
 

 

 

 

 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

 

 

Χ Ρ Η Μ Α ΤΟ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ   

Τ Η Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

(Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π) 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - 
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

   

 

 

 

 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΒΡΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΜΗΣ 

A.Δ.Τ Α.Δ.Τ Α.Δ.Τ 

AK 817114 ΑΕ812072 ΑΒ 346042 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρούσι, 02 Ιουλίου 2018



 

 

Πίνακας Περιεχομένων 

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου .............................................................................................. 3 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ................................................................................................................ 5 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων ..................................................................................... 5 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ............................................................................................................................. 6 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ........................................................................................................................... 7 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών .............................................................................................................................................. 8 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ........................................................................... 9 

1. Σύσταση και δραστηριότητα εταιρίας ................................................................................................................. 9 

2. Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων .............................................................................................. 10 

3. Βασικές λογιστικές αρχές ................................................................................................................................. 10 

Ανάλυση Λογαριασμών .................................................................................................................................................. 13 

4-8. Ανάλυση Λογαριασμών Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων ......................... 13 

9-10. Ανάλυση Λογαριασμών Ενεργητικού ............................................................................................................... 14 

11-12. Ανάλυση Λογαριασμών Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων ......................................................................... 15 

Λοιπά Στοιχεία ................................................................................................................................................................. 16 

13. Συναλλαγές σε Συνδεδεμένα Μέρη .................................................................................................................. 16 

14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ....................................................... 16 

15. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις ..................................................................................................... 16 

 



 

3 
 

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σας υποβάλλουμε προς έγκριση την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και 
Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων, την κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ,την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 
χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.  

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, έχει 
συνταχθεί με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και αναφέρεται στις 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). 

Η Εταιρεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/5/2015 αποφάσισε την Αναβίωση  

της εταιρείας .  

Η Εταιρεία παρουσίασε αποτελέσματα ζημιές προ φόρων Ευρώ 40.891,81 και ζημιές προ φόρων Ευρώ 20.680,80 
τη προηγούμενη χρήση.   

Τα λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημιές  κατά το έτος 2017 σε Ευρώ 9.492,51 και αντίστοιχα σε ζημιές 
έναντι Ευρώ 4.910,03 την προηγούμενη χρήση.  

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Σε 
περίπτωση που η Εταιρεία δεν συνεχίσει την δραστηριότητα της, δεν αναμένεται ουσιαστική διαφοροποίηση στα 
ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε σχέση με την χρηματοοικονομική  της θέση της κατά την 
31 Δεκεμβρίου 2017. 

Τα βασικά λοιπά θέματα της Εταιρείας παρουσιάζονται ως εξής: 

 

Λοιπά Θέματα 

Ακίνητα 

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα. 

 

Υποκατάστημα 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αγίου Κωνσταντίνου 57, Μαρούσι. Η εταιρεία δε διαθέτει υποκαταστήματα. 

 

Έρευνα και ανάπτυξη 

Η εταιρεία προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς καθώς και στις ανάγκες των 
πελατών όταν το κρίνει απαραίτητο προβαίνει σε διαρκείς επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη. 

 

Ίδιες Μετοχές 

Η εταιρεία δε διαθέτει Ίδιες Μετοχές 

 

Περιβαλλοντικά θέματα 

Η εταιρεία αναπτύσσει της δραστηριότητες της υπεύθυνα και με πλήρη συναίσθηση της περιβαλλοντικής της 
ευθύνης, προσαρμόζοντας συστηματικά τις επιχειρηματικές της πρακτικές και αντιμετωπίζοντας κινδύνους που 
σχετίζονται με θέματα όπως η ανακύκλωση και η κατανάλωση ενέργειας. 

