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  ΕΤΗΣΙΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
2021 (1/1/2021 - 31/12/2021) (Δήλωση, βάσει του άρθρου 29 
παρ. 3  του Ν. 4308/2014) 

 
 
 

Η διοίκηση της εταιρείας «VICTORY PROMISE ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δηλώνει, ότι οι συνημμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 
2021, έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 
και είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, στις 03/10/2022. 

 
Αγία Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2022 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  
  
  
  
  
  

Ιωάννης Μαργιούκλας Απόστολος Παπαηλίου 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 

VICTORY PROMISE ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με επιφύλαξη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «VICTORY 
PROMISE ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες 
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, την κατάσταση αποτελεσμάτων 
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την ενδεχόμενη  επίπτωση του πρώτου θέματος και την 
επίπτωση του δεύτερου θέματος, που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας «Βάση 
για γνώμη με επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «VICTORY PROMISE 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 
τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.   
 
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 
1) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, για τα μη παραγραφέντα φορολογικά 
αντικείμενα έως και τη χρήση 2021 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές και κατά 
συνέπεια τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η 
εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που 
πιθανόν θα καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική 
πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει 
εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
2) Τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως επιβαρύνθηκαν κατά € 130.000,00, με διαγραφές 
απαιτήσεων, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα προηγούμενων 
χρήσεων.  
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον 
έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 
 
Έμφαση Θέματος  
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας 
στη σημείωση 24 που παρατίθεται στο Προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
αναφορικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις από δικαστικές διενέξεις, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
Στις χρήσεις 2021 και 2022 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 33,33% του μετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας, έχουν ασκήσει αγωγή (33379-6503-2021) ακύρωσης της Γ.Σ. της 16.1.2021 
(άρθρο 137 Ν.4548/2018) κατά της εταιρείας,  αγωγή (25089-2474-2022) ακύρωσης της 
τακτικής Γ.Σ. της 29.10.2021 (άρθρο 137 Ν. 4548/2018) κατά της εταιρείας και αίτηση 
(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)  (60903-6892-2022) με αίτημα παροχή πληροφοριών 
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ενόψει Γ.Σ. 29.10.2021 (άρθρο 141 Ν. 4548/2018), κατά της εταιρείας και κατά των μελών του 
Δ.Σ.. 
Στη χρήση 2021, η εταιρεία έχει ασκήσει αγωγή (73346-10754-2021) αδικαιολόγητου 
πλουτισμού από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (για ποσό € 27.787,81), σε εταιρεία, της 
οποίας εταίροι είναι οι ανωτέρω μέτοχοι που εκπροσωπούν το 33,33% του μετοχικού της 
κεφαλαίου. 
Στην παρούσα χρονική στιγμή, το αποτέλεσμα των ανωτέρω δικαστικών διενέξεων δεν μπορεί 
να προβλεφθεί αξιόπιστα. 
 
Άλλο θέμα 
Η χρήση 2021 είναι η πρώτη χρήση που ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, κατά συνέπεια οι 
συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις δεν είναι ελεγμένες. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, 
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 
από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για 
την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να 
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 
προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές 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 ΔΠΕ, 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 χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις.  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ 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 

χρηματοοικονομικές 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 τη 
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας. 
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 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 
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 Εταιρείας να συνεχίσει τη 
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών 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 Εταιρεία να παύσει 
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς 
και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 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. 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού 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 Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το 
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
που έληξε την 31.12.2021. 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «VICTORY 
PROMISE ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, 
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου. 
 
 
 
 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2022 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
Ιωάννης Εμμ. Μπιτζαράκης 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 23141 
 ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.  

Μιχαλακοπούλου 4, 115 28 Αθήνα 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 159 
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  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 Σημείωση 2021 2020 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία       

Ενσώματα πάγια       
Λοιπός εξοπλισμός 3 20.780,74 21.395,25 
        
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία       

Δάνεια και απαιτήσεις 4 6.630,00 3.855,00 
        
Σύνολο μη κυκλοφορούντων   27.410,74 25.250,25 
        
Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 5 272.763,61 308.345,15 
Λοιπές απαιτήσεις 6 16.137,67 67.480,65 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7 347.257,19 239.285,50 
Σύνολο   636.158,47 615.111,30 
Σύνολο κυκλοφορούντων   636.158,47 615.111,30 
Σύνολο ενεργητικού   663.569,21 640.361,55 
        
Καθαρή θέση       
Καταβλημένα κεφάλαια       
Κεφάλαιο 8 125.100,00 125.100,00 
        
Αποθεματικά και αποτελέσματα 
εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 9 16.933,31 16.933,31 
Αποτελέσματα εις νέο 9 158.341,79 153.267,83 
Σύνολο   175.275,10 170.201,14 
        
