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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

με την επωνυμία MARSH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΕΣΩΝ επί 

των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2020  

 

Κύριοι Εταίροι,  

 

Η Διαχειρίστρια της Εταιρείας σας υποβάλλει για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το 

Καταστατικό της, την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

καθώς και τις Σημειώσεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2020 και σας 

παρουσιάζει την μέχρι σήμερα πορεία της, καθώς και τις προοπτικές της για το μέλλον.  

1. Κύρια Δραστηριότητα 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της Μεσιτείας Ασφαλίσεων προσφέροντας σε 

συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες, ένα ευρύ 

φάσμα σύγχρονων ασφαλιστικών προγραμμάτων και διαχείρισης κινδύνων με εξαιρετικά 

ανταγωνιστικούς όρους σε ιδιώτες και επιχειρήσεις της Ελληνικής Αγοράς.  

 

Μακροοικονομικό περιβάλλον  

 

Η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 κατέστη το  2020 ως μία ιδιαίτερη χρονιά κατά την 

οποία η ανθρωπότητα κλήθηκε να ανταποκριθεί σε πρωτόγνωρες προκλήσεις. Τα 

πρωτοφανή περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν για την προφύλαξη των πολιτών και το 

περιβάλλον αβεβαιότητας που επικράτησε είχαν ως συνέπεια τη συρρίκνωση της 

οικονομικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία παρακολουθώντας πάντα 

στενά τις εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, έλαβε έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα 

θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και κατόρθωσε να εξασφαλίσει 

την αδιάλειπτη λειτουργία της Εταιρείας αλλά και να περιορίσει στο ελάχιστο τις οικονομικές 

επιπτώσεις εξαιτίας της πανδημίας 
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Η Διοίκηση έχει εξετάσει τις συνθήκες καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

σημαντική επίδραση στη θέση κερδοφορίας της Εταιρείας. Σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί η οικονομική επίδραση της τρέχουσας κρίσης στην οικονομία και τις συνολικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες με εύλογη βεβαιότητα. 

 

Σχετικά με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας έχει επιτευχθεί με τους ευρωπαίους εταίρους, οι 

οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας παραμένουν ιδιαίτερα αβέβαιες. Η εφαρμογή της 

συμφωνίας ως προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αρχίζει με αργούς και σταθερούς 

ρυθμούς να παράγει αποτελέσματα και να αποκαθιστά εν μέρει την επενδυτική 

εμπιστοσύνη. Εξακολουθεί όμως να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία και τη 

ρευστότητα των οικονομικών οντοτήτων και συμβάλει στη διατήρηση των ήδη πολύ υψηλών 

ποσοστών ανεργίας τόσο στο γενικό όσο κυρίως στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό νεαρής 

ηλικίας. 

2. Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά 
 
Η ελληνική ασφαλιστική αγορά, όπως είναι λογικό εξακολουθεί να επηρεάζεται από την 

αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, παρά τα θετικά σημάδια ανάκαμψης της. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος η 

συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στην χρήση 2020 σε € 3,92 δις. (μείωση 3,7% σε 

σχέση με την περασμένη χρονιά), εκ των οποίων  

€1,82 δις. αφορούν σε ασφάλειες ζωής (μεταβολή έναντι 2019 -8%) και τα € 2,11 δις. σε 

ασφάλειες κατά ζημιών (μεταβολή έναντι 2019 +0,4%). Παράλληλα όμως, το ασταθές και 

αβέβαιο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, η συνεχής αποβιομηχανοποίηση της 

οικονομίας, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος πολιτών και επιχειρήσεων είτε άμεσα, 

είτε έμμεσα μέσω αυστηρότερων φορολογικών μέτρων, τα χαμηλά επιτόκια και οι συνεχώς 

αυξανόμενες απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου της αγοράς δεν αφήνουν περιθώρια 

εφησυχασμού, αλλά απαιτούν διαρκή εγρήγορση από όλους τους παράγοντες της 

ασφαλιστικής αγοράς και της αγοράς ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 

3. Ανασκόπηση Εργασιών της Εταιρείας  
 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1970 ως MARSH & MC-LENNAN HELLAS Εταιρεία Περιορισμένης 

Ευθύνης. Η εταιρεία απασχόλησε το 2020 55 άτομα προσωπικό. Η εταιρεία εμφανίζει από 

την ίδρυση της σε όλες τις χρήσεις της κερδοφορία. Για το 2020 βασικός στόχος είναι η 
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διατήρηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της και η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 8% σε 

σχέση με την χρήση που έληξε 31.12.2020. 

Τα βασικά μεγέθη της εταιρείας στο τέλος της 51ης εταιρικής χρήσης που έκλεισε την 

31.12.2020 έχουν ως ακολούθως :  

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 17,5 εκατ. ευρώ το έτος 2020 έναντι 14,8 εκατ. ευρώ 

που ήταν το έτος 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 17,86 %.  

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 3.66 εκατ. ευρώ το έτος 2020 έναντι 2,13 εκατ. 

ευρώ που ήταν το έτος 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 71,53 %.  

Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 7,2 εκατ. ευρώ το έτος 2020 έναντι 5,9 εκατ. ευρώ που ήταν 

το έτος 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 20,74 %. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,47 εκατ. ευρώ το έτος 2020 έναντι 1,58 εκατ. ευρώ που 

ήταν το έτος 2019.  

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2020 και 2019 έχουν 

αντίστοιχα ως εξής  

 

 
 
  
Η Διαχειρίστρια της Εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος, το ποσό του οποίου θα 

αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας.   

 

2020 2019

Σύνολο Εξόδων 4.933.187 = 66,72% 4.595.876 = 74,46%

Σύνολο Εσόδων 7.394.410 6.172.268

Κέρδη προ φόρων 2.461.223 = 34,27% 1.576.392 = 26,50%

Εσοδα από προμήθειες και λοιπές εργασίες 7.181.963 5.948.463

Κέρδη προ φόρων 2.461.223 = 67,24% 1.576.392 = 73,87%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.660.167 2.133.869

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 16.946.150 = 96,63% 14.200.167 = 95,44%

Σύνολο Ενεργητικού 17.536.889 14.879.121

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 590.739 = 3,37% 678.954 = 4,56%

Σύνολο Ενεργητικού 17.536.889 14.879.121

Σύνολο Ενεργητικού 17.536.889 = 479,13% 14.879.121 = 697,28%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.660.167 2.133.869

Σύνολο Υποχρεώσεων 13.876.721 = 79,13% 12.745.252 = 85,66%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 17.536.889 14.879.121

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.660.167 = 20,87% 2.133.869 = 14,34%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 17.536.889 14.879.121
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4. Μελλοντικές Εξελίξεις – Προοπτικές 
 
Για το 2021 βασικός στόχος είναι να διατηρηθεί το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, η καλύτερη 

δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της και η αύξηση του κύκλου 

εργασιών κατά 8% σε σχέση με την χρήση που έληξε 31.12.2020. 

