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Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) 
εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 25η Ιουνίου 2018. 

 

Νέα Σμύρνη, 25 Ιουνίου 2018 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. O Διευθύνων Σύμβουλος 
  . 

      
   

   

Αλέξιος Β. Λιάγκας 
Ιάσων Φανούριος Μ. 

Κατσουλάκης 
Αθανάσιος Β. Λιάγκας 

ΑΔΤ: ΑΑ-969536 ΑΔΤ: ΑΗ-977286 ΑΔΤ: ΑΚ-209176 
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 2ης εταιρικής 
χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Q ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (Η «Εταιρεία»)  σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης εταιρικής 
χρήσεως 01.01.2017 – 31.12.2017 και σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το έτος 2017 καθώς 
και τους προβλεπόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο στόχους και προοπτικές. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).  

Η Εταιρεία σύναψε το έτος 2016 σημαντική συνεργασία ως Μεσίτης Ασφαλίσεων με την ασφαλιστική εταιρεία 
«QATAR INSURANCE COMPANY (QIC) EUROPE LIMITED» με το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η του Πρώτου Μέρους του ν. 4364/2016. Επίσης η εταιρεία έχει υπογράψει 
συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ και ARAG S.E. 

Η χρήση που έληξε ήταν για την Εταιρεία μια περίοδος οργάνωσης και κυριότερα προσπάθειας ανάπτυξης στον 
τομέα της δραστηριότητάς της.  

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Εταιρείας προέκυψε από την  QIC Europe 
Limited Ltd. 

H Εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα, αξιόγραφα ή διαθέσιμα σε συνάλλαγμα. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται ιδιαίτερα σε 
επιτοκιακό κίνδυνο καθότι δεν έχει συνάψει συμβάσεις δανεισμού, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος αγοράς. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία για την είσπραξη ασφαλίστρων διατηρείται σε 
χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά διαθέσιμα και διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τους συνεργάτες. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο κάποιος αντισυμβαλλόμενος που οφείλει 
στην Εταιρεία να μην είναι σε θέση να καταβάλει τα σχετικά ποσά όταν αυτά γίνονται απαιτητά. Η Εταιρεία έχει 
συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα έσοδα διαμεσολάβησης και μεσιτείας από μία ασφαλιστική 
εταιρεία. Ωστόσο, δεν αναμένονται ζημίες αφού τα έσοδα διαμεσολάβησης και μεσιτείας που εισπράττονται 
εξοφλούνται απευθείας κατά την είσπραξη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Επίσης, κύριοι αντισυμβαλλόμενοι από 
τους οποίους υπάρχει έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο είναι οι πράκτορες οι οποίοι ενδέχεται να μην δύνανται να 
καταβάλουν τα ποσά ασφαλίστρων που είναι απαιτητά. Ωστόσο στην εταιρεία έχει θεσπιστεί πολιτική για την 
είσπραξη των ασφαλίστρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την είσπραξη των ασφαλίστρων εντός του 
προβλεπόμενου ορίου. Τα υπόλοιπα των συνεργατών και των αντισυμβαλλομένων αξιολογούνται σε τακτική βάση, 
ενώ έχουν θεσπιστεί διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Τα 
αποτελέσματα των καθημερινών ελέγχων ενσωματώνονται άμεσα στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. 
Παράλληλα, η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους συνεργάτες και πελάτες. Οι 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας καλύπτονται σχεδόν πλήρως από το κυκλοφορούν ενεργητικό της. 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της διεξάγεται σε 
Ευρώ. 

Παρατίθενται οι βασικοί οικονομικοί δείκτες που αφορούν την οικονομική διάρθρωση και  αποδοτικότητα της 
Εταιρείας: 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

    31/12/2017   %   31/12/2016   % 
         

1. Διάρθρωσης Ενεργητικού         

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  4.262.221,74 
= 91,57% 

 1.548.508,56 
= 87,38% 

Σύνολο Ενεργητικού  4.654.480,20  1.772.126,23 
         

Πάγιο Ενεργητικό  392.258,46 
= 8,43% 

 223.617,67 
= 12,62% 

Σύνολο Ενεργητικού  4.654.480,20  1.772.126,23 
         

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

         

2. Διάρθρωσης Παθητικού         

Ίδια Κεφάλαια  1.257.199,91 
= 37,01% 

 227.626,96 
= 14,74% 

Σύνολο Υποχρεώσεων  3.397.280,29  1.544.499,27 
         

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.     

         

3. Δανειακής εξάρτησης της Εταιρείας         

Σύνολο Υποχρεώσεων  3.397.280,29 
= 72,99% 

 1.544.499,27 
= 87,16% 

Σύνολο παθητικού  4.654.480,20  1.772.126,23 
         

Ίδια Κεφάλαια  1.257.199,91 
= 27,01% 

 227.626,96 
= 12,84% 

Σύνολο παθητικού  4.654.480,20  1.772.126,23 
         

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.     
         

4. Χρηματοδότησης Ακινητοποιήσεων         

Ίδια Κεφάλαια  1.257.199,91 
= 320,50% 

 227.626,96 
= 101,79% 

Πάγιο Ενεργητικό  392.258,46  223.617,67 
         

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

         

5. Χρηματοδότησης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  4.262.221,74 
= 128,28% 

 1.548.508,56 
= 103,95% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  3.322.665,29  1.489.658,27 

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με 
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, (βαθμός ρευστότητας). 

         

Κυκλοφορούν – Βραχυπρ. Υποχρεώσεις  939.556,45 
= 22,04% 

 58.850,29 
= 3,80% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  4.262.221,74  1.548.508,56 

Οι αριθμοδείκτες αυτοί απεικονίζουν σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο 
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων). 
         

6. Κυκλοφορίας κεφαλαίου         

Πωλήσεις Υπηρεσιών  8.428.671,18 
= 670,43% 

 1.215.378,81 
= 533,93% 

Ίδια Κεφάλαια  1.257.199,91  227.626,96 
         

7. Αποδοτικότητας πωλήσεων         

Μικτά Αποτελέσματα  1.867.341,85 
= 22,15% 

 214.939,49 
= 17,68% 

Πωλήσεις Υπηρεσιών  8.428.671,18  1.215.378,81 
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Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 

         
         

Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων  1.038.330,09 
= 12,32% 

 144.388,72 
= 11,88% 

Σύνολο εσόδων  8.428.671,18  1.215.378,81 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. 

         

8. Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων       

Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων  1.038.330,09 
= 82,59% 

 206.998,43 
= 90,94% 

Ίδια Κεφάλαια  1.257.199,91  227.626,96 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.   

 

Εργασιακά θέματα 

Σεβασμός στον άνθρωπο: Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Είμαστε 
υπερήφανοι που κατά τη διάρκεια όλης της ιστορίας μας, η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και 
αξιοπρέπεια. 

Υψηλές επιδόσεις: Στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα 
και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.  

Ομαδικότητα: Εργαζόμαστε και θεωρούμε τους εαυτούς μας μέρος της ομάδας, μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και 
εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

Αναγνωρίζουμε ότι η επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και η διατήρηση της ανάπτυξής μας, είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με το ανθρώπινο δυναμικό μας. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να διατηρούμε τις θέσεις εργασίας, να 
επιλέγουμε ακέραιους εργαζόμενους, να παρακολουθούμε τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων, να τους 
αξιολογούμε σωστά και αντικειμενικά, να φροντίζουμε για την υγεία και την ασφάλεια τους κατά την εργασία τους και 
να τους επιμορφώνουμε 

Ανθρώπινα δικαιώματα 

Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακήρυξη 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές: 

- της ίσης μεταχείρισης 

- σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

- της διαφορετικότητας 

- της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και 

- της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας. 

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα στην εκπαίδευση του προσωπικού μας καθώς 
πραγματοποιείται και με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας και της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει 
κάθε είδους ρατσιστική συμπεριφορά. 

