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Ε μ π ε ι ρ ί α   Γ ν ώ σ η   Α ξ ι ο π ι σ τ ί α  

 

 
 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 

Προς τους κ.κ. Μετόχους  της Ανώνυμης Εταιρίας  
«ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε». 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Α.Ε» (η Εταιρία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις 

καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, συνολικού αποτελέσματος,  μεταβολών της καθαρής θέσης και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών 

Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η Διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 

τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι Οικονομικές Καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 

απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών 

Καταστάσεων της Εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

δικλίδων της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν 

από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων.  

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 
 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από 

τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 Αθήνα, 29 Μαΐου   2015 
  

 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  
  

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.  

μέλος της Crowe Horwath International  

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Ιωάννης  Ε. Μανώλης 

Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13871 
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Οικονομικές  Καταστάσεις της  31.12.2014 

 
 

(ποσά σε ευρώ)

Σημείωση 31.12.2014 31.12.2013

Έσοδα

Έσοδα από προμήθειες 3 976.885,19 894.529,87

Έσοδα από τόκους 4 133.706,95 154.793,05

Σύνολο εσόδων 1.110.592,14 1.049.322,92

Έξοδα

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5 (23.697,39) (26.736,67)

Έξοδα κόστους εργασιών 6 (144.998,85) (129.194,08)

Σύνολο εξόδων (168.696,24) (155.930,75)

Κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος 941.895,90 893.392,17

Φόρος εισοδήματος 7 (245.752,01) (291.082,61)
Καθαρά κέρδη μετα το φόρο εισοδήματος 696.143,89 602.309,56

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή 

βασικά και προσαρμοσμένα σε € 8 69,61 60,23

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

 Από 1η Ιανουαρίου έως

 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-31) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31.12.2014 31.12.2013

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Απαιτήσεις από πελάτες 9 616.753,16 645.041,37

Λοιπές απαιτήσεις 10 54.117,59 9.329,37

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 5.945.347,09 5.318.581,97

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 6.616.217,84 5.972.952,71

Σύνολο Ενεργητικού 6.616.217,84 5.972.952,71

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό κεφάλαιο 12 550.000,00 294.000,00

Αποθεματικά 12 150.000,00 150.000,00

Αποτελέσματα εις νέον 12 5.802.140,49 5.361.996,60

Σύνολο Καθαρής Θέσεως 6.502.140,49 5.805.996,60

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιποί φόροι και τέλη 13 65.774,74 123.981,10

Λοιπές υποχρεώσεις 14 48.302,61 42.975,01

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 114.077,35 166.956,11

Σύνολο υποχρεώσεων 114.077,35 166.956,11

Σύνολο Καθαρής Θέσεως και Υποχρεώσεων 6.616.217,84 5.972.952,71

Ισολογισμός

20ης Εταιρικής  Χρήσης

 
 

 
 
 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-31) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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31.12.2014 31.12.2013
Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος που 

αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελέσματων  696.143,89 602.309,56

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην 

Καθαρή Θέση : - -

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος 696.143,89 602.309,56

Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος  
(ποσά σε ευρώ)

Από 1η Ιανουαρίου έως

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-31) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως 
(ποσά σε ευρώ)

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο  1.1.2013 294.000,00 150.000,00 4.759.687,04 5.203.687,04
Συνολικό  αποτέλεσμα 

χρήσεως μετά το φόρο                        -                          -          602.309,56         602.309,56 

Διανεμηθέντα μερίσματα                        -                          -                             -                            - 

Υπόλοιπο 31.12.2013 294.000,00 150.000,00 5.361.996,60 5.805.996,60

Υπόλοιπο  1.1.2014 294.000,00 150.000,00 5.361.996,60 5.805.996,60
Συνολικό  αποτέλεσμα 

χρήσεως μετά το φόρο                        -                          -          696.143,89         696.143,89 

Αυξηση μετοχικου κεφαλαιου     256.000,00                          -        (256.000,00)                            - 

Υπόλοιπο 31.12.2014 550.000,00 150.000,00 5.802.140,49 6.502.140,49

 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-31) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημείωση 31.12.2014 31.12.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες  

Κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος 941.895,90 893.392,17

Πλέον/(μείον) προσαρμογές για :

Αποτελέσματα από  επενδυτική δραστηριότητα 4         (133.706,95)         (154.793,05)
Λειτουργικό κέρδος προ 

μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 808.188,95 738.599,12

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων           (16.500,01)             31.368,81 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων           (11.776,74)             22.253,23 

Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος         (286.854,03)          384.478,62 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 493.058,17 1.176.699,78

Επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες 133.706,95 154.793,05

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 133.706,95 154.793,05

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες                             -                             - 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσεως (α) +(β)+(γ)          626.765,12       1.331.492,83 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 11 5.318.581,97 3.987.089,14

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 11 5.945.347,09 5.318.581,97

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
(ποσά σε ευρώ)

Από 1η Ιανουαρίου έως

 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-31) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

 
1. Γενικές πληροφορίες για την Eταιρία 
 

Η Εταιρία λειτουργεί με την επωνυμία ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ, εδρεύει στην Αθήνα, 

οδός Σταδίου 40 και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 

31245/01/Β/94/250(2008). Η εταιρία ιδρύθηκε το 1994 και η διάρκειά της έχει ορισθεί έως την 9η 

Ιουνίου 2044, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  

 

Σκοπός της Εταιρίας είναι: 

1. Η ανάληψη με σύμβαση έναντι προμηθείας ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εργασιών, όλων των 

κλάδων ή ορισμένων από αυτούς στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ελληνικών ή αλλοδαπών. 

2. Η παρουσίαση, πρόταση, προπαρασκευή, προσυπογραφή και αντιπροσώπευση στη σύναψη 

ασφαλιστικών συμβάσεων. 

3. Η παροχή στον ασφαλισμένο της απαραίτητης συνδρομής για την εκπλήρωση των εκ της 

ασφαλιστικής συμβάσεως υποχρεώσεων του ασφαλιστή, σε περίπτωση επελεύσεως του κινδύνου. 

4. Η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών, καθώς και η διαφώτιση 

αυτών για την επιλογή των καταλλήλων ασφαλιστικών καλύψεων και ασφαλιστικών υπηρεσιών με 

την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προωθήσεως των πωλήσεων. 

5. Η σύναψη με παραγωγούς ασφαλίσεων συμβάσεων διαμεσολαβήσεως στη σύναψη ασφαλιστικών 

συμβάσεων για λογαριασμό της Εταιρίας ή για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ελληνικών ή 

αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

6. Η τοποθέτηση ασφαλιστικών εργασιών σε ελληνικές ή αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 

δεν πρακτορεύονται από την Εταιρία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου. 

7. Η τοποθέτηση σε ελληνικές ή αλλοδαπές ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή και 

ασφαλιστές του  Λονδίνου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό αντασφαλίσεων προαιρετικών ή και 

συμβατικών. 

8. Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε άλλες κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρίες. 

9. Η παροχή κάθε είδους ασφαλιστικών υπηρεσιών συναφών προς τις παραπάνω εργασίες. 

