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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ) ΤΗΣ 

«COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2021-31/12/2021 

 

Κύριοι μέτοχοι,  

Σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4548/2018, έχω την τιμή να θέσω υπόψη σας για έγκριση τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 
χρήσεως που έληξε την 31/12/2021, να σας ενημερώσω για σημαντικές χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες της και να ζητήσω την έγκρισή σας.  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.  

Στη παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες της Εταιρείας «COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περιγράφονται σημαντικά 
γεγονότα που διαδραματίσθηκαν την περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις ετήσιες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και 
αβεβαιότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η εταιρεία το επόμενο έτος. Τέλος παρατίθενται 
οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων 
καθώς και σημαντικά γεγονότα μετά την 31-12-2021.  

Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου 
(Συμβούλου- Διαχειριστή) συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 
όπως ισχύει.  

 

1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης της 
εταιρείας.  

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου  

Η «COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε το 1981 έχοντας καταγράψει ήδη 41 χρόνια 
παρουσίας στον κλάδο της ασφάλισης και οι κύριες δραστηριότητές της είναι : Η άσκηση της 
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δραστηριότητας του «ασφαλιστικού πράκτορα», δηλαδή της διανομής ασφαλιστικών 
υπηρεσιών στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 
Η άσκηση της δραστηριότητας του «συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων», δηλαδή της 
διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων, τους οποίους 
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 ο ίδιος με αυτούς. 

Η εταιρεία εδρεύει σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 69 στην 
Αθήνα. 

Η «COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία η οποία όμως δεν παραλείπει 
να περικλείει στο δημιουργικό της αξιόλογες συνεργασίες και να προσφέρει καινοτόμες 
υπηρεσίες, γεγονός που της έχει επιτρέψει να εδραιωθεί και να διαπρέψει για πολλές δεκαετίες 
στον κλάδο.  

 

β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές  

β.1 Στόχοι  

Η «COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεργαζόμενοι με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες 
της ελληνικής και διεθνούς αγοράς, υποστηρίζει το δίκτυό της με μεγάλη γκάμα υπηρεσιών και 
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του σήμερα. 

β.2 Βασικές αξίες  

Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η εδραίωσή της ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες 
ασφαλιστικής διανομής στην Ελλάδα τόσο για τις ιδιωτικές, όσο και για τις επαγγελματικές 
ασφαλίσεις. Το παρελθόν του ονόματος της εταιρείας αποτελεί την βάση για το δυνατό μέλλον 
της. 

Στην εταιρεία, παρά το μέγεθός της και την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία διατηρείται  
οικογενειακή ατμόσφαιρα και ξεχωρίζει η αμεσότητα και το επίπεδο επικοινωνίας. Στόχος είναι η 
έμπνευση των συνεργατών και η δημιουργία κοινών ονείρων. 

β.3 Κύριες στρατηγικές  

Ως στρατηγική η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την σταθερή ανάπτυξη τόσο της ίδιας όσο και του 
δικτύου συνεργατών και παράλληλα τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και των οικονομικών 
της μεγεθών.  
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γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης  

Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο- Διαχειριστή). 
Τηρεί οργανωμένο σχήμα διοίκησης με διάκριση των τμημάτων της.  

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον 
για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, 
δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. Οι πολιτικές 
της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν 
έμφαση: 

α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 

β)Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση 
κοινών αρχών και κανόνων. 

γ) Σεβασμό για το περιβάλλον. 

 

 

2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

 

Επισκόπηση αποτελεσμάτων της εταιρείας. 

Τα έσοδα της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 
4.572.431,60. Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) της Εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 93.309,53. Η 
αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας ήρθε ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης και της 
διεύρυνσης του δικτύου πωλήσεων με την σύναψη νέων συνεργασιών με έμπειρους 
επαγγελματίες του κλάδου. 

Ενδεικτικοί είναι οι παρακάτω πίνακες. 

 

COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
ΧΡΗΣΗ 01/01/2021-31/12/2021 

    2021 
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Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Κτήρια  4.711,88 
Μεταφορικά μέσα  48.672,52 
Λοιπός Εξοπλισμός  10.165,17 
Αποσβέσεις  18.774,48 
Σύνολο  44.775,09 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   44.775,09 
     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    
Εμπορικές απαιτήσεις  128.889,06 
Λοιπές απαιτήσεις  237.161,94 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  1.302.810,08 
Σύνολο  1.668.861,08 
Σύνολο κυκλοφορούντων   1.668.861,08 