Κατά τη διάρκεια του 2017, δεν υπήρξαν σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες και συμβάσεις στις οποίες να 
περιλαμβάνονταν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε κανένα παράπονο 
ή καταγγελία για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Εργατικά ατυχήματα 

Κατά τη διάρκεια του 2017 δεν συνέβη κανένα ατύχημα στο εργατικό δυναμικό της εταιρείας. 

Περιβάλλον 

Εφαρμόζοντας φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και διαδικασίες σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσπαθούμε να περιορίσουμε το 
περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα αποδεικνύοντας την δέσμευσή μας στην βιώσιμη ανάπτυξη με διαφάνεια και 
υπευθυνότητα. 
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Μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής μας, δεν περιοριζόμαστε στην υιοθέτηση των βέλτιστων «πράσινων» 

πρακτικών, αλλά επεκτεινόμαστε και σε δράσεις ευαισθητοποίησης των πελατών και του προσωπικού μας για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα τα μέτρα που υλοποιούμε παρουσιάζονται παρακάτω: 

Μέσω των πολιτικών μας στοχεύουμε στην μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας των κτιρίων της εταιρείας. Έχει 

υπολογισθεί διεθνώς ότι τα κτίρια αποτελούν τον πιο ενεργοβόρο καταναλωτή καθώς η λειτουργία τους είναι 

υπεύθυνη για το 38% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό της βιομηχανίας 

(33%) και των μεταφορών (26%). 

Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απόβλητα και τα απορρίμματα που σχετίζονται με την λειτουργία των 

κεντρικών γραφείων όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας 

στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης. 

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών  

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές, ώστε να έχει υποχρέωση να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.  

Η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει έξοδα ερευνών και ανάπτυξης.  

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να χρήζουν αναφοράς στην παρούσα έκθεση. 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα τα οποία απαιτούν προσαρμογή των συνημμένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για 

την 3η εταιρική χρήση (01.01.2017 – 31.12.2017). 

Νέα Σμύρνη  25 Ιουνίου 2018 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Αλέξιος Β. Λιάγκας 
Α.Δ.Τ.: ΑΑ-969536/27-04-2005  
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

«Q ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Q ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, 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.  

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονομική θέση της εταιρείας «Q ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, 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.  

Βάση γνώμης  

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 

παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 

ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου 

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις 

απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι 

επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.  

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 

τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας 

της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα 

που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 

δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.  
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο 

τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε 

έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, 

αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να 

προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε 

εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές 

τις οικονομικές καταστάσεις.   

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:  

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 

που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 

των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα 

ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται 

ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις 

σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς 

να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που 

αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται 

να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

• Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

της Εταιρείας ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της για την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών 
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καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της 

Εταιρείας. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, 

καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.  

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν.4336/2015, 

σημειώνουμε ότι:  

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «Q ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018 

 

 

TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Μιχαλακοπούλου 91, 11528 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 

 

Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ 

International 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Εμμανουήλ Πετράκης 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 

 

 

 

 

 

 



 

Q ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. της 31ης Δεκεμβρίου 2017  

(ποσά σε €) 

 

11 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Σημ. 
1/1/2017 έως 
 31/12/2017 

 1/1/2016 έως 
 31/12/2016 

  Ποσά σε Euro  Ποσά σε Euro 
     

Σύνολο κύκλου εργασιών 4.1 8.428.671,18  1.215.378,81 

Κόστος παροχής υπηρεσιών 4.2 (6.561.329,33)  (1.000.439,32) 

Μικτά κέρδη   1.867.341,85  214.939,49 

Άλλα έσοδα/ (έξοδα)  εκμετάλλευσης 4.4 158.466,93  120.051,46 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.2 (337.032,06)  (84.612,63) 

Έξοδα διάθεσης 4.2 (167.516,59)  (41.978,92) 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  

 1.521.260,13  208.399,40 

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 4.4 (12.017,14)  (1.400,97) 

Κέρδη χρήσεως προ φόρων   1.509.242,99  206.998,43 

Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι 4.5 (470.912,90)  (62.609,71) 

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους   1.038.330,09  144.388,72 

     

Λοιπά συνολικά έσοδα     

Μη µετακυλιόµενα στα αποτελέσματα     

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) αναγνώρισης πρόβλεψης 
αποζημίωσης προσωπικού 

4.14 (12.334,00)  (8.456,00) 

Φόρος εισοδήματος λοιπών συνολικών εσόδων 4.8 3.576,86   2.452,24  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (8.757,14)  (6.003,76) 

     

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  1.029.572,95   138.384,96  

     

Τα συνολικά κέρδη χρήσης αποδίδονται σε:     

Μετόχους εταιρείας  1.038.330,09  144.388,72 
     

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή 4.6 83,7363  11,6443 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 Σημ. 31/12/2017  31/12/2016 

  Ποσά σε €  Ποσά σε € 

Ενεργητικό     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.7 368.716,68  209.098,78 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  0,00  0,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.8 10.038,35  4.303,89 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.9 13.503,43  10.215,00 

Σύνολο Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  392.258,46  223.617,67 
     

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4.10 1.551.967,08  303.570,11 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία  0,00  0,00 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.11 2.710.254,66  1.244.938,45 

Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

 4.262.221,74  1.548.508,56 

Σύνολο Ενεργητικού  4.654.480,20  1.772.126,23 

     

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις     

Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά     

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.12 124.000,00  124.000,00 

Αποθεματικά   29.875,00  0,00 

Αποτελέσματα εις Νέο 4.13 1.103.324,91  103.626,96 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.257.199,91  227.626,96 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους 4.14 34.615,00  14.841,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.15 40.000,00  40.000,00 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  74.615,00  54.841,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Εμπορικές Υποχρεώσεις 4.16 2.731.495,61  1.262.693,38 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.17 591.169,68  226.964,89 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  3.322.665,29  1.489.658,27 

Σύνολο Υποχρεώσεων  3.397.280,29  1.544.499,27 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων  4.654.480,20  1.772.126,23 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέο 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2016 124.000,00  0,00  (34.758,00) 89.242,00  

Καθαρά κέρδη χρήσης - - 138.384,96  138.384,96  

Υπόλοιπα  31/12/2016 124.000,00  0,00  103.626,96  227.626,96  
     

     

Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2017 124.000,00  0,00  103.626,96  227.626,96  

Αναλογιστικά αποτελέσματα - (8.757,14) - (8.757,14) 

Μεταβολή αποθεματικών - 29.875,00  (29.875,00) 0,00  

Καθαρά κέρδη χρήσης - - 1.038.330,09  1.038.330,09  

Υπόλοιπα  31/12/2017 124.000,00  21.117,86  1.112.082,05  1.257.199,91  

 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 Σημ. 31/12/2017  31/12/2016 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  1.509.242,99   206.998,43  

Πλέον / μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις  66.725,21   29.876,96  

Προβλέψεις  7.440,00   9.079,57  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  12.672,52   1.400,97  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

    

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (1.252.652,78)  (302.945,01) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  1.833.007,02   1.370.734,62  

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (12.672,52)  (1.400,97) 

Καταβεβλημένοι φόροι  (473.070,50)  0,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

 1.690.691,94   1.313.744,57  

     

Ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  (226.343,11)  (73.828,79) 

Τόκοι εισπραχθέντες  967,38   0,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

 (225.375,73)  (73.828,79) 
     

Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 

 0,00   0,00  
     

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 

 1.465.316,21   1.239.915,78  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  1.244.938,45   5.022,67  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 4.11 2.710.254,66   1.244.938,45  

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 

1. Γενικές Πληροφορίες  

Η Εταιρεία συστάθηκε στις 24 Μαρτίου 2015 με την υπ’ αριθμ. 3021/24.03.2015 πράξης σύστασης Ανώνυμης 

Εταιρείας της συμβολαιογράφου Αλεξίας Λευίτη με την επωνυμία «Q ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «QBH Α.Ε.». Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε στα 99 

έτη. 

Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των € 124.000,00 και διαιρείται σε 12.400 κοινές ονομαστικές μετοχές 

αξίας € 10,00 εκάστης μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο.  

