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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Γνώµη 

 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η Εταιρία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού 

αποτελέσµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές 

πληροφορίες. 

 

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

την οικονοµική θέση της Εταιρίας «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 

31η ∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε 

την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώµης 

 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί 

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

παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων». Είµαστε 

ανεξάρτητοι από την Εταιρία σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του 

Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική 

Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας.  Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που 

έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

 

Άλλο Θέµα 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» για 

την προηγούµενη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για 

την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 2 Ιουνίου 2017 έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη 

γνώµη. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 

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

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. 

 
  



 

 

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

ικανότητας της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης 

της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρία ή 

να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ’ 

αυτές τις ενέργειες.  

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

 

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

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

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

υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά 

έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή 

αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, 

που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 

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

Επίσης:  

 

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

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

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

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

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

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

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.  

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

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

της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. 

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

εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση. 

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

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

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

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται 

σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά 

γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρία να παύσει να λειτουργεί ως 

συνεχιζόµενη δραστηριότητα.  

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

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

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

παρουσίαση. 

 

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

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

στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.  

 

 



[Type text] 
 

 
 

Έκθεση επί ‘Αλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του 

Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο 

αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2017. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρία «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

 

Αθήνα, 6 Σεπτεµβρίου 2018 

 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Αλεξάνδρα Κωστάρα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19981 

Deloitte Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 
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(ποσά σε ευρώ)

Σημείωση 31.12.2017 31.12.2016

Έσοδα

Έσοδα από προμήθειες 3 1.013.730,35 1.046.838,53

Τόκοι και λοιπά έσοδα 4 11.555,64 33.305,62

Σύνολο εσόδων 1.025.285,99 1.080.144,15

Έξοδα

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5 (27.379,62) (29.696,15)

Έξοδα κόστους εργασιών 6 (640.167,34) (135.914,41)

Σύνολο εξόδων (667.546,96) (165.610,56)

Κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος 357.739,03 914.533,59

Φόρος εισοδήματος 7 (246.498,85) (267.819,19)
Καθαρά κέρδη μετα το φόρο εισοδήματος 111.240,18 646.714,40

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή 

βασικά και προσαρμοσμένα σε € 8 11,12 64,67

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

 Από 1
η
 Ιανουαρίου έως

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 10-35) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
  



ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.   
Οικονομικές Καταστάσεις  

της  31
ης

 Δεκεμβρίου 2017 

  

 

 
 

7  

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31.12.2017 31.12.2016

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Απαιτήσεις από πελάτες 9 274.695,59 623.981,44

Λοιπές απαιτήσεις 10 60.590,72 112.648,19

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 2.707.109,70 2.183.530,75

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 3.042.396,01 2.920.160,38

Σύνολο Ενεργητικού 3.042.396,01 2.920.160,38

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό κεφάλαιο 12 550.000,00 550.000,00

Αποθεματικά 12 183.333,33 183.333,33

Αποτελέσματα εις νέον 12 2.228.182,30 2.116.942,12

Σύνολο Καθαρής Θέσεως 2.961.515,63 2.850.275,45

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιποί φόροι και τέλη 13 529,51 18,00

Λοιπές υποχρεώσεις 14 80.350,87 69.866,93

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 80.880,38 69.884,93

Σύνολο υποχρεώσεων 80.880,38 69.884,93

Σύνολο Καθαρής Θέσεως και Υποχρεώσεων 3.042.396,01 2.920.160,38

23ης Εταιρικής Χρήσης 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 10-35) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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31.12.2017 31.12.2016
Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος που 

αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελέσματος  111.240,18 646.714,40
Λοιπά αποτελέσματα μετά το φόρο εισοδήματος που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση - -
Συνολικά αποτελέσματα  χρήσης 111.240,18 646.714,40

Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος  
(ποσά σε ευρώ)

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 10-35) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
(ποσά σε ευρώ)

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο  1.1.2016 550.000,00 183.333,33 6.460.227,72 7.193.561,05

Μέρισμα    (4.990.000,00)   (4.990.000,00)

Συνολικό  αποτέλεσμα χρήσεως 

μετά το φόρο εισοδήματος                       -                          -         646.714,40        646.714,40 

Υπόλοιπο 31.12.2016 550.000,00 183.333,33 2.116.942,12 2.850.275,45

Υπόλοιπο  1.1.2017 550.000,00 183.333,33 2.116.942,12 2.850.275,45

Μέρισμα                            -                           - 

Συνολικό  αποτέλεσμα χρήσεως 

μετά το φόρο εισοδήματος                       -                          -         111.240,18        111.240,18 

Υπόλοιπο 31.12.2017 550.000,00 183.333,33 2.228.182,30 2.961.515,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 10-35) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Σημείωση 31.12.2017 31.12.2016

Λειτουργικές δραστηριότητες  

Κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος 357.739,03 914.533,59

Πλέον/(μείον) προσαρμογές για :

Αποτελέσματα από  επενδυτική δραστηριότητα 4          (11.555,64)          (33.305,62)

Προβλέψεις 6          466.722,78                            - 
Λειτουργικό κέρδος προ 

μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 812.906,17 881.227,97

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων          (70.022,21)          (12.331,09)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων            10.995,45            51.285,23 

Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος        (241.856,10)        (325.279,33)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες  512.023,31 594.902,78

Επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες 11.555,64 33.305,62
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες 11.555,64 33.305,62

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα                            -    (4.990.000,00)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές  

δραστηριότητες                            -    (4.990.000,00)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσεως          523.578,95    (4.361.791,60)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 11 2.183.530,75 6.545.322,35

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 11 2.707.109,70 2.183.530,75

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
(ποσά σε ευρώ)

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 10-35) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

1. Γενικές πληροφορίες για την Eταιρία 
 

Η ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (η Εταιρία) και  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 προµήθειας  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 Εταιρία 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου Εποπτεύουσα αρχή 
Περιφέρεια Αττικής-∆/νση Ανάπτυξης 
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 
Γ.Ε.ΜΗ. : 068510103000 
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων 
Εταιριών 
31245/01/Β/94/250 
Αριθµός φορολογικού µητρώου 
094428956 

Τηλέµαχος ∆.Γεωργάκης  Πρόεδρος ∆.Σ.  
Μαριάννα ∆. Αντωνίου Αντιπρόεδρος 
Νικόλαος Ε. Βιολάκης Μέλος 
Ιωαννίδης Θ. Ιωάννης  Μέλος 
Κωνσταντίνος Ο. Γλύνης   Μέλος 

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 30.6.2022 
  
Συνεργαζόµενες Τράπεζες 
ALPHA BANK 
 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
DELOITTE  Α.Ε 
ΑΜ ΣΟΕΛ  Ε120 
Αλεξάνδρα Κωστάρα  
ΑΜ ΣΟΕΛ 19981 
 

 
2.  Βασικές λογιστικές αρχές 

2.1  Βάση παρουσίασης 
 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 - 31.12.2017 και έχουν συνταχθεί: 

α) σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.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. 
 

Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2016 και 2017, αφού ληφθούν υπόψη οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από 1.1.2017: 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταµειακών Ροών»: 
Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων (Κανονισµός 2017/1990/6.11.2017) 

Την 29.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 βάσει 
της οποίας µία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες να βοηθούν τους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι 
ταµειακές ροές ταξινοµούνται στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταµειακών ροών. Οι 
µεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταµειακές, 
περιλαµβάνουν: 

- τις µεταβολές που εντάσσονται στις ταµειακές ροές χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων, 
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- τις µεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών, 

- τις µεταβολές από συναλλαγµατικές διαφορές, 

- τις µεταβολές της εύλογης αξίας και 

- λοιπές µεταβολές. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήµατος»: Αναγνώριση 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες (Κανονισµός 
2017/1989/6.11.2017) 

Την 19.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 12 µε την 
οποία αποσαφήνισε τα ακόλουθα: 

• Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες χρεωστικών µέσων, τα οποία αποτιµώνται για λογιστικούς σκοπούς 
στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε εκπεστέες 
προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα µε το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία των 
στοιχείων µέσω της πώλησης ή της χρήσης τους. 

• Η ανακτησιµότητα µίας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασµό µε τις λοιπές 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόµος περιορίζει 
το συµψηφισµό συγκεκριµένων φορολογικών ζηµιών µε συγκεκριµένες κατηγορίες εισοδήµατος, οι 
σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται µόνο σε συνδυασµό µε άλλες 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας. 

• Κατά τον έλεγχο ανακτησιµότητας των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι 
εκπεστέες φορολογικές διαφορές µε τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι 
εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

• Οι εκτιµήσεις για τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαµβάνουν την ανάκτηση κάποιων 
στοιχείων ενεργητικού σε αξία µεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να 
αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί.  

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 

 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων  - κύκλος 2014-2016 (Κανονισµός 
2018/182/7.2.2018) 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 
Συµβούλιο εξέδωσε, την 8.12.2016, τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 12 µε τις οποίες διευκρίνισε πως οι 
οικονοµικές οντότητες δεν εξαιρούνται απ΄ όλες τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων του προτύπου 
αναφορικά µε τις συµµετοχές που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως κατεχόµενες προς πώληση (ή έχουν 
ενταχθεί σε µία οµάδα διάθεσης) ή ως διακοπείσες δραστηριότητες παρά µόνο από κάποιες 
συγκεκριµένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 

 

Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα κατωτέρω νέα 
πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων καθώς και τη ∆ιερµηνεία 22 των οποίων η εφαρµογή είναι 
υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την 01.01.2017 και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την 
Εταιρία. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 2 «Παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»: Ταξινόµηση και αποτίµηση των παροχών που εξαρτώνται από 
την αξία των µετοχών (Κανονισµός 2018/289/26.2.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 
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Την 20.6.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 2 µε 
το οποίο διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα: 

• κατά την αποτίµηση της εύλογης αξίας µίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των µετοχών και η 
οποία διακανονίζεται µε µετρητά, ο λογιστικός χειρισµός των επιπτώσεων από τους όρους 
κατοχύρωσης (vesting conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται µε την εκπλήρωση 
συγκεκριµένων προϋποθέσεων (non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που εφαρµόζεται στις 
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, 

• στις περιπτώσεις που η φορολογική νοµοθεσία επιβάλλει στην εταιρία να παρακρατά ένα ποσό 
φόρου (το οποίο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις αµοιβές που 
σχετίζονται µε την αξία της µετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις φορολογικές αρχές, η 
συναλλαγή στο σύνολό της θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µία παροχή που εξαρτάται από την αξία 
των µετοχών και η οποία διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους, αν ως τέτοια θα χαρακτηρίζονταν 
αν δεν υπήρχε το ζήτηµα του συµψηφισµού της φορολογικής υποχρέωσης, 

• στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία 
της µετοχής έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινοµηθούν από παροχές που καταβάλλονται µε 
µετρητά σε παροχές που καταβάλλονται µε τη µορφή συµµετοχικών τίτλων, η συναλλαγή θα πρέπει να 
λογιστικοποιηθεί ως παροχή που διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους από την ηµεροµηνία που 
πραγµατοποιείται η τροποποίηση.  

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

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 4 
«Ασφαλιστήρια συµβόλαια»: Εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 9 Χρηµατοοοικονοµικά Μέσα σε συνδυασµό 
µε το ∆ΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (Κανονισµός 2017/1988/3.11.2017) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 12.9.2016 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 4 µε την 
οποία διευκρινίζει ότι: 

- οι ασφαλιστικές εταιρίες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται µε την ασφάλιση, έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 9 έως την 1.1.2021 και 

- όλες οι εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια και υιοθετούν το ∆ΠΧΠ 9 έχουν τη δυνατότητα, 
έως ότου εφαρµόσουν το ∆ΠΧΠ 17, να παρουσιάζουν τις µεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιµων 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού στα λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρούνται 
απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσµατα. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 
(Κανονισµός 2016/2067/22.11.2016) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του 
οριστικού κειµένου του προτύπου ∆ΠΧΠ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο αντικαθιστά το 
υφιστάµενο ∆ΛΠ 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: 

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: 
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i. Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση 
των µέσων αυτών. Προβλέπονται οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιχειρησιακών µοντέλων: 
o επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηµατοοικονοµικών µέσων 
προκειµένου να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές τους ροές (hold to collect), 

o επιχειρησιακό µοντέλο του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο µε την είσπραξη συµβατικών 
ταµειακών ροών όσο και µε την πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (hold to 
collect and sell), 

o λοιπά επιχειρησιακά µοντέλα 

ii. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων.  

Προκειµένου ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο να καταταγεί στην κατηγορία της αποτίµησης στο 
αναπόσβεστο κόστος θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα τα εξής: 

• το µέσο να εντάσσεται σε επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο να έχει ως στόχο τη διακράτηση 
χρηµατοοικονοµικών µέσων προκειµένου να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές τους ροές, 

• οι συµβατικοί όροι που διέπουν το στοιχείο να προβλέπουν αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου 
και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες 
ηµεροµηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI). 

Αν ένα µέσο πληροί τα ανωτέρω κριτήρια αλλά διακρατείται τόσο µε σκοπό την πώληση όσο και µε 
σκοπό την είσπραξη των συµβατικών ταµειακών ροών θα πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία 
αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην 
καθαρή θέση. 

Τα µέσα που δεν εντάσσονται σε καµία από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες ταξινόµησης αποτιµώνται 
υποχρεωτικά στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

Επιπρόσθετα, το ∆ΠΧΠ 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 ∆ΠΧΠ 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 ∆ΛΠ 39, µε βάση το οποίο µία εταιρία αναγνωρίζει ζηµίες λόγω 
πιστωτικού κινδύνου µόνο όταν οι ζηµίες αυτές έχουν συµβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση 
των αναµενόµενων ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου. Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση ενός 
µέσου, αναγνωρίζονται οι αναµενόµενες ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου για τις αναµενόµενες ζηµίες 
12 µηνών. Στην περίπτωση, ωστόσο, που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών επιδεινωθεί σηµαντικά 
µετά την αρχική αναγνώριση ή στην περίπτωση των µέσων που χαρακτηρίζονται ως αποµειωµένα κατά 
την αρχική τους αναγνώριση, οι αναµενόµενες ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη 
τη διάρκεια ζωής των µέσων.  

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 ∆ΛΠ 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
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• 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 
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 ∆ΠΧΠ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων 
προτύπων και κυρίως του ∆ΠΧΠ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις. 