Σύνολο ενεργητικού   1.713.636,17 
     
Καθαρή Θέση     
Κεφάλαιο  375.000,00 
Σύνολο  375.000,00 
Αποθεματικά νόμων  7.664,19 
Υπέρ το άρτιο  2.656,32 
Αποτελέσματα εις νέο  85.645,34 
Σύνολο  95.965,85 
Σύνολο καθαρής θέσης   470.965,85 
Υποχρεώσεις     
Εμπορικές υποχρεώσεις  457.328,25 
Προβλέψεις  59.974,23 
Δανεισμός  123.722,67 
Λοιποί φόροι και τέλη  11.360,06 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  19.467,88 
Λοιπές υποχρεώσεις  570.817,23 
Σύνολο  1.242.670,32 
Σύνολο υποχρεώσεων   1.242.670,32 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   1.713.636,17 
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COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
ΧΡΗΣΗ 01/01/2021-31/12/2021 

    
  2021 
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους   
Κύκλος Εργασιών 4.572.431,60 
Παροχές σε εργαζομένους 554.879,10 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων υλικών 18.774,48 
Λοιπά έσοδα 170,68 
Λοιπά έξοδα και ζημίες 3.779.951,35 
Τόκοι και συναφή κονδύλια 38.972,83 
Αποτελέσματα προ φόρων 180.024,52 

Φόρος 26.740,76 
Προβλέψεις 59.974,23 
Αποτελέσματα μετά φόρων 93.309,53 
Τακτικό αποθεματικό 7.664,19 

 

3. Οικονομική θέση της εταιρείας  

Η οικονομική θέση της Εταιρείας, αντικατοπτρίζεται στο συνημμένο ισολογισμό και στο 
προσάρτημα της 31 Δεκεμβρίου 2021.  

 

COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
ΧΡΗΣΗ 01/01/2021-31/12/2021 

    2021 

     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Κτήρια  4.711,88 
Μεταφορικά μέσα  48.672,52 
Λοιπός Εξοπλισμός  10.165,17 
Αποσβέσεις  18.774,48 
Σύνολο  44.775,09 
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Σύνολο μη κυκλοφορούντων   44.775,09 
     

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    
Εμπορικές απαιτήσεις  128.889,06 
Λοιπές απαιτήσεις  237.161,94 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  1.302.810,08 
Σύνολο  1.668.861,08 

Σύνολο κυκλοφορούντων   1.668.861,08 
Σύνολο ενεργητικού   1.713.636,17 
     

Καθαρή Θέση     
Κεφάλαιο  375.000,00 
Σύνολο  375.000,00 
Αποθεματικά νόμων  7.664,19 
Υπέρ το άρτιο  2.656,32 
Αποτελέσματα εις νέο  85.645,34 
Σύνολο  95.965,85 
Σύνολο καθαρής θέσης   470.965,85 
Υποχρεώσεις     
Εμπορικές υποχρεώσεις  457.328,25 
Προβλέψεις  59.974,23 
Δανεισμός  123.722,67 
Λοιποί φόροι και τέλη  11.360,06 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  19.467,88 
Λοιπές υποχρεώσεις  570.817,23 
Σύνολο  1.242.670,32 
Σύνολο υποχρεώσεων   1.242.670,32 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   1.713.636,17 
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COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
ΧΡΗΣΗ 01/01/2021-31/12/2021 

    
  2021 
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους   
Κύκλος Εργασιών 4.572.431,60 
Παροχές σε εργαζομένους 554.879,10 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων υλικών 18.774,48 
Λοιπά έσοδα 170,68 
Λοιπά έξοδα και ζημίες 3.779.951,35 
Τόκοι και συναφή κονδύλια 38.972,83 
Αποτελέσματα προ φόρων 180.024,52 

Φόρος 26.740,76 
Προβλέψεις 59.974,23 
Αποτελέσματα μετά φόρων 93.309,53 
Τακτικό αποθεματικό 7.664,19 

 

3.1 Χρηματοοικονομικοί δείκτες.  

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν υπάρχουν ενώ στη συνέχεια για την αρτιότερη 
πληροφόρηση των εταίρων θα αναλύσουμε κάποιους βασικούς χρηματοοικονομικούς 
αριθμοδείκτες.  

