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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουμε την τιμή να υποβάλουμε στην κρίση σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης 
Δεκεμβρίου 2015 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
 
 Αναλυτικά τα διάφορα κονδύλια του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 έχουν ως 
εξής: 
 
 
1. Λογαριασμοί Ενεργητικού  
  

 Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρίας ανέρχεται τη 31.12.2015, στο ποσό των ευρώ 
7.269.620,89. Τα κυριότερα κονδύλια αναλύονται ως εξής: 

     
1.1 Ενσώματα πάγια 
  

 Δεν  υπήρξαν αγορές ή πωλήσεις ενσώματων παγίων κατά την διάρκεια της χρήσεως                                    
            2015. 

             
1.3 Απαιτήσεις από πελάτες 
   

 Αφορούν σε χρεωστικά υπόλοιπα εκκαθαρίσεων προμηθειών που   εκδόθηκαν την 
31.12.2015 από τις ασφαλιστικές εταιρίες ‘‘AΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ’’, ‘‘EULER HERMES 
EMPORIKI’’, ‘‘GENERALI  LIFE’’, EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E., ΓΕΝΚΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΟΡΙΑΚΗ ΑΕ  και Ασφαλιστικούς Πράκτορες  Οι απαιτήσεις κατά 
πελατών αναλύονται ως εξής: 

 
           α)  ΑΧΑ Α.Α.Ε                                                                                                 ευρώ   587.750,63    
           β) Euler Hermes Emporiki 
           γ) Executive Insurance Brokers                           
           δ) Generali Life    
           ε) ΓΕΝΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΟΡΙΑΚΗ ΑΕ 
           ζ) ΑΟΝ ΓΚΡΙΣ ΑΕ    
            

  ευρώ 
  ευρώ                        
  ευρώ   
  ευρώ 
  ευρώ 
   

        10.558,14 
       3.280,97 

         4.620,99 
56.856,21 

186,94 

663.253,88 
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1.4 Λοιπές Απαιτήσεις   
             

            Οι λοιπές απαιτήσεις  αναλύονται ως εξής: 
-Παρακρατημένος  φόρος εισοδήματος      ευρώ 18.915,76               
- Έξοδα επόμενων χρήσεων & έσοδα  λοιπά                   
  εισπρακτέα                                                           
                                       Σύνολο                                                                                                                                                                                    

 
ευρώ 
ευρώ 

                      
                         42.128,9                    

61.044,66       
 
 
1.5 Ταμείο και διαθέσιμα  
             

 Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρίας ανέρχονται την 31.12.2015 σε 
ευρώ 6.545.322,35 και αναλύονται ως εξής: 

  
- Ταμείο      ευρώ                 77,06 
- Καταθέσεις όψεως                 ευρώ 245.245,29 
-Προθεσμιακή κατάθεση                                                          ευρώ    6.300.000,00      

                                                               Σύνολο  ευρώ 6.545.322,35 
 
 
2. Λογαριασμοί Παθητικού 
             

     Το σύνολο του παθητικού της Εταιρίας ανέρχεται την 31.12.2015, στο ποσό των ευρώ 
7.269.620,89. Τα κυριότερα κονδύλια αναλύονται ως εξής: 

 
 
2.1 Κεφάλαιο και αποθεματικά 
  

 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, την 31.12.2015, σε ευρώ 550.000,00 και 
διαιρείται σε 10.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 55,00 
εκάστη. 

 
           Η καθαρή θέση της εταιρίας, την 31.12.2015, έχει ως εξής:   
        

           1. Μετοχικό κεφάλαιο               ευρώ         550.000,00 
           2.Τακτικό αποθεματικό ευρώ       183.333,33    
           3.Κέρδη εις νέο ευρώ   6.460.227,72       
                                              Σύνολο καθαρής θέσεως ευρώ 7.193.561,05    
 
 
2.2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
   

 Το υπόλοιπο του λογαριασμού ‘‘Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις’’ ανέρχεται, την 
31.12.2015, σε ευρώ 76.059,84 και αφορά σε: 
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-  Φορος Εισοδήματος 2015 
-  Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών  

ευρώ  
 

   22.043,07 
 

    & λοιπών τρίτων  ευρώ     468,20        
 - Πιστωτές Διάφοροι ευρώ    33.151,33 
-  Χαρτόσημο αμοιβών μελών Δ.Σ ευρώ       18,00 
 - Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                                                                             
                                                                  Σύνολο 