Για την εκπλήρωση των ως άνω εταιρικών σκοπών, η Εταιρία έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί ή να 

δρα, σε εταιρική βάση, με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

 

Η “ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ” είναι μέλος του Ομίλου εταιριών “ALPHA BANK”, ενός 

από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της χώρας. 
 

Το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας κατέχεται από τη μητρική ALPHA BANK (άμεσα 100%). 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της “ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ” περιλαμβάνονται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου εταιριών “ALPHA BANK” με την μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης. 
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εποπτεύουσα αρχή 
Περιφέρεια Αττικής-Δ/νση Ανάπτυξης 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
Γ.Ε.ΜΗ. : 068510103000 
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 
31245/01/Β/94/250 
Αριθμός φορολογικού μητρώου 
094428956 

Γεώργιος Κ. Αρώνης  
 

Πρόεδρος Δ.Σ. και 
Γενικός Διευθυντής 

Μαριάννα Δ. Αντωνίου Αντιπρόεδρος 
Νικόλαος Ε. Βιολάκης Μέλος 
Αθανάσιος Κ. Συρράκος    Μέλος 
Κωνσταντίνος Ο. Γλύνης   Μέλος 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 6.6.2017 
  

Συνεργαζόμενες Τράπεζες 
ALPHA BANK 
 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Ιωάννης Ε. Μανώλης 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

 
 
 

2.  Βασικές λογιστικές αρχές 
 

2.1 Βάση παρουσίασης 
 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 - 31.12.2014 και έχουν συνταχθεί: 

α) σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά 
υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και 

β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε  Ευρώ, 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις. 

 

Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρία για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία 
επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα και σε 
υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. 

 

Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες 
εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά 
το χρόνο που πραγματοποιούνται. 

 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η μελλοντική πορεία των εργασιών της 
επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Η Ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε 
διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ώστε 
να υπάρξει συμφωνία αναφορικά με την κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών.  Στα πλαίσια της 
αξιολόγησής της ως δρώσα οικονομική μονάδα, η Εταιρία έλαβε υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στη 
χώρα που ενδέχεται να έχουν κάποια επίπτωση στα οικονομικά της μεγέθη. Λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική θέση της Εταιρίας και τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι στιγμής, η Διοίκηση της Εταιρίας 
εκτιμά πως είναι σε θέση να εξυπηρετήσει ομαλά τη λειτουργικής της δραστηριότητα. 

Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2013 και 2014, αφού ληφθούν υπόψη οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων καθώς και η Διερµηνεία 21 οι οποίες εκδόθηκαν από το 
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Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρµόστηκαν από 1.1.2014: 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»: Εταιρίες Επενδύσεων 
(Κανονισµός 1174/20.11.2013) 

 

Την 31.10.2012, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την ανωτέρω τροποποίηση 
µε την οποία προσδιορίζεται η έννοια των «εταιριών επενδύσεων» και παρέχεται εξαίρεση ως προς την 
υποχρέωση τους να ενοποιούν εταιρίες που ελέγχουν. Συγκεκριµένα, µια εταιρία επενδύσεων δεν θα 
ενοποιεί τις θυγατρικές της, ούτε θα εφαρµόζει τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 3 όταν αποκτά τον έλεγχο άλλης 
οντότητας, αλλά θα αποτιµά τις επενδύσεις της σε θυγατρικές στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το ΔΠΧΠ 9. Εξαίρεση στον ανωτέρω κανόνα είναι οι θυγατρικές εταιρίες 
που δεν κατέχονται µε σκοπό την αποκόµιση κέρδους από την επένδυση, αλλά για την παροχή 
υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της εταιρίας επενδύσεων. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι 
η µητρική εταιρίας επενδύσεων, που δεν θεωρείται και η ίδια εταιρία επενδύσεων, θα ενοποιεί όλες 
τις εταιρίες που ελέγχει, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που ελέγχονται µέσω της εταιρίας επενδύσεων. 

 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Παρουσίαση»: Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (Κανονισµός 
1256/13.12.2012) 
 

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΛΠ 
32 αναφορικά µε τον συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Η 
τροποποίηση του ΔΛΠ 32 συνίσταται στην προσθήκη οδηγιών αναφορικά µε το πότε επιτρέπεται ο εν 
λόγω συµψηφισµός. 

 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36 «Απομείωση στοιχείων ενεργητικού»: 
Γνωστοποιήσεις για το ανακτήσιµο ποσό µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού 
(Κανονισµός 1374/19.12.2013) 

 

Την 29.5.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 µε 
την οποία κατήργησε την απαίτηση γνωστοποίησης, που προέκυψε µε την έκδοση του ΔΠΧΠ 13, του 
ανακτήσιµου ποσού για όλες τις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών στις οποίες έχει επιµεριστεί 
σηµαντικό τµήµα της λογιστικής αξίας της υπεραξίας ή των άϋλων περιουσιακών στοιχείων µε αόριστη 
ωφέλιµη ζωή, ανεξαρτήτως µε το αν έχει αναγνωριστεί αποµείωση. Επίσης, µε την εν λόγω 
τροποποίηση προστέθηκαν γνωστοποιήσεις και ειδικότερα: 

• του ανακτήσιµου ποσού ενός στοιχείου του ενεργητικού (µίας µονάδας δηµιουργίας 
ταµειακών ροών) για το οποίο αναγνωρίστηκε ή αναστράφηκε ζηµία αποµείωσης κατά την περίοδο 
αναφοράς, 
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• στην περίπτωση που το ανωτέρω ανακτήσιµο ποσό έχει προσδιοριστεί ως η εύλογη αξία µείον 
το κόστος της πώλησης, το επίπεδο ιεραρχίας της εύλογης αξίας, 

• για τις αποτιµήσεις της εύλογης αξίας που κατηγοριοποιούνται στο «επίπεδο 2» και στο 
«επίπεδο 3» της ιεραρχίας, οι τεχνικές αποτίµησης και οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν 
για τον προσδιορισµό τους, καθώς και το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιήθηκε εάν η εύλογη 
αξία µείον το κόστος πώλησης υπολογίστηκε µε τη χρήση µίας τεχνικής παρούσας αξίας. 

 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση 
και αποτίμηση»: Ανανέωση της σύµβασης παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης 
(Κανονισµός 1375/19.12.2013) 

 

Την 27.6.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 µε 
την οποία παρέχει εξαίρεση στην απαίτηση για διακοπή της λογιστικής αντιστάθµισης όταν το µέσο 
αντιστάθµισης εκπνεύσει, πωληθεί, διακοπεί ή ασκηθεί. Ειδικότερα, η εξαίρεση παρέχεται στην 
περίπτωση που το συµβόλαιο εξωχρηµατιστηριακού παραγώγου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως µέσο 
αντιστάθµισης, ανανεωθεί (novation) µε νέο αντισυµβαλλόµενο έναν κεντρικό εκκαθαριστή και 
ταυτόχρονα η ανανέωση αυτή ικανοποιεί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• προκύπτει από εφαρµογή νόµου ή κανονισµών,  

• επιτυγχάνει την αντικατάσταση του προηγούµενου αντισυµβαλλόµενου µε νέο κεντρικό 
εκκαθαριστή και στα δύο µέρη του συµβολαίου, και τέλος 

• δεν προβλέπει µεταβολές στους αρχικούς όρους του συµβολαίου πέραν των αλλαγών που 
σχετίζονται άµεσα µε την αντικατάσταση του αντισυµβαλλόµενου (ενέχυρα, δικαιώµατα συµψηφισµού 
και έξοδα συναλλαγής).  