 

5. Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων 
 
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 

ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.  

6. Η προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων 
 
- Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η εταιρεία ορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο ως τον κίνδυνο πιθανών ζημιών που προκύπτουν 

από αθέτηση των υποχρεώσεων των χρεωστών της Εταιρείας. Επίσης ο πιστωτικός κίνδυνος 

πηγάζει από πιθανή αδυναμία ενός αντισυμβαλλομένου να ανταπεξέλθει στις συμβατικές 

του υποχρεώσεις 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο 

ανά περιουσιακό στοιχείο όπως αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης: 

 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία προκύπτει από την πιθανότητα κάποιος 

αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει οικονομική ζημία λόγω αθέτησης οικονομικών 

υποχρεώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις επιμέρους εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο, όπως 

επίσης και τις συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Σε ότι αφορά τα Ταμειακά Διαθέσιμα και 

Ισοδύναμα, η Εταιρεία επιλέγει την τοποθέτησή τους σε προϊόντα χαμηλού κινδύνου όπως 

λογαριασμούς καταθέσεων όψεως. Προσπάθεια γίνεται για τη συγκέντρωση των κεφαλαίων 

σε προϊόντα των Τραπεζών Citibank και HSBC που έχουν υψηλό βαθμό αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας. Παράλληλα προγραμματίζεται η άμεση καταβολή υποχρεώσεων 

σε ασφάλιστρα, με καταβολές στους δικαιούχους σε εβδομαδιαία βάση ή και πιο σύντομα 

ανά περίπτωση εφόσον κριθεί απαραίτητο, και λοιπές υποχρεώσεις ώστε να 

31/12/2020 31/12/2019

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 13.897.920 11.839.882

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.639.186 2.085.958

Σύνολο 16.537.107 13.925.840
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ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής των χρηματικών διαθεσίμων στην κυριότητά της 

Εταιρείας και κατ’ επέκταση η έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο.  

 

Σε ότι αφορά τους Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια 

είσπραξης των απαιτητών ασφαλίστρων και σε περίπτωση αδυναμίας ενημερώνεται άμεσα 

η ασφαλιστική εταιρία ώστε να πράξει τα δέοντα προς ακύρωση των εν λόγω ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων. Παράλληλα η έκθεση της Εταιρείας σε Πιστωτικό Κίνδυνο επανεκτιμάται σε 

μηνιαία βάση μέσα από την παρακολούθηση του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών των 

πελατών της και την ηλικία της κάθε απαίτησης. 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αφορούν ασφάλιστρα πελατών τα οποία αποδίδονται στις 

ασφαλιστικές εταιρείες. Η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος από αυτά 

γιατί σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης των οφειλομένων ποσών από τον πελάτη 

ακυρώνονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα σχετικά ποσά δεν αποδίδονται στις 

ασφαλιστικές εταιρείες. Οι προβλέψεις που σχηματίζονται αφορούν την Αναμενόμενη 

Πιστωτική Ζημιά βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9. 

 

Υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου ως προς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

της Εταιρείας, καθώς η πλειοψηφία αυτών (ποσοστό 70%) έχει κατατεθεί σε λογαριασμούς 

των Τραπεζών Citibank και HSBC. Ωστόσο δεν αναμένεται να προκύψουν ζημιές για την 

Εταιρεία, λόγω της ικανοποιητικής πιστοληπτικής ικανότητας των εν λόγω Τραπεζών, οι 

οποίες σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Standard and Poors (S&P) έχουν αξιολόγηση Α+. 

 

- Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές.  

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην διαχείριση του χρονικού 

συσχετισμού των ταμειακών ροών, καθώς και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών 

διαθεσίμων. 

Η διαδικασία διαχείρισης της ρευστότητας της Εταιρείας συνίσταται στην παρακολούθηση 

της χρονικής αντιστοιχίας των ταμειακών εισροών και εκροών, όπως επίσης και στη 

διασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Για τον 

σκοπό αυτό η Εταιρεία εκτιμά και συσχετίζει τις αναμενόμενες χρηματικές ροές που 

προκύπτουν από όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού.   
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Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ωρίμανση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

 

 

 

 - Επιτοκιακός κίνδυνος  

Ο επιτοκιακός κίνδυνος δεν επηρεάζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας λόγω 

της μη ύπαρξης σχετικών χρηματοοικονομικών μέσων ή εξωτερικού δανεισμού. 

 

- Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημιάς που προκαλείται από δυσμενείς 

μεταβολές στην συναλλαγματική ισοτιμία ή στο επίπεδο της παρατηρηθείσας τεκμαρτής 

μεταβλητότητας των αγορών συναλλάγματος. 

Απαιτήσεις

31-Δεκ-20 Μέχρι 1 έτος 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 13.897.920 - - 13.897.920

Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήματος 409.043 - - 409.043

Ταμείο & Ταμειακά Ισοδύναμα 2.639.186 - - 2.639.186

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις - 19.838 - 19.838

Σύνολο 16.946.150 19.838 0 16.965.988

Υποχρεώσεις

31-Δεκ-20 Μέχρι 1 έτος 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 1.755.686 - - 1.755.686

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες

και δικαιούχους προμηθειών
11.015.587 - - 11.015.587

Φόρος Εισοδήματος 620.677 - - 620.677

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό - - 242.607 242.607

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 96.866 145.299 242.165

Σύνολο 13.488.815 145.299 242.607 13.876.721

Απαιτήσεις

31-Δεκ-19 Μέχρι 1 έτος 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 11.839.882 - - 11.839.882

Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήματος 274.327 - - 274.327

Ταμείο & Ταμειακά Ισοδύναμα 2.085.958 - - 2.085.958

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις - 19.806 - 19.806

Σύνολο 14.200.167 19.806 0 14.219.973

Υποχρεώσεις

31-Δεκ-19 Μέχρι 1 έτος 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 1.532.617 - - 1.532.617

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες

και δικαιούχους προμηθειών
10.273.772 - - 10.273.772

Φόρος Εισοδήματος 399.975 - - 399.975

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό - - 200.534 200.534

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 96.673 241681,8 338.355

Σύνολο 12.303.037 241.682 200.534 12.745.252
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Ο κύριος όγκος της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας πραγματοποιείται σε ευρώ. 