Ο Εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στη διενέργεια ασφαλιστικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης έναντι 

προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

Τα αποτελέσματα της εταιρείας και γενικά η φύση των εργασιών της δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα. 

Οι παρουσιαζόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και 

τελούν υπό έγκριση από την Τακτική Γενικής Συνέλευση της χρήσης 2018. 

Η εταιρεία ελέγχεται από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές. Τον έλεγχο για την περίοδο 01.01.2017 – 

31.12.2017 βάσει των Δ.Π.Χ.A. διενήργησε ο Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Εμμανουήλ Πετράκης 

(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18731) της εταιρείας TMS A.E. 

Οι παρουσιαζόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και 

τελούν υπό έγκριση από την Τακτική Γενικής Συνέλευση της χρήσης 2018. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://www.qbrokers-hellas.com/ 

 

2. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Αρχών 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Εταιρεία κατά τη σύνταξη αυτών των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Η Εταιρεία εφάρμοσε τις ίδιες λογιστικές πολιτικές σε σχέση με τη 

προηγούμενη χρήση. 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς 

και των Διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό αριθμ.1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύουν 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017.  

Σημαντικό χαρακτηριστικό των Δ.Π.Χ.Α. είναι ότι απαιτούν την διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών 

από πλευράς της Διοίκησης, σε ότι αφορά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων. Αυτές βασίζονται στις 

διαθέσιμες πληροφορίες και φυσικά στην άσκηση κρίσεως από πλευράς Διοίκησης επί των πληροφοριών αυτών. 

Υπάρχει η περίπτωση τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις που έκανε η 

Διοίκηση και τυχόν τέτοιες αποκλίσεις να επηρεάσουν σημαντικά τα παραπάνω οικονομικά αποτελέσματα.  

Ως αρχή σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων είναι η αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και 

χρησιμοποιήθηκε το ιστορικό κόστος.  

http://www.qbrokers-hellas.com/
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Τα ποσά στις Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

 

2.2 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από 

πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των 

εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες 

κυρίως περιλαμβάνουν την ωφέλιμη ζωή των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, την απομείωση των 

ενσώματων παγίων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων, την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία, την αναγνώριση των εσόδων και εξόδων και τους φόρους εισοδήματος. Οι εκτιμήσεις και 

οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται 

εύλογοι. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Τα 

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές 

ή συνθήκες. 

Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές 

αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

μέσα στις επόμενες χρήσεις, έχουν ως εξής: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών 

διαφορών μεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις 

περιόδους που οι διαφορές αυτές αναμένεται να απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό 

που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των 

εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Η Εταιρεία 

λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί μια συνεχή συντηρητική 

στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από 

τη Διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας 

του αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και τις διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού.  

Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχειών  

Η Εταιρεία οφείλει να εκτιμά την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

τα οποία αναγνωρίζονται μέσω της απόκτησής τους. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 

Απομείωση ενσωμάτων παγίων 

Ο προσδιορισμός απομείωσης των ενσωμάτων παγίων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων που αφορούν, αλλά δεν 

περιορίζονται σε αυτές, στην αιτία, στο χρόνο και στο ποσό της απομείωσης. Η απομείωση βασίζεται σε ένα μεγάλο 

αριθμό παραγόντων. Το ανακτήσιμο ποσό συνήθως προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των προ 

εξοφλημένων ταμειακών ροών. Ο προσδιορισμός των ενδείξεων απομείωσης, όπως και η εκτίμηση των μελλοντικών 
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ταμειακών ροών και ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών των παγίων (ή ομάδων παγίων) απαιτούν από τη Διοίκηση 

να κάνει σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των ενδείξεων απομείωσης, τις 

αναμενόμενες ταμειακές ροές, τα επιτόκια προεξόφλησης που πρέπει να εφαρμοστούν, τις ωφέλιμες ζωές και τις 

υπολειμματικές αξίες των παγίων. 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στην προ εξοφλημένη 

παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών αποζημιώσεων που θα έχουν καταστεί δεδουλευμένες στο τέλος της 

χρήσης. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών 

υποθέσεων που απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά με τα επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά 

αυξήσεων των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και λοιπούς 

παράγοντες. Οι μεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην υποχρέωση 

και στα σχετικά έξοδα κάθε περιόδου.  

Το καθαρό κόστος της περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δουλευμένες 

κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας 

και αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών 

κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και της επίδρασης 

που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

 

2.3 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 1/1/2017 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας 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 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 
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Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης 

ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων 

πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης μία νέα προσέγγιση της λογιστικής 

αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. 

Με βάση την τρέχουσα εκτίμηση της Διοίκησης, το ΔΠΧΑ 9 κατά την πρώτη εφαρμογή του καθώς και στις 

μεταγενέστερες περιόδους, δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο 

αναγνώρισης των εσόδων από όλες τις συμβάσεις με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ 

εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που 

πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική 

στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο 

που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να 

δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.  

Το ΔΠΧΑ 15 καθορίζει τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των εσόδων και εξόδων από συμβάσεις με πελάτες και 

περιλαμβάνει επιπλέον απαιτήσεις γνωστοποίησης. Παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο, βασισμένο σε πέντε στάδια για τον 

προσδιορισμό και την αναγνώριση των εσόδων που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις με πελάτες. 

Απαιτεί οι οντότητες να επιμερίζουν το έσοδο από συμβάσεις σε επιμέρους υποσχέσεις, δηλαδή υποχρεώσεις 

εκτέλεσης, με βάση μια σχετική ατομική τιμή πώλησης, βασιζόμενες στο μοντέλο των πέντε σταδίων. Με βάση την 

τρέχουσα εκτίμηση της Διοίκησης, το ΔΠΧΑ 15 κατά την πρώτη εφαρμογή του καθώς και στις μεταγενέστερες 

περιόδους, δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019) 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 

ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει 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. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 

ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 

συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό 

χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα 

επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει 
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αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή 

στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου 

φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια 

αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η 

Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός” (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά 

έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε ένα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από 

πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

 

2.4 Συναλλαγματικές μετατροπές  

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 

οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που υφίστανται κατά 

την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από 

μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού, µε τις υπάρχουσες ισοτιμίες, αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

 

2.5 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις, και 

τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους.  
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Το κόστος κτήσης αποτελείται από την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των µη 

επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε κόστος χρειάζεται για να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και 

έτοιμο για μελλοντική χρήση. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως ξεχωριστό 

πάγιο μόνο εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί 

να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  

Η αξία κτήσεως και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται από τους λογαριασμούς κατά την πώληση 

ή απόσυρσή του ή όταν δεν αναμένονται πλέον άλλα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από την συνέχιση της 

εκμετάλλευσης του. Κάθε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την απομάκρυνση του παγίου (λόγω πώλησης, 

εγκατάλειψης ή καταστροφής) περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως κατά την οποία το εν 

λόγω πάγιο απομακρύνθηκε.  

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την 

σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κτίρια σε ακίνητα τρίτων 8 έως 25 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 έως 10 έτη 

Μεταφορικά μέσα 4 έως 10 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 

καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 

αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.  

Χρηματοοικονομικά έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή ή απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 

κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα 

χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

2.6 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα λογισμικά προγράμματα.  

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε 

δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό 

των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους.  

Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την 

απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Οι δαπάνες συντήρησης των λογισμικών αναγνωρίζονται ως 

έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. 

Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης από 5 έως 10 έτη. 

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός υπεραξίας) 

Οι λογιστικές αξίες των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εξετάζονται για απομείωση 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το 

ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο 

ποσό, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης, η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το 
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ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για 

την πώληση έξοδα και αξίας χρήσης αυτών.  

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προ εξοφλούνται στην παρούσα αξία 

τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της 

αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν δημιουργεί ανεξάρτητες ταμειακές ροές, το ανακτήσιμο ποσό 

προσδιορίζεται για την μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Σε κάθε 

ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες που 

οδήγησαν στην αναγνώριση της απομείωσης σε προηγούμενες περιόδους δεν συνεχίζουν να υπάρχουν.  

Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και η ζημία 

απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιμο ποσό του 

στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα είχε προσδιοριστεί 

(καθαρή από αποσβέσεις) αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενα έτη. 

  

2.7 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, που αποτελεί συνήθως 

το κόστος απόκτησης πλέον των άμεσων δαπανών συναλλαγής, στις περιπτώσεις των επενδύσεων που δεν 

αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυτά ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: Ως αποτιμώμενα στην εύλογη 

αξία με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα, ως δια κρατούμενα μέχρι τη λήξη, ως δάνεια και απαιτήσεις 

και ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η Εταιρεία προσδιορίζει την 

κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική τους αναγνώριση. Τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές 

αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και το κόστος συναλλαγής 

εξοδοποιείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία και τα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων μεταγενέστερα καταχωρούνται στην εύλογη 

αξία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις μεταγενέστερα καταχωρούνται στο 

αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Οι 

μεταβολές στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που καταχωρούνται ως διαθέσιμα προς πώληση 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.  

Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση τις τιμές 

προσφοράς της αγοράς. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός αγορά η εύλογη αξία προσδιορίζεται 

μέσω τεχνικών αποτίμησης, εκτός εάν το εύρος των ορθολογικών εκτιμήσεων της εύλογης αξίας είναι σημαντικά 

μεγάλο και οι πιθανότητες των διάφορων εκτιμήσεων δεν μπορούν εύλογα να αξιολογηθούν, οπότε δεν επιτρέπεται 

η αποτίμηση αυτών των επενδύσεων στην εύλογη αξία. H αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων που 

απαιτούν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται από κανονισμό 

ή παραδοχή της αγοράς αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία διακανονισμού (δηλ. την ημερομηνία που το 

περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται ή παραδίδεται στην Εταιρεία). 
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Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα 

συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση 

ταυτόχρονα.  

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα αναφορικά με το κατά 

πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων έχει απομειωθεί ως ακολούθως:  

(i) Περιουσιακά στοιχεία στο αναπόσβεστο κόστος:  

Εφόσον υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων που αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος, το ποσό της ζημίας απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας 

του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (μη 

συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ζημιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί). Οι ταμειακές ροές προεξοφλούνται 

χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου (το επιτόκιο που είχε 

υπολογιστεί κατά την αρχική τους αναγνώριση). Το ποσό της απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων.  

(ii) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:  

Εάν υφίσταται απομείωση σε διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, το ποσό της απομείωσης υπολογίζεται 

ως η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης (καθαρή από τυχόν αποπληρωμές κεφαλαίου και αποσβέσεις) και της 

τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τυχόν ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στο παρελθόν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Το ποσό της απομείωσης μεταφέρεται από τα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Αντιλογισμοί απομειώσεων μετοχών που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση 

περιουσιακά στοιχεία δεν αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Αντιλογισμοί απομειώσεων ομολόγων 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων εφόσον η αναγνώριση της ζημίας απομείωσης είχε διενεργηθεί 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου ή το μέρος μίας ομάδας παρόμοιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) αποαναγνωρίζονται 

όταν:  

• τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,  

• η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 

αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως χωρίς σημαντική 

καθυστέρηση, υπό τη μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης, ή  

• η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό 

στοιχείο ενώ παράλληλα, είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από αυτό 

ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο 

του συγκεκριμένου στοιχείου.  

Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο περιουσιακό 

στοιχείο αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του 

συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας 
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στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου 

στοιχείου αποτιμάται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου και του μέγιστου ποσού που 

μπορεί Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει.  

Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό τη μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του περιουσιακού 

στοιχείου (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης 

εμπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με 

εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων που διακανονίζονται 

ταμειακά) του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή της Εταιρείας 

περιορίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του 

δικαιώματος.  

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων  

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την υποχρέωση, ακυρώνεται 

ή εκπνέει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή 

αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή 

η ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας 

νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 

2.8 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Απαιτήσεις από Ασφαλιστήρια συμβόλαια 

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μεσίτη ασφαλίσεων που αφορά ασφαλιστικά προϊόντα 

σχετιζόμενα με τον κλάδο χερσαίων οχημάτων κυρίως της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας QIC EUROPE 

LIMITED. Οι απαιτήσεις από πελάτες ασφαλίστρων, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία είναι 

ταυτόχρονα και η αξία συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από 

επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η 

διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων µε τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 

αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα.  

 

Αντασφαλιστικές συμβάσεις 

Η Εταιρεία δεν συνάπτει αντασφαλιστικές συμβάσεις λόγω του ότι τα συμβόλαια εκδίδονται από τις συνεργαζόμενες 

ασφαλιστικές εταιρείες και αυτή παρέχει μόνο υπηρεσίες μεσιτείας και διαμεσολάβησης. 

 

2.9 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. Τραπεζικές 

υπεραναλήψεις απεικονίζονται στο Παθητικό στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Τα στοιχεία των 

ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 
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2.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει την αξία των κοινών μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε 

κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στο λογαριασμό 

«Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια.  

 

2.11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί κατά τη 

άσκηση της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές.  

Οι λογαριασμοί υποχρεώσεων ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εφόσον η εξόφληση τους 

πραγματοποιηθεί εντός του έτους (ή και περισσότερο αν το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί τον φυσιολογικό 

επιχειρηματικό κύκλο). Εφόσον όχι, τότε παρουσιάζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι εμπορικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο 

κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

2.12 Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις, στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου παραμένουν στον 

εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων 

των ανωτέρω μισθώσεων (καθαρά από τυχόν επιδοτήσεις που λαμβάνει ο μισθωτής) καταχωρούνται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων, με σταθερό ρυθμό, καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Οι μισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλες τις ωφέλειες 

και όλους τους κινδύνους των μισθωμένων ενσώματων ακινητοποιήσεων χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές 

μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία 

που προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων, 

καθένα εκ των οποίων προσδιορίζεται από την έναρξη της εκμίσθωσης . Κάθε καταβολή μισθώματος αναλύεται στο 

τμήμα εκείνο πού μειώνει την υποχρέωση και στο τμήμα που αφορά την χρηματοοικονομική δαπάνη, ώστε να 

επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο καθόλη την διάρκεια της υπολειπόμενης χρηματοδοτικής υποχρέωσης.  

Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται στο παθητικό χωρίς να περιλαμβάνουν 

χρηματοοικονομικές δαπάνες. Το μέρος της χρηματοοικονομικής δαπάνης που αναφέρεται στο επιτόκιο χρεώνεται 

στα αποτελέσματα χρήσης καθόλη τη διάρκεια εκμίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό 

επιτοκίου για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν με 

σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων αποσβένονται σύμφωνα με την μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης 

διάρκειας ζωής των παγίων ή των όρων της εκμίσθωσης. Οι μισθώσεις ταξινομούνται σε χρηματοδοτικές ή 

λειτουργικές κατά την ημερομηνία σύναψης της μίσθωσης. 

 

2.13 Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 

Στο φόρο της περιόδου περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι αναβαλλόμενοι φόροι. Ο φόρος 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τους φόρους που σχετίζονται με κονδύλια που 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος 

αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση, αντίστοιχα.  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των ισχυουσών 

φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και 
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δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Η Διοίκηση περιοδικά προβαίνει σε εκτιμήσεις κατά την υποβολή φορολογικών 

δηλώσεων σε περιπτώσεις που οι σχετικές φορολογικές διατάξεις επιδέχονται ερμηνείας και προβαίνει στο 

σχηματισμό προβλέψεων, όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές 

αρχές.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και της 

φορολογικής τους βάσης.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός 

από τις περιπτώσεις: 

• όπου η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και 

κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή 

ζημία, και  

• των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς 

εταιρείες, όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι 

οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και 

μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων 

αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών εκτός από τις περιπτώσεις:  

• όπου η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε 

μια συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει 

ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και  

• των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς 

εταιρείες, όπου οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζεται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι 

οι προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο 

φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.  