Σύνολο καθαρής θέσης   300.375,10 295.301,14 
        
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Δάνεια 10 0,00 50.000,00 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11 0,00 63.000,00 
Σύνολο   0,00 113.000,00 
        
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Βραχυπρόθεσμο μέρος 
μακροπροθέσμων δανείων 10 50.000,00 0,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις 12 182.933,39 131.588,22 
Φόρος εισοδήματος 13 19.780,83 32.650,99 
Λοιποί φόροι και τέλη 14 67.538,07 52.488,37 
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Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 15 13.876,32 10.187,69 
Λοιπές υποχρεώσεις 16 27.086,50 200,13 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 17 1.979,00 4.945,01 
Σύνολο   363.194,11 232.060,41 
        
Σύνολο υποχρεώσεων   363.194,11 345.060,41 
Σύνολο καθαρής θέσης, 
προβλέψεων και υποχρεώσεων   663.569,21 640.361,55 

 
 

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 
 
 
  Σημείωση 2021 2020 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 18.1 2.424.287,02 2.097.667,66 
Κόστος πωλήσεων 18.2 -1.701.488,91 -1.516.506,73 
Μικτό αποτέλεσμα   722.798,11 581.160,93 
Λοιπά συνήθη έσοδα 18.1 36.225,00 0,00 
    759.023,11 581.160,93 
Έξοδα διοίκησης 18.2 -540.905,23 -426.402,38 
Έξοδα διάθεσης 18.2 -47.793,26 -7.407,73 
Λοιπά έξοδα και ζημιές 18.2 -131.963,89 -104.126,27 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 18.1 86,25 510,96 
Αποτελέσματα προ τόκων και 
φόρων   38.446,98 43.735,51 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 18.1 31,54 41,56 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 18.2 -3.771,45 -3.981,75 
Αποτέλεσμα προ φόρων   34.707,07 39.795,32 
Φόροι εισοδήματος 12 -29.633,11 -34.781,18 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 
φόρους   5.073,96 5.014,14 
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  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
Η εταιρεία «VICTORY PROMISE ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
βάσει του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται ως μικρή οντότητα. Με βάση το άρθρο 30 παρ. 9, 
παρέχει τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3 έως και 8, 10, 13, 14, 16 έως και 18, 23(α) 
και 25 του άρθρου 29. Τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29, δύναται να μην τις παρέχει. 
 

1. Γενικές πληροφορίες (Άρθρο 29 παρ. 3). 
 
Η εταιρεία «VICTORY PROMISE ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(στο εξής «η εταιρεία») συστάθηκε το 2012 (ΦΕΚ 804/2.2.2012 τ. Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.), 
από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «VICTORY PROMISE 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία είχε ιδρυθεί το 
2006 (ΦΕΚ 3277/19.5.2006 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στο Δήμο 
Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Σολωμού 3, όπου βρίσκονται τα γραφεία της, υπάγεται στην 
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και έχει Α.Φ.Μ. 998684101. Η εταιρεία στις 14 Απριλίου 2021, ίδρυσε 
υποκατάστημα στην Ρόδο επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 28. Η διάρκεια της εταιρείας λήγει 
την 31.12.2031. 
 
Σκοποί της εταιρίας είναι: 
1) Η πρακτόρευση ασφαλειών, ήτοι η ανάληψη με σύμβαση έναντι προμηθείας ασφαλιστικών 
εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η 
παρουσίαση, πρόταση, προπαρασκευή, προσυπογραφή ή σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων 
είτε από την ίδια την εταιρία διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μίας η 
περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Επίσης η παροχή στον ασφαλισμένο κάθε 
αναγκαίας συνδρομής κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την 
επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. 
2) Το έργο του «Συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων», ήτοι η άσκηση της δραστηριότητας 
της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων, τους οποίους 
η εταιρία επιλέγει και προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία, και, στη 
συνέχεια εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους, με σκοπό να διασφαλίσει την εκ μέρους τους 
εφαρμογή των σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, χωρίς να συμβάλλεται η ίδια με αυτούς. 
3) Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τα παραπάνω.  
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρία μπορεί:  
α) να συνεργάζεται και με άλλες επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει εταιρίες ανεξάρτητα από το 
σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο καθώς και να ιδρύει εταιρίες με οποιαδήποτε επιχειρηματική 
δραστηριότητα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.  
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. 
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. 
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή 
σκοπό. 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο  εσωτερικό της χώρας. 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3 
Οκτωβρίου 2022 και έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)   
Ν.4308/2014.  
Η εταιρεία, δεν συμμετέχει σε  άλλες εταιρείες, ούτε η ίδια είναι θυγατρική άλλης εταιρείας. 
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2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία (Άρθρο 29 παρ. 
4, 5). 

 2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021 αφορούν τη χρήση 2021 και 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα  με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  (ΕΛΠ) Ν.4308/2014. 
 
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους 
που παρουσιάζονται. 
 