 

Αντιστάθμιση κινδύνου   

Η εταιρεία «Ιντεραμέρικαν Υγείας Ανώνυμη Εταιρία» διαθέτει μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης κινδύνου  και 
με βάση το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που  εφαρμόζει, υλοποιεί τις βασικές  λειτουργίες που σχετίζονται με την 
αναγνώριση, ανάληψη, διαχείριση και παρακολούθηση των κινδύνων που εκτίθεται ο οργανισμός για την 
υλοποίηση της επιχειρηματικής του στρατηγικής καθώς  και των κύριων λειτουργιών. 
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Η πολιτική διαχείρισης κινδύνου  και η επιχειρηματική στρατηγική αξιολογείται και εγκρίνεται κάθε χρόνο από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, οπού συμπεριλαμβάνονται (1) πολιτική για την διάθεση ανάληψης κινδύνων, (2) την ιδία 
αποτίμηση σε υφιστάμενους και ενδεχομένους κινδύνους και (3) την διακυβέρνηση της λειτουργίας διαχείρισης 
κινδύνων.  

 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός που θα μπορούσε να 
επηρεάσει σημαντικά την Χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Βαλαής 

 

 

 

Μαρούσι, 02 Ιουλίου 2018 
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 Σημ 2017 2016 

    

Λοιπά Έσοδα και Κέρδη  - 402,90 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 5 (9.342,51) (5.096,38) 

Λοιπά Έξοδα και Ζημιές 6 (150,00) (216,55) 

    

Λειτουργικά Αποτελέσματα  (9.492,51) (4.910,03) 

    

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 7 (31.399,31) (15.770,77) 

    

Αποτελέσματα προ φόρων  (40.891,82) (20.680,80) 

    

    

Αποτελέσματα μετά απο φόρους  (40.891,82) (20.680,80) 

    

    

Συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  (40.891,82) (20.680,80) 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 Σημ. 2017 2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

    

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου διαθέσιμα προς πώληση 9 3.117.749,89 8.871.374,80 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών 10 8.449.235,27 2.736.449,10 

Απαιτήσεις από Φόρους  97.527,45 97.333,88 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  11.664.512,61 11.705.157,78 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  11.664.512,61 11.705.157,78 

    

    

Μετοχικό Κεφάλαιο 11 6.027.000,00 6.027.000,00 

Αποθεματικά Κεφάλαια 11 2.009.000,00 7.440.174,92 

Αποτελέσματα εις νέο 11 3.627.898,52 (1.762.384,58) 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  11.663.898,52 11.704.790,34 

    

Υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

    

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 12 614,09 367,44 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  614,09 367,44 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  614,09 367,44 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  11.664.512,61 11.705.157,78 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Αποθεματικά 

Κεφάλαια 

Αποτελέσματα εις 
νέο προ 

προσαρμογών 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2017     

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 6.027.000,00 7.440.174,92 (1.762.384,58) 11.704.790,34 

Λοιπές κινήσεις - (5.431.174,92) 5.431.174,92 - 

Αποτέλεσμα χρήσης - - (40.891,82) (40.891,82) 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 6.027.000,00 2.009.000,00 3.627.898,52 11.663.898,52 

     

2015 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Αποθεματικά 

Κεφάλαια 

Αποτελέσματα εις 

νέο προ 
προσαρμογών 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 6.027.000,00 11.359.924,14 (1.741.703,78) 15.645.220,36 

Λοιπές κινήσεις - (3.919.749,22) - (3.919.749,22) 

Αποτέλεσμα χρήσης - - (20.680,80) (20.680,80) 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 6.027.000,00 7.440.174,92 (1.762.384,58) 11.704.790,34 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 Σημ 2017 2016 

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες    

Αποτελέσματα προ Φόρων  (40.891,82) (20.680,80) 

Προσαρμογές για:    

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 7 31.399,31 15.770,77 

Λειτουργικές Ροές προ Μεταβολών του Κεφαλαίου Κίνησης  (9.492,51) (4.910,03) 

    

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης:    

Μεταβολή Απαιτήσεων  (193,57) 263.134,94 

Μεταβολή Υποχρεώσεων 12 246,65 (24.078,26) 

Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα Καταβλημένα 7 (31.399,31) (15.770,77) 

(Αγορές)/ Πωλήσεις αξιογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση 9 5.753.624,91 6.379.274,84 

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες  5.712.786,17 6.597.650,72 

    

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:    

Είσπραξη από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - (3.919.749,22) 

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες  - (3.919.749,22) 

    

Καθαρή Μεταβολή στα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Aυτών  5.712.786,17 2.677.901,50 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Aυτών Αρχής Χρήσεως  2.736.449,10 58.547,60 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Aυτών Τέλους Χρήσεως  8.449.235,27 2.736.449,10 
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    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1991 υπό την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.», με την υπ’ αριθ. Κ3 (357/8.2.91) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών αρ. φύλλου 448/25.2.1991).  