 

Αναφορικά µε τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ9 στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρίας αναφέρονται τα εξής: 

Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις της Εταιρίας αφορούν κατά κύριο λόγο τραπεζικές καταθέσεις όψεως 
και βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις προµηθειών της Εταιρίας ως αντάλλαγµα παρεχοµένων υπηρεσιών 
διαµεσολάβησης στην κατάρτιση συµβολαίων ασφαλίσεως πελατολογίου της Alpha Bank οι οποίες θα 
συνεχίσουν να αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και τη διάρκεια των 
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων της Εταιρίας, τους αντισυµβαλλοµένους καθώς και ότι ιστορικά δεν 
έχουν προκύψει ζηµίες πιστωτικού κινδύνου από τις εν λόγω απαιτήσεις, η Εταιρία εκτιµά ότι η 
επίπτωση από την αναγνώριση αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου δεν θα είναι σηµαντική. 

Οι νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την αποτίµηση καθώς και για την αποµείωση εφαρµόζονται 
αναδροµικά από 1.1.2018 χωρίς να υφίσταται απαίτηση αναµορφώσεως της συγκριτικής 
πληροφόρησης. Η Εταιρία δεν προτίθεται να αναµορφώσει τη συγκριτική πληροφόρηση στο πλαίσιο 
µετάβασης στο ∆ΠΧΠ 9. 

  

 

•Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9 
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»: Χαρακτηριστικά προεξόφλησης µε αρνητική αποζηµίωση (Κανονισµός 
2018/498/22.3.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 9 µε 
την οποία επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε 
χαρακτηριστικά αρνητικής αποζηµίωσης, που διαφορετικά θα αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, να αποτιµηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρύνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 9 
αποσαφηνίζει ότι οι συµβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι 
αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να 
καταβληθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI) 
ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συµβολαίου και ανεξάρτητα από το 
ποιο αντισυµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζηµίωση για την πρόωρη λήξη του 
συµβολαίου.   

Η επίπτωση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 9 στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας αναφέρθηκε 
ανωτέρω . 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15: «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 
(Κανονισµός 2016/1905/22.9.2016) 
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Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ∆ΠΧΠ 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 ∆ΠΧΠ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερµηνειών:  

• ∆ΛΠ 11 «Συµβάσεις κατασκευής» 

• ∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 

• ∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών» 

• ∆ιερµηνεία 15 «Συµβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων» 

• ∆ιερµηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και  

• ∆ιερµηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης» 

Η εταιρία έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα την διαµεσολάβηση στην κατάρτιση ασφαλιστικών 
συµβάσεων πελατολογίου της Alpha Bank. Το πλείστον των εσόδων της που αφορούν προµήθειες 
σχετιζόµενες µε διαµεσολάβηση στην κατάρτιση ασφαλιστικών συµβάσεων αναγνωρίζονται κατά την 
σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης και ως εκ τούτου δεν αναµένεται να έχουν µεταβολές στη χρονική 
αναγνώρισή τους. Ως εκ τούτου η εφαρµογή του προτύπου δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση 
στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15 «Έσοδα 
από συµβάσεις µε πελάτες»: ∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΠ 15 Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες 
(Κανονισµός 2017/1987/31.10.2017) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 12.4.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 15 µε 
την οποία διευκρίνισε κυρίως τα ακόλουθα: 

- πότε ένα υπεσχηµένο αγαθό ή υπηρεσία είναι διακριτό από λοιπές υποσχέσεις σε µία σύµβαση 
γεγονός που λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση για το αν το υπεσχηµένο αγαθό ή υπηρεσία 
συνιστά υποχρέωση απόδοσης, 

- µε ποιο τρόπο πρακτικά αξιολογείται αν η φύση της υπόσχεσης της εταιρίας συνιστά παροχή των 
υπεσχηµένων αγαθών ή υπηρεσιών (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολέα) ή διευθέτηση ώστε τρίτο 
µέρος να παρέχει τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολοδόχο), 
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- ποιος παράγοντας καθορίζει αν η εταιρία αναγνωρίζει το έσοδο διαχρονικά ή σε µία συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή στις περιπτώσεις των αδειών χρήσης επί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Τέλος, µε την τροποποίηση προστέθηκαν δύο πρακτικές λύσεις για τη µετάβαση στο ∆ΠΧΠ 15 όσον 
αφορά στις ολοκληρωµένες συµβάσεις στις οποίες εφαρµόζεται πλήρης αναδροµική εφαρµογή και όσον 
αφορά στις µεταβολές στις συµβάσεις κατά τη µετάβαση. 

Η επίπτωση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 15 στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας αναφέρθηκε 
ανωτέρω. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (Κανονισµός 
2017/1986/31.10.2017) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 13.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ∆ΠΧΠ 16 
«Μισθώσεις» το οποίο αντικαθιστά: 

• το ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις», 

• τη ∆ιερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση», 

• τη ∆ιερµηνεία 15 «Λειτουργικές µισθώσεις – Κίνητρα» και 

• τη ∆ιερµηνεία 27 «Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που εµπεριέχουν το νοµικό τύπο µίας 
µίσθωσης» 

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σηµαντικά τη λογιστική των µισθώσεων για τους µισθωτές ενώ στην ουσία 
διατηρεί τις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17 για τους εκµισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων 
απαιτήσεων, καταργείται για τους µισθωτές η διάκριση των µισθώσεων σε λειτουργικές και 
χρηµατοδοτικές. Οι µισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύµβαση µισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 
µήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισµό τους το δικαίωµα χρήσης του µισθωµένου στοιχείου καθώς και 
την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. Ο ανωτέρω χειρισµός δεν απαιτείται όταν η αξία 
του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαµηλή.  

 

Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου στις οικονοµικές 
της καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναταξινοµήσεις 
από ή στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων (Κανονισµός 2018/400/14.3.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 8.12.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 40 µε την 
οποία διευκρίνησε ότι µια οικονοµική οντότητα θα αναταξινοµήσει ένα περιουσιακό στοιχείο στην ή από την 
κατηγορία επενδυτικών ακινήτων όταν και µόνο όταν µπορεί να αποδειχθεί η αλλαγή στη χρήση. Αλλαγή 
στη χρήση υφίσταται όταν το περιουσιακό στοιχείο έχει τα κριτήρια ή πάψει να έχει τα κριτήρια που ορίζουν 
τι είναι επένδυση σε ακίνητα. Μια αλλαγή στην πρόθεση της διοίκησης για τη χρήση του περιουσιακού 
στοιχείου, από µόνη της, δεν είναι αρκετή για να αποδείξει αλλαγή στη χρήση. Επίσης, τα παραδείγµατα 
στον κατάλογο των περιπτώσεων που αποδεικνύουν την αλλαγή στη χρήση επεκτάθηκαν για να 
συµπεριλαµβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή και όχι µόνο ολοκληρωµένα ακίνητα. 