 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

•  Διερµηνεία 21 «Εισφορές» (Κανονισµός 634/13.6.2014) 

 

Την 20.5.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερµηνεία 21 
«Εισφορές» µε σκοπό την παροχή καθοδήγησης αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό των εισφορών 
που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις. Σύµφωνα µε τη Διερµηνεία 21, η υποχρέωση πληρωµής 
εισφοράς αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις τη χρονική στιγµή που προκύπτει το δεσµευτικό 
γεγονός που ενεργοποιεί την υποχρέωση. Ως δεσµευτικό γεγονός ενεργοποίησης της υποχρέωσης 
πληρωµής της εισφοράς ορίζεται η δραστηριότητα της οικονοµικής οντότητας λόγω της οποίας 
γεννάται η υποχρέωση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 

 

Η υιοθέτηση της Διερμηνείας 21 δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

 

Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις κατωτέρω 
τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την 
1.1.2014 και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. 
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 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Ποτύπου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους»: 
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών: Εισφορές εργαζομένων (Κανονισμός 
2015/29/17.12.2014) 
 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.7.2014 

 

Την 21.11.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ19 µε 
την οποία µεταβάλλεται ο λογιστικός χειρισµός των σχετιζόµενων µε την παροχή υπηρεσίας εισφορών 
που δεν εξαρτώνται από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Παραδείγµατα των εισφορών που είναι 
ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας περιλαµβάνουν αυτές που αποτελούν σταθερό ποσοστό του 
µισθού του εργαζοµένου ή ένα σταθερό ποσό σε όλη τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης ή ένα 
ποσό σχετικό µε την ηλικία του εργαζοµένου. Με την τροποποίηση η οντότητα δύναται να επιλέξει είτε 
να λογιστικοποιήσει τις εν λόγω εισφορές ως µείωση του κόστους απασχόλησης (service cost) την 
περίοδο κατά την οποία οι σχετιζόµενες υπηρεσίες παρέχονται (σαν να πρόκειται δηλαδή για 
βραχυπρόθεσµη παροχή προς τους εργαζοµένους) ή να εξακολουθεί, όπως και πριν, να τις κατανέµει 
στα έτη απασχόλησης. 

 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές 
της καταστάσεις. 

 

 Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  
 κύκλος 2010-2012 (Κανονισμός 2015/28/17.12.2014) 
 κύκλος 2011-2013 (Κανονισμός 1361/18.12.2014) 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.7.2014 

 

Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 
Συµβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2013, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους 
πρότυπα. 

 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις 
οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

Επίσης, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και 
τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. 

 

•  Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»  

 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2018 

 

Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του 
οριστικού κειμένου του προτύπου ΔΠΧΠ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο αντικαθιστά το 
υφιστάμενο ΔΛΠ 39. Το νέο πρότυπο προβλέπει σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με την 
ταξινόμηση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και με τη λογιστική 
αντιστάθμισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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Ταξινόμηση και αποτίμηση 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να 
ταξινοµούνται σε δύο µόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο 
κόστος και σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα 
πρέπει να συνυπολογιστούν προκειµένου να αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα: 

i. Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη 
διαχείριση των µέσων αυτών.  

ii. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων.  

Επιπρόσθετα, το ΔΠΧΠ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς 
τίτλους να ταξινοµηθούν σε κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειµένου να συµβεί αυτό, 
η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να διακρατείται για εµπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα 
ενσωµατωµένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που το κύριο συµβόλαιο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 
του ΔΠΧΠ 9, το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισµός 
του υβριδικού συµβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ταξινόµηση 
των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

 

Σε ότι αφορά στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται με 
εκείνες τις υποχρεώσεις που µία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιµήσει στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει 
να καταχωρείται στα αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ποσό της µεταβολής που αποδίδεται στον 
πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. 

 

Απομείωση 

 

Σε αντίθεση με το υφιστάμενο ΔΛΠ 39, με βάση το οποίο μία εταιρία αναγνωρίζει ζημίες λόγω 
πιστωτικού κινδύνου μόνο όταν οι ζημίες αυτές έχουν συμβεί, το νέο πρότυπο απαιτείται την 
αναγνώριση των αναμενόμενων ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια ζωής των 
μέσων σε εκείνες τις περιπτώσεις που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών έχει επιδεινωθεί 
σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση. Αντιθέτως, για τις απαιτήσεις εκείνες που η πιστοληπτική 
ικανότητα των εκδοτών δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την αρχική τους αναγνώριση, η πρόβλεψη 
για τις αναμενόμενες ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζεται για τις αναμενόμενες ζημίες 12 
μηνών.  
 

Λογιστική αντιστάθμισης 

 

Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης είναι περισσότερο ευθυγραµµισµένες µε τη 
διαχείριση των κινδύνων της οικονοµικής οντότητας ενώ οι κυριότερες µεταβολές σε σχέση µε τις 
υφιστάµενες διατάξεις του ΔΛΠ 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• διευρύνεται ο αριθµός των στοιχείων που µπορούν να συµµετέχουν σε µία σχέση 
αντιστάθµισης είτε ως µέσα αντιστάθµισης είτε ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία,  

• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις θα πρέπει να 
ικανοποιείται προκειµένου η αντιστάθµιση να θεωρείται αποτελεσµατική. Ο έλεγχος 



ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.  
Οικονομικές Καταστάσεις  
της  31ης Δεκεμβρίου 2014 

  

 

 
 

15  

αποτελεσµατικότητας της αντιστάθµισης γίνεται πλέον µόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριµένες 
συνθήκες η ποιοτική µόνο αξιολόγηση καθίσταται επαρκής, 

• στην περίπτωση που µία σχέση αντιστάθµισης παύει να είναι αποτελεσµατική αλλά ο στόχος 
της διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας ως προς τη σχέση αντιστάθµισης παραµένει ο ίδιος, η εταιρία θα 
πρέπει να προβεί σε εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθµισης ώστε να ικανοποιούνται τα 
κριτήρια της αποτελεσµατικότητας. 
 
Επισηµαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαµβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθµιση 
ανοιχτών χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί.  
 
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ΔΠΧΠ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων 
προτύπων και κυρίως του ΔΠΧΠ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις. 
 