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάσει φορολογικών συντελεστών που αναμένεται ότι θα ισχύουν στο 

χρόνο που το περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωριστεί και η υποχρέωση θα διακανονιστεί και βασίζονται στους 

φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την 

ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι 

πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση εν όλω ή εν μέρει. 

 

2.14 Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα 

γεγονότων του παρελθόντος, και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης και 

το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική 
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οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις 

τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με την 

υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα 

του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης 

οικονομικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της 

δέσμευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά 

δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

2.15 Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευμένες. 

Παροχές που θα καταβληθούν μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και 

προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόμενες 

από το Ν. 2112/20). Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο 

στην περίοδο που αφορά. Η υποχρέωση από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται ετησίως από 

ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit 

method). Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις εμπειρικές προσαρμογές στις οικονομικές 

και δημογραφικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, κατά τη χρήση στην οποία προκύπτουν. Το κόστος 

προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 

 

2.16 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα της εταιρείας αφορούν προμήθειες από τη διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Τα 

έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα 

σχετικά ποσά μπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται ως έσοδο της χρήσης 

στην οποία αναλογούν. 

 

2.17 Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για 

λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης του μίσθιου. 

 

2.18 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 

καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.19 Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους της 

Εταιρείας με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους. Τα 

απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους μετόχους της 
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Εταιρίας (προσαρμοσμένο με την επίδραση της  μετατροπής δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές) με το μέσο 

σταθμικό αριθμό μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο με την επίδραση 

των δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές). 

 

3. Πληροφόρηση κατά Τομέα 

Η Εταιρεία έχει έναν λειτουργικό τομέα, αυτόν των ασφαλίσεων ζημιών. Η Διοίκηση για σκοπούς εσωτερικούς 

πληροφόρησης και για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων παρακολουθεί όλη τη δραστηριότητα της Εταιρείας σε έναν 

τομέα. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. 

 

 

4. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

4.1 Κύκλος εργασιών 

 1/1/2017 έως 
 31/12/2017 

 1/1/2016 έως 
 31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Προμήθειες κλ. Αυτοκινήτων 5.759.059,89  873.738,98 

Προμήθειες κλ. Νομικής Προστασίας 126.783,73  20.300,53 

Προμήθειες κλ. Οδικής Βοήθειας 2.208.899,75  317.829,31 

Προμήθειες κλ. Σκαφών 163.753,65  0,00 

Προμήθειες κλ. Αστικής ευθύνης Σκαφών 40.775,33  0,00 

Λοιπές προμήθειες εξ ασφαλειών 129.398,83  3.509,99 

Σύνολο 8.428.671,18  1.215.378,81 

 

4.2 Λειτουργικά έξοδα εκμετάλλευσης 

      1/1/2017 έως 
 31/12/2017 

Περιγραφή 
Κόστος  

Παροχής  
Υπηρεσιών 

 Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
Διάθεσης 

 Σύνολο 

Αμοιβές Προσωπικού 620.566,17  177.304,62 88.652,31  886.523,10 

Αμοιβές Τρίτων 5.626.851,24  108.969,73 54.484,86  5.790.305,83 

Φόροι - Τέλη 15.386,48  4.396,14 2.198,07  21.980,69 

Διάφορα Έξοδα 108.561,77  33.016,53 15.508,83  157.087,13 

Αποσβέσεις 46.707,65  13.345,04 6.672,52  66.725,21 

Έξοδα Αποζημιώσεων 136.128,02  0,00 0,00  136.128,02 

Προβλέψεις Εκμετάλλευσης 7.128,00  0,00 0,00  7.128,00 

Σύνολο 6.561.329,33  337.032,06 167.516,59  7.065.877,98 
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1/1/2016 έως 

 31/12/2016 

Περιγραφή 
Κόστος  

Παροχής  
Υπηρεσιών 

 Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
Διάθεσης 

 Σύνολο 

Αμοιβές Προσωπικού 115.369,84  32.962,81 16.481,41  164.814,06 

Αμοιβές Τρίτων 822.122,44  35.820,11 17.910,06  875.852,61 

Φόροι - Τέλη 3.933,63  1.123,90 561,95  5.619,48 

Διάφορα Έξοδα 26.378,35  8.191,51 3.768,34  38.338,20 

Αποσβέσεις 20.913,87  5.975,39 2.987,70  29.876,96 

Έξοδα Αποζημιώσεων 3.509,99  0,00 0,00  3.509,99 

Προβλέψεις Εκμετάλλευσης 8.211,20  538,91 269,46  9.019,57 

Σύνολο 1.000.439,32  84.612,63 41.978,92  1.127.030,87 

 

4.3 Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης 

  
1/1/2017 έως 
 31/12/2017 

 1/1/2016 έως 
 31/12/2016 

Περιγραφή 
Ποσά σε 

Ευρώ 
 Ποσά σε 

Ευρώ 

Έσοδα ενοικίων 157.800,00  120.000,00 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 666,93  51,46 

Σύνολο 158.466,93  120.051,46 

 

4.4 Χρηματοοικονομικά Έσοδα / (Έξοδα) 

 1/1/2017 έως 
 31/12/2017 

 1/1/2016 έως 
 31/12/2016 

Περιγραφή 
Ποσά σε 

Ευρώ 
 Ποσά σε 

Ευρώ 

Διάφορα έξοδα τραπεζών (12.672,52)  (1.392,16) 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι 0,00  0,00 

Αναλογιστικοί τόκοι (312,00)  (60,00) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (12.984,52)  (1.452,16) 

Πιστωτικοί τόκοι 967,38  51,19 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 967,38  51,19 

Υπόλοιπο (12.017,14)  (1.400,97) 

4.5 Φόρος εισοδήματος – Αναβαλλόμενοι Φόροι 

 1/1/2017 έως 
 31/12/2017 

 1/1/2016 έως 
 31/12/2016 

Περιγραφή 
Ποσά σε 

Ευρώ 
 Ποσά σε 

Ευρώ 

Φόρος εισοδήματος (473.070,50)  (64.461,36) 

Αναβαλλόμενος φόρος 2.157,60  1.851,65 

Σύνολο (470.912,90)  (62.609,71) 
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Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 16/07/2015, ο φορολογικός συντελεστής των 

νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 01/01/2015. Η 

Εταιρεία υπολόγισε το φόρο εισοδήματος και τον αναβαλλόμενο φόρο με φορολογικό συντελεστή 29%. Για τα 

διανεμόμενα κέρδη της χρήσης 2015 ο φόρος ανέρχεται σε 10% ενώ για τα μερίσματα που ο χρόνος κτήσης τους θα 

είναι από 01.01.2017 και έπειτα, η παρακράτηση φόρου θα ανέρχεται σε 15%. 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές και 

τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τις οικονομικές 

χρήσεις μέχρι και το 2010, τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά 

έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά 

την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. 

Από την οικονομική χρήση 2011 και μετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης 

Φορολογικής Συμμόρφωσης. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη 

χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο 

προκαταβολή φόρου εισοδήματος, ποσοστού 100% (το ποσοστό αυτό μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) 

για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους), 

υπολογιζόμενη επί του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη 

χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι αναλύονται πιο κάτω στην παράγραφο 4.8. 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης  

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι 

ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» 

που προβλεπόταν στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και πλέον στο άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, το 

οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που 

ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής 

ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος 

Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.  

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2015 και για την χρήση 2016  από την ελεγκτική εταιρεία «TMS 

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».  

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2017 ήδη διενεργείται από την ελεγκτική εταιρεία «TMS Ανώνυμη Εταιρία 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».  

Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2016 και 2017 έχει προαιρετικό χαρακτήρα.  

Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. 

4.6 Κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως που αναλογεί στους μετόχους 
της Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, κατά την διάρκεια της χρήσεως. 