Αριθμοδείκτες ρευστότητας  

Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας. ( Current ratio )  

 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας. ( Current ratio ) = Κυκλοφορούν 
ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

2021  

 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας =  

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό               = 1,41 
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Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας μας δείχνει την ισορροπία μεταξύ βραχυχρόνιων 
στοιχείων που συνθέτουν τον ισολογισμό ( δηλαδή σε τι ποσοστό οι βραχυχρόνιες απαιτήσεις 
που έχει μια επιχείρηση μπορούν να καλύψουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της). Εκτός από 
το μέτρο της ρευστότητας μιας επιχείρησης μας δείχνει και το περιθώριο ασφαλείας που 
διατηρεί ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των 
κεφαλαίων κίνησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας τόσο 
καλύτερη, από πλευράς ρευστότητας, είναι η θέση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Γενικά, ένας 
δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας μεγαλύτερος του 2 θεωρείται καλή ένδειξη, όμως μπορεί 
να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και τον κλάδο στον οποίο αυτή ανήκει. Μια 
συνεχής μείωση του δείκτη είναι ένδειξη ότι αρχίζει να αναπτύσσεται μια όχι ευνοϊκή 
κατάσταση για την επιχείρηση, κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Ένας χαμηλός 
αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης παρέχει ένδειξη ύπαρξης μεγαλύτερου βαθμού κινδύνου 
στην επιχείρηση από ότι ένας υψηλός αριθμοδείκτης. Σε γενικές γραμμές όσο χαμηλότερος ο 
δείκτης τόσο πιο μεγάλος ο κίνδυνος μη δυνατότητας αποπληρωμών και δημιουργίας 
«υπερθέρμανσης» με συνέπεια την πτώση των πωλήσεων. Αντίθετα, υπέρμετρα υψηλός 
δείκτης μπορεί να σημαίνει μη αποδοτική κατανομή κεφαλαίων της επιχείρησης. Μπορεί 
δηλαδή να μη χρησιμοποιεί τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που υπάρχουν, με αποτέλεσμα 
να μη μεγεθύνεται στην αγορά της, όσο θα μπορούσε. Μπορεί ακόμα να κρύβει την ύπαρξη 
απαξιωμένων ή κατεστραμμένων αποθεμάτων, η αξία των οποίων δεν εμφανίζεται στα 
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, καθώς και δυσκολία αυτής να εισπράξει τις απαιτήσεις της. 

 

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας. ( Acid-test Ratio )  

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας =  

(Κυκλοφορούν ενεργητικό – Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

2021  

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας =  

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό−Αποθέματα = 1,45 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία 
μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί όλα εκείνα τα στοιχεία του 
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κυκλοφορούντος ενεργητικού τα οποία δε μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά. Σε σχέση με τον 
προηγούμενο δείκτη εδώ δεν περιλαμβάνονται τα αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών, 
ημι-κατεργασμένων και ετοίμων προϊόντων, γιατί είναι το στοιχείο εκείνο, του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού, με τη μικρότερη ρευστότητα. Απαιτείται αρκετό χρονικό 
διάστημα μέχρι την πώλησή τους και υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την δυνατότητα πώλησης 
όλων των αποθεμάτων αλλά και ως προς την αξία που θα εισπραχθεί κατά την πώλησή τους. 
Επομένως, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πραγματοποιηθούν ζημιές όταν αυτά 
ρευστοποιηθούν. Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας μας δείχνει πόσες φορές τα ταχέως 
ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και 
πόσο ευπρόσβλητη είναι μια επιχείρηση σε πιθανή μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο λειτουργεί. Για να είναι περισσότερο αξιόπιστος ο δείκτης θα πρέπει να 
εξετάζεται διαχρονικά, σε σύγκριση με όμοιες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου και με το μέσο όρο 
του κλάδου αυτού. Γενικά, αν τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία μιας επιχείρησης 
(κυκλοφορούν μείον αποθέματα) είναι ίσα ή μεγαλύτερα των τρεχουσών υποχρεώσεων τότε η 
επιχείρηση έχει καλή τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 
αριθμοδείκτης, τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα έχει η επιχείρηση. Γενικά, ένας δείκτης άμεσης 
ρευστότητας μεγαλύτερος του 1,5 θεωρείται καλή ένδειξη. Αν o δείκτης είναι αρκετά 
μικρότερος της μονάδας, η επιχείρηση πιθανόν να μην μπορέσει να ικανοποιήσει μια ξαφνική 
απαίτηση καταβολής μετρητών. Όσο πιο μικρός είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση 
στον κίνδυνο αυτό. 

 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας. ( Cash Ratio)  

Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας= Διαθέσιμο ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  

2021  

 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας =  

 

Διαθέσιμο Ενεργητικό = 1,45 

Υποχρεώσεις 

 

Ο αριθμητής Διαθέσιμο Ενεργητικό περιλαμβάνει μετρητά, καταθέσεις όψεως, επιταγές και 
γενικά όσα στοιχεία είναι ισοδύναμα με μετρητά. Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας μας δίνει 
την εικόνα της επάρκειας (ή όχι) μετρητών στην επιχείρηση σε σχέση με τις τρέχουσες 
λειτουργικές της ανάγκες και θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά, σε σύγκριση με όμοιες 
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επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου και με το μέσο όρο του κλάδου αυτού ώστε να είναι περισσότερο 
αξιόπιστος. Η ταμειακή ρευστότητα εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης να εξοφλήσει τις 
τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα μετρητά που διαθέτει. Πιο συγκεκριμένα, 
ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας μας δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία 
μιας επιχείρησης καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 

Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

 

Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας (activity ratios) βοηθά να 
προσδιορίσουμε το βαθμό μετατροπής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι τα 
αποθέματα και οι απαιτήσεις, σε ρευστά. Με άλλα λόγια αυτή η κατηγορία δεικτών μας δείχνει 
πόσο αποτελεσματικά διαχειρίζεται μια επιχείρηση τους πόρους της, με σκοπό τη δημιουργία 
πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της επιχείρησης προκειμένου να πετύχει την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να παρακολουθεί συνέχεια και 
με την απαιτούμενη προσοχή τις διαδικασίες για τη γρήγορη μετατροπή των απαιτήσεων και 
αποθεμάτων σε μετρητά.  

 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού ( Asset Turnover Ratio )  

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού = Σύνολο πωλήσεων / Σύνολο 
ενεργητικού  

 

2021  

Δείκτης Κυκλοφοριακής =       Σύνολο Πωλήσεων    = 2,67 

Ταχύτητας Ενεργητικού          Σύνολο Ενεργητικού  

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού ή χρησιμοποίηση ενεργητικού ή εκμετάλλευση 
ενεργητικού εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης του Ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις 
μιας επιχείρησης. Παρέχει δηλαδή ένδειξη για το πόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα 
περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Πιο συγκεκριμένα, 
δείχνει τα έσοδα τα οποία δημιουργεί κάθε ευρώ που έχει επενδυθεί στο ενεργητικό της 
επιχείρησης. Για παράδειγμα, αν η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού μιας επιχείρησης είναι 
ίση με 1, αυτό σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ενός ευρώ για κάθε ένα ευρώ που 
επενδύθηκε στο ενεργητικό της επιχείρησης. Ένας υψηλός δείκτης παρέχει μια σημαντική 
ένδειξη ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να 
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πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της. Στην περίπτωση ενός χαμηλού δείκτη η επιχείρηση θα 
πρέπει να αυξήσει το βαθμό αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων ή θα πρέπει να 
ρευστοποιήσει κάποια από τα περιουσιακά της στοιχεία αφού είναι πιθανό να μη 
χρησιμοποιούνται παραγωγικά.  

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων ( Fixed Asset Turnover Ratio )  

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων = Σύνολο πωλήσεων / Καθαρά πάγια  

2021  

 

Δείκτης Κυκλοφοριακής = Σύνολο Πωλήσεων = 102,12 

Ταχύτητας Παγίων               Καθαρά Πάγια  

 

Στον παρονομαστή του παραπάνω λόγου τα καθαρά πάγια ισούνται με τα πάγια μείον τις 
αποσβέσεις. Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων μιας 
επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της, ή αλλιώς δείχνει ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων 
που αντιστοιχεί σε μια μονάδα του Πάγιου Ενεργητικού. Παρέχει ένδειξη αν υπάρχει ή όχι 
υπερεπένδυση σε πάγια στοιχεία στην επιχείρηση σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων που 
πραγματοποιεί. Γενικά, όσο υψηλότερος ο δείκτης (μέσα σε ορισμένα πλαίσια για να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερθέρμανσης), τόσο πιο εντατική η χρήση των Παγίων και τόσο πιο 
αποδοτικό για την επιχείρηση. Διαχρονική παρακολούθηση του δείκτη παρέχει πληροφορίες 
για το εάν η διοίκηση μιας επιχείρησης γίνεται περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματική στη 
χρησιμοποίηση του πάγιου ενεργητικού της.  

 

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

 

Αποδοτικότητα ονομάζουμε την πιθανότητα του κεφαλαίου να παράγει κέρδος καθώς και την 
ικανότητα που έχει η επιχείρηση να πραγματοποιεί κέρδη από τις διάφορες δραστηριότητές 
της κυρίως όμως από την κύρια δραστηριότητά της. Η αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης είναι 
το αποτέλεσμα ενός μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς επίσης και της 
πολιτικής που ακολουθεί κάθε φορά σε θέματα τιμών, διαφήμισης κλπ. Η ανάλυση της 
αποδοτικότητας μας πληροφορεί σχετικά με το βαθμό αποτελεσματικότητας με τον οποίο 
διοικείται. Το γεγονός λοιπόν, ότι η ύπαρξη των περισσότερων επιχειρήσεων είναι 
συνυφασμένη με την πραγματοποίηση κερδών, αυτό καθιστά απόλυτα αναγκαία την ανάλυση 
αποδοτικότητας.  
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Δείκτης Μεικτού περιθωρίου κέρδους ( Gross Profit Margin )  

