ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 8 έως 24 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 24
Φεβρουαρίου 2016 και υπογράφονται εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

Αριστόδημος Δημητριάδης

Παναγιώτης Ρογάρης

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ
I.
II.
III.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης («ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ» ή «Εταιρεία»)
παρουσιάζει την Έκθεσή του για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015.
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η χρήση του 2015 ολοκληρώθηκε με κερδοφορία για την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατήρησε τα έσοδα και τα έξοδα της σε
ικανοποιητικά επίπεδα.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Παραγωγή ασφαλίστρων (εκατ. €)
2015
Δ% 2014
Ασφαλίσεις Ζωής
1.759,55
-3,90%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
1.819,62
-7,60%
Αστική ευθύνη οχημάτων
805,85
-13,70%
Λοιποί κλάδοι ζημιών
1.013,76
-2,10%
Σύνολο
3.579,17
-5,80%
Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015, 78η Οικονομική Μελέτη, Φεβρουάριος 2016
http://www.eaee.gr/cms/sites/default/files/oikmel-premium12months15gr.pdf.

Παραγωγή ασφαλίστρων (εκατ. €)
Ασφαλίσεις Ζωής
Ατομικές Ασφαλίσεις Ζωής
Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής εντός ΟΤΕ
Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής εκτός ΟΤΕ
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
Αστική ευθύνη οχημάτων
Λοιποί κλάδοι ζημιών
Σύνολο

2015
6,48
0,29
6,17
0,02
4,16
1,56
2,60
10,64

ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Δ% 2014
-5,07%
37,86%
-6,67%
155,17%
-7,08%
-11,60%
-4,14%
-5,86%

Δεν περιλαμβάνονται τα ασφάλιστρα: προϊόντα ζωής εφάπαξ καταβολών, pension plans, balkans & affinity ώστε να είναι πιο σωστή η εικόνα της εταιρίας μας.

Παρ’ όλη τη μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων σε σχέση με το 2014 και την οικονομική αστάθεια, η Εταιρεία κατόρθωσε να
σημειώσει 10% αύξηση εσόδων, σε σχέση με το 2014, στους κλάδους ζωής και σύνταξης, χάρη στα προνομιακά προγράμματα που
εξασφάλισε και του ειδικευμένου δικτύου πωλητών της. Σημαντική αύξηση εσόδων, κατά 40%, παρουσίασαν τα εταιρικά
συμβόλαια εκτός Ομίλου ΟΤΕ όπως το ασφαλιστικό πρόγραμμα για τα καταστήματα franchise της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η ασφάλιση
Μελετητών και Εργολάβων.
Η συστηματική εξυπηρέτηση και διαχείριση των ζημιών των εταιρικών συμβολαίων και η στενή συνεργασία με το τμήμα
Enterprise Risk Management του Ομίλου ΟΤΕ, οδήγησε το 2015 στον εντοπισμό και αξιολόγηση δυνητικών κινδύνων, ενώ η
συμβολή μας σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή / και στην επαναδιαπραγμάτευση όρων των ασφαλιστηρίων οδήγησε στη μείωση των
ασφάλιστρων για τον Όμιλο ΟΤΕ.
H συνολική διαχείριση και παρακολούθηση των εταιρικών ασφαλιστηρίων του Ομίλου ΟΤΕ περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις, όπως:




Έρευνες αγοράς για τη σύναψη ασφαλιστηρίων (απευθείας ή υποστηρίζοντας τη Διεύθυνση Προμηθειών).
Ενημέρωση / εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού, για τις βασικές λειτουργίες των ασφαλιστηρίων και τις δέουσες
ενέργειες σε περιπτώσεις ζημιών.
Έλεγχο και συν-διαμόρφωση των Όρων Ασφάλισης ποικίλων εμπορικών συμβάσεων που συνάπτουν οι εταιρείες του
Ομίλου ΟΤΕ και Τευχών Διαγωνιστικών Διαδικασιών.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται το σύνολο των Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής και Υγείας και Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων του
Ομίλου ΟΤΕ. Το 2015 συνεργάστηκε με τη Διευθυνση Ανθρωπινού Δυναμικού και τη Διευθυνση Προμηθειών στη διαδικασία
ενοποίησης των ομαδικών συμβολαίων του Ομίλου ΟΤΕ με κύριο γνώμονα τη μείωση των ασφαλίστρων για τον Όμιλο ΟΤΕ και
την παροχή ποιοτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Τα προϊόντα affinity για τους πελάτες του Ομίλου ΟΤΕ σημείωσαν 13% αύξηση εσόδων το 2015. Η Εταιρία συνεργάστηκε με της
υπηρεσίες Marketing του Ομίλου ΟΤΕ για το νέο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου “DEALS for YOU” σε συνεργασία με το
brand Anytime της Interamerican και συνέχισε επιτυχώς το πρόγραμμα “handset insurance” για τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και
COSMOTE.
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Η δημιουργία συνεργιών, η συνεχής ενημέρωση για την επικαιρότητα και τη διαμόρφωση της αγοράς, η διαφάνεια στις
συναλλαγές και η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ είναι κάποια οδόσημα που ακολουθήσαμε στη συνέχιση
της αναπτυξιακής πορείας της Εταιρείας το 2015. H Εταιρεία φροντίζει να συμμορφώνεται τόσο με τις απαιτήσεις του Ομίλου
ΟΤΕ, όσο και με τις απαιτήσεις του νομικού / ρυθμιστικού πλαισίου του τομέα δραστηριοποίησής της (Ασφαλιστικοί
Διαμεσολαβητές).
Τα ποσά απεικονίζονται σε Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας για το 2015 χαρακτηρίζονται από τα εξής γεγονότα:










Λειτουργία τμήματος corporate third parties, για την εξυπηρέτηση και κάλυψη εταιρειών εκτός Ομίλου ΟΤΕ.
Διατήρηση των πελατών της Εταιρίας και προσθήκη νέων.
Οργανωτικές αλλαγές με σκοπό τη βελτιστοποίηση του οργανογράμματος της Εταιρίας και κατά συνέπεια της λειτουργίας
της.
Τροποποίηση λογοτύπου στα πλαίσια των νέων guidelines του Ομίλου ΟΤΕ.
Ενοποίηση και βελτίωση της κάλυψης μεταφορών εξοπλισμού και υλικών του Ομίλου ΟΤΕ, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση
κόστους, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών.
Υπογραφή τριμερούς σύμβασης COSMOTE - INTERAMERICAN - OTE Ασφάλιση για το λανσάρισμα της προσφοράς
έκπτωσης σε συνδρομητές (Deals for you - Anytime).
Περαιτέρω ανάπτυξη προγράμματος ασφάλισης franchise καταστημάτων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ κατόπιν συμμετοχής και
παρουσιάσεων κατά τη διάρκεια των περιφερειακών συναντήσεων με τους συνεργάτες της.
Μείωση των ασφαλίστρων των εταιρικών ασφαλιστηρίων Ομίλου ΟΤΕ
Ενσωμάτωση της ΟΤΕ Ασφάλιση στις διαδικασίες και δραστηριότητες της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων
Ομίλου ΟΤΕ, μέσω κοινής παρουσίας εντός του Ομίλου ΟΤΕ και συνδιαμόρφωσης όρων σχετικών πολιτικών, εγκυκλίων,
εισηγήσεων, παρουσιάσεων κλπ.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας για τη χρήση 2015 με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. έχουν διαμορφωθεί ως εξής:




Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα Ευρώ 1.054.631 έναντι Ευρώ 1.103.381 της χρήσης 2014.
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα Ευρώ 165.597 και τα αντίστοιχα του 2014 στα 286.806 Ευρώ.
Το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ανήλθε στα Ευρώ 183.749 έναντι Ευρώ 303.250 του έτους 2014.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η εξέλιξη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών:

Γενική ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)
Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

31/12/2015
2,07
0,51

31/12/2014
8,13
0,84

Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016
Τρέχουσα Στρατηγική










Εξασφάλιση ανταγωνιστικών ασφαλίστρων.
Διατήρηση υπαρχόντων συμβολαίων και πελατών, με παράλληλη αύξηση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.
Συνεργασία με την Deutsche Telekom Assekuranz, με μεσίτες / πρακτορεία ασφαλίσεων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια
και μόνο με μεγάλες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες.
Διατήρηση των υπαρχόντων εταιρικών συμβολαίων και προσπάθεια μείωσης των ασφαλίστρων για τον Όμιλο
Ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων (AFFINITY).
Εστίαση στο τμήμα πωλήσεων retail (εντός και εκτός του Ομίλου ΟΤΕ): Πρόσληψη ασφαλιστικών συμβούλων πωλητών και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Ανάπτυξη πωλήσεων συμβολαίων υγείας, σύνταξης και περιουσίας.
Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, επένδυση σε εκπαίδευση και δημιουργία κινήτρων, μέσα από τη διαδικασία
αξιολόγησης που εφαρμόζεται στον Όμιλο ΟΤΕ.
Ως μέρος της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ, όντας ο ασφαλιστικός σύμβουλος του
Ομίλου, εστίαση στην κάλυψη υπαρκτών και δυνητικών κινδύνων.
Αποτελεσματικότητα και βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και συνεχή προσπάθεια ικανοποίησης
των πελατών, με την ανάπτυξη ΙΤ εφαρμογών και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.
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Προοπτικές για το 2016









Ικανοποίηση των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρείας.
Δημιουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών Μarketing.
Σταθεροποίηση των λειτουργικών εξόδων και εξασφάλιση κερδοφορίας. Νέα AFFINITY προϊόντα για τον Όμιλο:
Επέκταση Εγγύησης Συσκευών για τα καταστήματα COSMOTE- ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Αναβάθμιση των ΙΤ εφαρμογών μας με γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών.
Διατήρηση των υπαρχόντων πελατών
Ανάπτυξη νέου πελατολογίου με διασταυρούμενες πωλήσεις για τη δημιουργία loyalty
Ανάπτυξη δικτύου εξειδικευμένων πωλητών για πώληση σε εταιρικούς πελάτες εκτός Ομίλου ΟΤΕ.
Κάλυψη δυνητικών κινδύνων του Ομίλου (π.χ. Cyber risk, credit risk).

Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Έλεγχοι κεφαλαίων
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητο. Σε συνέχεια των ελέγχων
κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, οι εγχώριες συναλλαγές και οι συναλλαγές με τους ξένους
προμηθευτές και πιστωτές επηρεάστηκαν ως αποτέλεσμα των ορίων για όλες τις αναλήψεις από ΑΤΜ και των περιορισμών στις
πληρωμές στο εξωτερικό.
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα συνεχίζονται χωρίς διακοπή, ωστόσο η συνεχιζόμενη αστάθεια και μεταβλητότητα
του μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στις εργασίες της
Εταιρείας, στα αποτελέσματα των εργασιών, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές. Με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι
κεφαλαίων θα αρθούν εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2016 και ότι οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου
προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην
Ελλάδα μεσομακροπρόθεσμα. Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις
πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και
πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες δραστηριότητες της Εταιρείας.
Η διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την
αξιολόγησή της, η διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των
χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2016

Αριστόδημος Δημητριάδης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας << ΟΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ >>
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας <<ΟΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ >>, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας << ΟΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ>> κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια
των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3 α) και 37 του κ.ν. 2190/1920.

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
AM ΣΟΕΛ 113

Αθήνα, 20 Απριλίου 2016
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δέσποινα Μαρίνου
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 17681

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σημειώσεις

2015

2014

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

4
5
12

64.838
7.221
17.316
5.916
95.291

62.326
11.387
13.306
5.916
92.935

6
8
9

236.954
40.677
691.738
969.369

290.625
8.028
542.356
841.009

1.064.660

933.944

10.1
10.2
10.3

86.000
28.666
3.038
427.098
544.802

86.000
28.666
(1.946)
672.112
784.832

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

11

50.973
50.973

45.672
45.672

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

13
12
14

65.660
403.225
468.885

44.580
25.829
33.031
103.440

1.064.660

933.944

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεματικό
Λοιπά αποθεματικά
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 - 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σημειώσεις
Κύκλος εργασιών

1.103.381

3.160

8.465

(490.337)
(383.705)
(253.971)
(62.810)
(2.462)
(64.462)
(874.042)

(486.938)
(321.658)
(197.008)
(61.040)
(1.722)
(61.888)
(808.596)

183.749

303.250

(15.541)
168.208

(13.265)
289.985

57
(2.668)
(2.611)

30
(3.209)
(3.179)

165.597

286.806

12

(60.611)
104.986

(80.655)
206.151

Σημειώσεις

2015
104.986
6.909
(1.925)

2014
206.151
76
684

4.984

760

109.970

206.911

Λειτουργικά έξοδα
Αποδοχές προσωπικού
Λοιπά λειτουργικά έξοδα, εκ των οποίων:
Αμοιβές και υπηρεσίες τρίτων
Παροχές τρίτων
Λοιποί φόροι και τέλη
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και
απομειώσεις
4,5

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι
Σύνολο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη χρήσης

2014

1.054.631

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

Αποσβέσεις και απομειώσεις
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κέρδη χρήσης
Αναλογιστικά κέρδη
Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών (κερδών) / ζημιών
Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

11

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 - 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.

9
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ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Kέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Μερίσματα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

Μετοχικό
κεφάλαιο
86.000
86.000

Τακτικό
αποθεματικό
28.666
28.666

Λοιπά
αποθεματικά
(2.706)
760
760
(1.946)

Υπόλοιπο
Κερδών εις
νέον
605.961
206.151
206.151
(140.000)
672.112

Σύνολο
717.921
206.151
760
206.911
(140.000)
784.832

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Kέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Μερίσματα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

86.000
86.000

28.666
28.666

(1.946)
4.984
4.984
3.038

672.112
104.986
104.986
(350.000)
427.098

784.832
104.986
4.984
109.970
(350.000)
544.802

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Σημειώσεις
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Χρεωστικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
Πλέον / (μείον):
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες
Χρεωστικοί τόκοι πληρωθέντες
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

2015

2014

165.597

286.806

15.541
14.961
2.668
(57)

13.265
11.721
3.209
(30)

49.153
41.274

(42.872)
(20.303)

11

(4.025)
(120.506)
(1.394)
163.212

(76.476)
(2.218)
173.102

4,5

(13.887)
57
(13.830)

(22.837)
30
(22.807)

-

(140.000)
(140.000)

Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων

149.382

10.295

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης χρήσης

542.356
691.738

532.061
542.356

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές και πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες

4,5
11

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 - 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ΟΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ με διακριτικό τίτλο ΟΤΕ Ασφάλιση (στο εξής
αναφερόμενη ως η “Εταιρεία” ή “ΟΤΕ Ασφάλιση”) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1997 με έδρα την Αθήνα. Η Εταιρεία είναι
εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 002753801000.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρείας, σκοπός της είναι γενικά η ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας,
ασφαλιστικών εργασιών στην Ελληνική Επικράτεια, αλλά και στο εξωτερικό, στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή και
περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (α) της ΟΤΕ Α.Ε., (έδρα
Μαρούσι Αττικής Λεωφ. Κηφισίας 99 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1037501000 και (β) της Deutsche Telekom AG (έδρα στη Βόννη
Γερμανίας).
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24 Φεβρουαρίου
2016 ενώ τελούν υπό την τελική έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
2. ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E.).
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και τα
παράγωγα, που με βάση τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους.
Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
2.1 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές
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 περιλαμβάνουν κυρίως τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις,
την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, την ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων, την απομείωση των ενσώματων παγίων
και των άυλων περιουσιακών στοιχείων, την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 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 στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής:
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» αφορά στα ποσά των φόρων που αναμένεται να
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για
τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Οι πραγματικοί
φόροι εισοδήματος μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις, εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, ή
απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές.
Αυτές οι αλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Στην περίπτωση που οι
τελικοί πρόσθετοι φόροι που προκύπτουν είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα
επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση που πραγματοποιήθηκε ο
προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 12.
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 ζημιές, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα
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χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Η
Εταιρεία λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί μία 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. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται
στη Σημείωση 12.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στην προεξοφλημένη 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 δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής
υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές. Η αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία δε χρηματοδοτείται. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη
Σημείωση 11.
2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή σε μεταγενέστερες χρήσεις.
Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» Αυτή η διερμηνεία ορίζει το λογιστικό χειρισμό μίας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει
επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάσει του
οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης
σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της
εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα,
ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των
αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
«ΣΔΛΠ».
Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
Συγκεκριμένα νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες έχουν δημοσιευθεί, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τη χρήση που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα από την Εταιρεία. Η Εταιρεία διερευνά την επίδραση των νέων
προτύπων και τροποποιήσεων στις οικονομικές της καταστάσεις. Δεν υπάρχουν άλλα πρότυπα τα οποία να μην εφαρμόζονται και
να αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην Εταιρεία στην τρέχουσα ή σε μελλοντικές περιόδους και σε συναλλαγές του
προβλεπόμενου μέλλοντος.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 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. Επίσης, καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής
αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Το πρότυπο
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018). Σκοπός του Προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα
συμβόλαια 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 πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε..
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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 με διάρκεια άνω των 12
μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. 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. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε..
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Φεβρουαρίου 2015). Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα
προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί τη λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των
ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού του
μισθού.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης και Απομείωσης» (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η
χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου
και επίσης διευκρινίζουν πως τα έσοδα δε θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που
ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της
συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, τη δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των
λογιστικών πολιτικών.
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων σε μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν
το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές
που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε..
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου
2015).
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των
αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της
επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της
προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»: Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου
να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι
συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μία οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο
μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της
οικονομικής οντότητας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2016).
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»: Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να
βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν έτσι ορίζεται από το ΔΛΠ 34.
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ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζομένους»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι
υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετηθήκαν και ακολουθούνται κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι
οι ακόλουθες:
3.1 Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ. Δεν υπάρχουν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.
3.2. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μεμονωμένα αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα, καταχωρούνται
στο κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή
και αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια αυτής. Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων
εξετάζεται σε ετήσια βάση, και τυχόν προσαρμογές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
3.3. Ενσώματα Πάγια
Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν
απομειώσεις της αξίας τους.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες
αποσβέσεις των ενσώματων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή
της πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία που προκύπτει καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Όταν απαιτείται σταδιακή αντικατάσταση σημαντικών τμημάτων ενσώματων παγίων, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω στοιχεία
ως μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία με συγκεκριμένες ωφέλιμες ζωές και αποσβέσεις.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων στοιχείων λογίζονται συστηματικά με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια
της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων, η οποία επανεξετάζεται σε περιοδική βάση. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή
και οι συντελεστές απόσβεσης έχουν ως εξής:

Κτίρια
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Λογισμικά προγράμματα