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 9 στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Εφαρμογή της 
εξαίρεσης σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων  
 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016 
 
Την 18.12.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα 
ανωτέρω πρότυπα με την οποία αποσαφηνίζει ότι η εξαίρεση που παρέχεται στα ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ 28, 
αναφορικά με τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και την εφαρμογή της μεθόδου 
της καθαρής θέσεως αντίστοιχα, ισχύει και για τις εταιρίες που είναι θυγατρικές μιας εταιρίας 
επενδύσεων, η οποία αποτιμά τις θυγατρικές της στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 10. Επίσης, με την ανωτέρω τροποποίηση αποσαφηνίζεται ότι οι απαιτήσεις 
γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΠ 12 έχουν εφαρμογή στις εταιρίες επενδύσεων οι οποίες αποτιμούν όλες 
τις θυγατρικές τους εταιρίες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  
 
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις 
οικονομικές της καταστάσεις. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 
«Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς μεταξύ του  
επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας 
 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016 
 

Την 11.9.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 10 
και ΔΛΠ 28 με σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισμό μίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς 
στοιχείων του ενεργητικού της μητρικής εταιρίας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο. 
Ειδικότερα, το ΔΠΧΠ 10 τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως 
αποτέλεσμα μίας συναλλαγής με μία συγγενή ή κοινοπραξία, μία εταιρία χάσει τον έλεγχο επί 
θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση» βάσει του ΔΠΧΠ 3, θα αναγνωρίσει στα 
αποτελέσματά της μόνο εκείνο το μέρος του κέρδους ή της ζημίας που σχετίζεται με το ποσοστό 
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συμμετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο μέρος του κέρδους της 
συναλλαγής θα απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στη συγγενή ή στην 
κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συμμετοχής στην πρώην θυγατρική, 
έτσι ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου 
αποτίμηση της συμμετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μόνο στο βαθμό που αφορά το ποσοστό 
συμμετοχής των άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται με το λογιστικό 
υπόλοιπο της συμμετοχής στην πρώην θυγατρική.  
Αντίστοιχα, στο ΔΛΠ 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η μερική αναγνώριση κέρδους ή 
ζημίας στα αποτελέσματα του επενδυτή θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη 
συγγενή ή στην κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισμό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα 
αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα του επενδυτή. 
 
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές 
της καταστάσεις. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 11 «Σχήματα 
υπό κοινό έλεγχο»: Λογιστικός χειρισμός απόκτησης συμμετοχών σε σχήματα υπό κοινή 
δραστηριότητα 
 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016 
 

Την 6.5.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 11 
με την οποία αποσαφηνίζει ότι ο αποκτών συμμετοχή σε ένα σχήμα υπό κοινή δραστηριότητα, το 
οποίο συνιστά επιχείρηση (σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3), θα πρέπει να εφαρμόζει όλες τις σχετικές αρχές 
για το λογιστικό χειρισμό των συνενώσεων του ΔΠΧΠ 3 καθώς και των άλλων προτύπων εκτός από 
εκείνες τις αρχές οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το ΔΠΧΠ 11. Επιπλέον, ο αποκτών τη συμμετοχή 
θα προβαίνει στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3 και τα λοιπά σχετικά 
πρότυπα. Αυτό ισχύει τόσο κατά την απόκτηση της αρχικής συμμετοχής όσο και για κάθε επιπρόσθετη 
συμμετοχή σε σχήματα υπό κοινή δραστηριότητα που συνιστούν επιχείρηση.  
 
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας . 
 
• Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό 

καθεστώς ρύθµισης»  
 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016 
 
Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 14. Το νέο 
πρότυπο πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους 
αναβαλλόµενους λογαριασµούς υπό καθεστώς ρύθµισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων 
προβλέπεται από τις τοπικές νοµοθεσίες όταν µία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων 
η τιµή ρυθµίζεται από κάποιον κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρµογή κατά την πρώτη 
υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και µόνο για τις οντότητες που διενεργούν 
δραστηριότητες που ρυθµίζονται από κάποιο φορέα και που σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά 
πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασµούς στις οικονοµικές τους καταστάσεις.  Το ΔΠΧΠ 14 
παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν 
τα σχετικά κονδύλια. 
 
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.  
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 Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15: «Έσοδα από συμβάσεις με 
πελάτες»  

 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2017 
 
Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ΔΠΧΠ 15 
«Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας 
του IASB και του Αμερικάνικου Συμβουλίου των Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) να 
αναπτύξουν κοινές απαιτήσεις όσον αφορά τις αρχές αναγνώρισης εσόδων.  
 
Το νέο πρότυπο έχει εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις με πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο 
εφαρμογής άλλων προτύπων, όπως οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, τα ασφαλιστικά συμβόλαια και τα 
χρηματοοικονομικά μέσα. 
 
Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μια εταιρία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη μεταφορά των 
υπεσχημένων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αμοιβή, 
την οποία η εταιρία αναμένει ως αντάλλαγμα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εισάγεται η 
έννοια ενός νέου μοντέλου αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βημάτων, τα οποία 
επιγραμματικά είναι τα εξής: 
 

Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης/συμβάσεων με έναν πελάτη 
Βήμα 2: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύμβαση 
Βήμα 3: Καθορισμός του τιμήματος συναλλαγής 
Βήμα 4: Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύμβασης 
Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρία ικανοποιεί μια υποχρέωση απόδοσης. 
 

Η έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) είναι νέα και στην ουσία 
αντιπροσωπεύει κάθε υπόσχεση για μεταφορά στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (ή 
μιας δέσμης αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτή ή β) μιας σειράς διακριτών αγαθών ή 
υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και έχουν το ίδιο μοντέλο μεταφοράς στον πελάτη.  
 
Η έκδοση του ΔΠΧΠ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερμηνειών:  

i) ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής» 
ii) ΔΛΠ 18 «Έσοδα» 
iii) Διερμηνεία 13 «Προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών» 
iv) Διερμηνεία 15 «Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων» 
v) Διερμηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και  
vi) Διερμηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εμπεριέχουν υπηρεσίες διαφήμισης». 

 
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 15 στις οικονομικές της 
καταστάσεις. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών 
Καταστάσεων»: Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων 

 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016 
 
Την 18.12.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 
στα πλαίσια του έργου που έχει αναλάβει για να αναλύσει τις δυνατότητες βελτίωσης των 
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γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των ΔΠΧΠ (Disclosure 
initiative). Οι κυρίοτερες από τις τροποποιήσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

 καταργείται ο περιορισμός της συνοπτικής παρουσίασης των λογιστικών αρχών,  

 διευκρινίζεται ότι ακόμη και εάν κάποια πρότυπα απαιτούν συγκεκριμένες γνωστοποίησεις ως 
ελάχιστες για τη συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ, μία οντότητα δικαιούται να μην τις παραθέσει εάν 
αυτές θεωρούνται ασήμαντες. Επιπρόσθετα, εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα 
επιμέρους πρότυπα δεν είναι επαρκείς για την κατανόηση της επίδρασης των συναλλαγών, 
τότε η οντότητα ενδέχεται να χρειάζεται να προσθέσει επιπλέον γνωστοποιήσεις, 

 αποσαφηνίζεται ότι οι γραμμές που ορίζουν τα ΔΠΧΠ ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στον 
ισολογισμό και στα αποτελέσματα δεν είναι περιοριστικές και ότι για τα εν λόγω κονδύλια η 
εταιρία μπορεί να παρουσιάζει περαιτέρω ανάλυση σε γραμμές, τίτλους και υποομάδες,  

 διευκρινίζεται ότι στην Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος, η αναλογία μίας εταιρίας στα 
λοιπά αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση συγγενών και 
κοινοπραξιών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης πρέπει να διακρίνεται: 

o σε ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και 
o σε ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, 

 διευκρινίζεται ότι στο πρότυπο δεν ορίζεται συγκεκριμένη σειρά παρουσίασης των 
σημειώσεων και ότι κάθε εταιρία οφείλει να θεσπίσει ένα συστηματικό τρόπο παρουσίασης 
λαμβάνοντας υπόψη την κατανόηση και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών της 
καταστάσεων. 
 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές 
της καταστάσεις. 
 