Η εταιρεία κατατάσσεται ως μικρή οντότητα, με βάση το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα και τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2019 
και 2020 και έχει υποχρέωση για την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, οι οποίες είναι οι εξής:  
1) Ο Ισολογισμός (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης),  
2) Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και 
3) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις). 
 
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, διότι η εταιρεία  διενήργησε 
σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο της προοπτική της ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα. Η κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 
4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων 
και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα 
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και τα 
παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις/περιόδους. Σημαντικές 
παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν 
επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό 
συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά 
γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Κατά την άποψη της διοίκησης, ο 
κίνδυνος, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις, να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές 
αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες, είναι 
σημαντικά περιορισμένος. Βάσει του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρείες 
είναι υποχρεωμένες να παρουσιάσουν συγκριτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, 
τουλάχιστον για μία χρήση/περίοδο.  
 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1-31.12.2021, περιλαμβάνουν 
συγκριτική πληροφόρηση, η οποία είναι: 
 
 Για τον Ισολογισμό (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης), η 31.12.2020 (1.1.-

31.12.2020). 
 Για την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, η 31.12.2020 (1.1.-31.12.2020). 

 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις 
οποίες  εφάρμοσε  η Εταιρεία, παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους. 

 2.2  Πληροφόρηση κατά τομέα 
Η δραστηριότητα της Εταιρείας, διενεργείται αποκλειστικά στην Ελλάδα είναι ομοιογενής και 
συνεπώς θεωρείται ως ένας τομέας. 
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       2.3  Συναλλαγματικές μετατροπές  
 
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, αποτιμώνται με χρήση του 
νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό 
νόμισμα). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το 
λειτουργικό νόμισμα της  εταιρείας. 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των 
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (spot exchange rate).   
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 
τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
Η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε άλλα νομίσματα εκτός  Ευρώ. 

      2.4  Ενσώματα πάγια 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος 
κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων 
παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 
επιχείρηση και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται, υπόκεινται 
σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία 
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία 
τους δεν θα ανακτηθεί.  
Οι προσθήκες σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται σύμφωνα με την περίοδο μίσθωσης. Οι 
αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή 
μέθοδο μέσα στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους που έχει ως εξής: 
 
- Μηχανολογικός εξοπλισμός 10  χρόνια 
- Αυτοκίνητα – Οχήματα 6 - 9 χρόνια 
- Μηχανογραφικός εξοπλισμός και  
  λοιπός  εξοπλισμός (έπιπλα &λοιπά)  10  χρόνια 
-Εξοπλισμός Η/Υ κύριος και περιφερειακός 
 και λογισμικό 5 χρόνια 
 
Πάγια αξίας κτήσεως έως € 1.500,00, μπορούν να αποσβένονται εφάπαξ, στο έτος απόκτησής 
τους, δηλαδή η ωφέλιμη ζωή τους, θεωρείται ένα έτος. Δεν έχουν υπολογισθεί υπολειμματικές 
αξίες ενσωμάτων παγίων.  
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων  παγίων υπερβαίνουν  την  ανακτήσιμη  αξία  τους, οι 
διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση των ενσώματων  παγίων, οι διαφορές μεταξύ του  τιμήματος  που 
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 
αποτελέσματα.   

 2.5  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 Λογισμικό 
Τα λογισμικά προγράμματα και οι άδειες λογισμικού, αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον 
τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία έχει καθορισθεί σε 5 χρόνια. 
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 2.6 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά) και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά 
βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. Τα λοιπά χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις»), επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες 
απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

 2.7  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
Η εταιρεία με βάση δυνατότητα που παρέχεται από το Ν.4308/2014, δεν αναγνωρίζει 
αναβαλλόμενο φόρο, σε κανένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση των οικονομικών 
καταστάσεων.  

 2.8  Απαιτήσεις από πελάτες (εμπορικές απαιτήσεις) και λοιπές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες αρχικά καταχωρούνται στην αξία της παροχής υπηρεσιών και οι 
λοιπές απαιτήσεις αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους, που  συμπίπτει με την ονομαστική 
αξία τους. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρισης, οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος 
κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. Τυχόν ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς 
απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε 
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της 
ζημίας απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλούμενων με το 
πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσματα. Κατά την εκάστοτε περίοδο και ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων εκτιμάται βάσει των δεδομένων που 
υπάρχουν και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες  που είναι πιθανόν να συμβούν και μπορούν 
να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση ή 
ωφέλεια των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων 
πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης. Απαιτήσεις που εκτιμώνται ως 
ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται. 

 2.9  Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως 
και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής  ρευστοποιησιμότητας  και χαμηλού 
ρίσκου. 