Συντελεστής απόσβεσης
4%
10-33%
20-33,3%

Έτη ωφέλιμης ζωής
25
3-10
3-5

3.4. Απομείωση Αξίας Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων
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 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 προεξοφλούνται 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.
3.5. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα
Για σκοπούς κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών, οι προθεσμιακές καταθέσεις θεωρούνται ταμειακά διαθέσιμα και
ταμειακά ισοδύναμα.
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3.6. Φόρος Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος
Στα έξοδα της χρήσης για φόρους 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 αυτήν 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, βάση των ισχυουσών φορολογικών
διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. 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 μίας υποχρέωσης σε μία 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
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 μίας υποχρέωσης σε μία 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 βάση 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.
3.7. Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρούμενης της σχετικής
φορολογικής ωφέλειας, συμψηφίζονται με το αποθεματικό υπέρ το άρτιο.
3.8. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μία παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα γεγονότων
του παρελθόντος, και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να
εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε
προεξοφλημένη βάση με τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη
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 το 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.
3.9. Προμηθευτές
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί κατά την
άσκηση της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί κατατάσσονται στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως
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μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιμώνται
μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
3.10. Παροχές σε Εργαζομένους
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία καταβάλλει
σταθερές εισφορές σε μία ξεχωριστή οντότητα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για να πληρώσει
οποιαδήποτε πρόσθετα ποσά, αν ο φορέας δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να καταβάλει τις παροχές που σχετίζονται
με την εξυπηρέτηση κατά την τρέχουσα και προηγούμενες περιόδους. Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράμματα
καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.
Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν είναι πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών.
Ως επί το πλείστον, τα σχέδια καθορισμένων παροχών καθορίζουν ένα ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος κατά τη
συνταξιοδότησή του, συνήθως σε συνάρτηση με έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και η
αποζημίωση.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο τέλος της περιόδου σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Οι
υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Προβεβλημένης
Πιστωτικής Μονάδας (Projected Unit Credit Method). Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται είναι η απόδοση υψηλής
ποιότητας ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων που έχουν ημερομηνία λήξης που προσεγγίζει τα χρονικά όρια της σχετικής
υποχρέωσης.
Το κόστος τρέχουσας υπηρεσίας του προγράμματος καθορισμένων παροχών που αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
στις αποδοχές προσωπικού, αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που προέρχεται από υπηρεσία
εργαζόμενου κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλαγές της παροχής, περικοπές και διακανονισμούς. Το κατοχυρωμένο κόστος
προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά
συνολικά εισοδήματα στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται και δεν μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε
μεταγενέστερη περίοδο.
Παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση τερματίζεται από της Εταιρεία πριν από την
κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης, ή όταν ένας υπάλληλος αποδέχεται εθελούσια έξοδο ως αντάλλαγμα για αυτές τις
παροχές. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά την προγενέστερη από τις ακόλουθες
ημερομηνίες: (α) όταν η Εταιρεία δε δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών και (β) όταν η Εταιρεία
αναγνωρίζει το κόστος για την αναδιάρθρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή
παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία
αποχώρηση, οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να
δεχτούν την προσφορά. Οφέλη της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς, προεξοφλούνται
στην παρούσα αξία τους.
3.11. Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν κυρίως την παροχή υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους και τις εκπτώσεις. Τα έσοδα
από παροχή υπηρεσιών, αναγνωρίζονται στη χρήση που αυτές παρασχέθηκαν.
3.12. Διανομή Μερίσματος
Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους αναγνωρίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται
προς διανομή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
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4. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως εξής:
Βελτιώσεις σε
ακίνητα τρίτων
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2014
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Πωλήσεις / Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις αποσβεσμένων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2015

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

71.400
71.400

104.769
13.545
118.314

176.169
13.545
189.714

(30.623)
(2.856)
(33.479)
37.921

(86.712)
(7.197)
(93.909)
24.405

(117.335)
(10.053)
(127.388)
62.326

71.400
71.400

118.314
13.887
(2.946)
129.255

189.714
13.887
(2.946)
200.655

(33.479)
(2.855)
(36.334)
35.066

(93.909)
(8.520)
2.946
(99.483)
29.772

(127.388)
(11.375)
2.946
(135.817)
64.838

Επί των ενσώματων πάγιων στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
5. AΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα και αναλύονται ως εξής:

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2014
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2014
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2015

15.220
9.292
24.512

(9.913)
(3.212)
(13.125)
11.387

24.512
24.512

(13.125)
(4.166)
(17.291)
7.221
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6. ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής:
2015
Πελάτες
Δεδουλευμένα έσοδα
Απαιτήσεις από συνδεμένες εταιρείες (Σημείωση 7)
Σύνολο

2014

1.588
217.814
17.552
236.954

3.349
271.911
15.365
290.625

2015
228.232
7.273
879
570
236.954

2014
275.355
3.936
11.334
290.625

Παρακάτω γίνεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων από πελάτες της Εταιρείας:
Ενήμερα και έως 1 μήνα καθυστερημένα αλλά όχι απομειωμένα
Καθυστερημένα από 1 έως 3 μήνες αλλά όχι απομειωμένα
Καθυστερημένα από 3 μήνες έως 1 έτος αλλά όχι απομειωμένα
Καθυστερημένα άνω του 1 έτους αλλά όχι απομειωμένα
Σύνολο
7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Ως συνδεμένα μέρη της Εταιρείας θεωρούνται αυτά που ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών». Η
εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. είναι κατά 99,90% μέτοχος της Εταιρείας και 100% μέτοχος της OTE PLUS A.E., η οποία είναι κατά 0,10%
μέτοχος της Εταιρείας, ενώ η Deutsche Telecom AG είναι κατά 40% μέτοχος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.. Κατά συνέπεια όλες οι
εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, και του Ομίλου Deutsche Telecom θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεμένες εταιρείες αναλύονται ως εξής:

ΟΤΕ Α.Ε.
ΟΤΕ PLUS AE
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
COSMOTE Α.Ε.
COSMOTE E-VALUE A.E
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Σύνολο