 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του 

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»: Αποσαφήνιση των αποδεκτών 
μεθόδων απόσβεσης 
 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016 
 
Την 12.5.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε τροποποίηση στα ΔΛΠ 16 
και 38 με την οποία απαγορεύει ρητά να χρησιμοποιηθεί το έσοδο ως βάση της μεθόδου απόσβεσης 
των ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων. Εξαίρεση παρέχεται μόνο για τα άυλα πάγια όταν 
ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(α) όταν το άυλο στοιχείο εκφράζεται ως μέγεθος του εσόδου όταν, δηλαδή, το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης του άυλου παγίου εκφράζεται σε συνάρτηση του εσόδου που πρέπει να παραχθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε η πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου ποσού εσόδου να καθορίζει τη λήξη του 
δικαιώματος, ή 
(β) όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι το έσοδο και η ανάλωση των οικονομικών ωφελειών είναι έννοιες 
άρρηκτα συνδεδεμένες.  
 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας.   
 
 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του 

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς 
 
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016 
Την 30.6.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ΔΛΠ 16 
και 41 με την οποία αποσαφηνίζεται ότι τα φυτά που φέρουν καρπούς, τα οποία ορίζονται ως εκείνα 
που:  
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α) χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή στην προμήθεια γεωργικών προϊόντων,  
β) αναμένεται να παράγουν προϊόντα για περισσότερες από μία περιόδους και  
γ) υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να πωληθούν ως γεωργικά προϊόντα, εκτός από το ενδεχόμενο 
πώλησής τους ως scrap,  
πρέπει να λογιστικοποιούνται βάσει του ΔΛΠ 16 και όχι βάσει του ΔΛΠ 41. 
 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας.  
 
 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις»: Η 

μέθοδος της καθαρής θέσεως στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις 
 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016 
 
Την 12.8.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 με 
την οποία παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου της καθαρής θέσης για την αποτίμηση των 
επενδύσεων σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις. 
Επιπρόσθετα, με την εν λόγω τροποποίηση διευκρινίζεται πως οι οικονομικές καταστάσεις ενός 
επενδυτή που δεν έχει επενδύσεις σε θυγατρικές αλλά έχει επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και 
κοινοπραξίες, οι οποίες, βάσει του ΔΛΠ 28, αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, δεν 
αποτελούν ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις.  
 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας.  
 
 
• Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2012-2014 
  
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016 
 
Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 
Συµβούλιο εξέδωσε, την 25.9.2014, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους 
πρότυπα. 
 
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις 
οικονοµικές της καταστάσεις. 

 
 

2.2  Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014  
κατά τη συνεδρίαση της 28 Μαΐου 2015. Οι οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της 
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων 

 

2.3 Λειτουργικό  νόμισμα 

Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας καθώς και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών της 

καταστάσεων  είναι το ευρώ. 

 

2.4 Φόρος εισοδήματος 

Ο  φόρος εισοδήματος  περιλαμβάνει  τον  τρέχοντα  και  τον  αναβαλλόμενο φόρο. Ο τρέχων φόρος 

περιλαμβάνει τον αναμενόμενο να πληρωθεί φόρο επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσεως, 
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βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας και 

της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν ή αναμένεται ότι θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισμού της 

υποχρέωσης ή απαίτησης. 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρούνται στην κατάσταση του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν κονδύλια που καταχωρούνται απευθείας 

στην καθαρή θέση, οπότε και ο φόρος τους καταχωρείται στην καθαρή θέση. 

Μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται μόνο κατά το βαθμό που είναι πιθανόν ότι 

θα υπάρχουν μελλοντικά φορολογικά διαθέσιμα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση μπορεί να 

συμψηφιστεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται κατά το βαθμό που δεν είναι 

πλέον πιθανόν ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα πραγματοποιηθεί. 

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (τρέχουσες και αναβαλλόμενες) συμψηφίζονται όταν 

υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα και οι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική 

αρχή. 

Στην κλειόμενη χρήση 2014 όπως και στην προηγούμενη δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ λογιστικής και 

φορολογικής βάσης και κατά συνέπεια δεν προέκυψε αναβαλλόμενος φόρος. 

 

2.5  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα, οι καταθέσεις σε Τράπεζες και οι 

βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (διάρκειας  τριμήνου) άμεσης ρευστοποιήσεως και μηδενικού κινδύνου.  

 

2.6  Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους  

Η Εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό. 

 

2.7 Προβλέψεις  

Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις καταχωρούνται όταν η Εταιρία έχει παρούσες υποχρεώσεις 

νομικά ή με άλλο τρόπο τεκμηριωμένες ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η 

εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του  ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. 

Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ημερομηνίες συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων και 

προσαρμόζονται  προκειμένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι 

σημαντικές. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

2.8  Έσοδα 

Τα έσοδα καταχωρούνται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην Εταιρία 

και το ύψος τους μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. 

Η καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως  εξής : 
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α) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας . 

β) Έσοδα από τόκους 

 Οι τόκοι έσοδα λογίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου. 

 

2.9  Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας 

Η Εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο ως εκ τούτου δεν έχει υποχρέωση γνωστοποιήσεων 

κατά τομέα δραστηριότητας .  

 

2.10 Απαιτήσεις από πελάτες  

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται κατά την αρχική τους αναγνώριση στην εύλογη αξία ,η 

οποία ταυτίζεται με την αξία της συναλλαγής. Στη συνέχεια εξετάζονται, σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα, ως προς την εισπραξιμότητά τους και στις περιπτώσεις που υπάρχει αντικειμενική 

ένδειξη ότι η Εταιρία δεν θα εισπράξει το σύνολο της απαίτησης, διενεργείται σχετική εγγραφή 

απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα της χρήσεως  .   

 

2.11 Ορισμός συνδεδεμένων μερών  
 

Σύμφωνα με το IAS 24, συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρία θεωρούνται: 

α) η μητρική της εταιρία Alpha Bank και νομικά  πρόσωπα τα οποία συνιστούν για την Εταιρία ή τη 

μητρική της Alpha Bank: 

i. θυγατρικές εταιρίες, 

ii. κοινοπραξίες, 

iii. συγγενείς εταιρίες  

iv. τυχόν πρόγραμμα καθορισμένων παροχών εν προκειμένω το Ταμείο Αλληλοβοήθειας 

Προσωπικού Alpha Τραπέζης Πίστεως. 

β) Συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρία αποτελούν και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

καθώς και οι θυγατρικές του εταιρίες διότι στα πλαίσια του Ν.3864/2010 το Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας απέκτησε συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και σε 

σημαντικές επιτροπές της Alpha Bank και κατά συνέπεια θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή 

σε αυτή. 

γ) φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα βασικά διοικητικά στελέχη και στενά συγγενικά 

πρόσωπα αυτών. 

Τα βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank 

ενώ ως στενά συγγενικά τους πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι  καθώς και οι συγγενείς α΄ 

βαθμού αυτών και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών και των συζύγων τους.  

 
Επιπλέον, η Εταιρία γνωστοποιεί συναλλαγές και υφιστάμενα υπόλοιπα με εταιρίες, στις οποίες τα 

ανωτέρω πρόσωπα ασκούν έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Ειδικότερα η εν λόγω γνωστοποίηση αφορά 

συμμετοχές των ανωτέρω προσώπων σε εταιρίες με ποσοστό ανώτερο του 20%. 
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2.12  Συγκριτικά στοιχεία 

Όπου κρίθηκε απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία αναπροσαρμόσθηκαν για να καλύψουν αλλαγές 

στην παρουσίαση της τρέχουσας χρήσεως . 

 
Αποτελέσματα 

 

3. Έσοδα από προμήθειες  

 

 

 

Το σύνολο σχεδόν των προμηθειών της εταιρίας προέρχεται από την ΑΧΑ Ασφαλιστική (με βάση την 

τριμερή σύμβαση που ισχύει από 23.3.2007 μεταξύ της Εταιρίας, της ΑΧΑ Ασφαλιστικήs και της ALPHA 

BANK) και αφορά στις παραγόμενες προμήθειες ασφαλίστρων μέσω του δικτύου των καταστημάτων 

της ALPHA BANK.  
  
 

4. Έσοδα από τόκους  

 

31.12.2014 31.12.2013

Τόκοι καταθέσεων 133.706,95 154.793,05

Σύνολο 133.706,95 154.793,05

Από 1η Ιανουαρίου έως

 
 

 
5. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  

 

 

31.12.2014 31.12.2013

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 17.737,63 19.309,11

Έξοδα δημοσιεύσεων 1.463,82 924,38

Διάφορα  έξοδα 442,32 2.470,17

Φόροι τέλη 4.053,62 4.033,01

Σύνολο 23.697,39 26.736,67

Από 1η Ιανουαρίου έως

 

31.12.2014 31.12.2013

AΧΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 871.444,51 839.819,28

EULER HERMES EMPORIKI AE 34.262,00 31.880,50

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 71.178,68 22.830,09

Σύνολο 976.885,19 894.529,87

Από 1η Ιανουαρίου έως
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6. Έξοδα κόστους εργασιών 

 

31.12.2014 31.12.2013

Ασφάλιστρα 7.284,94 10.356,84

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 0,00 801,54

Προμήθειες πωλήσεων 136.362,60 112.522,89

Διάφορα έξοδα 1.351,31 5.512,81

Σύνολο 144.998,85 129.194,08

Από 1η Ιανουαρίου έως

 
 

7. Φόρος εισοδήματος 

 

Με το άρθρο 58 του Ν.4172/2013 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» προβλέπεται ότι τα κέρδη από 

επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 

26%.  

Η συνολική επιβάρυνση για φόρους εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 

αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί ανάλυση και συμφωνία του ονομαστικού με τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Από 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2014 31.12.2013

Τρέχων φόρος εισοδήματος 245.752,01 233.110,36

Φόρος αποθεματικών παρ.11 αρθ.72 Ν.4172                          - 57.972,25

Φόρος εισοδήματος 245.752,01 291.082,61

31.12.2014 31.12.2013

% %

Κέρδη  προ φόρων 26 941.895,90 26 893.392,17

Φόρος Εισοδήματος 244.892,93 232.281,96

Αύξηση/(μείωση )προερχόμενη από:

Εισόδημα μη υπαγόμενο στο φόρο -                              - -                               - 

Έξοδα μη εκπεστέα 0,09             859,08 0,09             828,40 

Φόρος αποθεματικών παρ.11 αρθ.72 Ν.4172 

 (19% συντελεστής φόρου)         -                        - 6,49       57.972,25 

Λοιπές φορολογικές προσαρμογές         -                        - 0,00                        - 

Σύνολο 0,27     245.752,01 32,58     291.082,61 

Από 1η Ιανουαρίου έως
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Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο ορισμένα εισοδήματα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της 

απόκτησής τους, αλλά κατά το χρόνο διανομής τους στους μετόχους. Η τυχόν  φορολογική  επίπτωση 

θα  αναγνωρισθεί κατά το χρόνο διανομής. 

Αντίστοιχα δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση δαπάνες εφόσον δεν έχει καταβληθεί το τίμημα στους 

δικαιούχους. Σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.  

Η Εταιρία υπολογίζει την αναβαλλόμενη φορολογία με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές που 

προβλέπεται να ισχύουν κατά το χρόνο ανάκτησής της. 

H φορολογική δήλωση της Εταιρίας για τη χρήση 2010 δεν έχει εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. 

Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, οι φορολογικές αρχές μπορούν να μην αποδεχθούν συγκεκριμένες 

δαπάνες ως εκπιπτόμενες για τη χρήση αυτή και να προκύψει πρόσθετος φόρος εισοδήματος. Κατά 

την εκτίμηση της Διοίκησης οι πρόσθετοι φόροι που ενδεχομένως καταλογιστούν σε βάρος της 

Εταιρίας δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική της θέση. 

Με το άρθρο 65 Α του Ν.4174/2013 οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρίες που 

διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου 

πιστοποιητικού ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Το 

εν λόγω πιστοποιητικό υποβάλλεται αφενός μεν στην ελεγχόμενη εταιρία εντός 10 ημερών από την 

υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το 

αργότερο σε 10 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση».  

 

Μετά την παρέλευση δεκαοκτώ μηνών από την έκδοση της Εκθέσεως Φορολογικής Συμμόρφωσης 

χωρίς επιφύλαξη και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από τους 

ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένος ο έλεγχος της συγκεκριμένης 

εταιρικής χρήσης. 

 
Για τη χρήση 2011, μετά την παρέλευση της προθεσμίας που είχε ορισθεί µε την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1236/18.10.2013), θεωρείται περαιωμένη µε εξαίρεση περιπτώσεις 

(π.χ. λήψη πλαστών-εικονικών στοιχείων, πρόσθετη πληροφόρηση από άλλες πηγές, κ.λπ.) για τις 

οποίες το Υπουργείο Οικονομικών µπορεί να ζητήσει επανέλεγχο. Για τις χρήσεις 2012 και 2013 ο 

φορολογικός έλεγχος για την Εταιρία έχει ολοκληρωθεί και έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό 

χωρίς επιφύλαξη ενώ, για τη χρήση 2014 ο φορολογικός έλεγχος τελεί υπό εξέλιξη και δεν 

αναμένονται ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις. 