Ωστόσο, στον κλάδο ναυτασφαλίσεων υπάρχει και εμπορική δραστηριότητα σε δολάρια 

Η.Π.Α. από την οποία προκύπτει τόσο απαίτηση στο Ενεργητικό όσο και υποχρέωση στο 

Παθητικό. Παράλληλα, η Εταιρεία διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα σε Ξένο Νόμισμα για την 

εξυπηρέτηση της ως άνω δραστηριότητας.  

Η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς την έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς 

κινδύνους. 

Κάθε δυνατή προσπάθεια καταβάλλεται ώστε η απόδοση των ανωτέρω αναφερόμενων 

ασφαλίστρων να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά την είσπραξη τους 

ώστε να περιορίζεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος. 

Επίσης, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, η Εταιρεία μπορεί να έρθει σε συνεννόηση με 

την μητρική της εταιρεία για σύναψη σύμβασης ανταλλαγής ευρώ με δολάρια. 

 
 

7. Περιβαλλοντικά – εργασιακά θέματα 
 

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. 

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασμό στους εργαζομένους, η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές 

ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, 

μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το 

ανθρώπινο δυναμικό της αισθάνεται ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα, υψηλή 

ικανοποίηση, αφοσίωση και δέσμευση στις Αρχές. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της 

αξιοπρέπειας των εργαζομένων της αποτελεί για την εταιρεία βασική δέσμευση  

Η εταιρεία φροντίζει για τις συνθήκες, την ασφάλεια και υγιεινή των χώρων εργασίας 

στοχεύοντας στην ικανοποίηση των εργαζομένων της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική τους ζωή. 

Η εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας. Παράλληλα γίνεται τακτικά 

συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς και ασκήσεις προσημείωσής έκτακτων 

καταστάσεων ,κυρίως σε θέματα πρόληψης αλλά εν γένει προστασίας έναντι του κινδύνου 

κάποιου ατυχήματος και του τρόπου έγκαιρης δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων 

συμβάντων. 
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8. Μεταγενέστερα Γεγονότα 
 
Με το άρθρο 120 του Ν.4799/2021 (ΦΕΚ Α΄ 78/18-05-2021), τροποποιήθηκε η παρ.1 του 

άρθρου 58 του Ν.4172/2013 με αποτέλεσμα ο φορολογικός συντελεστής επί κερδών 

επιχειρηματικής δραστηριότητας να μειωθεί στο 22% αντί 24% που ίσχυε. Ο νέος 

συντελεστής έχει ισχύ σε εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.  

Η  ανωτέρω αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 24% σε 22% δεν επιφέρει σημαντική 

μεταβολή στον λογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας.  

 

 

- Έρευνα και Ανάπτυξη 

Δεν υπάρχει δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα της Έρευνας και της Ανάπτυξης. 

 

- Απόκτηση Ιδίων Μετοχών 

Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές ούτε η ίδια ούτε με πρόσωπο που ενεργεί 

στο όνομά του για λογαριασμό της. 

 

- Υποκαταστήματα 

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 

 

-Ακίνητα 

Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα. 

 

- Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων 

Με σκοπό την ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, η Εταιρεία δεν κάνει 

χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων, αλλά διατηρεί τα ταμειακά της διαθέσιμα σε 

λογαριασμούς όψεως και κατά πλειοψηφία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πιστοληπτικής 

φερεγγυότητας όπως η τράπεζα HSBC και Citibank. 

 
Αθήνα, 05/08/2021 

 
Η Διαχειρίστρια 

 
 

Θεοδώρα-Ιωάννα Οικονομοπούλου 
 



 
 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Εταίρους της Εταιρείας «Marsh Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - Μεσίτες Ασφαλίσεων». 
 
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Marsh Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης - Μεσίτες Ασφαλίσεων» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Marsh Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - 
Μεσίτες Ασφαλίσεων» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 
ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία.  Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια 
του διορισμού μας,  σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου 
Κώδικα Δεοντολογίας.  Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη 
χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε 
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σε αυτές τις ενέργειες.  
  
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 



 
 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος 
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα 
να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση 
αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:  
 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας 
και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 
αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 
τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη 
είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 
παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.  

 

 Κατανοούμε τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου της 
Εταιρείας. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση, της λογιστικής αρχής 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν 
για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις 
είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται 
σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει 
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς 
και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες 
συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων 
σημαντικών ελλείψεων στις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
μας.  
 



 
 

 
  
 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης της 
Διαχειρίστριας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση της Διαχειρίστριας έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις 
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. 
 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «Marsh Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης - Μεσίτες Ασφαλίσεων» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση της Διαχειρίστριας. 
 
 
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2021 
 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
Δέσποινα Ξενάκη 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 
Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
 
  

 
 
 
 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ   Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         
ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ                             ΣΤΑΓΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 689998                                                  Α.Δ.Τ. ΑΒ 970667 

   ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 40944          Α’ ΤΑΞΗ 

 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες από 49 έως 78 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε € Σημείωση 31/12/2020 31/12/2019

Εσοδα από προμήθειες και λοιπές εργασίες 5 7.181.963 5.948.463

Κόστος Πωλήσεων 8 (4.094.720) (3.753.367)

Μικτό Κέρδος 3.087.243 2.195.096

Άλλα Έσοδα / (Έξοδα) Εκμετάλλευσης 7 146.321 117.959

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 9 (733.754) (748.990)

Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 10 (4.277) (19.526)

Κέρδη/ (Ζημιές) απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου από χρεώστες ασφαλίστρων 6
(20.702) 39.840

Κέρδη Εκμετάλλευσης 2.474.831 1.584.378

Χρηματοοικονομικά  Έξοδα 11 (13.608) (7.987)

Κέρδη Προ Φόρων 2.461.223 1.576.392

Φόρος Εισοδήματος 12 (611.566) (396.669)

Κέρδη / Ζημιές Περιόδου 1.849.657 1.179.723

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:

Στοιχεία τα οποία μεταγενέστερα δεν μπορούν να μεταφερθούν

στα αποτελέσματα :

Επανεκτίμηση των υποχρεώσεων από παροχές στο προσωπικό, μετά από 

φόρους
(23.359) (6.078)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά φόρων (23.359) -6.078

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Χρήσης 1.826.298 1.173.645
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

 
 
 
 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ   Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         
ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ                             ΣΤΑΓΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 689998                                                  Α.Δ.Τ. ΑΒ 970667 

   ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 40944          Α’ ΤΑΞΗ 

 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες από 39 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 
 
 
 
 


Ποσά σε € Σημείωση 31/12/2020 31/12/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία 13 219.041 227.587

Δικαιώματα χρήσης παγίων 13.α 242.165 338.355

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 14 0 0

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 15 19.838 19.806

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενη Φορολογία 16 109.694 93.207

590.739 678.954

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 17 13.897.920 11.839.882

Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήματος 18 409.043 274.327

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 19 2.639.186 2.085.958

16.946.150 14.200.167

Σύνολο Ενεργητικού 17.536.889 14.879.121

Ίδια Κεφάλαια

Εταιρικό Κεφάλαιο 20 19.200 19.200

Λοιπά Αποθεματικά 21 116.244 139.603

Κέρδη/(Ζημίες) εις νέον 3.524.723 1.975.066

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.660.167 2.133.869

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 145.299 241.682

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό 22 242.607 200.534

387.906 442.215

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 23 1.755.686 1.532.617

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες και δικαιούχους προμηθειών 24 11.015.587 10.273.772

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 13.α 96.866 96.673

Φόρος Εισοδήματος 12 620.677 399.975

13.488.815 12.303.037

Σύνολο Υποχρεώσεων 13.876.721 12.745.252

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 17.536.889 14.879.121
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

  
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες από 39 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε € Εταιρικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεματικά Κέρδη Εις Νέο Σύνολο

Υπόλοιπα 01/01/2019 19.200 145.681 1.045.343 1.210.224

Αποτέλεσμα Χρήσης Μετά Φόρων 1.179.723 1.179.723

Αναλογιστικό κέρδος/ζημιά στην υποχρέωση παροχών 

προς το προσωπικό, πριν από φόρους
(4.798) (4.798)

Αναβαλλόμενη Φορολογία στο Αναλογιστικό Κέρδος / 

Ζημιά στην υποχρέωση παροχών προς το προσωπικό
(1.280) (1.280)

Διανομή Μερισμάτων (250.000) (250.000)

Υπόλοιπα 31/12/2019 19.200 139.603 1.975.066 2.133.869

Αποτέλεσμα Χρήσης Μετά Φόρων 1.849.657 1.849.657

Αναλογιστικό κέρδος/ζημιά στην υποχρέωση παροχών 

προς το προσωπικό, πριν από φόρους
(30.736) (30.736)

Αναβαλλόμενη Φορολογία στο Αναλογιστικό Κέρδος / 

Ζημιά στην υποχρέωση παροχών προς το προσωπικό
7.377 7.377

Διανομή Μερισμάτων (300.000) (300.000)

Υπόλοιπα 31/12/2020 19.200 116.244 3.524.723 3.660.167
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 
 

 
 
 
 

 
                  Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών τα ποσά ορισμένων κονδυλίων της χρήσης 2019 έχουν 

αναπροσαρμοστεί, για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα αντίστοιχα ποσά της χρήσης 2020 
(Σημείωση 29). 

 
                  Οι σημειώσεις στις σελίδες από 39 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
 

 

Σημείωση 31/12/2020 31/12/2019

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 2.461.223 1.576.392

Πλέον/(μείον) προσαρμογές για μη ταμειακά στοιχεία 

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων
8, 9

139.590 137.843

Κέρδη / Ζημιές από διάθεση παγίων 0 (6.544)

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων πρoηγούμενων 

χρήσεων 0 0

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού Λόγω Αποχώρησης 

από την Υπηρεσία 73.841 150.168

Λοιπές Προβλέψεις εξόδων

Πρόβλεψη έκτακτων αμοιβών 581.055 436.438

Λοιπές Προβλέψεις - -
Προβλεψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 6 20.702 (39.840)

Προβλέψεις Μη ληφθείσας άδειας 0 0

Μη πραγματοποιηθέντα έσοδα/έξοδα από συναλλαγματικές 

διαφορές 7 64.113 33.838

Σύνολο προσαρμογών 879.300 711.904

Καθαρή μεταβολή απαιτήσεων / υποχρεώσεων

Μεταβολή πελατών και λοιπών απαιτήσεων (2.086.150) (2.402.865)

Μεταβολή υποχρεώσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες και 

δικαιούχους προμηθειών 677.703 2.203.590

Μεταβολή προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων (413.112) (505.318)

Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε (534.691) (443.893)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 984.272 1.139.809

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων και ασώματων περιουσιακών στοιχείων 13, 14 (34.211) (21.742)

Πρόσοδοι από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (34.211) (21.742)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα (300.000) (250.000)

Αποπληρωμή μισθώσεων (96.834) (96.577)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (396.834) (346.577)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμείου και ταμειακών 

ισοδυνάμων 553.228 771.491

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 19 2.085.958 1.314.467

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου 19 2.639.186 2.085.958
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1. Γενικές Πληροφορίες  
 

Στην Ελλάδα, η Εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1970 και έχει 55 υπαλλήλους.  

Δραστηριοποιείται με την επωνυμία Marsh Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – Μεσίτες 

Ασφαλίσεων (εφεξής «Marsh E.Π.Ε. Μεσίτες Ασφαλίσεων» ή «Marsh» ή Εταιρεία») και υπό 

την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων  στους πελάτες της.   

Η Marsh ενεργεί ως εντολοδόχος των πελατών της αποκλειστικά για λογαριασμό τους και για 

το συμφέρον τους, χωρίς να δεσμεύεται από οποιαδήποτε ασφαλιστική επιχείρηση.  

 

Η Marsh δεν είναι μέτοχος σε κάποια ασφαλιστική επιχείρηση και ουδεμία ασφαλιστική 

επιχείρηση είναι μέτοχος στη Marsh.   

 

Eταίροι της είναι η «MMC REGIONAL EUROPE HOLDINGS B.V.» με μερίδιο 97% και «Marsh & 

McLennan Companies Inc.» με μερίδιο 3%. 

