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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.”
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τα οικονομικά
μεγέθη και την δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την διαχειριστική περίοδο από 01.01.2011
έως και 31.12.2011, η οποία συνίσταται στα εξής:
Οικονομικά Στοιχεία – Πορεία Εργασιών
Εξετάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις ΔΠΧΑ της εταιρείας κατά την δεύτερη χρήση της, τα
κυριότερα οικονομικά μεγέθη έχουν ως ακολούθως.
Η εταιρεία παρουσίασε έσοδα από προμήθειες €1.390 χιλ. και το μικτό περιθώριο κέρδους
διαμορφώθηκε σε 9,4%. Τελικά η χρήση έκλεισε με ζημιές ύψους €948 χιλ.
Η Εταιρεία απασχολούσε 19 άτομα την 31/12/2011. Κατά τη διάρκεια της χρήσης
καταβλήθηκαν Αμοιβές μελών Δ.Σ. και Στελεχών συνολικού ύψους €252 χιλ.
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που εμφανίζουν την οικονομική θέση της Εταιρίας σε στατική
μορφή είναι οι παρακάτω:
Γενική Ρευστότητα (current ratio): 0,42
Περιθώριο μικτού κέρδους (Gross Profit Margin): 9,4%
Περιθώριο καθαρού κέρδους/ζημίας προ φόρων (Net Profit Margin): -68%
Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης
α) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.2.2012 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 100,00 σε €
0,41 εκάστη και με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών ύψους € 1.493.850 και στη συνέχεια
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €1.177.147,31 με έκδοση 2.871.091 νέων
μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,41 εκάστη, έτσι ώστε το νέο διαμορφωμένο μετοχικό
κεφάλαιο ανέρχεται σε €1.183.297,31 διαιρούμενο σε 2.886.091 κοινές ονομαστικές
μετοχές.
Με το από 20.3.2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η
καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και πλέον το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
κατέχει το 84,67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τα ΕΛ.ΤΑ κατέχουν το
15,33%.
β) Στις 18 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της
Τράπεζας της Ελλάδος («ΤτΕ»), αφού έλαβε υπόψη τη δυσχερή οικονομική θέση στην
οποία είχε περιέλθει η μητρική εταιρεία Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ (η
«Τράπεζα») λόγω της συμμετοχής της στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού κρατικού
χρέους (PSI+), που έλαβε χώρα την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2012, καθώς και την
ανεπάρκεια των εποπτικών της κεφαλαίων, αποφάσισε την ανάκληση της άδειας
λειτουργίας της Τράπεζας και τη θέση της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Επιπλέον,
την ίδια ημέρα, η Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ έδωσε εντολή για τη μεταβίβαση
συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας στο νεοσυσταθέν μεταβατικό
πιστωτικό ίδρυμα «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ».
Η Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στα περιουσιακά στοιχεία τις Τράπεζας τα οποία δεν
μεταβιβάστηκαν στο νέο πιστωτικό ίδρυμα.
γ) Στις 11 Μαρτίου 2013, μετά από παραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Χαράλαμπου Σιγανού, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση είναι
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η εξής: Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Μάριος Βαρότσης, Αντιπρόεδρος
ΔΣ ο κ. Δημήτριος Κυπαρίσσης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ο κ. Δημήτριος
Τρυφωνόπουλος, ο κ. Χρήστος Μαρούσος Μέλος, ο κ. Αθανάσιος Ζαρκάδας Μέλος, η κα
Αθανασία Έβανς-Κηπουρού Μέλος και ο κ. Αναστάσιος Δαμδημόπουλος Μέλος.
Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες / Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό
κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των
χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δε
χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με σκοπό να αντισταθμίσει την έκθεσή
της σε συγκεκριμένους κινδύνους.
Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη διοίκηση της Εταιρείας, βασιζόμενη στις συμβουλές
των Τμημάτων Διαχείρισης Διαθεσίμων και Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας. Η διαχείριση
κινδύνων εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών
κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και την πολιτική επένδυσης
πλεονάζουσας ρευστότητας.
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις ασφαλιστικές εταιρείες αναπτύσσονται κατόπιν
αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται
προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών και επισφαλειών. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να
συναλλάσσεται με αξιόπιστους πιστωτικά αντισυμβαλλομένους.
Η καλή διαχείριση των διαθεσίμων και η προσεκτική επιλογή συναλλαγών εξασφαλίζει
έγκαιρα στην Εταιρεία την αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργίες της.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ101833
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

31.12.2011

31.12.2010

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

5

-

37.140

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

6

-

98.057

-

135.197

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

5

39.321

-

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

6

108.503

-

144.864

127.337

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες
Λοιπές απαιτήσεις

7

19.533

13.420

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

8

731.737

703.247

1.043.958

844.004

1.043.958

979.201

1.500.000

1.500.000

Αποτελέσματα εις νέον

(2.945.929)

(1.998.016)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(1.445.929)

(498.016)

-

57.756

-

57.756

152.529

233.224

11

2.147.095

1.186.237

10

190.263

-

2.489.887

1.419.461

Σύνολο υποχρεώσεων

2.489.887

1.477.217

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

1.043.958

979.201

Σύνολο ενεργητικού

ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζημιώσεων και υποχρεώσεις
καθορισμένων παροχών

10

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικές εταιρείες
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζημιώσεων και υποχρεώσεις
καθορισμένων παροχών

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σημ.
Κύκλος εργασιών
Έσοδα από προμήθειες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων
Κόστος προμηθειών

13

Μικτό κέρδος / (ζημιά)

1.1.2011 έως
31.12.2011

7.7.2009 έως
31.12.2010

1.390.352

1.517.798

(1.259.778)

(1.594.132)

130.574

(76.334)

Έξοδα διάθεσης

13

(96.272)

(358.242)

Έξοδα διοίκησης

13

(1.002.772)

(1.563.511)

2.845

(1.268)

(965.624)

(1.999.355)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης καθαρά
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Χρηματοοικονομικά έσοδα

14

17.711

6.839

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων

(947.913)

(1.992.516)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά φόρων

(947.913)

(1.992.516)

-

-

(947.913)

(1.992.516)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Σημ.