 

Την 18 Απριλίου 2000 έγινε αλλαγή της επωνυμίας της σε ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ και φέρει τον διακριτικό τίτλο «Interamerican Health 
General Insurance Company Health and Assistance S.A. »  

Την 29 Ιούνιου  2015 έγινε αίτημα αλλαγής της επωνυμίας στο ΓΕΜΗ σε «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

H διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε 100 έτη και λήγει το έτος 2091.  

Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.  

 

Σκοπός της εταιρίας είναι η στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό: 

 

1) Η παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την διαμεσολάβηση της εταιρίας στην προώθηση των πωλήσεων των 
προϊόντων και υπηρεσιών τους, καθώς και την εξυπηρέτηση της πελατείας τους (customer service). 

2) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαφήμισης, μάρκετινγκ και προώθησης πωλήσεων. 

3) Η διαχείριση εμπορικών υποθέσεων και επιχειρήσεων. 

4) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων (management). 

5) Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στρατηγικής ανάπτυξης επιχειρήσεων. 

6) Η παροχή συμβουλών και η διενέργεια μελετών επί θεμάτων διοικητικής διάρθρωσης επιχειρήσεων. 

7) Η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβουλών προς επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. 

8) Η άσκηση κάθε δραστηριότητας συναφούς προς τις ανωτέρω και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
ζητήματα συναφή προς τα ανωτέρω. 

Προς επιδίωξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, να αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις που ασκούν τις ίδιες ή συναφείς δραστηριότητες, να συμμετέχει 
σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, καθώς και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα 
μπορούσε να προάγει ή να εξυπηρετήσει τους εταιρικούς σκοπούς της. 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας την 02 Ιουλίου 2018, ενώ τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
της Εταιρείας. 

 

Η Εταιρεία ενοποιείται από την Achmea B.V που εδρεύει στην Ολλανδία. 

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής : 

 

Πρόεδρος: Βαλαής Γεώργιος 

Αντ/δρος & Διευθ 
Σύμβουλος: 

Χαβρουζάς Ιωάννης 

Μέλη: Δέμης Δημήτριος 

 Τζωρτζάκη Ελένη  
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2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα .  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.  

Τα ποσά στις Οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της 
Εταιρείας. 

Οι λογιστικές αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω (βλέπε Σημείωση 3) έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε 
όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.  

Η Εταιρεία ενοποιείται από την  Achmea B.V που εδρεύει στην Ολλανδία.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι ακολουθούμενες λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων του 2017 παρουσιάζονται παρακάτω: 

3.1. Ενσώματα και Ασώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα έπιπλα και ο κινητός εξοπλισμός, τα οποία 
ιδιοχρησιμοποιούνται από την Εταιρεία είτε για τις λειτουργικές εργασίες της είτε για διοικητικούς 
σκοπούς. 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος μειωμένα κατά τις 
σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημιές απομείωσης. 

Στο ιστορικό κόστος περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την απόκτηση των 
παγίων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, 
μόνο όταν είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί 
να μετρηθεί με αξιοπιστία.  

Δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την 
πραγματοποίησή τους. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων, διενεργούνται στο κόστος κτήσης 
και υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων.  Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή ανά κατηγορία παγίων έχει καθορισθεί 
ως εξής: 

 - Λοιπός εξοπλισμός:     1 έως 5 χρόνια 

Οι υπολειμματικές αξίες των παγίων και η ωφέλιμη ζωή τους αναπροσαρμόζονται, αν είναι 
απαραίτητο, κάθε φορά που συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις. 