 2.10   Μετοχικό κεφάλαιο,  αποθεματικά και υπόλοιπο κερδών εις νέο 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, 
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), 
σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 
Σύμφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία τακτικού 
αποθεματικού, κατά το ποσό που ισούται µε το 5% των ετήσιων, μετά από φόρους κερδών,  
είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το 1/3 του μετοχικού 
κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό προορίζεται προς κάλυψη των σωρευµένων ζημιών,  
διανέμεται µόνο κατά τη διάλυση της εταιρείας αφού πρώτα καλυφθούν οι σωρευµένες  ζημιές.  
Το υπόλοιπο κερδών εις νέο, αφορά σε αδιανέμητα κέρδη της κλειόμενης και προηγούμενων 
χρήσεων.  

 2.11  Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές καταχωρούνται στην αξία αγοράς και οι λοιπές υποχρεώσεις 
καταχωρούνται στο κόστος τους, που  συμπίπτει με την ονομαστική αξία τους.  
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Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εφόσον η εξόφληση τους 
πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου έτους, διαφορετικά ταξινομούνται  στις μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις.  

 2.12  Παροχές στο προσωπικό 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 
 
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων 
παροχών. Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών αφορά στη νομική υποχρέωση για καταβολή 
στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την 
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Στα τέλη του μηνός Δεκεμβρίου 2021 η Επιτροπή Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), εξέδωσε με την 0027/2021 ανακοίνωση της, την «Οδηγία 
για την Εφαρμογή της Κατανομής του Κόστους Προγραμμάτων Καθορισμένων Παροχών 
σύμφωνα με την Διερμηνεία του ΔΛΠ 19 της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ». Με την εν 
λόγω Οδηγία παρέχεται από την ΕΛΤΕ καθοδήγηση για την εφαρμογή από τις εταιρείες που 
καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ, της απόφασης της "Επιτροπής 
Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial 
Reporting Interpretations)”, η οποία περιλαμβάνει επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον 
τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος 
καθορισμένων παροχών ανάλογου με εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως 
προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης. Η οδηγία της ΕΛΤΕ επίσης αναφέρει, 
ότι η εν λόγω απόφαση πρέπει να έχει αναλογική εφαρμογή και για τις εταιρείες που 
εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014). Η εταιρεία, δεν διενεργεί 
πρόβλεψη για την αποζημίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 

   2.13  Αναγνώριση εσόδων - εξόδων 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των 
εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α) Έσοδα από παροχή  υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών (προμήθειες ασφαλιστικών εργασιών) λογίζονται κατά το 
χρόνο κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
δικαιούχου του ασφαλίσματος και του συνακόλουθου υπολογισμού της δικαιούμενης 
προμήθειας από την ασφαλιστική επιχείρηση προς την εταιρεία, οπότε και η παροχή υπηρεσιών 
από μέρους της εταιρείας, θεωρείται ολοκληρωμένη. 
 
(β) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου.  
 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

   2.14  Μισθώσεις 
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας 
διατηρούνται από τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. 
Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Η εταιρεία, δεν συμβάλλεται 
σε χρηματοδοτικές μισθώσεις. 
Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με βάση την 
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 
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   2.15  Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας, καταχωρείται ως υποχρέωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. 
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Ν.4548/2018, επιβάλλονται  σε 
σχέση με τα  διανεμόμενα  κέρδη  τα  εξής: 
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του  
τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πριν από κάθε 
διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων. Ο 
σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του  φθάσει το 
1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 
Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35%  
τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των 
πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν 
πραγματοποιημένα κέρδη.  
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 
μπορεί να μειωθεί το ανωτέρω ποσοστό, όχι όμως κάτω του 10%. Μη διανομή του ελάχιστου 
μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με 
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη 
Συνέλευση κεφαλαίου. Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με 
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο 
μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή 
μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία. 

   2.16  Προβλέψεις 
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις), αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία 
έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, 
είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της 
υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την 
ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την 
παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης.  
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά 
οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

    2.17  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά 
δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα 
ισχύοντα. 
Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 
γεγονότων. Βάση των εκτιμήσεων αυτών η εταιρεία διαθέτει όλους του απαραίτητους πόρους 
για την συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.  

 2.18 Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών 
εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 
Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά 
με τη διόρθωση: 
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 
θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής 
και της τρέχουσας περιόδου, και 
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών 
μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 
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Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, 
κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 
 