   ευρώ 
                      

  20.379,24   
76.059,84 

   
                                              
3. Αποτελέσματα χρήσεως 
 
3.1 Έσοδα 
  

 Το σύνολο των εσόδων της εταιρίας ανέρχεται, την 31.12.2015, σε ευρώ 1.157.002,73 
και αναλύεται ως εξής: 

 
- Προμήθειες από  AΧΑ  Ασφαλιστική                          ευρώ 936.635,57 
- Προμήθειες από Euler Hermes Emporiki 
- Λοιπές Προμήθειες                                    

ευρώ 
ευρώ 

      51.917,09 
        79.735,44 

-Λοιπά Έσοδα  ευρώ 6.603,76 
- Τόκοι  καταθέσεων                                                      ευρώ 82.110,87       

                                                          Σύνολο                                 ευρώ 1.157.002,73    
                                                         

 
3.2 Έξοδα 
  

Το σύνολο των εξόδων της εταιρίας ανέρχεται, την 31.12.2015 σε ευρώ 183.170,95 και 
αναλύεται ως εξής: 

 
-Προμήθειες πωλήσεων ευρώ 147.926,55 
- Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και τρίτων           ευρώ   21.983.85 
- Ασφάλιστρα  ευρώ    6.057,44 
- Φόροι Τέλη  
- Διάφορα έξοδα  

 ευρώ 
 ευρώ 

   5.753,57 
1.109.54 

-Έξοδα δημοσιεύσεων ευρώ 340,00 

                                              Σύνολο   ευρώ     183.170,95 
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4. Καθαρά κέρδη 
   

Μετά την αφαίρεση του συνόλου των εξόδων ευρώ 183.170,95 από το σύνολο των 
εσόδων ευρώ 1.157.002,73 τα καθαρά κέρδη, προ φόρων, της 21ης εταιρικής χρήσεως 
ανέρχονται σε ευρώ 973.831,78. 
 
Τα κέρδη μετά τη αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ευρώ 282.411,22  ανέρχονται σε 
ευρώ 691.420,56. 
 
Για τη χρήση 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη  
διανομή μερίσματος ύψους ευρώ 4.990.000,00. 
 
 

5. Προοπτικές εργασιών της εταιρίας 
 

Η τιμολόγηση των ασφάλιστρων  στους επιχειρηματικούς κινδύνους, λόγω των 
οικονομικών συνθηκών και του οξύτατου ανταγωνισμού στη ασφαλιστική αγορά , α 
δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί αισθητά  κατά το 2016. Επιπλέον η έλλειψη 
ρευστότητας  σε μεγάλο τμήμα των επιχειρήσεων δημιουργεί αυξημένο όγκο 
καθυστερημένων οφειλών ασφαλίστρων καθώς και ακυρώσεων ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. 
  
Αντιθέτως η πρόσκτηση νέων εργασιών κυρίως μέσω των Επιχειρηματικών Κέντρων 
του δικτύου της ALPHA BANK  αναμένεται να συνεχίσει να κινείται αυξητικά σε σχεση 
με το 2015. 
Ως  αποτέλεσμα των δύο ανωτέρω αντίρροπων παραγόντων αναμένεται οριακή 
αύξηση στο καθαρό έσοδο προμηθειών της Εταιρίας που αποτελεί τον κύκλο 
εργασιών της. 
 

6. Οψιγενή γεγονότα 
 

Από τη λήξη της χρήσεως στη οποία αναφέρεται ο ισολογισμός μέχρι την ημερομηνία 
συντάξεως της παρούσης εκθέσεως διαχειρίσεως: 
 
    α. Δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα χρήσεως που έληξε και γενικότερα την οικονομική θέση της 
εταιρίας. 

    β. Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη για ζημιές τις οποίες είναι ενδεχόμενο να 
υποστεί η εταιρία.                       
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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην επίτευξη των 
στόχων που τέθηκαν το 2015 και στην δημιουργία προϋποθέσεων προόδου για το 2016 
και σας προσκαλεί να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως, από 
1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και 
τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή. 

 
Αθήναι, 31 Μαΐου 2016  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     
 
 
                        

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΡΩΝΗΣ    

   
 
 
 