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

 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2014-2016 (Κανονισµός 2018/182/7.2.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2018 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 
Συµβούλιο εξέδωσε, την 8.12.2016, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 1 και ∆ΛΠ 
28.  
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Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

• ∆ιερµηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές» (Κανονισµός 2018/519/28.3.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 8.12.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την ∆ιερµηνεία 22. Η ∆ιερµηνεία 
πραγµατεύεται τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όταν µία εταιρία αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό στοιχείο 
του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που προκύπτει από την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής πριν η 
εταιρία να αναγνωρίσει το σχετικό στοιχείο του ενεργητικού, το έξοδο ή το έσοδο. Η ∆ιερµηνεία διευκρίνισε 
πως ως ηµεροµηνία της συναλλαγής, προκειµένου να καθοριστεί η συναλλαγµατική ισοτιµία που θα 
χρησιµοποιηθεί κατά την αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου, του εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να 
θεωρηθεί η ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης του µη νοµισµατικού στοιχείου του ενεργητικού ή των 
υποχρεώσεων (δηλαδή της προκαταβολής). Επίσης, στην περίπτωση που υφίστανται πολλαπλές 
προκαταβολές, θα πρέπει να ορίζεται διακριτή ηµεροµηνία συναλλαγής για κάθε πληρωµή ή είσπραξη. 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω ∆ιερµηνείας στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 

 

Επίσης, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και 
τροποποιήσεις προτύπων καθώς και τη ∆ιερµηνεία 23 τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. 

 

 

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

Ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής: ∆εν έχει ακόµα καθοριστεί 

Την 11.9.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 10 
και ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΠ 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 ∆ΠΧΠ 3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσµατά της µόνο 
εκείνο το µέρος του κέρδους ή της ζηµίας που σχετίζεται µε το ποσοστό 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 ∆ΛΠ 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. 

Την 17.12.2015 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ηµεροµηνία 
υποχρεωτικής εφαρµογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ηµεροµηνία 
υποχρεωτικής εφαρµογής θα προσδιοριστεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία από το Συµβούλιο των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσµατα του έργου που εκπονεί για τη 
λογιστική της µεθόδου της καθαρής θέσης. 
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Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές 
της καταστάσεις. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό 
καθεστώς ρύθµισης»  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2016 

Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΠ 14. Το νέο 
πρότυπο, που έχει προσωρινό χαρακτήρα, 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 ∆ιεθνών 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 ∆ΠΧΠ 14 
παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα 
σχετικά κονδύλια. 

Σηµειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να µην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν λόγω 
προτύπου αναµένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

•∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2021 

Την 18.5.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΠ 17 το οποίο 
αντικαθιστά το ∆ΠΧΠ 4 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια». Σε αντίθεση µε το ∆ΠΧΠ 4, το νέο πρότυπο εισάγει 
µία συνεπή µεθοδολογία αποτίµησης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι κυριότερες αρχές του ∆ΠΧΠ 7 
είναι οι ακόλουθες:  

Μία εταιρία: 

• προσδιορίζει ως ασφαλιστήρια συµβόλαια τις συµβάσεις εκείνες µε τις οποίες η οικονοµική 
οντότητα αποδέχεται σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από άλλο µέρος (τον αντισυµβαλλόµενο) 
συµφωνώντας να αποζηµιώσει τον αντισυµβαλλόµενο εάν ένα συγκεκριµένο αβέβαιο µελλοντικό συµβάν 
επηρεάζει αρνητικά τον αντισυµβαλλόµενο, 

• διαχωρίζει συγκεκριµένα ενσωµατωµένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία και 
διαφορετικές υποχρεώσεις απόδοσης από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια,  

• διαχωρίζει τις συµβάσεις σε οµάδες που θα αναγνωρίσει και θα αποτιµήσει, 

• αναγνωρίζει και αποτιµά τις οµάδες των ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε βάση: 

i. µια αναπροσαρµοσµένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών 
(ταµειακές ροές εκπλήρωσης) που ενσωµατώνει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις 
ταµειακές ροές εκπλήρωσης µε τρόπο που συνάδει µε τις παρατηρήσιµες πληροφορίες της αγοράς, 
πλέον (εάν αυτή η αξία είναι µια υποχρέωση) ή µείον (αν η αξία αυτή είναι περιουσιακό στοιχείο) 

ii. ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το µη δεδουλευµένο κέρδος στην οµάδα των συµβάσεων (το συµβατικό 
περιθώριο παροχής υπηρεσιών), 

• αναγνωρίζει το κέρδος από µια οµάδα ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου που η οικονοµική οντότητα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και καθώς η οικονοµική οντότητα 
αποδεσµεύεται από τον κίνδυνο. Εάν µια οµάδα συµβολαίων είναι ή καθίσταται ζηµιογόνος, η οντότητα 
αναγνωρίζει αµέσως τη ζηµία, 

• παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα έξοδα ασφαλιστικών υπηρεσιών 
και τα έσοδα ή έξοδα χρηµατοδότησης της ασφάλισης και  
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• γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να 
εκτιµήσουν την επίδραση που έχουν οι συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 17 
στην οικονοµική θέση, στη χρηµατοοικονοµική απόδοση και στις ταµειακές ροές της. 

 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 
• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» – 

Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών.  
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 
 
Την 7.2.2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19 µέσω 
της οποίας διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν 
προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 σε περίπτωση 
τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού, πρέπει να γίνει επαναυπολογισµός της καθαρής 
υποχρέωσης ή απαίτησης. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 προβλέπει ότι το τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο 
τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς, µετά την 
αλλαγή στο πρόγραµµα, θα πρέπει να υπολογιστούν µε βάση τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν 
κατά τον επανυπολογισµό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης, µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 
19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού στις απαιτήσεις 
αναφορικά µε τον περιορισµό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (asset ceiling). 

 

Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 
οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

•Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: 
Μακροπρόθεσµες επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήση στο ∆ΛΠ 28 
για να αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισµός των µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε µία συγγενή ή 
κοινοπραξία που περιλαµβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή κοινοπραξία – για τις 
οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 9, 
συµπεριλαµβανοµένου των απαιτήσεων αποµείωσης. Κατά την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 9, δεν θα πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη τυχόν προσαρµογές στη λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων επενδύσεων που 
έχουν προκύψει από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 28. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2015-2017 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 
Συµβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2017, 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. 

 

 

• ∆ιερµηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τους λογιστικούς χειρισµούς φόρου εισοδήµατος» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 7.6.2017 Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 23. Η ∆ιερµηνεία 
αποσαφηνίζει την εφαρµογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίµησης του ∆ΛΠ 12 όταν υπάρχει 
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αβεβαιότητα αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό του φόρου εισοδήµατος. Η ∆ιερµηνεία ειδικότερα 
διευκρινίζει τα εξής: 

• Μία οικονοµική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει  τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε 
συνδυασµό µε άλλες αβεβαιότητες ανάλογα µε το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την 
επίλυση της αβεβαιότητας.   

• Οι εκτιµήσεις που γίνονται αναφορικά µε τον έλεγχο των λογιστικών χειρισµών από τις 
φορολογικές αρχές θα πρέπει να βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν τα 
ποσά που έχουν δικαίωµα να εξετάσουν και στο ότι θα έχουν πλήρη γνώση της σχετικής 
πληροφόρησης όταν διενεργούν τον έλεγχο.  

• Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των φορολογικών 
βάσεων, των µη χρησιµοποιηθέντων φορολογικών ζηµιών,  των  µη χρησιµοποιηθέντων 
πιστωτικών φόρων και των φορολογικών συντελεστών η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να 
λάβει υπόψη της την πιθανότητα οι φορολογικές αρχές να αποδεχθούν την αβεβαιότητα στο 
χειρισµό του φόρου 

• Οι εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν λαµβάνουν 
χώρα αλλαγές στα γεγονότα και στις συνθήκες καθώς και όταν νέα πληροφόρηση καθίσταται 
διαθέσιµη. 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω ∆ιερµηνείας στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 

 
2.2. Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας 

Η εταιρία, στα πλαίσια εφαρµογής των λογιστικών της αρχών και της σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, διενεργεί εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν το ύψος των 
αναγνωρισθέντων εσόδων, εξόδων και στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η διενέργεια εκτιµήσεων και 
παραδοχών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αναγνώρισης λογιστικών µεγεθών που κυρίως σχετίζονται 
µε τα κάτωθι: 

- Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
- Ζηµιές αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών µέσων 
- Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
- Φόρος εισοδήµατος 
- Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 
Η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2017, βασίστηκε στην αρχή της 
συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern).  
 
 

Οι κυριότεροι παράγοντες που δηµιουργούν αβεβαιότητες σε ότι αφορά την εφαρµογή της εν λόγω αρχής 
σχετίζονται κυρίως µε το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς και µε τα επίπεδα 
ρευστότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του τραπεζικού συστήµατος.  

 

Η ρευστότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου καλύπτεται από την µεσοπρόθεσµη χρηµατοδότηση της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης («ΕΜΣ»), σύµφωνα µε τη συµφωνία που 
υπογράφτηκε στις 19.8.2015, υπό την προϋπόθεση υλοποίησης οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που 
αναµένεται να συνδράµουν στην οικονοµική σταθερότητα και βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονοµίας. Όσον αφορά το τραπεζικό σύστηµα, οι ανάγκες ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων 
υποστηρίζονται κυρίως από τους έκτακτους µηχανισµούς ρευστότητας του Ευρωσυστήµατος. Επιπλέον, το 
2015 επιβλήθηκαν περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων, που εξακολουθούν να υφίστανται έως την 
ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τις επιµέρους Πράξεις Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου που προσδιορίζουν την εφαρµογή τους.  

 

Η Εταιρία λαµβάνοντας υπόψη:  
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-την ολοκλήρωση των τεσσαρων  αξιολογήσεων του προγράµµατος οικονοµικής στήριξης της Ελληνικής 
οικονοµίας,   

 -τις θετικές εκτιµήσεις για την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Στήριξης τον Αύγουστο, 

-ότι οι περιορισµοί  στην κίνηση κεφαλαίων µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ηµεροµηνία έγκρισης 
των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της Εταιρίας, 
δεδοµένου ότι όλες οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος των τραπεζών 
(e Banking), 

-ότι τα χρηµατικά της διαθέσιµα είναι επαρκή και αναµένεται κατά το προσεχές χρονικό διάστηµα να 
εξυπηρετήσει οµαλά τις λειτουργικές της υποχρεώσεις, 

εκτιµά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της συνέχισης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεών.  

 
 

 
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, 

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 2017 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 µισθοδοτούµενο προσωπικό. 
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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 : 

α) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αφορούν προµήθειες είτε από ασφαλιστή είτε από διαµεσολαβητή οι 

οποίες αναγνωρίζονται κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης . 

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 και λοιπές απαιτήσεις 

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 Λοιπές Υποχρεώσεις 
 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κυρίως συµβατικές υποχρεώσεις προς τρίτους. Οι λοιπές 

υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να 

αναβάλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία της  

χρηµατοοικονοµικής θέσης. 
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2.12 Αποµείωση Χρηµατοοικονοµικών µέσων Ενεργητικού 
 

Η αποµείωση της αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων είναι µια από τις σηµαντικές 

αποφάσεις της ∆ιοίκησης η οποία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στις εκτιµήσεις και υποθέσεις που η 

∆ιοίκηση κάνει σχετικά την ύπαρξη αντικειµενικών ενδείξεων ότι δεν θα εισπραχθεί το σύνολο των 

συµβατικών απαιτήσεων. Ανάµεσα στους παράγοντες που συνεκτιµούνται για τέτοιες κρίσεις είναι η 

οικονοµική κατάσταση του αντισυµβαλλόµενου, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τυχόν καλυµµάτων,  τα 

τρέχοντα  επιτόκια της αγοράς, τεχνολογικές αλλαγές κ.α. 

 
 
2.13 Ορισµός συνδεδεµένων µερών 
 
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρίας, τα µέλη του ∆ιοικητικού 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%. 
 
2.14  Συγκριτικά στοιχεία 

Όπου κρίθηκε απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία αναπροσαρµόζονται για να καλύψουν αλλαγές στην 

παρουσίαση της τρέχουσας χρήσεως . 
∆εν υπάρχουν αναπροσαρµοσµένα συγκριτικά στοιχεία στην τρέχουσα χρήση. 
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Αποτελέσµατα 

 
3. Έσοδα από προμήθειες  

 

 

 

Το µεγαλύτερο µέρος των προµηθειών της εταιρίας προέρχεται από την ΑΧΑ Ασφαλιστική (µε βάση την 

τριµερή σύµβαση που ισχύει από 29.04.2004 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. Τόκοι και λοιπά έσοδα 

31.12.2017 31.12.2016

Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσμιακών 11.555,64 33.305,62

Σύνολο 11.555,64 33.305,62
 

Το µέσο επιτόκιο από τις καταθέσεις όψεως και προθεσµιακών για το 2017 ανήλθε σε 0,55% (2016 
0,85%). 

 
 

5. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  

31.12.2017 31.12.2016

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 21.876,49 23.586,62

Έξοδα δημοσιεύσεων 370,00 340,00

Διάφορα  έξοδα 1.060,31 2.235,66

Φόροι τέλη 4.072,82 3.533,87

Σύνολο 27.379,62 29.696,15

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως

 
 

31.12.2017 31.12.2016

AΧΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 873.829,57 921.416,82

ΓΕΝΚΑ ΑΕ 39.437,74 46.531,51

EULER HERMES EMPORIKI AE 33.489,96 34.546,05

ΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ 24.678,96 22.510,08

ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΕ 14.904,18 335,65

ΑΡΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 14.773,94 10.696,87

ΑΟΝ ΑΕ 5.690,66 4.739,14

ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΕ 3.746,38 0,00

ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ 2.068,12 0,00

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1.015,80 3.842,86

GENERALI AE 95,04 128,50

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00 2.091,05

Σύνολο 1.013.730,35 1.046.838,53

Από 1
η Ιανουαρίου έως
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Στο λογαριασµό Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών περιλαµβάνεται και αµοιβή 
αποσπασµένου υπαλλήλου . 

 

6. Έξοδα κόστους εργασιών 

 

 

 

Στη παρούσα χρήση σχηµατίστηκε πρόβλεψη για απαιτήσεις προµηθειών επί ανείσπρακτων 
ασφαλιστηρίων  συµβολαίων γενικών ασφαλίσεων που αφορούν προηγούµενες χρήσεις της ΑΧΑ 
Ασφαλιστικής. 
 
7. Φόρος εισοδήματος 

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη 
διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.) , ο 
συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των κερδών των νοµικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 
29%. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2015 και µετά. 
Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4472/19.05.2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και 
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και 
µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», προβλέπεται µείωση του φορολογικού 
συντελεστή από 29% που ισχύει σήµερα, σε 26%, στα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που 
αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Η µείωση αυτή 
αφορά τα εισοδήµατα που θα αποκτηθούν κατά το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2019, υπό την 
προϋπόθεση ότι σύµφωνα µε την εκτίµηση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, δεν προκαλείται απόκλιση από τους µεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς στόχους. 
 