Μετοχικό Αποτελέσματα Σύνολο ιδίων
κεφάλαιο
εις νέον
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 7 Ιουλίου 2009

-

-

-

Καθαρό κέρδος / (ζημίες) χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
μετά φόρων
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου κατά τη
σύσταση της εταιρείας
9

-

(1.992.516)

(1.992.516)

-

(1.992.516)

(1.992.516)

1.000.000

-

1.000.000

500.000

-

500.000

-

(5.500)

(5.500)

1.500.000

(1.998.016)

(498.016)

1.500.000

(1.998.016)

(498.016)

-

(947.913)

(947.913)

-

(947.913)

(947.913)

1.500.000

(2.945.929)

(1.445.929)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

9

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010

9

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011
Καθαρό κέρδος / (ζημίες) χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
μετά φόρων
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011

9

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
Σημ.

1.1.2011 έως 7.7.2009 έως
31.12.2011
31.12.2010

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων

(947.912)

(1.992.516)

Προσαρμογές για :
Αποσβέσεις

5,6

70.960

56.988

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους μετά την συνταξιοδότηση

10

132.507

57.756

79.500

74.867

(17.711)

(6.839)

(682.656)

(1.809.744)

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων

(23.643)

(140.757)

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων

800.664

1.344.594

777.021

1.203.837

94.365

(605.907)

Δεδουλευμένες δαπάνες
Χρηματοοικονομικά έσοδα

14

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων

5

(19.327)

(55.193)

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων

6

(64.261)

(136.992)

14

17.711

6.839

(65.876)

(185.346)

-

1.494.500

-

1.494.500

28.490

703.247

Τόκοι που εισπράχθηκαν
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες

9

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

8

703.247

-

731.737

703.247

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. (η "Εταιρεία") έχει
συσταθεί στις 7 Ιουλίου 2009 στην Ελλάδα, στον τομέα Μεσιτείας Ασφαλίσεων παρέχοντας
εργασίες διαμεσολάβησης για σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων αλλά και παροχής
συμβουλευτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών προς ασφαλιζομένους, ασφαλιστικές επιχειρήσεις
και τους άλλους φορείς της ιδιωτικής ασφάλισης.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της είναι Ευριπίδου 10,
105 59 Αθήνα και των γραφείων της είναι Αλκιβιάδου 120-122, 185 35 Πειραιάς.
Μητρική εταιρεία είναι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ΑΤΕ (η “Τράπεζα”) που εδρεύει στην
Αθήνα και η οποία κατείχε την 31/12/2011 το 50,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση της
Τράπεζας www.ttbank.gr και στη διεύθυνση της Εταιρείας www.postinsurance.eu.
Στις 18 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας
της Ελλάδος («ΤτΕ»), αφού έλαβε υπόψη τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία είχε
περιέλθει η Τράπεζα λόγω της συμμετοχής της στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού κρατικού
χρέους (PSI+), που έλαβε χώρα την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2012, καθώς και την
ανεπάρκεια των εποπτικών της κεφαλαίων, αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας
της Τράπεζας και τη θέση της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Επιπλέον, την ίδια ημέρα, η
Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ έδωσε εντολή για τη μεταβίβαση συγκεκριμένων
περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας στο νεοσυσταθέν μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα «Νέο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ». Η Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στα περιουσιακά
στοιχεία τις Τράπεζας τα οποία δεν μεταβιβάστηκαν στο νέο πιστωτικό ίδρυμα.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29 Απριλίου 2013.
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών
2.1.

Αλλαγή στη βάση παρουσίασης

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις ερμηνείες τους όπως έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σημειώνεται ότι η συγκριτική πληροφόρηση η οποία γνωστοποιείται στις καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος και ταμειακών ροών αφορά περίοδο 7 Ιουλίου 2009 - 31 Δεκεμβρίου
2010 και κατά συνέπεια τα ποσά που απεικονίζονται δεν καθίστανται συγκρίσιμα.
Κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι λόγω της
συσσώρευσης ζημιών, η καθαρή θέση της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητική με συνέπεια να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν 2190/1920 και
αξιολογήθηκε το κατά πόσο αυτό το γεγονός επηρεάζει τη δυνατότητα συνέχισης των
δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» και το ΔΛΠ 10
«Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού», η Εταιρεία προέβη σε αλλαγή της βάσης
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων από την «Αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας
των δραστηριοτήτων» (going concern) σε αυτή των «ρευστοποιήσιμων αξιών» (liquidation
basis), με ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου 2011. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε αφού,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 10 και αφού λήφθηκαν υπόψη τα γεγονότα της 18ης Ιανουαρίου 2013, η
Εταιρεία δεν δύναται να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Αυτή η
βάση παρουσίασης διαφέρει από τη βάση παρουσίασης σύμφωνα με την οποία είχαν
συνταχθεί οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.
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Βάση επιμέτρησης

2.2.

Αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις του 2011 και δεδομένης της προαναφερθείσας
αλλαγής στη βάση παρουσίασης, τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται κατά
περίπτωση, είτε σε εύλογες αξίες, είτε στη χαμηλότερη μεταξύ της καθαρής ανακτήσιμης αξίας
(εκτιμώμενη τιμή πώλησης μείον εκτιμώμενα έξοδα ρευστοποίησης) και του αναπόσβεστου
κόστους (μείον τυχόν απομειώσεις). Οι υποχρεώσεις απεικονίζονται στο αναπόσβεστο
κόστος.
Οι οικονομικές καταστάσεις του 2010 έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού
κόστους.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη
Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιοχές
που εμπεριέχουν μεγαλύτερο βαθμό εκτίμησης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιμήσεις και
παραδοχές είναι σημαντικές για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, παρουσιάζονται
στη Σημείωση 4.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες

2.3.

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα
οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της
παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από
την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται
παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα
σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια
του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων
μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο
και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του
συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει τη γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων
στις οικονομικές καταστάσεις.
Τα κατωτέρω πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία.
-

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση»

-

ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς
τίτλους»

-

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων
Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή
τους»

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων για το 2010 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται
στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του
ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
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-

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»

-

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»

-

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»

-

ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»

-

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»

-

ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών»

Νέα πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
από 1 Ιανουαρίου 2012

-

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»

-

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»

-

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της
παραγωγής»

-

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

-

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος»

-

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»

-

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους

-

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»

-

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»

Τα ανωτέρω πρότυπα δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
2.4.

Μετατροπή ξένου νομίσματος

α)

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα
(το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος) και το νόμισμα παρουσίασης της
Εταιρείας.
β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που
ισχύουν κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κέρδη ή ζημιές από συναλλαγματικές
διαφορές που προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της
περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο
νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

11

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
(Ποσά σε Ευρώ)

2.5.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες
αποσβέσεις και τυχόν απομείωση. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που
σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισμού.
Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στην λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή
εφόσον κριθεί πιο κατάλληλο, αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται
πιθανόν ότι θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία και υπό την
προϋπόθεση ότι το κόστος του παγίου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του
μέρους που αντικαταστάθηκε διαγράφεται. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα κατά το χρόνο πραγματοποίησής του.
Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο
με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του
στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία. Η αναμενόμενη
ωφέλιμη ζωή των στοιχείων παγίου ενεργητικού είναι ως εξής :
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

3 - 5 έτη

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές εμπεριέχονται στην κατηγορία έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων μπορούν να
αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, στο τέλος κάθε περιόδου
χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Όταν η αναπόσβεστη αξία του ενσώματου πάγιου στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία
του, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. (Σημείωση
2.7).
Τα κέρδη και οι ζημίες από την πώληση ενσώματων παγίων προσδιορίζονται από την
διαφορά του εσόδου και της αναπόσβεστης αξίας αυτών και καταχωρούνται ως κέρδη ή
ζημίες στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Με ισχύ από 31/12/2011, εξαιτίας της αλλαγής στη βάση παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων, τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας απεικονίζονται στη
χαμηλότερη μεταξύ της εκτιμώμενης τιμής πώλησης και του αναπόσβεστου κόστους.
2.6.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Οι αγορασμένες άδειες λογισμικού παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρεμένες
αποσβέσεις. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που απαιτούνται ώστε να είναι
δυνατή η χρήση τους.
Οι άδειες χρήσεις λογισμικών προγραμμάτων αποσβένονται σε 3 χρόνια. Δαπάνες που
σχετίζονται με την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως
έξοδα όταν πραγματοποιούνται.
Το λογισμικό ελέγχεται για απομείωση σύμφωνα με την Σημείωση 2.7.
Με ισχύ από 31/12/2011, εξαιτίας της αλλαγής στη βάση παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας απεικονίζονται στη χαμηλότερη
μεταξύ της εκτιμώμενης τιμής πώλησης και του αναπόσβεστου κόστους.

2.7.

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Πάγια περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε αποσβέσεις, υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αναπόσβεστη λογιστική τους αξία
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
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Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται αμέσως ως έξοδα και ισούνται με την διαφορά μεταξύ
της αναπόσβεστης και της άμεσα ανακτήσιμης αξίας του υποκειμένου παγίου. Η ανακτήσιμη
αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του στοιχείου
ενεργητικού μείον τις δαπάνες πώλησης και της αξίας χρήσης του. Για σκοπούς υπολογισμού
της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο για το οποίο
οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά (μονάδες δημιουργίας ταμειακών
ροών). Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν απομειωθεί,
επανεκτιμώνται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία
χρηματοοικονομικής αναφοράς, με εξαίρεση την υπεραξία.
2.8.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

2.8.1.