Η Εταιρεία στη χρήση 2021, εντόπισε τα εξής λάθη, στην διόρθωση των οποίων, προχώρησε 
άμεσα: 
1) Τα ενσώματα πάγια της εταιρείας, πρέπει να απεικονίζονται μόνο στον λογαριασμό «Λοιπός 
Εξοπλισμός» και όχι και στους λογαριασμούς «Ακίνητα» και «Μηχανολογικός εξοπλισμός».   
2) Η εταιρεία, στους λογαριασμούς των απαιτήσεων «Εμπορικές Απαιτήσεις» και «Λοιπές 
Απαιτήσεις» και των υποχρεώσεων «Εμπορικές Υποχρεώσεις», παρακολουθούσε την αξία των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τις εισπράξεις έναντι αυτών, που εκδίδουν οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται, ως Απαίτηση και Υποχρέωση αντίστοιχα, χωρίς η ίδια 
να έχει τις Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις αυτές και χωρίς η ίδια να πραγματοποιεί τις σχετικές 
εισπράξεις, πλην των περιπτώσεων που η Εταιρεία εισπράττει ασφαλιστήρια συμβόλαια για 
λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τα αποδίδει σε αυτές είτε αυτούσια είτε 
παρακρατώντας την προμήθειά της και αποδίδοντας την διαφορά, ενώ θα έπρεπε να 
παρακολουθεί ως απαίτηση, μόνο την αξία της δικαιούμενης προμήθειας επί των εκδιδόμενων 
συμβολαίων.  
3) Οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πρέπει να απεικονίζονται όχι μόνο στον λογαριασμό 
«Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» αλλά και στον λογαριασμό «Δάνεια».   
  
Κατόπιν εντοπισμού των ανωτέρω λαθών, η εταιρεία προχώρησε στην επαναδιατύπωση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου 01/01/2020-31/12/2020, η οποία 
έχει ως εξής: 
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Ισολογισμός της 31ης 
Δεκεμβρίου 2020 Δημοσιευμένα   Επαναδιατυπωμένα 

  

31.12.2020 Διόρθωση 
Λάθους 31.12.2020 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
και προκαταβολές       

Ακίνητα 21.211,44 -21.211,44 0,00 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 180,01 -180,01 0,00 
Λοιπός εξοπλισμός 3,80 21.391,45 21.395,25 
Σύνολο 21.395,25 0,00 21.395,25 
        
Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 932.155,47 -623.810,32 308.345,15 
Λοιπές απαιτήσεις 264.404,07 -196.923,42 67.480,65 
Σύνολο 1.196.559,54 -820.733,74 375.825,80 
        
Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις       

Δάνεια 0,00 50.000,00 50.000,00 
Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 113.000,00 -50.000,00 63.000,00 

Σύνολο 113.000,00 0,00 113.000,00 
        
        
Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις       

Εμπορικές υποχρεώσεις 952.321,96 -820.733,74 131.588,22 
Σύνολο 952.321,96 -820.733,74 131.588,22 
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3. Λοιπός εξοπλισμός (Άρθρο 29 παρ. 8) 
Οι κατηγορίες των πάγιων στοιχείων καθώς και οι μεταβολές τους, στις χρήσεις 2021 και 2020, 
αναλύονται ως  εξής:   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΑΓΙΩΝ  1/1/2021-31/12/2021 

Αξία κτήσεως  

Ακίνητα 
(Προσθήκες σε 
ακίνητα τρίτων) 

(1) 

Μηχανήματα 
(2) 

Μεταφορικά 
Μέσα (3) 

Έπιπλα, λοιπός   
εξοπλισμός και  

λοιπά πάγια 
(4) 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

(5=1+2+3+4) 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 
2021 44.111,72 525,68 2.340,00 95.252,96 142.230,36 

Προσθήκες 1/1-31/12/2021 0,00 0,00 0,00 12.431,97 12.431,97 

Πωλήσεις-Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κατά την 31η  Δεκεμβρίου 
2021 44.111,72 525,68 2.340,00 107.684,93 154.662,33 

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις           

Κατά την 1η Ιανουαρίου 
2021 22.900,28 345,67 2.339,99 95.249,17 120.835,11 

Προσθήκες  1/1/-31/12/2021 3.221,54 0,00 0,00 9.824,94 13.046,48 

Πωλήσεις -Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Κατά την 31η  Δεκεμβρίου 
2021 26.121,82 345,67 2.339,99 105.074,11 133.881,59 

Αναπόσβεστη αξία κατά 
την 31η  Δεκεμβρίου 2021 17.989,90 180,01 0,01 2.610,82 20.780,74 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΑΓΙΩΝ  1/1/2020-31/12/2020 

Αξία κτήσεως  

Ακίνητα 
(Προσθήκες σε 
ακίνητα τρίτων) 

(1) 

Μηχανήματα 
(2) 

Μεταφορικά 
Μέσα (3) 

Έπιπλα, λοιπός   
εξοπλισμός και  

λοιπά πάγια 
(4) 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

(5=1+2+3+4) 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 
2020 36.531,25 525,68 2.340,00 89.513,52 128.910,45 

Προσθήκες 1/1-31/12/2020 7.580,47 0,00 0,00 5.739,44 13.319,91 

Πωλήσεις-Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κατά την 31η  
Δεκεμβρίου 2020 44.111,72 525,68 2.340,00 95.252,96 142.230,36 

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις           

Κατά την 1η Ιανουαρίου 
2020 12.098,30 315,67 2.339,99 89.509,89 104.263,85 

Προσθήκες  1/1/-31/12/2020 10.801,98 30,00 0,00 5.739,28 16.571,26 

Πωλήσεις -Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κατά την 31η  
Δεκεμβρίου 2020 22.900,28 345,67 2.339,99 95.249,17 120.835,11 

Αναπόσβεστη αξία κατά 
την 31η  Δεκεμβρίου 
2020 

21.211,44 180,01 0,01 3,79 21.395,25 
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Δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία αποκτηθέντα με χρηματοδοτική μίσθωση. Επί των 
ενσώματων παγίων, δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα βάρη.  
 