Κέρδη και ζημίες από διαθέσεις παγίων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

3.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Τα λογισμικά προγράμματα καθώς και οι άδειες λογισμικών προγραμμάτων υπολογιστών 
κεφαλαιοποιούνται βάσει των δαπανών που αναλαμβάνονται για να αποκτηθούν και να έλθουν σε 
κατάσταση ικανή προς χρήση τα συγκεκριμένα λογισμικά. Τα εν λόγω κόστη αποσβένονται κατά τη 
διάρκεια της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής τους (Συνήθως 1 έως 5 έτη και σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις έως 10 χρόνια). 
 
Οι δαπάνες που συνδέονται με την ανάπτυξη προγραμμάτων λογισμικού υπολογιστών (κόστος 
συνεργατών και συμβούλων) αποσβένονται με την κεφαλαιοποίηση του παραχθέντος και του 
παραδοθέντος λογισμικού και σύμφωνα με τους κανόνες των αδειών χρήσης.  

3.3. Απομείωση Στοιχείων Ενεργητικού 

Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εξετάζονται για απομείωση όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Ως ένδειξη απομείωσης 
εννοούνται μεταξύ άλλων, οι μεταβολές όρων ή ακυρώσεις συμβολαίων με τρίτους, η αδυναμία 
πληρωμών χρεώσεων με βάση συμβατικούς όρους, αποφάσεις δικαστηρίων κ.λ.π.. 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 
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καταχωρείται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι η 
μεγαλύτερη μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη και αξίας χρήσης 
αυτών.  

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές προεξοφλούνται στην 
παρούσα αξία τους με τη χρήση ενός προ φόρου 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 αποφέρει σημαντικές ανεξάρτητες ταμειακές εισροές, το 
ανακτήσιμο ποσό καθορίζεται για την μονάδα παραγωγής ταμειακών ροών, στην οποία το 
περιουσιακό στοιχείο ανήκει. 

Μετά την αναγνώριση ζημίας απομείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, σε κάθε ημερομηνία 
Χρηματοοικονομικής Θέσης εξετάζεται αν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή της 
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 (καθαρή από αποσβέσεις) που θα είχε προσδιοριστεί αν δεν είχε 
καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης. 

3.4. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις σε τράπεζες και οι 
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις άμεσης ρευστοποίησης και μηδενικού κινδύνου. 

 

3.5. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στο κόστος και ελέγχονται ετησίως για περίπτωση 
απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία 
δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το 
ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από 
εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης. Απαιτήσεις 
που κρίνονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται. 

3.6. Μισθώσεις 

Η Εταιρεία διατηρεί μισθώσεις ακινήτων ως μισθώτρια (λειτουργικές μισθώσεις). 

Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η Εταιρεία, δεν καταχωρεί το μισθωμένο πάγιο ως 
στοιχείο ενεργητικού, αναγνωρίζει δε, ως έξοδο, το ποσό των μισθωμάτων που αντιστοιχούν στη 
χρήση του μισθωμένου παγίου, με τη μέθοδο του δουλευμένου. 

3.7. Φόρος Εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο.   

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος είναι ο αναμενόμενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου 
εισοδήματος χρήσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία της 
Χρηματοοικονομικής Θέσης καθώς και οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στο φόρο πληρωτέο 
προηγούμενων χρήσεων.  

Αναβαλλόμενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο μέλλον και σχετίζεται με 
λογιστικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως αλλά θεωρούνται 
φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα έξοδα μελλοντικών χρήσεων. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι αναμένονται να 
ισχύουν την περίοδο κατά την οποία θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή διακανονιστεί η 
υποχρέωση. Ο προσδιορισμός των μελλοντικών φορολογικών συντελεστών βασίζεται σε νόμους που 
έχουν ψηφιστεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 
την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται όταν 
το σχετικό φορολογικό όφελος υλοποιηθεί. 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος καταχωρούνται στα αποτελέσματα, εκτός από την 
περίπτωση που ο αναβαλλόμενος φόρος αφορά κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα 
Ίδια Κεφάλαια, οπότε καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια.   