Ταξινόμηση

Η Εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της στις κάτωθι
κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο τα
χρηματοοικονομικά πάγια αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα
ενταχθούν τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική
ημερομηνία αναγνώρισης και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία
χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Χρηματοοικονομικά
αποτελεσμάτων

στοιχεία

αποτιμώμενα

στην

εύλογη

αξία

μέσω

των

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία αυτής της κατηγορίας.
Δάνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτελούν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε
ενεργή αγορά. Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εκτός από αυτά με
ωρίμανση άνω των 12 μηνών από την ημερομηνία χρηματοοικονομικής αναφοράς. Τα
τελευταία χαρακτηρίζονται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι
απαιτήσεις εντάσσονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στις κατηγορίες Απαιτήσεις από
ασφαλιστικές εταιρείες και Λοιπές απαιτήσεις (Σημείωση 2.10).
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα ως την λήξη
Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία αυτής της κατηγορίας.
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία αυτής της κατηγορίας.
2.8.2.

Αναγνώριση και επιμέτρηση

Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που είναι και η
ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το
περιουσιακό στοιχείο.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους
πλέον των δαπανών συναλλαγής, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και οι
δαπάνες συναλλαγής καταχωρούνται σαν έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές
ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
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Τα δάνεια και απαιτήσεις παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Ο έλεγχος απομείωσης των απαιτήσεων από ασφαλιστικές εταιρείες περιγράφεται στην
Σημείωση 2.10.
2.9.

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το καθαρό
ποσό παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα
συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν, και παράλληλα, υπάρχει η πρόθεση να γίνει
διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο
διακανονισμός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα.
2.10. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες
Περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από προμήθειες που έχει η εταιρεία από τις συνεργαζόμενες
ασφαλιστικές εταιρείες.
Οι απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου, αφαιρούμενων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται
όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά
που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του
χρεώστη, η πιθανότητα χρεοκοπίας, η οικονομική αναδιοργάνωση και αδυναμία τακτικών
πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί.
Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων
και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλούμενων
με το πραγματικό επιτόκιο και καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Μεταγενέστερα ανακτήσιμα ποσά τα οποία είχαν προηγουμένως απομειωθεί καταχωρούνται
ως έσοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
2.11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και
τις καταθέσεις προθεσμίας με λήξεις μικρότερες των 3 μηνών.
2.12. Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της εταιρείας και αποτελεί μέρος των
Ιδίων Κεφαλαίων.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.
2.13. Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται
μεταγενέστερα σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
2.14. Τρέχων φόρος εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην
Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που
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προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές
της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά
θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές.
2.15. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού
ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς
που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και
φορολογικούς νόμους) που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να
είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί.
2.16. Παροχές σε εργαζομένους
α) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα
καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών θεωρείται το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα
πλαίσια του οποίου η Εταιρεία που το εφαρμόζει καταβάλλει πάγιες εισφορές σε ξεχωριστό
νομικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν βαρύνεται με περαιτέρω νομική ή συμβατική υποχρέωση
καταβολής εισφορών εάν το ταμείο δεν διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να πληρώνει τις
παροχές προς όλους τους εργαζόμενους, οι οποίες απορρέουν από τα έτη υπηρεσίας τους,
τρέχοντα και προηγούμενα. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Προπληρωμένες εισφορές
αναγνωρίζονται στο ενεργητικό κατά τον βαθμό που η επιστροφή χρημάτων ή μείωση των
μελλοντικών πληρωμών είναι δυνατή.
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών θεωρείται το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία (ν. 2112/20 και ν. 3198/55), το οποίο ορίζει καταβολή συγκεκριμένου
ποσού σύνταξης, συνήθως σε συνάρτηση με έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως είναι η
ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και ο μισθός κάθε εργαζόμενου. Τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών είναι μη χρηματοδοτούμενα.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή
κατά την ημερομηνία της χρηματοοικονομικής αναφοράς και τυχόν μεταβολές που
προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της
προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από
ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος
(projected unit credit method).
Η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή προσδιορίζεται προεξοφλώντας
τις προϋπολογισθείσες μελλοντικές ταμειακές εκροές χρησιμοποιώντας τα επιτόκια που θα
ίσχυαν για υψηλής αξιοπιστίας εταιρικά ομόλογα ίδιου νομίσματος με το οποίο θα πληρωθούν
οι παροχές, οι ημερομηνίες λήξης των οποίων προσεγγίζουν τα χρονικά όρια της σχετικής
υποχρέωσης.
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Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα
ιστορικά δεδομένα και αλλαγές στις αναλογιστικές υποθέσεις που είναι πάνω ή κάτω από το
περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα
στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση
που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας
των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα
αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.
Στις 31/12/2011, εξαιτίας της αλλαγής της βάσης παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας, οι υποχρεώσεις της Εταιρείας αναφορικά με προγράμματα
καθορισμένων παροχών αφορούν το συνολικό κόστος αποζημίωσης του προσωπικού της
Εταιρείας, με βάση τις ισχύουσες κατά τις 31/12/2011 νομικές διατάξεις.
β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση ενός
εργαζόμενου λήξει πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο
εργαζόμενος δέχεται να αποχωρήσει εθελούσια με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει τις παροχές αυτές όταν έχει καταφανώς δεσμευτεί είτε να τερματίσει την
απασχόληση εργαζομένων σύμφωνα με λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει
πιθανότητα να ανακληθεί, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο εθελούσιας
αποχώρησης. Παροχές απόλυσης ή εθελούσιας αποχώρησης, οι οποίες καθίστανται
πληρωτέες σε διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες μετά από την ημερομηνία του ισολογισμού
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία.
2.17. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα. Αναλυτικότερα :


Τα έσοδα από προμήθειες από διαμεσολάβηση σύναψης ασφαλιστηρίων συμβολαίων και
αντασφαλίσεων, που δεν προϋποθέτουν την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών από την
Εταιρεία, αναγνωρίζονται στη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. ‘Όταν
πιθανολογείται ότι η Εταιρεία θα χρειαστεί να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες κατά τη
διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τότε η προμήθεια, ή μέρος αυτής,
αναγνωρίζεται στα έσοδα κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.



Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του
πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία
αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό
επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας
λογιστικής) αξίας.

2.18. Λειτουργικές μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον
εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που
προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης με τη
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης.
2.19.

Στρογγυλοποιήσεις

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των
αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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2.20. Ανακατατάξεις κονδυλίων
Ορισμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης
αναταξινομήθηκαν για σκοπούς παρουσίασης προκειμένου να καταστούν ομοειδή και
συγκρίσιμα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.
Στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της προηγούμενης συγκριτικής χρήσης 31.12.2010
ποσό € 19.721 που αφορούσε την υποχρέωση παροχών συνταξιοδότησης μεταφέρθηκε από
το κονδύλι «Κόστος προμηθειών» στο κονδύλι «Έξοδα διοίκησης». Επίσης, ποσό € 31.446
που αφορούσε την υποχρέωση παροχών συνταξιοδότησης μεταφέρθηκε από το κονδύλι
«Έξοδα διάθεσης» στο κονδύλι «Έξοδα διοίκησης».
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω ανακατάταξη δεν επιφέρει μεταβολή στο συνολικό αποτέλεσμα
της προηγούμενης χρήσης.
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη διοίκηση της Εταιρείας, βασιζόμενη στις συμβουλές
των Τμημάτων Διαχείρισης Διαθεσίμων και Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας. Η διαχείριση
κινδύνων εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών
κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και την πολιτική επένδυσης
πλεονάζουσας ρευστότητας.
3.1.

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία βάσει των χρηματοοικονομικών της στοιχείων ήταν εκτεθειμένη στους παρακάτω
κινδύνους:
3.1.1.
(α)

Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς το σύνολο των παρεχόμενων
υπηρεσιών της διεξάγεται σε Ευρώ καθώς και το σύνολο του κόστους των παρεχόμενων
υπηρεσιών γίνεται σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν διατρέχει συναλλαγματικό
κίνδυνο.
Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και δε συνάπτει συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους.
(β)

Κίνδυνος τιμής

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και λόγω του ότι δεν κατέχει μετοχές,
δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής.
(γ)

Κίνδυνος επιτοκίων

Τα έσοδα της Εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι σε μεγάλο βαθμό
ανεξάρτητες από τις διακυμάνσεις επιτοκίου στην αγορά, διότι η Εταιρεία δεν έχει
υποχρεώσεις από τραπεζικό δανεισμό και δεν έχει σημαντικά έσοδα από έντοκα
περιουσιακά στοιχεία.
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται από μεταβολές
στις τιμές των επιτοκίων.
3.1.2.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με πελάτες και ασφαλιστικές εταιρείες αναπτύσσονται κατόπιν
αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην
παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών και επισφαλειών. Η πολιτική της
Εταιρείας είναι να συναλλάσσεται με αξιόπιστους πιστωτικά αντισυμβαλλομένους.
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Η Εταιρεία συναλλάσσεται με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες με υψηλό Δείκτη
Φερεγγυότητας. Τα ασφάλιστρα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αποδίδονται στις
ασφαλιστικές εταιρείες όταν εισπράττονται από τον πελάτη. Η είσπραξη των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων από τους πελάτες γίνεται μέσω πάγιων εντολών στη Τράπεζα, ταυτόχρονα με
την αίτηση ασφάλισης και ως εκ τούτου δεν προκύπτει χρονική υστέρηση στην είσπραξη
των απαιτήσεων.
Το σύνολο των διαθεσίμων σε Τράπεζες, προέρχονται και αφορούν σε καταθέσεις στο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, μητρική της Εταιρείας.
Λοιπές απαιτήσεις οι οποίες είναι καθυστερημένες λιγότερο από 3 μήνες δεν θεωρούνται
η
απομειωμένες. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, δεν υπήρχαν απαιτήσεις οι οποίες να είναι
καθυστερημένες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Εταιρεία καμία από τις ασφαλιστικές εταιρείες δεν
η
είναι επισφαλής και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες
απαιτήσεις.
η

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από ασφαλιστικές εταιρείες κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011
προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο στην
ημερομηνία της χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η εύλογη αξία των απαιτήσεων αυτών.
Η Εταιρεία δεν κατέχει οποιαδήποτε εγγύηση για τις ανωτέρω απαιτήσεις.
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
3.1.3.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η καλή διαχείριση των διαθεσίμων και η προσεκτική επιλογή συναλλαγών εξασφαλίζει
έγκαιρα στην Εταιρεία την αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργίες της.
Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και οι υποχρεώσεις προς λοιπούς
προμηθευτές εξοφλούνται σε χρονικό διάστημα 1 έως 3 μηνών από την έκδοση των
σχετικών παραστατικών βάσει πάγιας τακτικής της Εταιρείας.
η

Η Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν έχει άλλες υποχρεώσεις που να λήγουν πάνω από
1 έτος από την ημερομηνία χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Το σύνολο των απαιτήσεων από ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και οι λοιπές απαιτήσεις
είναι όλες εισπράξιμες εντός ενός μήνα.
3.2.