 

Η Έδρα της εταιρείας, όπου και τα γραφεία της κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, βρίσκεται στη διεύθυνση:  

Σωρού 8-10 & Δημητσάνας, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι  

Τηλ. 210 8176000  

Fax. 210 8176030  

Email: marsh.greece@marsh.com 

Η Marsh είναι καταχωρημένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με αριθμό μητρώου 

Α.Μ.ΕΕΑ: 160605 καθώς επίσης και στα μητρώα του Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό μητρώου 

68536903000. 

 

Διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας είναι η κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΑ – ΙΩΑΝΝΑ. 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

υπόκεινται  στην έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων. 

 

 

 

mailto:marsh.greece@marsh.com
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2. Σημαντικές λογιστικές αρχές 
 

Οι Βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν από την Εταιρεία για την κατάρτιση των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι αρχές αυτές 

εφαρμόστηκαν με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές τις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

2.1 Βάση κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας 
 

Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., προϋποθέτει τη 

διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα 

λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των 

εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση 

των διαθέσιμων πληροφοριών και η άσκηση εκτιμήσεων και παραδοχών στην εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων στις 

κάποιες περιοχές. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις 

αυτές. 

 

Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Going concern) 

 
Οι Χρηματoοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού 

κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς 

"going concern", την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και είναι σύμφωνες με το Πλαίσιο 

κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Framework) του IASB.  

 

Τα μεγέθη που παρατίθενται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται σε Ευρώ, 

που είναι το λειτουργικό νόμισμα, αλλά και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.  

Στις περιπτώσεις των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού σε Ξένο Νόμισμα, η 

μετατροπή τους σε ευρώ για σκοπούς απεικόνισης έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
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ισοτιμία ευρώ δολαρίου που έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο σχετικό 

ημερήσιο δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών της ημερομηνίας αναφοράς (31 Δεκεμβρίου 

2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 αντίστοιχα), ενώ σε περιπτώσεις συναλλαγών σε Ξένο 

Νόμισμα, η μετατροπή τους σε ευρώ για σκοπούς απεικόνισης έχει πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου που έχει εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στο 

σχετικό ημερήσιο δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών της ημερομηνίας της εκάστοτε 

συναλλαγής. 

Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών ψηφίων. 

Οι περιοχές που εμπεριέχουν υψηλότερο βαθμό εκτιμήσεων και παραδοχών ή 

πολυπλοκότητας, ή περιοχές όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις έχουν σημαντική επίπτωση 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζονται στη Σημείωση 3. 

 

Υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α.  
 
2.1.2 Νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ από την 1 
Ιανουαρίου 2020 

 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2020 ή μεταγενέστερα. 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών 

Καταστάσεων» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 «Λογιστικές πολιτικές, 

µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη»: Ορισµός σηµαντικότητας (Κανονισμός 

2019/2104/29.11.2019) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020. 

Την 31.10.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π. 8 ώστε να 

εναρμονίσει τον ορισμό της σημαντικότητας σε όλα τα πρότυπα και να αποσαφηνίσει 

ορισμένα σημεία του ορισμού.  

Ο νέος ορισμός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σημαντική εάν το γεγονός της 

παράλειψης, υπόκρυψης ή ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναμενόταν να 

επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν 

βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν παραδείγματα 

περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σημαντικής πληροφορίας. 

Επίσης, το Συμβούλιο τροποποίησε τον ορισμό της σημαντικότητας στο Εννοιολογικό Πλαίσιο 
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(Conceptual Framework) ώστε να τον εναρμονίσει µε το νέο ορισμό σύμφωνα µε τα Δ.Λ.Π. 1 

και Δ.Λ.Π.8.  

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίδραση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 

«Χρηματοοικονομικά μέσα»: του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηματοοικονομικά 

µέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση» και του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς 7 «Χρηματοοικονομικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»: Μεταρρύθμιση των επιτοκίων 

αναφοράς (Κανονισμός 2020/34/15.1.2020) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020. 

Την 26.9.2019 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα 

Δ.Π.Χ.Α. 9, Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Α. 7 σύμφωνα με την οποία παρέχονται προσωρινές εξαιρέσεις 

από την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της λογιστικής αντιστάθμισης στο πλαίσιο της 

εφαρμογής της μεταρρύθμισης του επιτοκίου αναφοράς (Interest rate benchmark reform). 

Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις αυτές, οι εταιρίες που εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις 

μπορούν να υποθέτουν ότι το επιτόκιο αναφοράς δεν θα αλλάξει ως αποτέλεσμα εφαρμογής 

της μεταρρύθμισης του επιτοκίου αναφοράς. Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των 

ακόλουθων διατάξεων: 

- Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά 

αντισταθμίσεις ταμειακών ροών,  

- Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και 

το μέσο αντιστάθμισης,  

- Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίδραση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3 «Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων»: Ορισμός επιχείρησης 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020. 

Την 22.10.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

Δ.Π.Χ.Α. 3 µε στόχο να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που προκύπτουν όταν µία οντότητα 

προσδιορίζει εάν απέκτησε µία επιχείρηση ή µία ομάδα στοιχείων ενεργητικού. Με τις 

τροποποιήσεις: 
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- αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται ώστε 

να έχει αποκτηθεί επιχείρηση,  

- απλοποιείται η αξιολόγηση της απόκτησης επιχείρησης ή ομάδας στοιχείων, η οποία 

θα βασίζεται στην τρέχουσα κατάσταση των αποκτηθέντων στοιχείων και όχι στην 

ικανότητα του συμμετέχοντα να ενσωματώσει τα αποκτηθέντα στοιχεία στις δικές του 

διαδικασίες,  

- τροποποιείται ο ορισμός του παραγόμενου προϊόντος ώστε πέραν των εσόδων από 

κύριες δραστηριότητες που εμπίπτουν στην εφαρμογή του ΔΠΧΠ 15, να 

περιλαμβάνονται και άλλα έσοδα από κύριες δραστηριότητες όπως τα έσοδα από 

επενδυτικές υπηρεσίες,  

- προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο οι παραγωγικές διαδικασίες 

που έχουν αποκτηθεί είναι ουσιαστικές τόσο για τις περιπτώσεις που κατά την 

ημερομηνία απόκτησης υπάρχει παραγόμενο προϊόν όσο και για τις περιπτώσεις που 

δεν υπάρχει παραγόμενο προϊόν και  

- εισάγεται µία προαιρετική άσκηση με βάση την εύλογη αξία των αποκτώμενων 

στοιχείων προκειμένου να αξιολογηθεί εάν έχει αποκτηθεί μία επιχείρηση ή μία ομάδα 

στοιχείων.   