 

12 
 

Πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων καταχωρούνται στον ίδιο 
χρόνο με αυτόν της υποχρέωσης καταβολής του σχετικού μερίσματος. 

 

3.8. Παροχές στο Προσωπικό  

Η Εταιρεία συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα παροχών προς το προσωπικό μετά την έξοδο τους 
από την υπηρεσία. Τα προγράμματα αυτά αφορούν προγράμματα καθορισμένων παροχών και 
προγράμματα καθορισμένων εισφορών. 

3.8.1. Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών 

Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται ως το πρόγραμμα με το οποίο η Εταιρεία 
αναλαμβάνει τον αναλογιστικό κίνδυνο με βάση διάφορες παραμέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη 
προϋπηρεσίας ο μισθός και συνεπώς η υποχρέωση να καταβάλει στο προσωπικό που αποχωρεί τις 
προβλεπόμενες νόμιμες ή τεκμαιρόμενες παροχές.  
Νόμιμες είναι αυτές που επιβάλλονται από το Νόμο όπως η αποζημίωση του Ν.2112/1920 στην 
Ελλάδα και τεκμαιρόμενες αυτές που δίνονται οικειοθελώς από την Εταιρεία, όπως π.χ. η Εταιρεία 
καταβάλλει αποζημιώσεις του Ν.2112/1920 κατά την αποχώρηση των υπαλλήλων μεγαλύτερες από 
τις νόμιμες.  
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εκροές, 
κατάλληλα προεξοφλημένες με το τρέχον επιτόκιο που φέρουν κρατικά ομόλογα με διάρκεια ανάλογη 
της υποχρέωσης. Η μεταβολή της αξίας της υποχρέωσης καταχωρείται αντίστοιχα σε χρέωση ή 
πίστωση των αποτελεσμάτων.  
Ο υπολογισμός των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα προγράμματα καθορισμένων παροχών 
γίνεται από αδειούχο αναλογιστή του Ομίλου Achmea με τη μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής 
μονάδας, σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 
Η Εταιρεία από 01/01/2013 υιοθέτησε το αναθεωρημένο πρότυπο 19 σύμφωνα με το οποίο η 
προσέγγιση με τη «μέθοδο περιθωρίου» καταργήθηκε και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες 
αναγνωρίστηκαν άμεσα στην κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Το αναθεωρημένο πρότυπο 19 
αναφέρεται στη σημείωση 3.12.1. 

3.8.2. Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών 

Ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών ορίζεται ως το πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο η 
Εταιρεία υποχρεούται όπως καταβάλλει συγκεκριμένο ποσό εισφορών και δεν έχει ουδεμία άλλη είτε 
νομική είτε συμβατική υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές στην περίπτωση που ο 
Λογαριασμός Κεφαλαίων δεν θα διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να παράσχει στους 
ασφαλισμένους του τις παροχές που τους οφείλει, σχετικά με την τρέχουσα αλλά και την προηγούμενη 
προϋπηρεσία τους. 

3.9. Προβλέψεις  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις στις οικονομικές της καταστάσεις για τις τρέχουσες υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από γεγονότα που έχουν συμβεί και είναι βέβαιο ότι η τακτοποίησή τους θα 
δημιουργήσει εκροή το ύψος της οποίας μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.  Οι σχηματισμένες 
προβλέψεις επί των επισφαλών απαιτήσεων και των επιδίκων υποθέσεων επαναξιολογούνται και 
αναθεωρούνται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι προβλέψεις 
χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Οι ενδεχόμενες 
απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Προβλέψεις για μελλοντικές λειτουργικές ζημίες δεν αναγνωρίζονται. 

Μελλοντικά γεγονότα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν το ποσό που θα απαιτηθεί για την τακτοποίηση 
της υποχρέωσης για την οποία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, λαμβάνονται υπόψη μόνο όταν υπάρχουν 
επαρκείς αντικειμενικές ενδείξεις ότι θα επισυμβούν. 