Διαχείριση Κεφαλαίου

Η Εταιρεία δεν είχε δανειακά κεφάλαια από Τράπεζες στην χρήση 2011 και κατά συνέπεια δεν
υφίσταται χρηματοοικονομική μόχλευση.
Μετά από την απόφαση της ΕΠΑΘ της 18
κεφαλαίων δεν έχουν εφαρμογή.

ης

Ιανουαρίου 2013, οι πολιτικές διαχείρισης

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα.
4.1.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών
γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες αφορούν στο φόρο εισοδήματος.
Λόγω του ότι η Εταιρεία είχε φορολογικές ζημιές για τις δύο πρώτες διαχειριστικές χρήσεις,
δεν προέκυψε φορολογική υποχρέωση.
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Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα υπάρχουν επαρκή φορολογικά κέρδη για το συμψηφισμό του
συνόλου των φορολογικών ζημιών και ως εκ τούτου το ποσό των αχρησιμοποίητων
φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
ανέρχεται σε €2.608.857,14, όπως απεικονίστηκε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
4.2.

Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών

Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών.
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5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Υπόλοιπο την 7 Ιουλίου 2009
Προσθήκες
Απομειώσεις
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010

55.193
55.193

55.193
55.193

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011

55.193

55.193

Προσθήκες

19.327

19.327

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011

74.520

74.520

-

-

Αποσβέσεις χρήσης

(18.053)

(18.053)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010

(18.053)

(18.053)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011

(18.053)

(18.053)

Αποσβέσεις χρήσης

(17.145)

(17.145)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011

(35.198)

(35.198)

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010

37.140

37.140

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011

39.321

39.321

Κόστος

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 7 Ιουλίου 2009
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό

Σύνολο

-

-

Προσθήκες

136.992

136.992

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010

136.992

136.992

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011

136.992

136.992

64.261

64.261

201.253

201.253

-

-

Αποσβέσεις χρήσης

(38.935)

(38.935)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010

(38.935)

(38.935)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011

(38.935)

(38.935)

Αποσβέσεις χρήσης

(53.815)

(53.815)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011

(92.750)

(92.750)

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010

98.057

98.057

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011

108.503

108.503

Κόστος
Υπόλοιπο την 7 Ιουλίου 2009

Προσθήκες
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 7 Ιουλίου 2009

7. Λοιπές απαιτήσεις

31.12.2011

31.12.2010

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 17)

8.000

8.000

Χρεώστες διάφοροι

8.561

2.363

Έξοδα επομένων χρήσεων

2.972

3.057

19.533

13.420

Σύνολο
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8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
31.12.2011

31.12.2010

2.153

1.627

Διαθέσιμα σε τράπεζες (Σημ. 17)

729.584

701.620

Σύνολο

731.737

703.247

Διαθέσιμα στο ταμείο

Το σταθμικό αποτελεσματικό επιτόκιο για τη χρήση 2011 για τα διαθέσιμα σε τράπεζες ήταν
3,30% (2010: 3,30%).
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αφορούν ποσά σε Ευρώ από μετρητά και τραπεζικές
καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.
Τα ανωτέρω ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για
σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών.
9. Μετοχικό κεφάλαιο

7 Ιουλίου 2009
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου κατά τη
σύσταση της εταιρείας
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός
μετοχών

Κοινές
μετοχές

Σύνολο

-

-

-

10.000
5.000

1.000.000 1.000.000
500.000

500.000

31 Δεκεμβρίου 2010

15.000

1.500.000 1.500.000

1 Ιανουαρίου 2011

15.000

1.500.000 1.500.000

31 Δεκεμβρίου 2011

15.000

1.500.000 1.500.000

Ο συνολικός αριθμός εγκεκριμένων κοινών μετοχών είναι 15.000 με ονομαστική αξία €100
ανά μετοχή.
Το σύνολο των κοινών μετοχών έχει εκδοθεί και το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς
καταβλημένο.
10. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λόγω της αλλαγής στη βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οι
υποχρεώσεις της Εταιρείας αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών αφορούν το
συνολικό κόστος αποζημίωσης του προσωπικού της €190.263.

Υποχρεώσεις κατάστασης οικονομικής θέσης για:
Συνταξιοδοτικές παροχές

31.12.2011

31.12.2010

-

57.756
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Χρέωση στη κατάσταση συνολικών εσόδων για :
Συνταξιοδοτικές παροχές

1.1.2011 έως 7.7.2009 έως
31.12.2011
31.12.2010
(57.756)

57.756

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονομικής θέσης έχουν προσδιορισθεί
ως εξής:
31.12.2011

31.12.2010

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων

-

57.756

Υποχρέωση στην κατάσταση οικονομικής θέσης

-

57.756

Η μεταβολή της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής κατά τη διάρκεια της χρήσης
αναλύονται ως εξής:
31.12.2011

31.12.2010

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης

57.756

-

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

10.073

97.764

3.292

-

519

-

-

(40.008)

(71.640)

-

-

57.756

Χρηματοοικονομικό κόστος
Αναλογιστικές ζημιές που καταχωρήθηκαν στη χρήση
Πληρωθείσες παροχές
Διαγραφή λόγω αλλαγής βάσης παρουσίασης
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:
1.1.2011 έως 7.7.2009 έως
31.12.2011
31.12.2010
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αναλογιστικές ζημιές που καταχωρήθηκαν στη χρήση
Διαγραφή λόγω αλλαγής βάσης παρουσίασης
Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε
εργαζομένους