Με το άρθρο 48 του Ν.4172/2013, τα ενδομιλικά μερίσματα που καταβάλλονται τόσο από ημεδαπές  

όσο και από αλλοδαπές εταιρίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους μέλους της ΕΕ και ανήκουν 

στον ίδιο Όμιλο απαλλάσσονται τόσο από το φόρο εισοδήματος όσο και από την παρακράτηση, 

εφόσον ο λήπτης του μερίσματος κατέχει ποσοστό συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο του 

νομικού προσώπου που διανέμει και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής  διακρατείται επί τουλάχιστον 

2 έτη. Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2014. 

Με το άρθρο 72 του νόμου 4172/2013, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αφορολόγητα 

αποθεματικά των νομικών προσώπων όπως αυτά σχηματίσθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013, 

και τα οποία προέρχονται από αφορολόγητα κέρδη του Ν.2238/1994, σε περίπτωση διανομής ή 

κεφαλαιοποίησής τους μέχρι 31.12.2013, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και 
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εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων του. Από 1.1.2014 και 

μετά, τα ανωτέρω αποθεματικά συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με 

δηλωθείσες φορολογικές ζημιές από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία 5 έτη 

μέχρι εξαντλήσεώς τους. Σε περίπτωση όμως διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους από 1.1.2014 

υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%. Από 1.1.2015 δεν επιτρέπεται η τήρηση 

ειδικών λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών. 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά της Εταιρίας που με βάση την φορολογική νομοθεσία εμπίπτουν στις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 ανέρχονται σε ποσό € 305.117,09 και ο αντίστοιχος φόρος 

(19%) σε ποσό € 57.972,25. 

Η υποχρέωση για τρέχοντα φόρο εισοδήματος ανέρχεται την 31η Δεκεμβρίου 2014 σε € 65.366,92 

ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2013 ανερχόταν σε € 65.112,91 . 
 
 31.12.2014  31.12.2013 

    

   Φόρος εισοδήματος 245.752,01   233.110,36 
Μείον: Προκαταβολή φόρου προηγούμενης χρήσης (163.066,29)   (144.013,39) 
Μείον: Φόροι προπληρωμένοι (17.318,80)   (23.984,06) 

Υποχρέωση φόρου εισοδήματος 65.366,92   65.112,91 

    

 

 

8. Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά: Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των κερδών της χρήσεως με τον 

σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσεως, εξαιρουμένων των τυχόν 

ιδίων κοινών μετοχών που αγοράζονται από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).  
 

Προσαρμοσμένα: Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του 

σταθμισμένου μέσου όρου των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας  κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως για δυνητικώς εκδοθησόμενες κοινές μετοχές. Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες 

δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά και τα προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή να είναι ίδια . 

 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος 941.895,90   893.392,17 
Φόρος εισοδήματος (245.752,01)   (291.082,61) 

Καθαρά κέρδη μετα το φόρο εισοδήματος 696.143,89   602.309,56 
    

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία  10.000   10.000 
    

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία  10.000   10.000 
    

Βασικά & προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή σε € 69,61   60,23 
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Ενεργητικό 

 

9. Απαιτήσεις από πελάτες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν παρουσιάζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην είσπραξη των απαιτήσεων και η Εταιρία εκτιμά 

ότι η λογιστική τους αξία προσεγγίζει την εύλογη τους αξία κατά την ημερομηνία σύνταξης του 

Ισολογισμού λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

  

10.  Λοιπές απαιτήσεις  

 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος 1.596,96 
 

1.596,96 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 5.720,63 

 
5.732,41 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  46.800,00 
 

2.000,00 

                                                                      Σύνολο 54.117,59 
 

9.329,37 

 
 

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

31.12.2014 31.12.2013

Ταμείο 115,99 137,43

Καταθέσεις όψεως 345.231,10 518.444,54

Προθεσμιακή κατάθεση 5.600.000,00 4.800.000,00

                         Σύνολο 5.945.347,09 5.318.581,97  
 

 

Το επιτόκιο στους λογαριασμούς όψεως είναι κυμαινόμενο και εξαρτάται από το μέσο μηνιαίο 

υπόλοιπο του λογαριασμού. Οι καταθέσεις όψεως και προθεσμιακές καταθέσεις τηρούνται  στην 

ALPHA  BANK της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα σύμφωνα με κατάταξη της εταιρίας Fitch είναι B-. 
 

      Από 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2014 31.12.2013

AXA A.A.E. 575.983,23 621.481,98

GENERALI LIFE AEAZ 4.492,30 4.361,24

EULER HERMES  AE 9.964,19 8.444,55

EXECUTIVE INSURANCE BROKERS 3.280,97 3.280,97

ΓΕΝΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΕ 19.745,44

ΑΡΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 6.228,82

ΑΟΝ ΓΚΡΙΣ  ΑΕ 1.028,90

ΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ 30,38
ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 2.258,13 1.213,43

                                                          Σύνολο 616.753,16 645.041,37
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Καθαρή θέση και Υποχρεώσεις 

 

12. Καθαρή θέση 

 
i) Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 550.000,00 αποτελούμενο από 10.000 ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας € 55,00 εκάστης. 

Με την από 27.6.2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε  η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 256.000,00, από κεφαλαιοποίηση α) των 

αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας ποσού 247.144,84 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 72 

του Ν. 4172/2013 και β) από το υπόλοιπο κερδών εις νέο, ποσού 8.855,16 ευρώ, με την αύξηση της 

ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 29,40 σε ευρώ 55,00. Οι μετοχές της Εταιρίας κατέχονται 

στο σύνολο τους από την ALPHA BANK.  

 
ii) Αποθεματικά 
 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

- Τακτικό αποθεματικό 150.000,00 
 

150.000,00 

                                                    Σύνολο 150.000,00 
 

150.000,00 

 

Σύμφωνα µε την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί από τα 

καθαρά λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεματικό. Η παρακράτηση 

παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεματικού υπερβεί το εν τρίτο του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Το αποθεματικό αυτό το οποίο είναι φορολογημένο δεν μπορεί να διανεμηθεί καθόλη τη διάρκεια 

ζωής της εταιρίας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 

κερδών και ζημιών.  
 

 

 

iii) Αποτελέσματα εις νέον  

Στην 20η εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 προέκυψαν κέρδη € 696.143,89 τα 

οποία μαζί με τα κέρδη εις νέο της προηγούμενης χρήσεως ποσού € 5.361.996,60 διαμορφώνουν τα 

αποτελέσματα εις νέον της χρήσεως σε κέρδη  € 5.802.140,49. 
 

iv) Διανομή Μερισμάτων 

Με βάση την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή 

μερίσματος. Συγκεκριμένα, διανέμεται σαν μέρισμα το 35% των μετά φόρων κερδών, μετά την 

κράτηση του κατά νόμου τακτικού αποθεματικού. Ωστόσο, είναι δυνατή η παρέκκλιση από τα ως άνω 

ισχύοντα κατόπιν ειδικής εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την απαιτούμενη 

απαρτία και πλειοψηφία. 
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Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο όπως και στη προηγούμενη 

χρήση θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση να μην διανεμηθεί μέρισμα  από τα κέρδη της 

χρήσεως.  