3.10.  Αναγνώριση Εσόδων 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία του τιμήματος 
που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για υπηρεσίες που 
παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργία της Εταιρείας, καθαρά από εκπτώσεις και φόρους.  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δουλευμένου. 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν εγκρίνεται η διανομή τους από την Γενική Συνέλευση 
των Μετοχών. 
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3.11.  Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις στην Εφαρμογή των Λογιστικών Πολιτικών 

Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές 
αρχές, προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν 
τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων όσο και τις απαιτούμενες 
γνωστοποιήσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 
Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις αξιολογούνται συνεχώς με βάση την ιστορία, την προηγούμενη εμπειρία 
και τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. 
 

 

3.12. Αναμορφώσεις Κονδυλίων 

Και την τρέχουσα χρήση  δεν έγιναν  αναμορφώσεις 

Ανάλυση Λογαριασμών 
4-8. Ανάλυση Λογαριασμών Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων 

4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Εταιρεία βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της 29/5/2015 αποφάσισε την αναβίωση της 
εταιρείας. 

 

5. ΈΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 2017 2016 

Φόροι / Τέλη - 916,63 

Διάφορα έξοδα 9.342,51 4.179,75 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 9.342,51 5.096,38 

 

 

6. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

 2017 2016 

Λοιπά έξοδα 150,00 216,55 

Λοιπά Έξοδα και Ζημιές 150,00 216,55 

 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 2017 2016 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (31.399,31) (15.770,77) 

   

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (31.399,31) (15.770,77) 

 

8. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

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, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές 
που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν 
τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου τη στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι 
σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές 
αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό κερδών των πέντε επομένων χρήσεων που ακολουθούν 
τη χρήση που αφορούν. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού φορολογικού  νόμου 4110/2013 και 4172/2013 ο συντελεστής φόρου 
εισοδήματος κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν 26%. Εν συνεχεία με τον Ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις 
για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» ο συντελεστής 
φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, αυξήθηκε από 26% σε 29%. Ο αυξημένος 
συντελεστής ισχύει για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2015 και μετά. 
 

Ανάλυση για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας παρατίθεται στη Σημείωση 16. 

, 

 

 2017 2016 

   

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (40.891,82) (20.680,80) 

Συντελεστής φόρου εισοδήματος 29% 29% 

Φόρος εισοδήματος (11.858,63) (5.997,43) 

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία εισοδήματος 9.202,46 4.816,63 

Λοιπές φορολογικές προσαρμογές 2.656,17 1.180,80 

Σύνολο Φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 0,00 (0,00) 

 

 

Η εταιρεία έχει φορολογικές ζημιές και δεν έχει έξοδο  φόρου για τις χρήσεις 2017 και 2016.
9-11. Ανάλυση Λογαριασμών Ενεργητικού 

 

9. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 

 2017 2016 

Λοιπά Χρεόγραφα 3.117.749,89 8.871.374,80 

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου διαθέσιμα προς πώληση 3.117.749,89 8.871.374,80 

 

 

 

10. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ 

 

 2017 2016 

Ταμείο 213,95 13,95 

Καταθέσεις όψεως 34.296,18 292.674,50 

Καταθέσεις προθεσµίας σε πιστωτικά ιδρύµατα 8.414.725,14 2.443.760,65 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών 8.449.235,27 2.736.449,10 

 

 

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας για το 2017 ανήλθε σε 0,00% όπως ήταν και το 2016 
αντίστοιχα.

12-13. 

 

 Ανάλυση Λογαριασμών Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων 
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11. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 2017 2016 

Καταβλημένο 6.027.000,00 6.027.000,00 

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.027.000,00 6.027.000,00 

   

Τακτικό Αποθεματικό 2.009.000,00 5.270.007,37 

Έκτακτα αποθεματικά - 2.170.167,55 

Αποθεματικά Κεφάλαια 2.009.000,00 7.440.174,92 

   

Αποτελέσματα εις νέο προ προσαρμογών 3.627.898,52 (1.762.384,58) 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11.663.898,52 11.704.790,34 

   

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 6.027.000,00 (Έξη εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες  ευρώ), 
διαιρεμένο σε 615.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής Ευρώ 9,80. 