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως εξής: 
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 1/1/2017 έως 
 31/12/2017 

 1/1/2016 έως 
 31/12/2016 

Περιγραφή 
Ποσά σε 

Ευρώ 
 Ποσά σε 

Ευρώ 

Κέρδη (Ζημίες) που αναλογούν στους 
μετόχους 

1.038.330,09  144.388,72 

    

Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 12.400,00  12.400,00 
    

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 83,7363  11,6443 

 

4.7 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 

 
Εγκαταστάσεις 

σε ακίνητα 
τρίτων 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 
Σύνολο 

Την 1 Ιανουαρίου 2017    
Κόστος 190.013,82 64.206,27 254.220,09 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (33.930,82) (11.190,49) (45.121,31) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 156.083,00 53.015,78 209.098,78 

    
Περίοδος 1/1 - 31/12/2017    
Προσθήκες 139.373,77 86.969,34 226.343,11 

Αποσβέσεις (53.675,52) (13.049,69) (66.725,21) 

Σύνολο 241.781,25 126.935,43 368.716,68 

    
Την 31η Δεκεμβρίου 2017    
Κόστος 329.387,59 151.175,61 480.563,20 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (87.606,34) (24.240,18) (111.846,52) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 241.781,25 126.935,43 368.716,68 

    

    
Την 1 Ιανουαρίου 2016    
Κόστος 127.486,10 52.905,20 180.391,30 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (11.334,15) (3.910,20) (15.244,35) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 116.151,95 48.995,00 165.146,95 

    
Περίοδος 1/1 - 31/12/2016    
Προσθήκες 62.527,72 11.301,07 73.828,79 

Αποσβέσεις (22.596,67) (7.280,29) (29.876,96) 

Σύνολο 156.083,00 53.015,78 209.098,78 

    
 
Την 31η Δεκεμβρίου 2016    
Κόστος 190.013,82 64.206,27 254.220,09 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (33.930,82) (11.190,49) (45.121,31) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 156.083,00 53.015,78 209.098,78 
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Οι επενδύσεις της εταιρείας σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία στη διάρκεια του έτους 2017 ανήλθαν συνολικά 

σε €226.343,11, ενώ για το έτος 2016 σε €73.828,79. 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν βάρη. 

4.8 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, σύμφωνα με τη μέθοδο της υποχρέωσης, 

με τη χρησιμοποίηση του φορολογικού συντελεστή που ισχύει.  

Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου της Εταιρείας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση, προκειμένου το υπόλοιπο 

που εμφανίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης να απεικονίζει τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.  

Ο συντελεστής με τον οποίο υπολογίζεται ο αναβαλλόμενος φόρος είναι ίσος με αυτόν που εκτιμάται ότι θα ισχύει 

κατά την στιγμή αναστροφής των προσωρινών φορολογικών διαφορών. Ο αναβαλλόμενος φόρος της Εταιρείας έχει 

υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τον φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά την ημερομηνία ανάκτησης των 

σχετικών αξιών.  

Σύμφωνα με τον φορολογικό Ν. 4334/16-07-2015, ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που 

εδρεύουν στην Ελλάδα ανέρχεται σε 29%. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία της 31/12/2017 για την Εταιρεία έχει υπολογιστεί με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή 29%. 

Το υπόλοιπο και η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογίας έχουν ως εξής: 

 

 Υπόλοιπο  
έναρξης 

Επίδραση στα 
αποτελέσματα 

Επίδραση στα 
Ι.Κ. 

Υπόλοιπο 
λήξης 

31/12/2017 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ 

Προβλέψεις για αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

4.303,89  2.157,60  3.576,86  10.038,35 

Σύνολο 4.303,89  2.157,60  3.576,86  10.038,35 

        

    
 

    

 Υπόλοιπο  
έναρξης 

Επίδραση στα 
αποτελέσματα 

Επίδραση στα 
Ι.Κ. 

Υπόλοιπο 
λήξης 

31/12/2017 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ 

Προβλέψεις για αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

0,00  1.851,65  2.452,24  4.303,89 

Σύνολο 0,00  1.851,65  2.452,24  4.303,89 

 

4.9 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ Ποσά σε Ευρώ 

Εγγυήσεις 13.503,43  10.215,00 

Σύνολο 13.503,43  10.215,00 
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4.10 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή 
Ποσά σε 

Ευρώ 
 Ποσά σε 

Ευρώ 

Εμπορικές απαιτήσεις    

Χρεώστες ασφαλίστρων 654.912,54  152.271,16 

Προβλέψεις επισφαλών πελατών (2.694,57)  (2.694,57) 

Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 0,00  0,00 

Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 71.791,65  52.896,73 

Σύνολο 724.009,62  202.473,32 
    

Λοιπές Απαιτήσεις    

Χρεώστες Διάφοροι 825.901,12  82.448,79 

Έξοδα επομένων χρήσεων 2.056,34  18.648,00 

Σύνολο 827.957,46  101.096,79 
    

Γενικό Σύνολο 1.551.967,08  303.570,11 

Η χρονική ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ Ποσά σε Ευρώ 

Εμπορικές Απαιτήσεις    
0 - 3 μήνες 206.094,53  198.451,81 
3 - 6 μήνες 13.845,26  4.021,51 
> 6 μήνες 504.069,83  0,00 

Σύνολο 724.009,62  202.473,32 

Τα υπόλοιπα των εμπορικών απαιτήσεων αφορούν απαιτήσεις εντός των ορίων πίστωσης. 

Κατά την 31/12/2017 δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες μη απομειωμένες απαιτήσεις. 

 

 

4.11 Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κατωτέρω: 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Ταμείο 437.079,80  2.402,68 

Καταθέσεις όψεως 2.273.174,86  1.242.535,77 

Σύνολο 2.710.254,66  1.244.938,45 

Ποσό €378.400,00 από το λογαριασμό του ταμείου είναι σε θυρίδα στην Τράπεζας Alpha Bank. 
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4.12 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Περιγραφή 

Αριθμός 
κοινών 

ονομαστικών 
μετοχών 

 
Ονομαστική 
Αξία μετοχής  
σε ευρώ(€) 

 
Αξία κοινών 

ονομαστικών 
μετοχών 

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2016 12.400,00  10,00  124.000,00 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00  0,00  0,00 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 31.12.2016 12.400,00  10,00  124.000,00 

  
     

Περιγραφή 

Αριθμός 
κοινών 

ονομαστικών 
μετοχών 

 
Ονομαστική 
Αξία μετοχής  
σε ευρώ(€) 

 
Αξία κοινών 

ονομαστικών 
μετοχών 

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2017 12.400,00  10,00  124.000,00 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00  0,00  0,00 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 31.12.2017 12.400,00  10,00  124.000,00 

 

4.13 Αποτελέσματα εις νέο 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 103.626,96  (34.758,00) 

Μεταβολές περιόδου (29.875,00)  0,00 

Αποτελέσματα χρήσεως 1.029.572,95  138.384,96 

Σύνολο 1.103.324,91  103.626,96 

 

4.14 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που παρουσιάζονται στις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της χρήσης 14.841,00  2.994,00 

Πληρωθείσες παροχές εργοδότη (3.074,00)  0,00 

Δαπάνη κατάστασης αποτελεσμάτων  8.019,00  3.391,00 

Κόστος μεταφοράς προσωπικού  2.495,00  0,00 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες στην κατάσταση  
λοιπών συνολικών εσόδων  

12.334,00  8.456,00 

Σύνολο 34.615,00  14.841,00 

 

Τα ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 
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 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας  5.525,00  2.068,00 

Χρηματοοικονομικό κόστος  312,00  60,00 

Πληρωθείσες παροχές εργοδότη (3.074,00)  0,00 

Κόστος προϋπηρεσίας, ζημίες περικοπών & 
διακανονισμών  

4.677,00  4.257,00 

Συνολική επιβάρυνση κατάστασης 
αποτελεσμάτων  

7.440,00  6.385,00 

 
 

Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στη Καθαρή Θέση μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων είναι: 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ Ποσά σε Ευρώ 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες στην κατάσταση λοιπών 
συνολικών εσόδων  

12.334,00  8.456,00 

Σύνολο 12.334,00  8.456,00 

 

Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονομικής θέσης έχει ως εξής: 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης 14.841,00  2.994,00 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 5.525,00  2.068,00 

Χρηματοοικονομικό κόστος 312,00  60,00 

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών 2.182,00  1.263,00 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους (3.074,00)  0,00 

Κόστος μεταφοράς προσωπικού  2.495,00  0,00 

Αναλογιστικό κέρδος (ζημιά) στην υποχρέωση 12.334,00  8.456,00 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της περιόδου 34.615,00  14.841,00 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

  31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή %  % 

Επιτόκιο προεξόφλησης 1,70%   1,80% 

Αναμενόμενη μελλοντική αύξηση μισθών 2,00%   2,00% 

Πληθωρισμός 2,00%   2,00% 

    

    

Δημογραφικές Παραδοχές Ημερομηνία Αποτίμησης 

 31/12/2017  31/12/2016 

Θνησιμότητα EVK 2000 

Ανικανότητα EVK 2000 

Όρια Ηλικίας Συνταξιοδότησης 
Όπως προσδιορίζονται από τον φορέα 
κύριας ασφάλισης κάθε εργαζόμενου. 

Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover) 0% 
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4.15 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Εγγυήσεις ενοικίων εισπραχθείσες 40.000,00  40.000,00 

Σύνολο 40.000,00  40.000,00 

 

4.16 Εμπορικές Υποχρεώσεις 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Ασφαλιστικές εταιρείες 2.430.890,42  1.198.830,95 

Δικαιούχοι προμηθειών 207.506,73  56.965,43 

Ανείσπρακτες επιταγές αποζημιώσεων 93.098,46  6.897,00 

Σύνολο 2.731.495,61  1.262.693,38 

 

Οι υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικές εταιρείες, συνολικού ποσού € 1.198.830,95 αφορούν κυρίως υποχρέωση προς 

την ασφαλιστική εταιρεία Q. I. C. EUROPE Ltd ποσού € 952.803,32 καθώς και υποχρεώσεις απόδοσης φόρων 

ασφαλίστρων ποσού € 206.707,33 στο Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας 

καθώς η Q BROKERS AE έχει οριστεί φορολογικός εκπρόσωπος της στην Ελλάδα.  

Η χρονική ανάλυση των εμπορικών υποχρεώσεων για το έτος 2017 και αντίστοιχα για το έτος 2016 έχει ως εξής: 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Εμπορικές Υποχρεώσεις    

0 - 3 μήνες 2.729.062,38  918.335,81 

3 - 6 μήνες 484,00  294.162,28 

> 6 μήνες 1.949,23  50.195,29 

Σύνολο Εμπορικών Υποχρεώσεων 2.731.495,61  1.262.693,38 

 

4.17 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 48.806,56  86.240,65 

Πιστωτές Διάφοροι 54.520,28  63.970,59 

Φόροι Πληρωτέοι 486.464,01  76.753,65 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 1.378,83  0,00 

Σύνολο Λοιπών Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 591.169,68  226.964,89 

 

5. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Μέλη Δ.Σ. & Διευθυντικά στελέχη    

Λοιπές απαιτήσεις 0,00   311,50  

Λοιπές Υποχρεώσεις 869,92   20.374,29  

Υποχρεώσεις από εμπορικές συναλλαγές 14.428,13   0,00  

Αμοιβές - έξοδα 0,00   2.260,00  

Προμήθειες Ασφαλιστικής Μεσιτείας ( Έξοδα) 18.662,75   0,00  

Λοιπά Συνδεμένα Μέρη    

Απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές 734.525,06   20.672,09  

Υποχρεώσεις από εμπορικές συναλλαγές 67.126,16   81.438,56  

Αμοιβές - Λοιπά έξοδα 0,00   37.200,00  

Προμήθειες Ασφαλιστικής Μεσιτείας ( Έξοδα) 665.694,88   69.716,66  

Ενοίκια (Έσοδα) 156.000,00   120.000,00  

 

6. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

6.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση 
στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

6.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Η Εταιρεία κατά την 31.12.2017 είχε συνάψει συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση κυρίως 

των γραφείων της έως και το έτος 2020-21.   

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως ακολούθως: 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ Ποσά σε Ευρώ 

Μέχρι 1 έτος 109.998,00  109.332,00 

Από 1 έως και 5 έτη 205.164,00  383.994,00 

Σύνολο 315.162,00  493.326,00 

 

6.3 Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές  ή 

εάν θα προκύψουν θα είναι επουσιώδεις.  

7. Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

7.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο, σε κίνδυνο αγοράς 

(συμπεριλαμβανομένου του συναλλαγματικού κινδύνου, του κινδύνου μεταβολής των τιμών και του κινδύνου 

επιτοκίου), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των 

κινδύνων επικεντρώνεται στην αδυναμία πρόβλεψης του χρόνου είσπραξης των πωλήσεων και επιδιώκει να 

ελαχιστοποιεί τις πιθανές συνέπειές της στη ρευστότητα και στα αποτελέσματα της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν 
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χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου διενεργείται από 

το οικονομικό τμήμα βάσει των κατευθύνσεων της Διοίκησης. 

Το ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις», απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση 

της παρεχόμενης πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η σπουδαιότητα των χρηματοοικονομικών μέσων για 

την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτίθενται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των 

χρηματοοικονομικών της μέσων: 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

(γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Κίνδυνος αγοράς 

Η Εταιρεία διαμεσολαβεί και παρέχει υπηρεσίες ασφαλίσεων για συμβόλαια που εκδίδονται από συνεργαζόμενες 

ασφαλιστικές εταιρείες και τα οποία μεταφέρουν είτε τον ασφαλιστικό είτε τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο είτε και τα 

δύο. Η Εταιρεία λόγω του ότι μόνο διαμεσολαβεί και μεσιτεύει δεν αναλαμβάνει η ίδια κίνδυνο. Επίσης η Εταιρεία 

δεν κατέχει αξιόγραφα κι επομένως δεν έχει κίνδυνο από μεταβολή σε τρέχουσες τιμές. 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου διότι δεν έχει τραπεζικό δανεισμό. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο κάποιος αντισυμβαλλόμενος που οφείλει 

στην Εταιρεία να μην είναι σε θέση να καταβάλει τα σχετικά ποσά όταν αυτά γίνονται απαιτητά. Η Εταιρεία έχει 

σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα έσοδα διαμεσολάβησης και μεσιτείας από μία 

ασφαλιστική εταιρεία. Ωστόσο, δεν αναμένονται ζημίες αφού τα έσοδα διαμεσολάβησης και μεσιτείας που 

εισπράττει η Εταιρεία εξοφλούνται απευθείας κατά την είσπραξη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Επίσης, κύριοι 

αντισυμβαλλόμενοι από τους οποίους η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πιστωτικό κίνδυνο είναι οι πράκτορες οι  

οποίοι ενδέχεται να μην δύνανται να καταβάλουν τα ποσά ασφαλίστρων που είναι απαιτητά. Ωστόσο σύμφωνα και 

με την ισχύουσα νομοθεσία η Εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτική για την είσπραξη των ασφαλίστρων εντός τριών 

ημερών το αργότερο από την ημερομηνία σύναψης του κάθε συμβολαίου ασφάλισης. Η Εταιρεία αξιολογεί σε τακτή 

βάση τα υπόλοιπα των συνεργατών της και των αντισυμβαλλομένων και λαμβάνει μέτρα. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει 

και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών.  

