

31/12/2011
848.700,00
848.700,00

Λοιπά διεταιρικά έσοδα
Συναλλαγές με μητρική επιχείρηση Τράπεζα Probank Α.Ε.
Συναλλαγές με θυγατρική επιχείρηση Probank Leasing A.E.
Συναλλαγές με θυγατρική επιχείρηση Profund A.E.Δ.Α.Κ.
Σύνολο
Λοιπά διεταιρικά έξοδα
Συναλλαγές με μητρική επιχείρηση Τράπεζα Probank Α.Ε.
Συναλλαγές με θυγατρική επιχείρηση Probank Leasing A.E.
Σύνολο

31/12/2012
102.869,96
62.096,83
155,73
165.122,52
31/12/2012
1.079.824,17
8.917,86
1.088.742,03

31/12/2011
76.661,36
11.845,99
71,55
88.578,90
31/12/2011
864.417,00
8.325,34
872.742,34
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25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
α) Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για την 31.12.2012 δεν είναι οριστικές καθώς υπάρχουν ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις οι οποίες αναλύονται ως εξής:
Εταιρεία

Ανέλεγκτες Χρήσεις

Probank Μεσίτες Ασφαλίσεων Α .Ε.

2010, 2012

Για την χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Για τη χρήση 2012 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται
σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων χρήσεως. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Η εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για τις
χρήσεις 2010-2012 ποσού € 7.500,00, οι οποίες κρίνονται επαρκείς.
β) Ενδεχόμενες νομικές υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις κατά της εταιρείας.
26. Οψιγενή γεγονότα
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2012 γεγονότα, που να αφορούν την εταιρεία και τα οποία να
επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις ή να απαιτούν ιδιαίτερη γνωστοποίηση.
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