ΕΣΟΔΑ
16.000
5.700
652
481
22.833

31 Δεκεμβρίου 2015
ΕΞΟΔΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3.921
10.131
12.840
46.685
6.027
592
802
63.446
17.552

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
349.650
350
10.044
360.044

ΟΤΕ Α.Ε.
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
COSMOTE Α.Ε.
COSMOTE E-VALUE A.E
E-VALUE ΜΕΠΕ
OTE ACADEMY
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Σύνολο

ΕΣΟΔΑ
26.000
4.800
241
158
464
31.663

31 Δεκεμβρίου 2014
ΕΞΟΔΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3.512
8.891
15.742
53.597
5.904
4.896
570
77.747
15.365

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.340
5.914
7.254

Κατά την διάρκεια του 2015, η Εταιρεία ενέκρινε την διανομή μερισμάτων στους μετόχους ποσού Ευρώ 350.000 (31.12.2014:
Ευρώ 140.000). Το ποσό αναλύεται ως εξής:

ΟΤΕ Α.Ε.
ΟΤΕ PLUS AE
Σύνολο

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
2015
2014
349.650
139.860
350
140
350.000
140.000

Οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών ανέρχονται σε Ευρώ 95.460 για το 2015 (2014: Ευρώ 87.466).
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8. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
2015
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο

2014
28.133
12.544
40.677

8.028
8.028

2015
691.738
691.738

2014
542.356
542.356

9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο
10. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

10.1 Μετοχικό Κεφάλαιο
Την 31 Δεκεμβρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 86.000 και διαιρείτο σε 200.000 μετοχές
ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,43 (σαράντα τρία λεπτά) έκαστη. Μέτοχοι της Εταιρείας είναι η ΟΤΕ Α.Ε. με 199.800 μετοχές και η
ΟΤΕ PLUS Α.Ε. με 200 μετοχές. Σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2014 δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταβολή.
10.2 Τακτικό Αποθεματικό
Σύμφωνα µε την Ελληνική Νομοθεσία, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να μεταφέρουν ετησίως σε λογαριασμό τακτικού
αποθεματικού ποσοστό τουλάχιστον 5% από τα κέρδη που εμφανίζουν στα βιβλία τους, μετά την αφαίρεση του φόρου
εισοδήματος, έως ότου το αποθεματικό αυτό φθάσει στο ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 31
Δεκεμβρίου 2014 το τακτικό αποθεματικό ανερχόταν σε Ευρώ 28.666, έχοντας καλύψει τον παραπάνω περιορισμό.
10.3 Λοιπά Αποθεματικά
Στα λοιπά αποθεματικά ποσού Ευρώ 3.038 την 31 Δεκεμβρίου 2015 (31 Δεκεμβρίου 2014: Ευρώ (1.946) περιλαμβάνονται τα
αναλογιστικά κέρδη και ζημιές μετά από αναβαλλόμενο φόρο.
11. ΑΠΟΖΗΜ ΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης,
το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων του τρέχοντος μήνα πριν την απόλυση, τη
διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο λύσης της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας τους (απόλυση με προειδοποίηση, απόλυση χωρίς
προειδοποίηση ή συνταξιοδότηση). Επίσης, σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 έχει μειωθεί τόσο ο χρόνος προειδοποίησης
όσο και τα ποσά των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, ενώ προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης σε
εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου δηλ. την 12/11/2012, 17 έτη
υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη και απασχολούνται με πλήρη απασχόληση. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της
επιπρόσθετης αποζημίωσης λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου αλλά μέχρι του ποσού των Ευρώ 2.000. Η
οφειλόμενη αποζημίωση, σε περίπτωση πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, είναι ίση με 50% του ποσού που θα
καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας και σε ποσοστό 40% σε περίπτωση που έχουν και επικουρική ασφάλιση και σε
περίπτωση που δικαιούνται την επιπρόσθετη αποζημίωση, αυτή υπολογίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα
πριν την λύση της σύμβασης εργασίας τους, χωρίς περιορισμό στο ποσό των αποδοχών όπως ανωτέρω. Τέλος, σύμφωνα με το
ελληνικό εργατικό δίκαιο, προβλέπονται και περιπτώσεις στις οποίες ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση όπως ενδεικτικώς
αναφερομένων π.χ. περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, περίπτωση απόλυσης με σύμβαση εργασίας για τους πρώτους 12 μήνες,
υποβολή μήνυσης για αξιόποινη πράξη που αυτός διέπραξε κατά την άσκηση της υπηρεσίας του, θάνατος εργαζόμενου κ.λ.π.
Η πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις,
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη.
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Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από το κόστος πρόβλεψης για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύεται ως εξής:

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Επίδραση παροχής λήξης απασχόλησης
Επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Αποδοχές προσωπικού»
Επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Χρεωστικοί τόκοι»
Συνολική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων

2015
12.102
2.859
14.961
1.274
16.235

2014
10.980
741
11.721
991
12.712

Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης έχει ως ακολούθως:
2015
2014
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της χρήσης
45.672
33.036
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
12.102
10.980
Κόστος τόκων
1.274
991
Καταβολές αποζημιώσεων
(4.025)
Επίδραση παροχής λήξης απασχόλησης
2.859
741
Αναλογιστικά κέρδη
(6.909)
(76)
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης
50.973
45.672
Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία για την Εταιρεία είναι οι εξής:
2015
Συντελεστής προεξόφλησης
Εκτιμώμενο ποσοστό μεταβολής μισθών
Ποσοστό πληθωρισμού
Μέση αναμενόμενη απομένουσα εργασιακή ζωή (έτη)

2,28%
1,50%
1,50%
16,75

2014
2,79%
1,75%
1,75%
17,52

Εάν ο συντελεστής προεξόφλησης που έχει χρησιμοποιηθεί στην αποτίμηση ήταν 1% υψηλότερος, τότε η υποχρέωση καθορισμένων
παροχών για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία θα μειωνόταν κατά περίπου 14,6%. Εάν ο συντελεστής
προεξόφλησης που έχει χρησιμοποιηθεί στην αποτίμηση ήταν 1% χαμηλότερος, τότε η υποχρέωση καθορισμένων παροχών για την
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία θα αυξανόταν κατά περίπου 19,0%. Εάν ο συντελεστής αύξησης μισθών
ήταν 0,5% υψηλότερος, τότε η υποχρέωση καθορισμένων παροχών για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, θα
αυξανόταν κατά περίπου 8,9%. Εάν ο συντελεστής αύξησης μισθών ήταν 0,5% χαμηλότερος, τότε η υποχρέωση καθορισμένων
παροχών για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, θα μειωνόταν κατά περίπου 7,9%.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν την 31 Δεκεμβρίου 2015 σε 16 άτομα, ενώ για την 31
Δεκεμβρίου 2014 ανερχόταν σε 16 άτομα.
12. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 που δημοσιεύτηκε τη 16 Ιουλίου 2015 και το Νόμο 4336/2015 που δημοσιεύτηκε τη 14
Αυγούστου 2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% και η
προκαταβολή φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100% σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2015.
Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 4223/2013, τα μερίσματα που διανέμονται σε
εταιρείες εντός του ίδιου ομίλου, από τη 1 Ιανουαρίου του 2014 και μετά, εξαιρούνται τόσο από το φόρο εισοδήματος όσο και από
τον παρακρατούμενο φόρο, με την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι η μητρική εταιρεία συμμετέχει στην εταιρεία που διανέμει το
μέρισμα με ποσοστό τουλάχιστον 10% για δύο συνεχόμενα έτη.
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 εκδίδεται η τελική αξιολόγηση.
Από την οικονομική χρήση 2011 και μετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης έκθεσης φορολογικής
συμμόρφωσης (όπως περιγράφεται παρακάτω). Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές
αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην
οποία πραγματοποιήθηκαν.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο προκαταβολή φόρου
εισοδήματος 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.
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες
οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται
στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και στο άρθρο 65 α 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», την οποία στη συνέχεια υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. H «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» για τις οικονομικές χρήσεις
2011, 2012, 2013 και 2014 έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη
φόρου, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2015 ήδη
διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε.. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να
προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις.
Ανέλεγκτες χρήσεις
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, κατά το χρόνο
που αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη, όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά περίπτωση
έναντι πιθανών πρόσθετων φόρων που μπορεί να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές.
12.1 Φόροι Εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014
αναλύεται ως εξής:

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος που απεικονίζονται στα αποτελέσματα χρήσης

2015
66.546
(5.935)
60.611

2014
83.516
(2.861)
80.655

Ο φόρος εισοδήματος πληρωτέος την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ μηδέν (31 Δεκεμβρίου 2014: Ευρώ
25.829). Ο φόρος εισοδήματος εισπρακτέος ανέρχεται σε Ευρώ 28.133 και περιλαμβάνεται στα «Λοιπά κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία» (Σημείωση 8).
Η συμφωνία μεταξύ του ποσού φόρου εισοδήματος και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του ισχύοντος συντελεστή
φορολογίας εισοδήματος της Εταιρείας (2015: 29%, 2014: 26%) επί των αποτελεσμάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως:

Κέρδη χρήσης προ φόρων
Συντελεστής φόρου Εταιρείας
Αναλογούν φόρος
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%
Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά
Φόρος εισοδήματος

2015
165.597
29%
48.023
(1.456)
14.044
60.611

2014
286.806
26%
74.570
6.085
80.655
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12.2 Αναβαλλόμενοι φόροι
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προέρχονται από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής αναγνώρισης περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων και αναγνώρισής τους κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων και αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις από
αναβαλλόμενη
φορολογία
Αποζημιώσεις
προσωπικού
λόγω
συνταξιοδότησης
Λοιπές
προβλέψεις
Συμψηφισμένη
απαίτηση από
αναβαλλόμενη
φορολογία