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίδραση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16 «Μισθώσεις»: 

Μειώσεις µμισθωμάτων λόγω Covid-19 (Κανονισμός 2020/1434/9.10.2020)  

Την 28.5.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

Δ.Π.Χ.Π. 16 αναφορικά µε το λογιστικό χειρισμό των παραχωρήσεων µμισθώσεων που 

σχετίζονται µε τα µέτρα διευκόλυνσης λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα µε την τροποποίηση 

παρέχεται στους µμισθωτές η δυνατότητα επιλογής εξαίρεσης (practical expedient) από τη 

διενέργεια της αξιολόγησης του εάν οι αλλαγές στις καταβολές µμισθωμάτων συνιστούν 

τροποποίηση της µμίσθωσης. Η εν λόγω εξαίρεση παρέχεται για µειώσεις µμισθωμάτων που 

αφορούν πληρωμές που οφείλονται µέχρι την 30 Ιουνίου 2021. Στην περίπτωση που επιλεγεί 

η εξαίρεση, γίνεται η παραδοχή ότι δεν έχει επέλθει τροποποίηση της µμίσθωσης και ο 

µμισθωτής λογιστικοποιεί τις µειώσεις µισθωµάτων ως αρνητικά µεταβλητά µισθώµατα, 

δηλαδή αναγνωρίζει τη µμεταβλητή πληρωμή απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

προσαρμόζοντας αντίστοιχα την υποχρέωση από τη µμίσθωση. Η εν λόγω εξαίρεση δεν 
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παρέχεται στους εκμισθωτές, οι οποίοι συνεχίζουν να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες διατάξεις 

του προτύπου 

Την 31.5.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

Δ.Π.Χ.Π. 16 παρατείνοντας την ισχύ της παραπάνω εξαίρεσης μέχρι την 30 Ιουνίου 2022. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίδραση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο Εννοιολογικό Πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Κανονισμός 2019/2075/29.11.2019) 

Την 29.3.2018 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε αναθεωρημένη 

έκδοση του Εννοιολογικού Πλαισίου για τη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε άμεσα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή Διερμηνειών Δ.Π.Χ.Α. στη 

διαδικασία έκδοσης νέων Προτύπων και Διερμηνειών, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή για τη 

σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων από την 1 Ιανουαρίου 2020. Το αναθεωρημένο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο περιλαμβάνει α) νέες ενότητες σχετικά µε την αποτίμηση, τη διακοπή 

αναγνώρισης, την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις, καθώς και για την έννοια της 

«αναφέρουσας οντότητας» (reporting entity), β) επικαιροποίηση του ορισµού των στοιχείων 

ενεργητικού και υποχρεώσεων, καθώς και των κριτηρίων αναγνώρισης αυτών στον 

Ισολογισμό, γ) διευκρινίσεις αναφορικά µε τη χρησιμότητα της πληροφόρησης ως προς τη 

διαχείριση των πόρων της αναφέρουσας οντότητας και την αξιολόγηση της Διοίκησης ως 

προς την επίτευξη των στόχων της, καθώς και για το ρόλο της αρχής της συντηρητικότητας, 

της αξιολόγησης της αβεβαιότητας και της αρχής «η ουσία υπερισχύει του τύπου» (substance 

over form) στην αξιολόγηση της χρησιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Σε 

συνδυασμό µε την αναθεωρημένη έκδοση του Εννοιολογικού Πλαισίου το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επιπλέον τροποποιήσεις των παραπομπών στο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο που κάνουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.). Το Εννοιολογικό Πλαίσιο δεν αντικαθιστά τα οριζόμενα από τα Δ.Π.Χ.Α., αλλά 

χρησιμοποιείται από τον Εταιρεία για επικουρικούς σκοπούς στην ανάπτυξη λογιστικών 

πολιτικών για συναλλαγές ή λοιπά γεγονότα τα οποία δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα 

Δ.Π.Χ.Α.. 

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίδραση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 
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Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις 

κατωτέρω τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις 

με έναρξη μετά το 2020 και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρεία. 

 

2.1.3 Νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που θα τεθούν σε ισχύ μετά το 2021 
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ 

είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 «Ασφαλιστήρια 

Συμβόλαια» Παράταση της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9» 

(Κανονισμός 2020/2097/15.12.2020):  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2021. 

Την 25.6.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

Δ.Π.Χ.Α. 4 µε την οποία παράτεινε την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α.9 

κατά δύο έτη. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρίες που έχουν κάνει χρήση της προσωρινής εξαίρεσης 

από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 θα πρέπει να εφαρμόσουν το πρότυπο αυτό το αργότερο 

την 1.1.2023. 

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση στις οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 

να έχουν καμία. 

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 

«Χρηματοοικονομικά μέσα» του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηματοοικονομικά 

µμέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση», του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς 7 «Χρηματοοικονομικά µμέσα: Γνωστοποιήσεις», του Διεθνούς Προτύπου 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4: «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» και του Διεθνούς 

Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16 «Μισθώσεις»: Μεταρρύθμιση των 

επιτοκίων αναφοράς – 2η φάση (Κανονισμός 2021/25/13.1.2021)  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2021. 

Την 27.8.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε τα Δ.Π.Χ.Α. 9, 

Δ.Λ.Π. 39, Δ.Π.Χ.Α. 7, Δ.Π.Χ.Α. 4 και Δ.Π.Χ.Α. 16 στο πλαίσιο της 2ης φάσης του έργου για την 

αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από τη µμεταρρύθμιση των επιτοκίων, 

συµπεριλαµβανοµένης της αντικατάστασης ενός επιτοκίου αναφοράς από ένα εναλλακτικό 

επιτόκιο. Οι βασικές ευχέρειες (ή εξαιρέσεις από την εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων 
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των επιμέρους προτύπων) που παρέχονται µε τις τροποποιήσεις αυτές αφορούν τα 

ακόλουθα:  

- Αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές: Κατά την αλλαγή της βάσης υπολογισμού 

των ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

(συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων από µμισθώσεις), οι αλλαγές που 

απαιτούνται από τη µμεταρρύθμιση των επιτοκίων δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την 

αναγνώριση κέρδους ή ζημίας στην κατάσταση αποτελεσμάτων αλλά τον 

επανυπολογισµό του επιτοκίου. Το ανωτέρω ισχύει και για τις ασφαλιστικές εταιρίες 

που κάνουν χρήση της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9.  