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες 

αυτές στις δικλίδες ασφαλείας του πιστωτικού ελέγχου. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνεργάζεται μόνο με 

αξιόπιστους συνεργάτες και πελάτες. Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται 

σχετικές απομειώσεις. Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η Εταιρεία 

δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το σύνολο των συναλλαγών της διενεργείται σε ευρώ. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, 

μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων ή/και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την 

εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη στους επόμενους 12 μήνες. 
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Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των μη προεξοφλημένων συμβατικών πληρωμών των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων της Εταιρείας: 

Περιγραφή Έως 1 έτος  2 με 5 έτη  Άνω  
των 5 ετών 

 Σύνολο 

31/12/2017            

Εμπορικές Υποχρεώσεις 2.731.495,61   0,00   0,00   2.731.495,61  

Λοιπές Υποχρεώσεις 591.169,68   0,00   0,00   591.169,68  

             

31/12/2016            

Εμπορικές Υποχρεώσεις 1.262.693,38   0,00   0,00   1.262.693,38  

Λοιπές Υποχρεώσεις 226.964,89   0,00   0,00   226.964,89  

 

7.2 Διαχείριση κεφαλαίου 

Η Εταιρεία δεν είχε δανειακά κεφάλαια από τράπεζες στην χρήση 2017 και κατά συνέπεια δεν υφίσταται 
χρηματοοικονομική μόχλευση. 

7.3 Εύλογη αξία 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 

χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:  

Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις.  

Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 

εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα.  

Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία 

και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1, 2 και 3 για τη μέτρηση της εύλογης 

αξίας. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών αξιών των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

της Εταιρείας που διακρατούνται στο αποσβεσμένο κόστος και των εύλογων αξιών τους: 

 

  31/12/2017  31/12/2016 

  
Λογιστική 

αξία 
 Εύλογη αξία  Λογιστική 

αξία 
 Εύλογη αξία 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία  

           

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.551.967,08  1.551.967,08  303.570,11  303.570,11 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.710.254,66  2.710.254,66  1.244.938,45  1.244.938,45 

Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις  

       

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 3.322.665,29  3.322.665,29  1.489.658,27  1.489.658,27 

 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

προσεγγίζουν τις λογιστικές τους αξίες. 
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8. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 

 

9. Αμοιβές ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή Λογιστή 

Η ελεγκτική εταιρία TMS Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ήταν ο νόμιμος ανεξάρτητος ορκωτός 

ελεγκτής λογιστής για τη χρήση που έκλεισε την 31 Δεκεμβρίου 2017.  

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι συνολικές αμοιβές για τις ελεγκτικές και φορολογικές υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν στην εταιρεία. 

 31/12/2017  31/12/2016 

Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ 

Αμοιβές για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 6.000,00  3.000,00 

Αμοιβές για φορολογικό έλεγχο 4.000,00  2.500,00 

Σύνολο 10.000,00  5.500,00 

 

10. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχονταν κατά την 31.12.2017 σε σαράντα οκτώ (48)  

άτομα, ενώ κατά την 31.12.2016 είκοσι εννέα (29) άτομα. 

 

11.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, 

τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Νέα Σμύρνη, 25 Ιουνίου 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. O Διευθύνων Σύμβουλος Για την Οικονομική Διεύθυνση Για το Λογιστήριο

MATRIX-BTA A.E.

Αθανάσιος Β. Λιάγκας A.M.: 2668 - ΑΦΜ: 800795120

Α.Δ.Τ.: ΑΑ-969536 ΑΔΤ: ΑΗ-977286 Α.Δ.Τ.: ΑΚ-209176 Γρηγόριος Χ. Βάσσης Α.Δ.Τ.: ΑΑ-496396

Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε.:42457 -Τάξη Α' Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε.:0116660-Τάξη Α'

Ιάσων Φανούριος Μ. 

Κατσουλάκης
Αλέξιος Β. Λιάγκας Αγλαϊα Σ. Μαραγκάκη
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 (δημοσιευόμενα βάσει του κ. ν. 2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν  

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Αρμόδια Νομαρχία - Υπηρεσία: Αλέξιος Β. Λιάγκας Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.qbrokers-hellas.com/ Ιάσων - Φανούριος Μ. Κατσουλάκης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Β. Λιάγκας Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Εμμανουήλ Πετράκης (ΑΜΣΟΕΛ 18731)

Ελεγκτική εταιρεία: TMS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ Μάρκος Ι. Κατσουλάκης Μέλος του Δ.Σ.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη Γνώμη

31/12/2017 31/12/2016
1/1/2017 έως

 31/12/2017

1/1/2016 έως

 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο κύκλου εργασιών 8.428.671,18 1.215.378,81 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 368.716,68 209.098,78 Κόστος παροχής υπηρεσιών (6.561.329,33) (1.000.439,32)

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 Μικτά κέρδη / (ζ ημιές) 1.867.341,85 214.939,49 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 23.541,78 14.518,89 Άλλα έσοδα/ (έξοδα)  εκμετάλλευσης 158.466,93 120.051,46 

Απαιτήσεις 1.551.967,08 303.570,11 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (337.032,06) (84.612,63)

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.710.254,66 1.244.938,45 Έξοδα διάθεσης (167.516,59) (41.978,92)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.654.480,20 1.772.126,23 1.521.260,13 208.399,40 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (12.017,14) (1.400,97)

 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (12.017,14) (1.400,97)

Μετοχικό Κεφάλαιο 124.000,00 124.000,00 Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων 1.509.242,99 206.998,43 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.133.199,91 103.626,96 Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι (470.912,90) (62.609,71)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α) 1.257.199,91 227.626,96 Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσεως μετά από φόρους 1.038.330,09 144.388,72 

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 74.615,00 54.841,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.322.665,29 1.489.658,27 Λοιπά συνολικά έσοδα

Σύνολο υποχρεώσεων εταιρείας (β) 3.397.280,29 1.544.499,27 Κονδύλια που δεν θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση συνολικών εσόδων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 4.654.480,20 1.772.126,23 Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) αναγνώρισης πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού (12.334,00) (8.456,00)

Φόρος εισοδήματος λοιπών συνολικών εσόδων 3.576,86 2.452,24 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (8.757,14) (6.003,76)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1.029.572,95 138.384,96 

Το Αποτέλεσμα Περιόδου αποδίδεται σε:

Μετόχους εταιρείας 1.038.330,09 144.388,72 

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή 83,7363 11,6443 

  

31/12/2017 31/12/2016

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2017 και 1/1/2016 αντίστοιχα) 227.626,96 89.242,00 31/12/2017 31/12/2016

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 1.029.572,95 138.384,96 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.690.691,94 1.313.744,57 

0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (225.375,73) (73.828,79)

Διανομή μερισμάτων 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00 

1.257.199,91 227.626,96 1.465.316,21 1.239.915,78 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.244.938,45 5.022,67 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.710.254,66 1.244.938,45 

Νέα Σμύρνη, 25 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Για την Οικονομική 

Διιεύθυνση
Για το Λογιστήριο

MATRIX-BTA A.E.

Αλέξιος Β. Λιάγκας Ιάσων Φανούριος Μ. Κατσουλάκης Αθανάσιος Β. Λιάγκας A.M.: 2668 - ΑΦΜ: 800795120 Αγλαϊα Σ. Μαραγκάκη

Α.Δ.Τ.: ΑΑ-969536 ΑΔΤ: ΑΗ-977286 Α.Δ.Τ.: ΑΚ-209176 Γρηγόριος Χ. Βάσσης Α.Δ.Τ.: ΑΑ-496396

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε.: 42457 - Τάξη Α' Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε.: 0116660 - Τάξη Α'

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσης (α)+(β)+(γ)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικηικό Συμβούλιο των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και 

πληροφορίες)

25/6/2018

Κέρδη/(ζ ημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2017 και 

31/12/2016 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

Q ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ : 133948403000

ΕΔΡΑ: ΣΥΓΓΡΟΥ 171 - 171 21, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(δημοσιευόμενα βάσει του κ. ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "Q ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ

"Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και  Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων, Αυτοτελές τμήμα ΓΕΜΗ"

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Ο «τύπος» της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι με σύμφωνη Γνώμη. 
2. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε η εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α. για την χρήση 2017 και οι οποίες δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
3. Η εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού €34.615,00 .
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης 2017 ανερχόταν σε 48 άτομα, ενώ στο τέλος της χρήσης 2016 ανερχόταν σε 29 άτομα.

5. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2015 και 2016 από την ελεγκτική εταιρεία « TMS Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών». Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2017 ήδη διενεργείται από την ίδια 
ελεγκτική εταιρεία.