Υπόλοιπο
31/12/2015

Επίδραση
στην
κατάσταση
συνολικού
εισοδήματος

Επίδραση στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων
χρήσης 2015

Υπόλοιπο
31/12/2014

Επίδραση
στην
κατάσταση
συνολικού
εισοδήματος

Επίδραση στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων
χρήσης 2014

Υπόλοιπο
31/12/2013

14.782

(1.925)

4.808

11.899

684

1.454

9.761

2.534

-

1.127

1.407

-

1.407

-

17.316

(1.925)

5.935

13.306

684

2.861

9.761

13. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Οι προμηθευτές αναλύονται ως εξής:
2015
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεμένες εταιρείες (Σημείωση 7)
Σύνολο

2014
55.616
10.044
65.660

37.326
7.254
44.580

14. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
2015
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Υποχρεώσεις από μερίσματα προς συνδεμένες εταιρείες (Σημείωση 7)
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιπά
Σύνολο

2014
31.189
350.000
21.641
395
403.225

13.141
19.189
701
33.031

15. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Έλεγχοι κεφαλαίων
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητο. Σε συνέχεια των ελέγχων
κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, οι εγχώριες συναλλαγές και οι συναλλαγές με τους ξένους
προμηθευτές και πιστωτές επηρεάστηκαν ως αποτέλεσμα των ορίων για όλες τις αναλήψεις από ΑΤΜ και των περιορισμών στις
πληρωμές στο εξωτερικό.
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα συνεχίζονται χωρίς διακοπή, ωστόσο η συνεχιζόμενη αστάθεια και μεταβλητότητα
του μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στις εργασίες της
Εταιρείας, στα αποτελέσματα των εργασιών, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές. Με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι
κεφαλαίων θα αρθούν εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2016 και ότι οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου
προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην
Ελλάδα μεσομακροπρόθεσμα. Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις
πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και
πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες δραστηριότητες της Εταιρείας.
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Η διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την
αξιολόγησή της, η διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των
χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015.
Γενικά η Εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών της μέσων:
 Πιστωτικός κίνδυνος
 Κίνδυνος ρευστότητας
 Κίνδυνος της αγοράς
Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για την Εταιρεία σε περίπτωση που κάποιος πελάτης ή
συναλλασσόμενος με χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και προέρχεται κυρίως από
απαιτήσεις από πελάτες και αξιόγραφα επενδύσεων.
Η Εταιρεία είναι υπόχρεη είσπραξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ωστόσο, δεν υπάρχει σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος για την
Εταιρεία, από την αδυναμία εξόφλησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τους ασφαλισμένους, διότι σε περίπτωση
καθυστέρησης, τα συμβόλαια ακυρώνονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες εντός του συμφωνημένου χρόνου. Η Εταιρεία εισπράττει
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια χωρίς καθυστερήσεις βάση συμβολαίων με τους πελάτες της.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της
υποχρεώσεις όταν απαιτείται.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αποτελούνται από υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες και πιστωτές και
λήγουν σε περίοδο μικρότερη του έτους. Η Εταιρεία διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών.
Για την παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτική
βάση.
Κίνδυνος της αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές
μετοχών, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Ο σκοπός της
διαχείρισης του κινδύνου της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών
παραμέτρων. Η Εταιρεία λόγω της φύσεως των εργασιών της, δε διατρέχει κάποιο κίνδυνο αγοράς.
Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου που να αποτιμώνται στην εύλογη
αξία μέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήματος και παράγωγα (συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων) που να χαρακτηρίζει ως μέσα
αντιστάθμισης λογιστικού μοντέλου αντιστάθμισης εύλογης αξίας. Επομένως, μία αλλαγή των επιτοκίων κατά την ημερομηνία
ισολογισμού δε θα επηρέαζε την κατάσταση συνολικού εισοδήματος λόγω εύλογων αξιών.
Εύλογη αξία και ιεραρχία εύλογης αξίας
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.
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την λογιστική και την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων:
2015
Λογιστική αξία Εύλογη αξία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Σύνολο

2014
Λογιστική αξία Εύλογη αξία

236.954
691.738
928.692

236.954
691.738
928.692

290.625
542.356
832.981

290.625
542.356
832.981

65.660
65.660

65.660
65.660

44.580
44.580

44.580
44.580

Η εύλογη αξία των πελατών και των χρηματικών διαθεσίμων καθώς και των προμηθευτών προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες.
16. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι βασικότερες δεσμεύσεις της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014 είναι οι ακόλουθες:

Ενοίκια κτιρίων
Μισθώματα αυτοκινήτων
Σύνολο

Εντός 1 έτους
12.840
14.601
27.441

2015
2 έως 5 έτη
51.360
2.434
53.794

Ενοίκια κτιρίων
Μισθώματα αυτοκινήτων
Σύνολο

Εντός 1 έτους
12.840
14.601
27.441

2014
2 έως 5 έτη
51.360
17.404
68.764

5 έτη και άνω
9.680
9.680

Σύνολο
73.880
17.035
90.915

5 έτη και άνω
22.520
22.520

Σύνολο
86.720
32.005
118.725

17. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
18. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2015, τα οποία να πρέπει να γνωστοποιηθούν σε αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις.
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