 

Μοναδικός μέτοχος είναι η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. με ποσοστό 
συμμετοχής 100%. 

 

Τακτικό Αποθεματικό 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 οι εταιρείες απαιτείται να σχηματίσουν το 5% τουλάχιστον των 
καθαρών ετησίων κερδών σε τακτικό αποθεματικό. Η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει όταν το εν λόγω 
αποθεματικό φτάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Έκτακτα Αποθεματικά 

 

Τα σχηματισθέντα Έκτακτα Αποθεματικά είναι πλήρως φορολογημένα και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως 
των μετόχων θα μεταφερθούν στα Αποτελέσματα εις νέον. 

 

 

Aφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων και Νόμων 

 

Πρόκειται για αποθεματικά που σχηματίσθηκαν βάσει φορολογικών διατάξεων και δίδουν τη δυνατότητα του 
σχηματισμού της με μερική ή ολική απαλλαγή του φόρου εισοδήματος (καθεστώς αναστολής καταβολής του 
φόρου) μέχρι να αποφασισθεί η διανομή της. 

 

Φορολόγηση Αποθεματικών 

 

Σύμφωνα με τον Ν.4172/2013 Αρθρο 72 παρ.11 ο οποίος προέβλεπε ότι τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα 
αποθεματικά των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο 
ισολογισμό που έκλεισαν πριν από την 1.1.2014, και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν 
κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 2238/1994, όπως ισχύει 
μετά τη δημοσίευση του Κ.Φ.Ε. ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού, σε 
περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους - μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, φορολογούνται αυτοτελώς με 
συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Από το 2015 δεν υπαρχουν αφορολογητα αποθεματικα του Ν.4172/2013   

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
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12. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ  

 

 2017 2016 

Προμηθευτές 614,09 367,44 

   

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 614,09 367,44 

 

Λοιπά Στοιχεία 

13. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ως συνδεμένα μέρη της Εταιρείας, θεωρούνται οι εταιρείες του Ομίλου Achmea B.V και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 

Η Εταιρεία ως ανήκουσα στον Όμιλο Achmea B.V παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς 
της στις Εταιρείες που αποτελούν τον Όμιλο με όρους συνεργασίας που δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς από 
τους συνήθεις εφαρμοζόμενους όρους που ισχύουν για τις μη συνδεμένες επιχειρήσεις. 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεμένα με αυτήν μέρη και οι προκύπτουσες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 2017 έχουν ως κατωτέρω:  

 

Συνδεμένο Μέρος 
Μητρική 

εταιρεία 

Εταιρείες 

Ομίλου Achmea 
Σύνολο 

Απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 

Καταθέσεις προθεσμίας  0,00 11.282.133,30 11.282.133,30 

Σύνολο Απαιτήσεων 0,00 11.282.133,30 11.282.133,30 

    

Τοκοι καταθέσεων            0,00 33.002,09 33.002,09 

Έξοδα 7.447,75 0,00 7.447,75 

Σύνολο εξόδων 7.447,75 33.002,09 40.449,84 

 

 

Δεν κατεβλήθησαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2017 και 2016. 

14. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Από την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων έως σήμερα δεν έχει συμβεί κανένα άλλο 
σημαντικό γεγονός το οποίο θα απαιτούσε την αναπροσαρμογή των Οικονομικών Καταστάσεων ή την 
γνωστοποίησή του σε αυτές. 

15. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Νομικές Υποθέσεις 

 

Μέχρι σήμερα δεν υφίσταται καμία εκκρεμής δικαστική υπόθεση ή άλλη απαίτηση τρίτου κατά της Εταιρείας. 

 

Φορολογικά Θέματα 

 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2014 , ενώ για τη χρήση 2010 δεν έχει 
κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου και θεωρείται περαιωμένη. 



 

17 
 

 

Ενδεχόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων 

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 δεν υπάρχουν ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

 

 