 

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου κέρδους = Μικτό αποτέλεσμα / Πωλήσεις Χ 100  

 

2021  

 

Δείκτης Μεικτού  

Περιθωρίου Κέρδους = Μικτό Αποτέλεσμα/Πωλήσεις Χ 100 = 3,94  

 

Ο αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους μας δείχνει την αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης 
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζει την τιμή του προϊόντος η επιχείρηση. Όσο 
μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους τόσο καλύτερη, από άποψης κερδών, είναι 
η θέση της επιχείρησης γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς δυσκολία τυχόν αύξηση του 
κόστους των πωλούμενων προϊόντων της. Με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε ότι η επίδραση 
από μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους πωληθέντων θα είναι λιγότερο δυσμενής σε μια 
επιχείρηση που έχει υψηλό αριθμοδείκτη μεικτού κέρδους από ότι θα είναι σε μια άλλη με 
χαμηλό το σχετικό αριθμοδείκτη. Ένας υψηλός αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους δείχνει την 
ικανότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί σε 
υψηλές τιμές. Αντίθετα, ένας χαμηλός αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους δείχνει μια όχι καλή 
πολιτική της διοίκησης στον τομέα αγορών και πωλήσεων. 

 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί μη χρηματοοικονομικούς δείκτες επιδόσεων. 

 

3.2 Διασφάλιση λειτουργίας της εταιρείας. 

Η εταιρεία συνεκτιμώντας τη χρηματοοικονομική της θέση και τους διαθέσιμους χρηματικούς 
πόρους, έχει συντάξει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της με βάση την «αρχή της 
επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων της». Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία θα 
συνεχίσει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της στα πλαίσια των συνήθων 
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. 

 

 

4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι και αβεβαιότητες. 
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Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των 
επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις 
παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. 

 

4.1 Πιστωτικός κίνδυνος:  

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. 

Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος 
του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που 
να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

 

4.2 Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης:  

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών 
δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η Εταιρεία 
παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και 
ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της. 

 

4.3 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία:  

Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κατάστασης ο κλάδος των ασφαλειών επηρεάζεται 
αρνητικά, αλλά σε μικρότερο βαθμό, σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. 

4.4 Κίνδυνος Ρευστότητας:  

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 
συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία χαίρει υψηλής 
αξιοπιστίας τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών της. 

 

4.5 Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων:  

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις 
ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της Εταιρείας από τραπεζικό 
δανεισμό είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, δεν υφίσταται σημαντικός επιτοκιακός κίνδυνος 

 

4.6 Συναλλαγματικός κίνδυνος:  
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Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που 
ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. 

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ.  

Επιπλέον όλες οι δανειακές υποχρεώσεις είναι σε Ευρώ. 

 

4.7 Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι:  

Δεν υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες που να σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης 

 

 

5. Περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις διεθνώς. Η εταιρεία, 
αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς 
βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη 
οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική 
πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα: 

 Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων, δίνοντας 
προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση 

 Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος 
 Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

6. Εργασιακά ζητήματα. 

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης απασχόλησε κατά μέσο όρο 22 άτομα προσωπικό, σε 
διάφορες ειδικότητες. Ως εργοδότης, η εταιρεία συμβάλλει σε έναν από τους ευρύτερα 
αποδεκτούς στόχους της κοινωνίας, δηλαδή τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου μέσω της 
πλήρους και ασφαλούς απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας.  

6.1 Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών.  

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές 
αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη, την 
επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε 
οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά 
λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, 
η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.  
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6.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων.  

Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη 
διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην 
αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις 
οποιασδήποτε μορφής. Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν 
παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων 
και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2021, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε 
παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας. Η εταιρεία διασφαλίζει την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο σε 
εξουσιοδοτημένα άτομα και μόνο όπου απαιτείται από το νόμο και για σκοπούς που 
σχετίζονται με τη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα 
της εταιρείας. Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων.  

 

6.3 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.  

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και 
απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους 
χώρους εργασίας τα ελάχιστα προαπαιτούμενα υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου 
Εργασίας.  

6.4 Επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού.  

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την 
θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις. 

Η εταιρεία, με ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης, διασφαλίζει την συνεχή εκπαίδευση και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού σε τομείς που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους 
ανάπτυξης της εταιρείας και που τους επιτρέπουν να εκπληρώνουν τους επαγγελματικούς τους 
στόχους μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον.  