Η συνολική επιβάρυνση για φόρους εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως αναλύεται 

ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθε

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

 

31.12.2017 31.12.2016

Ασφάλιστρα 6.741,88 7.466,98

Προμήθειες πωλήσεων 166.647,68 128.389,43

AXA 466.722,78 0,00

Διάφορα  έξοδα 55,00 58,00

Σύνολο 640.167,34 135.914,41

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως

31.12.2017 31.12.2016

Τρέχον φόρος εισοδήματος 244.010,23 265.214,74

Διαφορές φόρου προηγ. χρήσης 2.488,62 2.604,45

Φόρος εισοδήματος 246.498,85 267.819,19

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως
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    31/12/2017   31/12/2016 

Κέρδη προ φόρων  

 

357.739,03 

 

914.533,59 

          

Φόρος Εισοδήματος   29% 103.744,32  29% 265.214,74 

     

Αύξηση /(μείωση)προερχόμενη από :         

     

Εισόδημα μη υπαγόμενο στο φόρο     -    - 

     

     

Έξοδα μη εκπεστέα  39,21%  140.265,91    - 

 

Διαφορά φόρου προηγούμενης χρήσεως  

 

2.488,62   2.604,45 

Φόρος εισοδήματος στην κατάσταση     

αποτελεσμάτων  

 

246.498,85   267.819,19 

 
   

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. 

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

προβλέπεται να ισχύουν κατά το χρόνο ανάκτησής της. 

Η εταιρία  έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2009. Οι χρήσεις 2010 ως και 2011 θεωρούνται 

παραγεγραµµένες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1208/20.12.2017 της Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1006/05.1.2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια 

τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες 

εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να 

διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο.   

 Για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης 

ενώ για τη χρήση 2017 αναµένεται να ληφθεί φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης. 

Ως αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές  ενδέχεται, να επιβληθούν 

επιπλέον πρόστιµα και φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές τα 

ποσά των οποίων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν µε ακρίβεια. 

Με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, από τη χρήση 2011, οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία 

που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου 

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

του εν λόγω πιστοποιητικού υποβάλλεται στην ελεγχόµενη εταιρία οπωσδήποτε µετά την υποβολή της 

δήλωσης φόρου εισοδήµατος, το αργότερο εντός του πρώτου δεκαηµέρου του δέκατου µήνα από τη 

λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής περιόδου. Στη συνέχεια, το ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη σχετική βάση δεδοµένων που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 

Εσόδων το αργότερο έως το τέλος του δέκατου µήνα από τη λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής 

περιόδου.  

 

Με το άρθρο 56 του Ν. 4410/3.8.2016 για τις χρήσεις από 1.1.2016, η έκδοση του φορολογικού 

πιστοποιητικού καθίσταται προαιρετική. 
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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 ανά µετοχή να είναι ίδια. 

 

 

 
 

 

 

9. Απαιτήσεις από πελάτες 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Στη παρούσα χρήση σχηµατίστηκε πρόβλεψη για απαιτήσεις προµηθειών επί ανείσπρακτων 

ασφαλιστηρίων  συµβολαίων γενικών ασφαλίσεων που αφορούν προηγούµενες χρήσεις  της ΑΧΑ 

Ασφαλιστικής. 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 

Κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος 357.739,03   914.533,59 

Φόρος εισοδήματος (246.498,03)   (267.819,19) 

Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος 111.240,18   646.714,40 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία  10.000   10.000 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία  10.000   10.000 

Βασικά & προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή σε € 11,12   64,67 

31.12.2017 31.12.2016

AXA A.A.E. 162.926,43 572.592,18

GENERALI LIFE AEAZ 284,60 4.749,49

EULER HERMES  AE 4.344,73 6.480,55

EXECUTIVE INSURANCE BROKERS 3.280,97 3.280,97

ΓΕΝΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΕ 80.937,74 36.531,51

ΑΡΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 5.281,16 0,00

ΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ 4.761,54 0,00

ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΕΕ 2.079,68 0,00

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕ 1.265,80 0,00

ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΕ 8.194,33 0,00

ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ 960,10 0,00

ΑΟΝ ΓΚΡΙΣ  ΑΕ 378,51 346,74

                                                          Σύνολο 274.695,59 623.981,44
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10.  Λοιπές απαιτήσεις  

 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 

Απαιτήσεις από φόρο Εισοδήµατος και λοιποί  
  

 

παρακρατούµενοι φόροι 54.639,76  58.100,28 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 5.950,96 

 

5.951,65 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  0,00 

 

48.596,25 

                                                                      Σύνολο 60.590,72 

 

112.648,19 

 

 

 

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

31.12.2017 31.12.2016

Ταμείο 29,44 38,36

Καταθέσεις όψεως 2.707.080,26 283.492,39

Προθεσμιακή κατάθεση 0,00 1.900.000,00

                         Σύνολο 2.707.109,70 2.183.530,75
 

 

 

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  της εταιρίας  είναι CCC+. 
 

 
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. 

∆εν υπάρχουν µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο από την προηγούµενη χρήση. 

 

 
 

ii) Αποθεματικά 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 

- Τακτικό αποθεματικό 183.333,33 

 

183.333,33 

                                                    Σύνολο 183.333,33 

 

183.333,33 
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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 23η εταιρική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 προέκυψαν κέρδη € 111.240,18 τα οποία 

µαζί µε τα κέρδη εις νέο της προηγούµενης χρήσεως € 2.116.942,12  διαµορφώνουν τα αποτελέσµατα 

εις νέον της χρήσεως σε κέρδη  € 2.228.182,30. Τα αποτελέσµατα εις νέο είναι ελευθέρα προς διανοµή .  
 

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. 

Για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε πως δεν θα 

προτείνει διανοµή µερίσµατος.  

 

13. Λοιποί φόροι και τέλη 

31.12.2017 31.12.2016

ΕΦΚΑ  αμοιβών μελών Δ.Σ. 511,50 -

Χαρτ/μο αμοιβών μελών Δ.Σ. 18,01 18,00

Σύνολο 529,51 18,00
 

 

14. Λοιπές υποχρεώσεις   

31.12.2017 31.12.2016

Πιστωτές Διάφοροι 41.941,23 42.857,53

Λοιπά Έξοδα Δεδουλευμένα 38.409,64 27.009,40

Σύνολο 80.350,87 69.866,93

 
 

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. 
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Πρόσθετες Πληροφορίες 
 
15. ∆ιαχείριση 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 κυρίως από απαιτήσεις κατά πελατών 

της.  

 Η εταιρία θεώρει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος πού απορρέει από τα Ταµειακά Ισοδύναµα τα οποία 

τοποθετούνται αποκλειστικά στη µητρική εταιρία ΑLPHA BANK είναι εξαιρετικά χαµηλός . 
 

β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 

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 χρηµατοοικονοµικά 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 : 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017 31.12.2016

Καταθέσεις όψεως 2.707.080,26 283.492,39

Προθεσμιακή κατάθεση 0,00 1.900.000,00

Δεδουλευμένοι τόκοι 0,00 2.992,50

2.707.080,26 2.186.484,89

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2017 31.12.2016

Λοιπές Υποχρεώσεις 2.200,34 2.200,34

2.200,34 2.200,34

ΕΞΟΔΑ

31.12.2017 31.12.2016

Λοιπά Έξοδα 3.797,68 3.793,58

3.797,68 3.793,58

ΕΣΟΔΑ

31.12.2017 31.12.2016

Τόκοι καταθέσεων 11.555,64 33.305,62

11.555,64 33.305,62

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως

 

Οι αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 

ανέρχονται σε € 6.000,00 (31η ∆εκεµβρίου 2016 : € 6.000,00). Επίσης, δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια 

σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου και σε συγγενείς 

αυτών, καθώς και σε λοιπά συνδεδεµένα µέλη.  

Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας:  

Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ασκεί σηµαντική επιρροή στην Alpha Bank AE, 

την τελική οικονοµική οντότητα που ασκεί έλεγχο στην Εταιρία. Ειδικότερα στα πλαίσια του 

Ν.3864/2010, το ΤΧΣ απέκτησε συµµετοχή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και σε σηµαντικές 

Επιτροπές της Alpha Bank ΑΕ. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, το ΤΧΣ και οι θυγατρικές του 

εταιρίες θεωρούνται συνδεδεµένα µέρη της Εταιρίας. 

∆εν υπάρχουν συναλλαγές της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µε το ΤΧΣ µέρη κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αναφοράς . 
 

 

 

17. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 
 
i) Νοµικά Θέµατα: 

∆εν υπάρχουν εκκρεµείς υποθέσεις οι οποίες αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στη 

χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας. 

∆εν υπάρχουν ενέχυρα ή άλλα βάρη σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας.  
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ii) Φορολογικά Θέµατα: 

Η εταιρία  έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2009. Οι χρήσεις 2010 ως και 2011 

θεωρούνται παραγεγραµµένες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1208/20.12.2017 

της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1006/05.1.2016 δεν εξαιρούνται 

από την διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές οι 

επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξή. Συνεπώς οι 

φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο.   

 Για τις χρήσεις 2012 έως και 2016 έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση 

επιφύλαξης ενώ για τη χρήση 2017 αναµένεται να ληφθεί φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς 

διατύπωση επιφύλαξης. 
 
 
iii) ∆εσµεύσεις 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: 
 

 

 31.12.2017  31.12.2016 

Εντός ενός έτους 198,96  49,74 

Πέραν του έτους και µέχρι πέντε έτη 248,70  - 

Πέραν των πέντε ετών -  - 

Σύνολο 447,66   49,74 
    

 
iii) ∆εσµεύσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις:  

∆εν υφίστανται δεσµεύσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 
 
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 στις παραγράφους 2 και 32 του 

Ν.4308/2014. 

 
 31.12.2017  31.12.2016 

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 6.000,00  6.000,00 

Αμοιβές σχετικές με φορολογικό πιστοποιητικό 5.000,00  5.000,00 

  11.000,00  11.000,00 
    

 
19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 

Εταιρία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). 
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Αθήναι,  5 Σεπτεμβρίου   2018 

 

   

Ο Πρόεδρος του 

 Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Η Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

H Οικονομική  Διευθύντρια 

   

   

   

Τηλέμαχος Δ. Γεωργάκης.  Μαριάννα Δ. Αντωνίου Ιωάννου  Ε. Ζωή 

Α∆Τ Χ 074359 Α.Δ.Τ.  Χ 694507 Α.Δ.Τ. Χ  553679 

  Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε.Α΄ Τάξης 29994 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να υποβάλουμε στην κρίση σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 

2017 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 

της ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ (η Εταιρία). 

 

 Αναλυτικά τα διάφορα κονδύλια των Oικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 έχουν ως 

εξής: 

 

1. Λογαριασμοί Ενεργητικού   

 Το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρίας ανέρχεται τη 31.12.2017, στο ποσό των ευρώ 

3.042.396,01 (χρήση 2016 ευρώ 2.920.160,38). Τα κυριότερα κονδύλια αναλύονται ως εξής: 

     

1.1 Ενσώματα πάγια  

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

            2017. 

             

1.2 Απαιτήσεις από πελάτες   

 Αφορούν σε χρεωστικά υπόλοιπα προμηθειών 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: 

 

 

31.12.2017   31.12.2016 

AXA A.A.E. 162.926,43 

 

572.592,18 

GENERALI LIFE AEAZ  284,60 

 

4.749,49 

EULER HERMES  AE 4.344,73 

 

6.480,55 

EXECUTIVE INSURANCE BROKERS  3.280,97 

 

3.280,97 

ΓΕΝΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΕ  80.937,74 

 

36.531,51 

ΑΡΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 5.281,16 

 

0,00 
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ΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ 4.761,54 

 

0,00 

ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΕΕ 2.079,68 

 

0,00 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕ 1.265,80 

 

0,00 

ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΕ 8.194,33 

 

0,00 

ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ 960,10 

 

0,00 

ΑΟΝ ΓΚΡΙΣ  ΑΕ 378,51 

 

346,74 

                                                          Σύνολο 274.695,59 

 

623.981,44 

 

 

Στη παρούσα χρήση σχηµατίστηκε πρόβλεψη για απαιτήσεις προµηθειών επί ανείσπρακτων 
ασφαλιστηρίων  συµβολαίων γενικών ασφαλίσεων της ΑΧΑ Ασφαλιστικής  που αφορούν 
προηγούµενες χρήσεις, η οποία επηρέασε κατά κύριο λόγο τα χρηµατοοικονοµικά 
αποτελέσµατα της Εταιρίας και την  µείωση των κερδών χρήσεως 2017 έναντι της 
προηγουµένης χρήσεως. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Λοιπές Απαιτήσεις   

             

       Οι λοιπές απαιτήσεις  αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 

Απαιτήσεις από φόρο Εισοδήµατος και λοιποί  
  

 

παρακρατούµενοι φόροι 54.639,76  58.100,28 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 5.950,96 

 

5.951,65 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  0,00 

 

48.596,25 

                                                                      Σύνολο 60.590,72 

 

112.648,19 

 

 

 

1.5 Ταμείο και διαθέσιμα  

             

 Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρίας ανέρχονται την 31.12.2017 σε ευρώ 

2.707.109,70 (χρήση 2016 ευρώ 2.183.530,75) και αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 

Ταμείο 29,44 

 

38,36 

Καταθέσεις όψεως 2.707.080,26 

 

283.492,39 

Προθεσμιακή κατάθεση 0,00 

 

1.900.000,00 

                         Σύνολο 2.707.109,70 

 

2.183.530,75 

 

2. Λογαριασμοί Παθητικού 
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     Το σύνολο του παθητικού της Εταιρίας ανέρχεται την 31.12.2017, στο ποσό των ευρώ 3.042.396,01 

( χρήση 2016 €2.920.160,38). Τα κυριότερα κονδύλια αναλύονται ως εξής: 

 

 

2.1 Κεφάλαιο και αποθεματικά 

  

 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, την 31.12.2017, σε ευρώ 550.000,00 και διαιρείται 

σε 10.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 55,00 εκάστη. 