4. Δάνεια και απαιτήσεις 
 

  Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Εγγύηση ΔΕΗ 2.280,00 355,00 
Εγγύηση ενοικίου 4.300,00 3.500,00 
Λοιπές Εγγυήσεις 50,00 0,00 
Σύνολο 6.630,00 3.855,00 

 
5. Εμπορικές  απαιτήσεις  

 
  Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2021 και 2020, αναλύεται ως εξής:   
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Πελάτες 272.763,61 275.982,11 
Επισφαλείς πελάτες 0,00 32.363,04 
Σύνολα 272.763,61 308.345,15 

 
Στον ανωτέρω λογαριασμό, περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτήσεις από παροχή 
υπηρεσιών με πίστωση, κατά τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας. Οι απαιτήσεις από 
πελάτες δεν συνιστούν τοκοφόρους λογαριασμούς και συνήθως διακανονίζονται, κατά τη 
συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας, εντός του ορισμένου από τη Διοίκηση 
χρονικού διαστήματος και συνεπώς θεωρούνται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. 
Το υπόλοιπο των επισφαλών πελατών της 31.12.2020, διαγράφηκε στη χρήση 2021. 
 

6. Λοιπές  απαιτήσεις 
 

       Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Χρεώστες διάφοροι 16.137,67 21.280,02 
Επισφαλείς χρεώστες 0,00 46.200,63 
Σύνολα 16.137,67 67.480,65 

 
Το υπόλοιπο των επισφαλών χρεωστών της 31.12.2020, διαγράφηκε στη χρήση 2021. 
 

7.  Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Ταμείο 27.412,99 26.476,28 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 319.844,20 212.809,22 
Σύνολο 347.257,19 239.285,50 

 
Τα  διαθέσιμα  αντιπροσωπεύουν  μετρητά  στο ταμείο της εταιρείας και  τραπεζικές 
καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 
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8.  Κεφάλαιο   

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, στις χρήσεις 2020, 2021 και έως σήμερα, ανέρχεται σε 
125.100,00 ευρώ και διαιρείται σε 4.170 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 
ευρώ η κάθε μία, το οποίο είναι εξολοκλήρου καταβλημένο. 
 

9.   Αποθεµατικά και αποτελέσματα εις νέο 
 

Το υπόλοιπο των ανωτέρω λογαριασμών, στις χρήσεις 2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 16.933,31 16.933,31 
Αποτελέσματα εις νέο 158.341,79 153.267,83 
Σύνολο 175.275,10 170.201,14 

 
10. Δάνεια - Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων    

 
Το υπόλοιπο των ανωτέρω λογαριασμών, στις χρήσεις  2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
 

  31/12/2021 31/12/2020 
Δάνεια 0,00 50.000,00 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 50.000,00 0,00 

 
Το υπόλοιπο των ανωτέρω λογαριασμών, αφορά σε δάνειο, το οποίο στη χρήση 2019, 
συμφωνήθηκε να αποπληρωθεί το έτος 2022. 
 

11.  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
 
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις  2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
 

 31/12/2021 31/12/2020 
Επιστρεπτέα προκαταβολή 0,00 63.000,00 

 
12. Εμπορικές υποχρεώσεις 

 
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Προμηθευτές 3.688,74 4.215,08 
Παραγωγοί ασφαλειών 179.244,65 127.373,14 
Σύνολο 182.933,39 131.588,22 

 
Στον ανωτέρω λογαριασμό, περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις από αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών με πίστωση, κατά τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας. Οι 
υποχρεώσεις προς προμηθευτές, δεν συνιστούν τοκοφόρους λογαριασμούς και συνήθως 
διακανονίζονται, κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας, εντός εύλογου, 
ορισμένου από τη Διοίκηση χρονικού διαστήματος και συνεπώς θεωρούνται πως είναι 
βραχυπρόθεσμης λήξης.  
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13.   Φόρος εισοδήματος 
 

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Τρέχων φόρος εισοδήματος χρήσεως στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 29.633,11 34.781,18 

Τέλος επιτηδεύματος 1.450,00 1.000,00 
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος  -24.346,83 -7.930,95 
Λοιποί παρακρατηθέντες φόροι -4,73 0,00 
Υπόλοιπο φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσης 13.049,28 4.800,76 
Σύνολο 19.780,83 32.650,99 

 
Στον ανωτέρω λογαριασμό, απεικονίζεται ο φόρος εισοδήματος, όπως προκύπτει από την 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μετά την αφαίρεση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και 
των λοιπών παρακρατηθέντων, έναντι του φόρου εισοδήματος, φόρων καθώς και το υπόλοιπο 
φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσης, το οποίο καταβάλλεται σε δόσεις. 
 