Η εταιρεία συμμορφώνεται με το ν.4583/2018 αναφορικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας IDD 
(περί διανομής ασφαλιστικών προϊόντων) στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι υπάλληλοι της που 
συμμετέχουν στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων είναι πιστοποιημένοι και η εταιρεία 
μεριμνά ώστε ετησίως να επαναπιστοποιούνται. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

 

7. Προβλεπόμενη εξέλιξη.  
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Με δεδομένη την διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος στην οικονομία λόγω των 
επιπτώσεων του covid-19, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και 
προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της. Στόχος της διοίκησης για το 2022 είναι η θετική πορεία των 
αποτελεσμάτων της, μέσα από την διατήρηση και ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών.  

  

8. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης  

Δεν υπάρχουν τέτοιες δαπάνες. 

 

9. Διαθέσιμο συνάλλαγμα  

Η εταιρεία δεν είχε καταθέσεις σε συνάλλαγμα την 31/12/2021.  

 

10. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα  

Η εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά μέσα την 31/12/2021.  

 

11. Ακίνητα της εταιρίας  

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα. Όλες οι εγκαταστάσεις της στεγάζονται σε μισθωμένους 
χώρους. 

 

12. Ίδιες Μετοχές 

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές», κατά την διάρκεια της χρήσης 2021. 

 

13. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια της χρήσης 
2021, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Καμία από τις συναλλαγές 
δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες 

14. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της παρούσας έκθεσης. 
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Η εταιρία μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία στις 02.03.2022 και στις 09.03.2022 συγκροτήθηκε 
σε σώμα το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος Διαχειριστής), αποτελούμενο από τον 
ιδρυτή της εταιρίας κ. Κιούκα Συμεών. 

Πέραν αυτού, δεν έχει συμβεί κανένα άλλο σημαντικό γεγονός που θα που θα μπορούσε να 
επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας και θα απαιτούσε την 
αναπροσαρμογή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή την γνωστοποίησή του. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως 2021 (1/1/2021-31/12/2021) στο σύνολό τους. 

 

 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2022 

 

Ο Σύμβουλος- Διαχειριστής 

 

15. Ισολογισμός 

 

COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
ΧΡΗΣΗ 01/01/2021-31/12/2021 

    2021 
     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Κτήρια  4.711,88 
Μεταφορικά μέσα  48.672,52 
Λοιπός Εξοπλισμός  10.165,17 
Αποσβέσεις  18.774,48 
Σύνολο  44.775,09 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων   44.775,09 
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Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    
Εμπορικές απαιτήσεις  128.889,06 
Λοιπές απαιτήσεις  237.161,94 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  1.302.810,08 
Σύνολο  1.668.861,08 

Σύνολο κυκλοφορούντων   1.668.861,08 
Σύνολο ενεργητικού   1.713.636,17 
     

Καθαρή Θέση     
Κεφάλαιο  375.000,00 
Σύνολο  375.000,00 
Αποθεματικά νόμων  7.664,18 
Υπέρ το άρτιο  2.656,32 
Αποτελέσματα εις νέο  85.645,34 
Σύνολο  95.965,85 
Σύνολο καθαρής θέσης   470.965,85 

Υποχρεώσεις     
Εμπορικές υποχρεώσεις  457.328,25 
Προβλέψεις  59.974,23 
Δανεισμός  123.722,67 
Λοιποί φόροι και τέλη  11.360,06 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  19.467,88 
Λοιπές υποχρεώσεις  570.817,23 
Σύνολο  1.242.670,32 
Σύνολο υποχρεώσεων   1.242.670,32 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   1.713.636,17 

 

16. Αποτελέσματα χρήσης  
 

COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
ΧΡΗΣΗ 01/01/2021-31/12/2021 

    

  2021 
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους   
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Κύκλος Εργασιών 4.572.431,60 
Παροχές σε εργαζομένους 554.879,10 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων υλικών 18.774,48 
Λοιπά έσοδα 170,68 
Λοιπά έξοδα και ζημίες 3.779.951,35 
Τόκοι και συναφή κονδύλια 38.972,83 
Αποτελέσματα προ φόρων 180.024,52 
Φόρος 26.740,76 
Προβλέψεις 59.974,23 
Αποτελέσματα μετά φόρων 93.309,53 
Τακτικό αποθεματικό 7.664,18 

 

Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2022 

 

Athens Financial Services ΙΚΕ        
 

Ο Σύβουλος 
Διαχειριστής  

Η Προϊστάμενος Λογιστηρίου    

Αρ. Αδείας ΟΕΕ:2029   Κιούκας Σ. Ιωάννης  Αγάθου Γ. Ελένη 

Οικονόμου Θ. Χρήστος      

  Αρ. Αδείας: 115078 Α’ Τάξης     

 

 

17. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

          (Πληροφορίες για την οντότητα)  

Επωνυμία : «COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

Νομικός τύπος : Ανώνυμη Εταιρεία  

Περίοδος αναφοράς : Οι συνημμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 
αφορούν την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2021 έως την 31 Δεκεμβρίου 2021.  