 
 
 

13. Λοιποί φόροι και τέλη 

 

31.12.2014 31.12.2013

Φόροι -τέλη αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών  383,82 669,02

Φόρος αμοιβών μελών Δ.Σ. - 197,60

Χαρτ/μο αμοιβών μελών Δ.Σ. 24,00 6,00

Φόρος Εισοδήματος 65.366,92 65.112,91

Φόρος Αποθεματικών Ν.4172/2013 - 57.972,25

Φόρος αμοιβών τρίτων - 19,76

Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 3,56

Σύνολο 65.774,74 123.981,10  
 

 

14. Λοιπές υποχρεώσεις   

31.12.2014 31.12.2013

Πιστωτές Διάφοροι 37.269,97 27.811,86

Λοιπά Έξοδα Δεδουλευμένα 11.032,64 15.163,15

Σύνολο 48.302,61 42.975,01

 
 

Οι υποχρεώσεις αναμένεται να διακανονιστούν μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία Ισολογισμού 

και ως εκ τούτου η Εταιρία εκτιμά ότι η λογιστική τους αξία προσεγγίζει την εύλογη κατά την 

ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες 

 

15. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Οι εργασίες της Εταιρίας ενσωματώνουν διάφορους κινδύνους κυρίως από τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά  στοιχεία και τις λοιπές απαιτήσεις καθώς και από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 

α) Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρία απορρέει από απαιτήσεις κατά πελατών της.  Οι 

απαιτήσεις από πελάτες αφορούν κυρίως την εταιρία ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.  
 

β) Συναλλαγματικός κίνδυνος 



ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.  
Οικονομικές Καταστάσεις  
της  31ης Δεκεμβρίου 2014 

  

 

 
 

29  

Το μοναδικό νόμισμα συναλλαγών και αναφοράς της Εταιρίας είναι το Ευρώ και συνεπώς δεν 

υπάρχουν μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών που να επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική της  

θέση και τις ταμειακές ροές. 

γ) Επιτοκιακός κίνδυνος 

Η Εταιρία δεν έχει δανεισμό και συνεπώς δεν αναλαμβάνει κινδύνους από την έκθεση σε  

μεταβολές επιτοκίων κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.  

δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει της 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές.  

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού 

συσχετισμού των ταμειακών ροών και  στην εξασφάλιση επαρκών  ταμειακών διαθεσίμων για την 

κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. 

Η ταξινόμηση των χρηματοροών που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία Ενεργητικού  και Παθητικού 

της Εταιρίας σε  χρονικές περιόδους επικεντρώνεται κυρίως στο ταμείο  και διαθέσιμα, με λήξη 

μικρότερη του ενός (1) μηνός  στις Απαιτήσεις από Πελάτες, Λοιπές Απαιτήσεις, Προμηθευτές και 

Λοιπές Υποχρεώσεις με λήξη έως τρεις (3) μήνες . 

 

16.  Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 

 

Η Εταιρία ανήκει στον όμιλο της Alpha Bank. Οι συναλλαγές με τις εταιρίες του Ομίλου αναλύονται 

στον κατωτέρω πίνακα : 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013

Καταθέσεις όψεως 345.231,10 518.444,54

Προθεσμιακή κατάθεση 5.600.000,00 4.800.000,00

Απαιτήσεις από πελατες  8.444,55

Δεδουλευμένοι τόκοι 16.800,00 2.000,00

5.962.031,10 5.328.889,09

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013

Λοιπές Υποχρεώσεις 2.328,23 4.562,21

2.328,23 4.562,21

ΕΞΟΔΑ

31.12.2014 31.12.2013

Λοιπά Έξοδα 4.102,05 4.080,41

4.102,05 4.080,41

ΕΣΟΔΑ

31.12.2014 31.12.2013

Τόκοι καταθέσεων 130.258,72 154.793,05

ΕULER HERMES Ε.Α.Α. 31.880,50

130.258,72 154.793,05

Από 1η Ιανουαρίου έως

Από 1η Ιανουαρίου έως
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Οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονται € 4.500,00 

(31η Δεκεμβριου 2013 € 6.000,00). Επίσης, δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και σε συγγενείς αυτών, καθώς και σε 

λοιπά συνδεδεμένα μέλη.  

 

 

17. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 
 

i) Νομικά Θέματα: 

Δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στη 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας. 

Δεν υπάρχουν ενέχυρα ή άλλα βάρη σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας.  

 
ii) Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις – Η Εταιρία σαν μισθωτής: 

Η Εταιρία έχει υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, για τα ακίνητα όπου στεγάζεται η 

επιχειρηματική της δραστηριότητα, με την μητρική της ALPHA BANK. Τα ελάχιστα μισθώματα βάσει 

της σύμβασης αυτής αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.12.2014  31.12.2013 

Εντός ενός έτους 198,96  256,80 

Πέραν του έτους και μέχρι πέντε έτη 248,70  770,40 

Πέραν των πέντε ετών -  - 

Σύνολο 447,66   1.284,00 
    

 
iii) Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις:  

Δεν υφίστανται δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

 
iv) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 

Οι φορολογικές αρχές έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας έως και την χρήση 2009. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις γίνεται αναφορά στην σημείωση 8 “Φόρος Εισοδήματος”.  
 

 

18. Αμοιβές εκλεγμένων ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

Οι αμοιβές των εκλεγμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που βάρυναν τα αποτελέσματα της 

Εταιρίας, κατά χρήση, αναλύονται ως εξής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του κωδ.Ν. 

2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.3756/2009. 

 

 

 



ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.  
Οικονομικές Καταστάσεις  
της  31ης Δεκεμβρίου 2014 

  

 

 
 

31  

 31.12.2014  31.12.2013 

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 5.280,00  5.280,00 

Αμοιβές σχετικές με φορολογικά πιστοποιητικά  4.320,00  4.320,00 

  9.600,00  9.600,00 
    

20. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να 

αφορούν την Εταιρία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). 

 
 

Αθήναι,  28 Μαΐου  2015 
   

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

και Γενικός Διευθυντής 

Η Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

H Οικονομική  Διευθύντρια 

   

   

   

Γεώργιος  Κ. Αρώνης Μαριάννα Δ. Αντωνίου Ιωάννου  Ε. Ζωή 

Α.Δ.Τ.  ΑΒ 003911 Α.Δ.Τ.  Χ 694507 Α.Δ.Τ. Χ  553679 

  Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε.Α΄ Τάξης 29994 
 
 
 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις (σελίδες από 4 έως 33), είναι αυτές που αναφέρονται στην 

Έκθεση Ελέγχου μας, με ημερομηνία 09 Μαΐου 2014. 
 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 
  

 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  
  

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.  

μέλος της Crowe Horwath International  

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Ιωάννης Ε. Μανώλης 

Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13871 

 