Ο φόρος εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης 2021, υπολογίζεται με συντελεστή φορολογίας 
22% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
Ν.4799/2021 και είναι σε ισχύ για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και έπειτα, ενώ 
της προηγούμενης χρήσης 2020 έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας το συντελεστή φορολογίας 
24% όπως ίσχυε πριν την ως άνω τροποποίηση. Η φορολογητέα βάση έχει προσαυξηθεί με τις 
μη εκπιπτόμενες δαπάνες. 
Η εταιρεία, βασιζόμενη στο άρθρο 23 του Ν.4308/2014, δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο 
εισοδήματος, σε κανένα περιουσιακό της στοιχείο.  
Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, οι χρήσεις έως και το 2015 έχουν 
παραγραφεί. Για τις χρήσεις 2016 έως και 2021, η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις 
φορολογικές αρχές. 
 

14.   Λοιποί φόροι και τέλη 
 
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού 5.584,66 2.170,54 
Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων 61.853,66 50.317,83 
Λοιποί φόροι - τέλη 99,75 0,00 
Σύνολο 67.538,07 52.488,37 

 
15.   Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

 
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Ε.Φ.Κ.Α. 11.786,40 9.160,01 
Επικουρικά ταμεία 2.089,92 1.027,68 
Σύνολο 13.876,32 10.187,69 

 
16.   Λοιπές υποχρεώσεις 

 
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
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  31/12/2021 31/12/2020 
Πιστωτές διάφοροι 311,50 200,13 
Επιστρεπτέα προκαταβολή 26.775,00 0,00 
Σύνολο 27.086,50 200,13 

 
17. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

 
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Αμοιβές τρίτων 0,00 806,00 
Παροχές τρίτων 0,00 1.902,81 
Φόροι τέλη 0,00 257,20 
Τόκοι και συναφή έξοδα 1.979,00 1.979,00 
Σύνολο 1.979,00 4.945,01 

 
18. Λογαριασμοί εσόδων - εξόδων  (Άρθρο 29 παρ. 17)    

 18.1 Λογαριασμοί εσόδων 
 
Το υπόλοιπο των λογαριασμών εσόδων, στις χρήσεις 2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Προμήθειες ασφαλιστικών εργασιών εσωτερικού 2.424.287,02 2.097.667,66 
Μη επιστρεπτέο μέρος, επιστρεπτέας προκαταβολής 36.225,00 0,00 
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 86,25 510,96 
Τόκοι τραπεζών 31,54 41,56 
Σύνολο 2.460.629,81 2.098.220,18 

 
Τα ανωτέρω έσοδα, καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 2.424.287,02 2.097.667,66 
Λοιπά συνήθη έσοδα 36.225,00 0,00 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 86,25 510,96 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 31,54 41,56 
Σύνολο 2.460.629,81 2.098.220,18 

 18.2 Λογαριασμοί εξόδων 
 
Το υπόλοιπο των λογαριασμών εξόδων, στις χρήσεις 2021 και 2020, αναλύεται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 315.170,48 240.878,52 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.754.869,85 1.539.825,30 
Παροχές τρίτων 92.469,47 87.212,50 
Φόροι-τέλη 37.000,21 25.014,81 
Διάφορα Έξοδα 77.630,91 40.814,45 
Τόκοι και συναφή έξοδα 3.771,45 3.981,75 
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Αποσβέσεις παγίων 13.046,48 16.571,26 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 206,26 102,92 
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 440,07 4.812,57 
Διαγραφή απαιτήσεων 131.317,56 99.210,78 
Σύνολο 2.425.922,74 2.058.424,86 

 
Τα ανωτέρω έξοδα, καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Κόστος πωλήσεων 1.701.488,91 1.516.506,73 
Έξοδα διοίκησης 540.905,23 426.402,38 
Έξοδα διάθεσης 47.793,26 7.407,73 
Λοιπά έξοδα και ζημιές 131.963,89 104.126,27 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.771,45 3.981,75 
Σύνολο 2.425.922,74 2.058.424,86 

 
19.  Άρθρο 29 παρ. 6  

 
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την 
υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή 
γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά 
στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως 
στο προσάρτημα. 
 
Δεν έγιναν παρεκκλίσεις. 
 

20. Άρθρο 29 παρ. 7  
 
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 

21. Άρθρο 29 παρ. 10  
 
 Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24. 
 
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 

22. Άρθρο 29 παρ. 13  
 
Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την 
οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. 
 