10.073

57.756

3.292

-

519

-

(71.640)

-

(57.756)

57.756

Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής:
1.1.2011 έως 7.7.2009 έως
31.12.2011
31.12.2010
Έξοδα διοίκησης

(57.756)

57.756

(57.756)

57.756
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι
εξής:
31.12.2011

31.12.2010

Προεξοφλητικό επιτόκιο

5,20%

5,70%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

3,50%

4,00%

11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31.12.2011

31.12.2010

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

33.242

42.866

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς

36.602

39.035

Υποχρέωσεις προς το προσωπικό

12.950

13.539

Προμηθευτές διαφόρων ειδών

16.501

26.049

-

641

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 17)

2.047.800

1.064.107

Σύνολο

2.147.095

1.186.237

Λοιπές υποχρεώσεις

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι βραχυπρόθεσμο. Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων
είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.
12. Παροχές σε εργαζομένους
1.1.2011 έως
31.12.2011

7.7.2009 έως
31.12.2010

Μισθοί και ημερομίσθια

767.535

1.432.049

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(Έσοδα)/ Έξοδα προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών (Σημ. 10)
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αλλαγής
βάσης παρουσίασης

155.693

233.460

(57.756)

57.756

190.263

-

16.758

29.448

1.072.494

1.752.713

1.1.2011 έως
31.12.2011

7.7.2009 έως
31.12.2010

Κόστος προμηθειών

350.926

583.251

Έξοδα διοίκησης

634.512

999.465

Έξοδα διάθεσης

87.055

169.997

1.072.493

1.752.713

Λοιπές δαπάνες προσωπικού
Σύνολο

Μερίστηκαν σε:

Σύνολο
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Η Εταιρεία την 31/12/2011 απασχολούσε 19 άτομα (2010: 19 άτομα).
13. Έξοδα ανά κατηγορία

Κόστος
προμηθειών

1.1.2011 έως 31.12.2011
Έξοδα
Έξοδα
διοίκησης
διάθεσης

Σύνολα

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημ. 12)

350.926

634.512

87.055

1.072.493

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

908.852

106.832

629

1.016.313

Παροχές τρίτων

-

40.569

1.077

41.646

Φόροι - τέλη

-

28.706

-

28.706

Ενοίκια

-

62.059

1.960

64.019

Διάφορα έξοδα

-

59.134

5.550

64.683

Αποσβέσεις

-

70.960

-

70.960

1.259.778

1.002.771

96.272

2.358.820

Σύνολο

Κόστος
προμηθειών
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημ. 12)

7.7.2009 έως 31.12.2010
Έξοδα
Έξοδα
διοίκησης
διάθεσης

Σύνολα

583.251

999.465

169.997

1.752.713

1.010.881

158.218

125.831

1.294.930

Παροχές τρίτων

-

39.263

2.046

41.309

Φόροι - τέλη

-

106.014

252

106.266

Ενοίκια

-

84.744

3.205

87.949

Διάφορα έξοδα

-

118.819

56.912

175.730

Αποσβέσεις

-

56.988

-

56.988

1.594.132

1.563.511

358.242

3.515.885

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Σύνολο

14. Χρηματοοικονομικά έσοδα
Το σύνολο των τόκων από καταθέσεις ανέρχεται σε € 17.711 για τη χρήση 2011 και σε €
6.839 για τη χρήση 2010 και αφορά σε τόκους από τη μητρική εταιρεία (Σημείωση 17).
15. Ανειλημμένες υποχρεώσεις
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν ανεκτέλεστες συμβάσεις κεφαλαιουχικών δαπανών κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού.
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Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
31.12.2011

31.12.2010

31.471

54.460

Από 1 - 5 έτη

125.885

288.847

Περισσότερα από 5 έτη

123.982

473.469

281.339

816.776

Έως 1 έτος

Οι λειτουργικές μισθώσεις αφορούν στην εκμίσθωση του χώρου της έδρας της εταιρείας επί
της οδού Ευριπίδου 10, Αθήνα και των γραφείων της επί της οδού Αλκιβιάδου 120-122,
Πειραιάς. Δεν θα υπάρξει πρόσθετο κόστος σε περίπτωση πρόωρης λύσης των παραπάνω
συμβάσεων.
16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Για τη χρήση 2011 η Εταιρία η οποία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994
έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η οικονομική χρήση 2011 θα πρέπει να θεωρείται
οριστική για σκοπούς φορολογικού ελέγχου μετά από δεκαοχτώ μήνες από την υποβολή της
Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών.
η

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την 1 υπερδωδεκάμηνη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2010. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δε θα προκύψουν σημαντικά ποσά
επιπρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις λόγω των φορολογικών ζημιών.
Οι απαιτήσεις και δικαστικές αγωγές κατά της Εταιρείας ανέρχονται σε € 627.591 . Η Διοίκηση
εκτιμά ότι δε θα της επιφέρουν οικονομικές επιπτώσεις.
Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες απαιτήσεις, για τις οποίες είναι πιθανό να εισρεύσουν
οικονομικά οφέλη.
17. Συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος ΑΤΕ με ποσοστό
50,01% (μητρική) και των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ με ποσοστό 49,99% την 31/12/2011.
Οι παρακάτω συναλλαγές καθώς και τα υπόλοιπα τα οποία προκύπτουν,
πραγματοποιήθηκαν με συνδεδεμένα μέρη και γίνονται με καθαρά εμπορικούς όρους:

1.1.2011 έως 31.12.2011
Έσοδα από
τόκους
καταθέσεων
(Σημ. 14)
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

17.711

Έξοδα

946.260

31.12.2011
Ταμειακά
Λοιπές
Λοιπές
διαθέσιμα απαιτήσεις υποχρεώσεις
(Σημ. 8)
(Σημ. 7)
(Σημ. 11)
729.584

8.000

1.997.988

-

23.467

-

-

49.812

17.711

969.727

729.584

8.000

2.047.800
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7.7.2009 έως 31.12.2010
Έσοδα από
τόκους
καταθέσεων
(Σημ. 14)
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

6.839

Έξοδα

Ταμειακά
Λοιπές
Λοιπές
διαθέσιμα απαιτήσεις υποχρεώσεις
(Σημ. 8)
(Σημ. 7)
(Σημ. 11)

1.062.413

701.620

8.000

1.036.907

25.982

-

-

27.199

1.088.395

701.620

8.000

1.064.107

6.839

31.12.2010

Παροχές προς τη Διοίκηση και τα Διευθυντικά Στελέχη
Για τη χρήση 2011 ποσό ύψους €252.295 καταχωρήθηκε ως αμοιβή για τα Διευθυντικά
στελέχη της Εταιρείας (2010: €529.496).
18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού
α) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.2.2012 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 100,00 σε €
0,41 εκάστη και με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών ύψους € 1.493.850 και στη συνέχεια
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €1.177.147,31 με έκδοση 2.871.091 νέων
μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,41 εκάστη, έτσι ώστε το νέο διαμορφωμένο μετοχικό
κεφάλαιο ανέρχεται σε €1.183.297,31 διαιρούμενο σε 2.886.091 κοινές ονομαστικές
μετοχές.
Με το από 20.3.2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η
καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και πλέον το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
κατέχει το 84,67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τα ΕΛ.ΤΑ κατέχουν το
15,33%.
β) Στις 18 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της
Τράπεζας της Ελλάδος («ΤτΕ»), αφού έλαβε υπόψη τη δυσχερή οικονομική θέση στην
οποία είχε περιέλθει η μητρική εταιρεία Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ (η
«Τράπεζα») λόγω της συμμετοχής της στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού κρατικού
χρέους (PSI+), που έλαβε χώρα την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2012, καθώς και την
ανεπάρκεια των εποπτικών της κεφαλαίων, αποφάσισε την ανάκληση της άδειας
λειτουργίας της Τράπεζας και τη θέση της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Επιπλέον,
την ίδια ημέρα, η Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ έδωσε εντολή για τη μεταβίβαση
συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας στο νεοσυσταθέν μεταβατικό
πιστωτικό ίδρυμα «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ».
Η Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στα περιουσιακά στοιχεία τις Τράπεζας τα οποία δεν
μεταβιβάστηκαν στο νέο πιστωτικό ίδρυμα.
γ) Στις 11 Μαρτίου 2013, μετά από παραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Χαράλαμπου Σιγανού, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση είναι
η εξής: Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Μάριος Βαρότσης, Αντιπρόεδρος
ΔΣ ο κ. Δημήτριος Κυπαρίσσης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ο κ. Δημήτριος
Τρυφωνόπουλος, ο κ. Χρήστος Μαρούσος Μέλος, ο κ. Αθανάσιος Ζαρκάδας Μέλος, η κα
Αθανασία Έβανς-Κηπουρού Μέλος και ο κ. Αναστάσιος Δαμδημόπουλος Μέλος.

Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων
γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρία και για τα οποία δεν επιβάλλεται σχετική αναφορά
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
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Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της «POST INSURANCE
BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε» στις 29 Απριλίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ101833

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΑΡΚΑΔΑΣ

ΑΔΤ Χ562921

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Αρ.αδ.Α’ τάξης 28848
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «Post Insurance Brokerage Μεσίτες Ασφαλίσεων Ανώνυμη
Εταιρεία»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της υπό εκκαθάριση εταιρείας «Post
Insurance Brokerage Μεσίτες Ασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία», οι οποίες αποτελούνται από την
κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν
οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «Post Insurance Brokerage Μεσίτες
Ασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι
Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr
Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444
Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487
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επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας:
1) Στη σημείωση 2.1 των οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με την αλλαγή της βάσης
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων από αυτή της «συνεχιζόμενης
δραστηριότητας» σε αυτή των «ρευστοποιήσιμων αξιών», με ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου
2011, και
2) στη σημείωση 2.1, αναφορικά με τη συγκριτική πληροφόρηση η οποία γνωστοποιείται
στην κατάσταση συνολικών εσόδων, όπου αφορά την περίοδο 7 Ιουλίου 2009 – 31
Δεκεμβρίου 2010 και κατά συνέπεια τα ποσά που απεικονίζονται δεν καθίστανται
συγκρίσιμα με αυτά της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Ως επακόλουθο, δεν
πληρείται το κριτήριο της συγκρισιμότητας, όπως αυτό αναφέρεται στο «Πλαίσιο για την
προετοιμασία και παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων» των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
1.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.

2. Σημειώνουμε ότι λόγω της συσσώρευσης ζημιών η καθαρή θέση της Εταιρείας έχει καταστεί
αρνητική με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν
2190/1920.

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μάριος Ψάλτης
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081
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