 

           Η καθαρή θέση της εταιρίας ανέρχεται, την 31.12.2017, σε ευρώ 2.961.515,63 (χρήση 2016: ευρώ  

2.850.275,45) και έχει ως εξής :   

 

 

 

        31.12.2017 

 

31.12.2016 

Μετοχικό κεφάλαιο               550.000,00 

 

550.000,00 

Τακτικό αποθεματικό 183.333,33   

 

183.333,33   

Κέρδη εις νέο 2.228.182,30 

 

2.116.942,12 

                         Σύνολο 2.961.515,63 

 

2.850.275,45 

 

2.2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

   

 Το υπόλοιπο του λογαριασμού ‘‘Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις’’ ανέρχεται, την 31.12.2017, σε 

ευρώ 80.880,38 ( χρήση 2016: ευρώ 69.884,93) και αφορά σε: 

 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 

Πιστωτές Διάφοροι  41.941,23 

 

42.857,53 

Λοιπά Έξοδα Δεδουλευμένα  38.409,64 

 

27.009,40 

Λοιποί φόροι και τέλη  529,51  18,00 

Σύνολο 80.880,38 

 

69.884,93 

                                            

3. Αποτελέσματα χρήσεως 

 

3.1 Έσοδα 

Το σύνολο των εσόδων της εταιρίας ανέρχεται, την 31.12.2017, σε ευρώ 1.025.285,99                          ( 
χρήση 2016: ευρώ 1.080.144,15)» και αναλύεται ως εξής: 

 

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως 

 

31.12.2017   31.12.2016 

AΧΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 873.829,57 

 

921.416,82 

ΓΕΝΚΑ ΑΕ 39.437,74 

 

46.531,51 

EULER HERMES EMPORIKI AE 33.489,96 

 

34.546,05 

ΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ 24.678,96 

 

22.510,08 
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ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΕ 14.904,18 

 

335,65 

ΑΡΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ  14.773,94 

 

10.696,87 

ΑΟΝ ΑΕ  5.690,66 

 

4.739,14 

ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΕ 3.746,38 

 

0,00 

ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ  2.068,12 

 

0,00 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  1.015,80 

 

3.842,86 

GENERALI AE  95,04 

 

128,50 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  0,00   2.091,05 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  11.555,64  33.305,62 

Σύνολο 1.025.285,99 

 

1.080.144,15 

 

 

 

 

3.2 Έξοδα 

  

Το σύνολο των εξόδων της εταιρίας ανέρχεται, την 31.12.2017 σε ευρώ 667.546,96 

 ( χρήση 2016: ευρώ 165.610,56)  και αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως 

 

31.12.2017   31.12.2016 

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 21.876,49 

 

23.586,62 

Έξοδα δημοσιεύσεων 370,00 

 

340,00 

Διάφορα  έξοδα 1.060,31 

 

2.235,66 

Φόροι τέλη  4.072,82 

 

3.533,87 

Ασφάλιστρα  6.741,88  7.466,98 

Προμήθειες πωλήσεων  166.647,68  128.389,43 

ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Α.Ε. 466.722,78  0,00 

Διάφορα έξοδα  55,00  58,00 

Σύνολο 667.546,96 

 

165.610,56 

   

 

Στη παρούσα χρήση σχηµατίστηκε πρόβλεψη για απαιτήσεις προµηθειών επί ανείσπρακτων 
ασφαλιστηρίων  συµβολαίων γενικών ασφαλίσεων της ΑΧΑ Ασφαλιστικής  που αφορούν 
προηγούµενες χρήσεις , η οποία επηρέασε κατά κύριο λόγο τα χρηµατοοικονοµικά 
αποτελέσµατα της Εταιρίας και την  µείωση των κερδών χρήσεως 2017 έναντι της 
προηγουµένης χρήσεως. 
 

 

 

 



ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.   
Οικονομικές Καταστάσεις  

της  31
ης

 Δεκεμβρίου 2017 

  

 

 
 

39  

 

4. Καθαρά κέρδη 

   

Μετά την αφαίρεση του συνόλου των εξόδων ευρώ 667.546,96 από το σύνολο των εσόδων ευρώ 

1.025.285,99 τα καθαρά κέρδη, προ φόρων, της 23
ης

 εταιρικής χρήσεως ανέρχονται σε ευρώ 

357.739,03 ( χρήση 2016: ευρώ 914.533,59) 

 . 

 

Τα κέρδη μετά τη αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ευρώ 246.498,85  ( χρήση 2016: ευρώ 267.819,19)  

ανέρχονται σε ευρώ 111.240,18 ( χρήση 2016: ευρώ 646.714,40). 

  

 

Για τη χρήση 2017 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να  µη 

διανεµηθεί  µέρισµα από τα κέρδη της χρήσεως.  

 

 

 

 

5. Διαχείριση κινδύνων 

          

Η εταιρία δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναγνώριση, μέτρηση και διαχείριση των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων που την αφορούν όπως είναι ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς 

,συνεργαζόμενη με την Μονάδα Διαχειρίσεως κινδύνων  του Ομίλου της Alpha Bank .Ο κίνδυνος 

συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο συγκέντρωσης πελατείας καθόσον κύριος πελάτης της 

Εταιρίας είναι η ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας κρίνεται περιορισμένoς ενώ γίνεται επαρκής διαχείριση των διαθέσιμων 

της προκειμένου να καλύπτονται οι υποχρεώσεις της . 

 

 

 

      

6. Προοπτικές εργασιών της εταιρίας 

 

Η πρόσκτηση νέων εργασιών κυρίως μέσω των Επιχειρηματικών Κέντρων της ALPHA 

BANK  αναμένεται να κυμανθεί στο ίδιο επίπεδο με των προσφάτων χρήσεων. Επίσης προβλέπεται 

παρεμφερή  τιμολόγηση των ασφάλιστρων  στους επιχειρηματικούς κινδύνους, εξακολουθώντας 

να υφίστανται πιέσεις στο ύψος των ασφαλίστρων λόγω των οικονομικών συνθηκών και του 

οξύτατου ανταγωνισμού στη ασφαλιστική αγορά. Ως  αποτέλεσμα των ανωτέρω, δεν προβλέπεται 

σημαντική διαφοροποίηση  στο καθαρό έσοδο προμηθειών της Εταιρίας που αποτελεί τον κύκλο 

εργασιών της. Τέλος, με την υιοθέτηση της νέας οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ( 

IDD) που πρόκειται να ισχύσει από 1.10.2018, θα επανεξετασθεί το πλαίσιο λειτουργίας της 

Εταιρίας με βάση τις συνθήκες που διαμορφώνονται. 

 

 

7. Οψιγενή γεγονότα 
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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.       

    

 

8.   Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

                                                                                                                                             2017          2016     

• Κέρδη προ φόρων προς κύκλος εργασιών                                            0,35             0,85 

• Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     37,62           41,79 

 

 

9. Λοιπά Θέματα 

 

• Η Εταιρία δεν διαθέτει συνάλλαγμα και Υποκαταστήματα 

• Η Διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων γίνεται αποτελεσματικά από το Διοικητικό 

Συμβούλιο με υποστήριξη όπου απαιτείται από την Alpha Bank (Λεπτομερή περιγραφή των 

κινδύνων στη σημείωση 15 επί των Οικονομικών Καταστάσεων) 

• Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται στη σημείωση 16 επί των Οικονομικών 

Καταστάσεων  

• Η Εταιρία δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

• Η Εταιρία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές ούτε η ίδια ούτε με πρόσωπο που ενεργεί στο 

όνομά του για λογαριασμό της 

• Λόγω της φύσης των εργασιών της, δεν υφίστανται περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα για 

την Εταιρία 

 

 

 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων που 

τέθηκαν το 2017 και στην δημιουργία προϋποθέσεων προόδου για το 2018 και σας προσκαλεί να 

εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως, από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 Δεκεμβρίου 

2017, και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 

αυτή. 

 

Αθήναι 05 Σεπτεμβρίου 2018  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

                        

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ    

 