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 

23. Άρθρο 29 παρ. 14  
 
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 

24. Άρθρο 29 παρ. 16  
 
Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων 
επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη 
της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε 
δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες 
ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. 
 
Δεσμεύσεις: 
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις   
Δεν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις. 
 
Λειτουργικές Μισθώσεις 
Οι μελλοντικές καταβολές, μέχρι τη λήξη υφιστάμενων συμβάσεων για την ενοικίαση των 
κτιρίων, της έδρας μέχρι το έτος 2027 και του υποκαταστήματος μέχρι το έτος 2030, 
αναμένεται να ανέλθουν σε € 332.000,00. 
 
Εγγυήσεις: 
Δεν έχουν χορηγηθεί και δεν έχουν ληφθεί κανενός είδους εγγυήσεις. 
 
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: 
 
Δικαστικές Διεκδικήσεις   
Στις χρήσεις 2021 και 2022 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 33,33% του μετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας, έχουν ασκήσει αγωγή (33379-6503-2021) ακύρωσης της Γ.Σ. της 16.1.2021 
(άρθρο 137 Ν.4548/2018) κατά της εταιρείας,  αγωγή (25089-2474-2022) ακύρωσης της 
τακτικής Γ.Σ. της 29.10.2021 (άρθρο 137 Ν. 4548/2018) κατά της εταιρείας και αίτηση 
(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)  (60903-6892-2022) με αίτημα παροχή πληροφοριών 
ενόψει Γ.Σ. 29.10.2021 (άρθρο 141 Ν. 4548/2018), κατά της εταιρείας και κατά των μελών του 
Δ.Σ.. 
Στη χρήση 2021, η εταιρεία έχει ασκήσει αγωγή (73346-10754-2021) αδικαιολόγητου 
πλουτισμού από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (για ποσό € 27.787,81), σε εταιρεία, της 
οποίας εταίροι είναι οι ανωτέρω μέτοχοι που εκπροσωπούν το 33,33% του μετοχικού της 
κεφαλαίου. 
Οι ένδικες,  σε βάρος της εταιρείας, ενέργειες, δεν έχουν υψηλές πιθανότητες ευδοκίμησης, 
πλην όμως, στην παρούσα χρονική στιγμή, το αποτέλεσμα των ανωτέρω δικαστικών διενέξεων 
δεν μπορεί να προβλεφθεί αξιόπιστα. 
 
Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 
διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση  στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία της  εταιρείας. 
 
Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις   
1) Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, οι χρήσεις έως και το 2015 έχουν 
παραγραφεί. Για τις χρήσεις 2016 έως και 2021, η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις 
φορολογικές αρχές. Δεν αναμένονται σημαντικές λογιστικές διαφορές, από ενδεχόμενο 
φορολογικό έλεγχο. 
2) Η εταιρεία δεν διενεργεί πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. Αν η πρόβλεψη αυτή σχηματιζόταν σύμφωνα με την οδηγία 027/2021 της ΕΛΤΕ, θα 
ανερχόταν στο ποσό των € 4.472,46 (στη χρήση 2020, θα ανερχόταν στο ποσό των € 
2.994,25). 
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25. Άρθρο 29 παρ. 18  
 
Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και 
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20. 
 
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 

26. Άρθρο 29 παρ. 23α  
 
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων. 
 
Ο μέσος όρος των απασχολουμένων ανερχόταν κατά την 31.12.2021 σε 14 άτομα και κατά την 
31.12.2020 σε 13 άτομα. 
 
 

27. Άρθρο 29 παρ. 25  
 
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και 
των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και 
τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία 
αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 
 
Στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, στις χρήσεις 2020 και 2021, δεν χορηγήθηκαν 
προκαταβολές και πιστώσεις. Η εταιρεία είχε απαίτηση από μέλος του Δ.Σ., στη χρήση 2020 
ποσό € 9.241,14 και στη χρήση 2021 (διαμορφώθηκε σε ) ποσό € 12.772,72. 
 

28.  Μεταγενέστερα  του Ισολογισμού  Γεγονότα 
 
Πέραν όσων αναφέρονται ανωτέρω, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021 γεγονότα, που να αφορούν την εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά 
από το Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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Αγία Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2022 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

   
   
   
   
   
   
   

Ιωάννης Μαργιούκλας Απόστολος Παπαηλίου Αντώνιος Αμολοχίτης  
Α.Δ.Τ  ΑΒ 500432 Α.Δ.Τ. Ξ 045107 Α.Δ.Τ ΑΙ 602847 

  ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 5224 Α’ ΤΑΞΗΣ 
 
 

 
 
 
 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2021 που 
αποτελούνται από είκοσι έξι (26) σελίδες είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου 
που χορήγησα με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2022. 
 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2022 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
Ιωάννης Εμμ. Μπιτζαράκης 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 23141 
 ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.  

Μιχαλακοπούλου 4, 115 28 Αθήνα 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 159 