Διεύθυνση έδρας : Η έδρα της εταιρείας είναι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Δήμο 
Αθηναίων επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού 69.  

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 068493403000  

Αρ. Μ.Α.Ε. : 60189/01/Β/06/89  

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα : Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 
με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

Εκκαθάριση : Η εταιρεία δεν είναι σε εκκαθάριση  
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Κατηγορία οντότητας : Βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 η Εταιρεία ανήκει 
στην κατηγορία : Μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία.  

Σκοπός της Εταιρείας είναι:  

1) Η άσκηση της δραστηριότητας του «ασφαλιστικού πράκτορα», δηλαδή της διανομής 
ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων.  

2) Η άσκηση της δραστηριότητας του «συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων» δηλαδή της 
διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων, τους οποίους 
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 ο ίδιος με αυτούς. 

 

 

18. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία  

 

18.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας με ημερομηνία 31/12/2021, που καλύπτουν 
την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021, είναι σύμφωνες με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π), όπως αυτά προδιαγράφονται από τον Ν. 4308/2014, έχουν 
συνταχθεί με βάση τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου (accrual basis) και της 
συνέχισης της δραστηριότητας. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η βάση της αρχής της συνέχισης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η κατάλληλη για τις παρούσες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις καθώς θεωρεί πως υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα για να καλύψουν τις ταμειακές 
ανάγκες στο εγγύς μέλλον και για τουλάχιστο δώδεκα μήνες. 

Η αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης 
αποτελεσμάτων γίνεται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο ενώ συμψηφισμοί μεταξύ 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εξόδων και εσόδων δεν επιτρέπονται, 
εκτός εάν τέτοιος συμψηφισμός προβλέπεται από τον ν. 4308/2014. 

Η εταιρεία συνεκτιμώντας τη χρηματοοικονομική της θέση και τους διαθέσιμους χρηματικούς 
πόρους, έχει συντάξει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της με βάση την «αρχή της 
επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων της». Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία θα 
συνεχίσει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της στα πλαίσια των συνήθων 
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. 
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18.2 Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι συνημμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Μονομελές 
Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος- Διαχειριστής) της Εταιρίας με την από 6Οκτωβρίου 2022 
απόφαση του και θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της 

 

 

18.3 Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρία είναι οι ακόλουθες: 

 

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο 
κόστος κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις καθώς και τις πιθανές σωρευμένες ζημιές 
απομείωσης. 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 ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου 
στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και 
συντηρήσεων καταχωρείται σε αποτελεσματικούς λογαριασμούς όταν αυτές 
πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν όταν είναι έτοιμα για τη 
χρήση για την οποία προορίζονται και υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής 
απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, που έχει ως εξής: 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΙΟΥ                                                                                                            ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ 

Κτίρια και τεχνικά έργα                                                                                                                             25 

Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός                             10 

Μεταφορικά μέσα επιβατικά                                                                                                                    6 
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Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων                                                                                                            10 

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό                                                                   5 

 

 

Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται με βάση τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 
προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται πιθανή απομείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει 
ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την 
ανακτήσιμη αξία του και εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα, σχηματίζεται 
πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει 
την ανακτήσιμη αξία του. 

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό όταν διατίθενται ή όταν 
δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους. 

Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών 
στοιχείων προσδιορίζονται με βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου καθαρού προϊόντος 
από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας (αναπόσβεστης) του περιουσιακού στοιχείου και 
καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Ασώματα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται μόνο όταν πιθανολογείται ότι τα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη που συνδέονται με αυτά θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος τους 
μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο 
κόστος απόκτησης τους που περιλαμβάνει τη τιμή αγοράς τους, τους εισαγωγικούς δασμούς, 
τους μη επιστρεπτέους φόρους αγοράς και κάθε άμεσα αποδοτέα δαπάνη που απαιτείται για 
να φέρει το άυλο στοιχείο σε χρήση. Μετά την αρχική καταχώρηση τα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις δαπάνες 
απομείωσης της αξίας του. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σύμφωνα με την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 
τους με την σταθερή μέθοδο. Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιμη ζωή δεν 
αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης συγκρίνοντας τα ανακτήσιμα ποσά του με 
τη λογιστική του αξία ετησίως και όποτε υπάρχει ένδειξη ότι το άυλο μπορεί να έχει υποστεί 
απομείωση αξίας. Όταν η ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται 
σε απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης τα πέντε (5) έτη. 
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Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 
κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται: 

 απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 
 απαιτήσεις που σχετίζονται με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 

νομοθετικά από το κράτος, 
 οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για 

λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής 
αναγνώρισης τα δάνεια και απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος με εξαίρεση τα έντοκα τα 
οποία επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική 
επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τυχόν διαφορά μεταξύ του 
εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα 
με λήξη μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία 
συμπεριλαμβάνονται στα μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

Εμπορικές απαιτήσεις (πελάτες) 

Οι λογαριασμοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στο κόστος, μετά από 
απομειώσεις για τυχόν μη εισπρακτέα ποσά. Απομείωση απαιτήσεων διενεργείται όταν δεν 
είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου ή μέρους του οφειλόμενου ποσού. 

Οι λογαριασμοί των πελατών ενημερώνονται με τρόπο ώστε να εμφανίζουν την πραγματική 
απαίτηση, ήτοι εμφανίζουν το καθαρό ποσό της απαίτησης των συναλλαγών μας. 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων αποτελούνται από μετρητά, 
βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με αρχική διάρκεια μικρότερη των τριών (3) μηνών και 
βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε 
συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων και που υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο 
μεταβολής της αξίας τους. 
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Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα 
οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την 
τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις 
χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της 
μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας 
αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και 
των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 
υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, 
καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του 
χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 
χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των 
παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσης τους αν δεν υπάρχει καμία εύλογη βεβαιότητα 
ότι μέχρι την λήξη της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής θα αποκτήσει την κυριότητα του 
στοιχείου. 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του 
ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους 
κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως 
λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από 
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
χρήσης με τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

 

Δανεισμός  

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Μεταγενέστερα της αρχικής 
αναγνώρισης, επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά (ή αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 
μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή 
μέθοδο). Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
ως έξοδα στα αποτελέσματα.  

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η Εταιρία έχει την υποχρέωση 
να τα εξοφλήσει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Στην 
αντίθετη περίπτωση τα δάνεια ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

Τυχόν Αναβαλλόμενοι φόροι  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.  
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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 υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού κατά την συνταξιοδότηση υπολογίζονται 
στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

 

Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις  

Η Εταιρία σχηματίζει προβλέψεις όταν: 

i. υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 
παρελθόντος. 

ii. είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για το 
διακανονισμό της υποχρέωσης.  

iii. το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία.  

Η διοίκηση της Εταιρίας επανεξετάζει κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού την 
ανάγκη σχηματισμού προβλέψεων και αναπροσαρμογής των υπαρχόντων, έτσι ώστε να 
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές.  

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν 
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 
ωφελειών είναι πιθανή. 

 

Αναγνώριση εσόδων – εξόδων 

Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο που 
παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε 
σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Έσοδα από τόκους: Έσοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, με βάση μια χρονική αναλογία, στη 
καθαρή λογιστική αξία του χρηματοπιστωτικού στοιχείου. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 
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Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα  

Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο 
οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα 
συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:  

α) Τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του 
ισολογισμού,  

β) Τα μη νομισματικά στοιχεία που επιμετρώνται στο ιστορικό κόστος, μετατρέπονται με την 
ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.  

 

Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων  

 

Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων  

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική 
επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που 
δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα 
κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας 
μεταβολής.  

Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία 
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, 
κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.  

Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων  

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις 
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. 

 

 

19. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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19.1 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους  

Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική 
νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 
συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας 
και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι 
που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα 
αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν 
πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, αυτά τα προγράμματα δεν 
χρηματοδοτούνται.  

Η Εταιρία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με 
αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που 
διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της 
υποχρέωσης. Στις υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων περιλαμβάνεται το ποσό της 
πρόβλεψης για την συνταξιοδότηση του συνόλου του προσωπικού σύμφωνα με τα 
προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

19.2 Καθαρές πωλήσεις  

Η αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας ήρθε ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης νέων 
προϊόντων και της διεύρυνσης του δικτύου πωλήσεων με την σύναψη νέων συνεργασιών με 
έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου. 

  

19.3 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό. 

α) Η εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που 
αφορούν την ενοικίαση κτιρίων. 

β) Η εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους,  
 

19.4 Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις  

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 
έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 

 

19.5 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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Δεν έχει συμβεί κανένα άλλο σημαντικό γεγονός που θα που θα μπορούσε να επηρεάσει 
σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας και θα απαιτούσε την 
αναπροσαρμογή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή την γνωστοποίησή του. 

Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2022 
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