- Λογιστική αντιστάθμισης: Σύμφωνα µε τις τροποποιητικές διατάξεις οι αλλαγές στην 

τεκμηρίωση της αντιστάθμισης που απορρέουν από τη µμεταρρύθμιση επιτοκίων δεν 

θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σχέσης αντιστάθμισης ή την έναρξη νέας 

σχέσης µε την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αλλαγές που επιτρέπονται από τη 2η φάση 

τροποποιήσεων. Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται ο επαναπροσδιορισμός του 

αντισταθμιζόμενου κινδύνου για αναφορά σε ένα επιτόκιο µμηδενικού κινδύνου και ο 

επαναπροσδιορισμός των στοιχείων αντιστάθμισης ή και των αντισταθμιζόμενων 

στοιχείων ώστε να αντανακλάται το επιτόκιο µμηδενικού κινδύνου. Ωστόσο, τυχόν 

επιπρόσθετη αναποτελεσματικότητα θα πρέπει να αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. 

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή, η οποία δεν αναμένεται να έχει 

σημαντική επίδραση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3 «Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων»: Αναφορές στο εννοιολογικό Πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2022. 

Την 14.5.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε το Δ.Π.Χ.Α. 3 

ως προς τις αναφορές στο Εννοιολογικό Πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ειδικότερα: - τροποποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται 

στη νεότερη έκδοση του Εννοιολογικού Πλαισίου, - πρόσθεσε πως για τις συναλλαγές που 

εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 ή της Διερμηνείας 21, ο αποκτών θα πρέπει 

να αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει βάσει του ΔΛΠ 37 ή της Διερμηνείας 21 

και όχι βάσει του Εννοιολογικού Πλαισίου, - αποσαφήνισε πως ο αποκτών δεν πρέπει να 

αναγνωρίζει τις ενδεχόμενες απαιτήσεις που αποκτά στο πλαίσιο της συνένωσης. 
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Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή, η οποία δεν αναμένεται να έχει 

επίδραση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» και 

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 «Ασφαλιστήρια 

Συμβόλαια» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2023. 

Την 18.5.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Α. 17 το 

οποίο αντικαθιστά το Δ.Π.Χ.Α. 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια». Σε αντίθεση µε το Δ.Π.Χ.Α. 4, 

το νέο πρότυπο εισάγει µία συνεπή µμεθοδολογία αποτίμησης των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων. Οι κυριότερες αρχές του Δ.Π.Χ.A. 17 είναι οι ακόλουθες:  

Μία εταιρία: 

• προσδιορίζει ως ασφαλιστήρια συμβόλαια τις συμβάσεις εκείνες µε τις οποίες η 

οικονομική οντότητα αποδέχεται σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από άλλο µέρως (τον 

αντισυμβαλλόμενο) συμφωνώντας να αποζημιώσει τον αντισυμβαλλόμενο εάν ένα 

συγκεκριμένο αβέβαιο µμελλοντικό συμβάν επηρεάζει αρνητικά τον 

αντισυμβαλλόμενο, 

• διαχωρίζει συγκεκριμένα ενσωματωμένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία 

και διαφορετικές υποχρεώσεις απόδοσης από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια,  

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

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

i. µια αναπροσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των µμελλοντικών 

ταμειακών ροών (ταμειακές ροές εκπλήρωσης) που ενσωματώνει όλες τις διαθέσιμες 

πληροφορίες σχετικά µε τις ταμειακές ροές εκπλήρωσης µε τρόπο που συνάδει µε τις 

παρατηρήσιµες πληροφορίες της αγοράς, πλέον (εάν αυτή η αξία είναι µια 

υποχρέωση) ή µείον (αν η αξία αυτή είναι περιουσιακό στοιχείο) 

ii. ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το µη δεδουλευμένο κέρδος στην ομάδα των 

συβάσεων (το συμβατικό περιθώριο παροχής υπηρεσιών), 

• αναγνωρίζει το κέρδος από µία ομάδα ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά τη διάρκεια 

της περιόδου που η οικονομική οντότητα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και καθώς η 

οικονομική οντότητα αποδεσμεύεται από τον κίνδυνο. Εάν µία ομάδα συμβολαίων 

είναι ή καθίσταται ζημιογόνος, η οντότητα αναγνωρίζει αμέσως τη ζημία, 



MARSH Ε.Π.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.  

 
 

24 
 
 

• παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα έξοδα 

ασφαλιστικών υπηρεσιών και τα έσοδα ή έξοδα χρηματοδότησης της ασφάλισης και  

• γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων να εκτιμήσουν την επίδραση που έχουν οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 17 στην οικονομική θέση, στη χρηματοοικονομική 

απόδοση και στις ταμειακές ροές της. 

Την 25.6.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

Δ.Π.Χ.Α. 17 µε σκοπό να βοηθήσει τις εταιρίες να εφαρμόσουν το νέο πρότυπο και να 

επεξηγήσουν τη χρηματοοικονομική τους επίδοση. Επιπρόσθετα µε την τροποποίηση 

µμετατέθηκε η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του την 1.1.2023. 

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

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών 

Καταστάσεων»: Ταξινόμηση υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2023. 

Την 23.1.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

Δ.Λ.Π. 1 αναφορικά με την ταξινόμηση των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες. Ειδικότερα η τροποποίηση:  

-Αποσαφήνισε ότι για την ταξινόμηση μιας υποχρέωσης σε βραχυπρόθεσμη ή 

μακροπρόθεσμη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

-Αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να 

συμβούν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

-Διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Την 15.7.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων παράτεινε την ημερομηνία 

υποχρεωτικής εφαρμογής του προτύπου κατά ένα έτος λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις 

που επέφερε η πανδημία. 

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή, η οποία δεν αναμένεται να έχει 

σημαντική επίδραση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών 

Καταστάσεων»: Γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2023. 
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Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

Δ.Λ.Π. 1 µε την οποία διευκρίνισε ότι:  

- Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται στην παράγραφο 5 του Δ.Λ.Π. 8. 

- Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. 

Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν µμαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που 

περιλαμβάνουν οι οικονομικές καταστάσεις δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις 

που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 

- Οι λογιστικές πολιτικές για µη σημαντικές συναλλαγές θεωρούνται µη σημαντικές και 

δεν θα πρέπει να γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές πολιτικές, ωστόσο, µπορεί να είναι 

σημαντικές ανάλογα µε τη φύση κάποιων συναλλαγών ακόμα και αν τα σχετικά ποσά 

είναι µη σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται µε σημαντικές συναλλαγές 

και γεγονότα δεν είναι πάντοτε σημαντικές στο σύνολό τους. 

- Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν οι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων τις χρειάζονται προκειμένου να κατανοήσουν άλλη σημαντική 

πληροφόρηση των οικονομικών καταστάσεων.  

- Η πληροφόρηση για το πώς η οικονομική οντότητα έχει εφαρμόσει µία λογιστική 

πολιτική είναι πιο χρήσιμή στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση µε 

την τυποποιημένη πληροφορία ή τη σύνοψη των διατάξεων των Δ.Π.Χ.Π.  

- Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα επιλέξει να συμπεριλάβει µη σημαντική 

πληροφόρηση για τις λογιστικές πολιτικές, η πληροφόρηση αυτή δεν θα πρέπει να 

παρεμποδίζει τη σημαντική πληροφόρηση για τις λογιστικές πολιτικές. 

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή, η οποία δεν αναμένεται να έχει 

σημαντική επίδραση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις 

Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη»: Ορισμός Λογιστικών εκτιμήσεων  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2023.  

Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

Δ.Λ.Π. 8 µε την οποία:  

- Όρισε τις λογιστικές εκτιμήσεις ως νομισματικά ποσά στις οικονομικές καταστάσεις 

που υπόκεινται σε αβεβαιότητα ως προς τη µμέτρησή τους.  

- Διευκρίνισε πως µία λογιστική πολιτική µπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των 

οικονομικών καταστάσεων να αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται 

αβεβαιότητα. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική οντότητα αναπτύσσει µία λογιστική 
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εκτίμηση. Η ανάπτυξη λογιστικών εκτιμήσεων περιλαμβάνει τη χρήση κρίσεων και 

υποθέσεων. 

- Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών εκτιμήσεων η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί 

τεχνικές αποτίμησης και δεδομένα.  

- Η οικονομική οντότητα µπορεί να απαιτηθεί να μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις 

της. Το γεγονός αυτό από τη φύση του δεν σχετίζεται µε τις προηγούμενες χρήσεις ούτε 

αποτελεί διόρθωση λάθους. Οι µμεταβολές στα δεδομένα ή στις τεχνικές αποτίμησης 

αποτελούν µμεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις εκτός αν σχετίζονται µε διόρθωση 

λάθους.  

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή, η οποία δεν αναμένεται να έχει 

σημαντική επίδραση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα 

πάγια»: Έσοδα πριν την προβλεπόμενη χρήση 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2022.  

Την 14.5.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

Δ.Λ.Π. 16 σύμφωνα µε την οποία απαγορεύει την αφαίρεση από το κόστος κτήσης των 

ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων των εσόδων από την πώληση στοιχείων που παράγονται στη 

φάση που το πάγιο προετοιµάζεται να έρθει στην τοποθεσία και στην κατάσταση που 

απαιτείται για τη χρήση που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Αντιθέτως, τα έσοδα από την 

πώληση των εν λόγω στοιχείων όπως και το κόστος τους θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα. 

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή, η οποία δεν αναμένεται να έχει 

σημαντική επίδραση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες 

Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις»: Επαχθείς συμβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων µιας σύμβασης  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2022.  

Την 14.5.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

Δ.Λ.Π. 37 µε σκοπό να διευκρινίσει πως το κόστος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων µίας 

σύμβασης περιλαμβάνει τα έξοδα εκείνα που σχετίζονται άμεσα µε τη σύμβαση. Αυτά τα 



MARSH Ε.Π.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.  

 
 

27 
 
 

έξοδα αποτελούνται τόσο από τα άμεσα επιρριπτόµενα έξοδα, όπως για παράδειγμα η 

άμεση εργασία και τα υλικά, όσο και την αναλογία άλλων εξόδων που σχετίζονται άμεσα µε 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από µία σύμβαση όπως η αναλογία της 

απόσβεσης ενός παγίου που χρησιμοποιείται κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων.  

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή, η οποία δεν αναμένεται να έχει 

σημαντική επίδραση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - κύκλος 2018-2020  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2022.  

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

το Συμβούλιο εξέδωσε, την 14.5.2020, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στα 

Δ.Π.Χ.Α. 1, Δ.Π.Χ.Α. 9, Δ.Π.Χ.Α. 16 και Δ.Λ.Π. 41 

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει τις βελτιώσεις αυτές, οι οποίες δεν αναμένεται να έχουν 

σημαντική επίδραση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 14: «Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί υπό 

καθεστώς ρύθμισης» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2016. 

Την 30.1.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Α. 14. Το 

νέο πρότυπο, που έχει προσωρινό χαρακτήρα, πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό και τις 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους αναβαλλόμενους λογαριασμούς υπό καθεστώς 

ρύθμισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων προβλέπεται από τις τοπικές νομοθεσίες 

όταν µία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή ρυθμίζεται από κάποιον 

κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρμογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και µόνο για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που 

ρυθμίζονται από κάποιο φορέα και που σύμφωνα µε τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα 

αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασμούς στις οικονομικές τους καταστάσεις. Το Δ.Π.Χ.Α. 14 

παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να 

ενοχοποιούν τα σχετικά κονδύλια. 

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να µην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν 

λόγω προτύπου αναμένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου. 

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή, η οποία δεν αναμένεται να έχει 

επίδραση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 «Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς και κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς µεταξύ του επενδυτή και 

της συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας 

Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής: Δεν έχει ακόμα καθοριστεί. 

Την 11.9.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα 

Δ.Π.Χ.Α. 10 και Δ.Λ.Π. 28 µε σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισμό µίας συναλλαγής 

πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του ενεργητικού της µμητρικής εταιρίας σε συγγενή ή 

κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το Δ.Π.Χ.Α. 10 τροποποιήθηκε έτσι ώστε να 

καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσμα µίας συναλλαγής µε µία συγγενή ή 

κοινοπραξία, µία εταιρία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά 

«επιχείρηση» βάσει του Δ.Π.Χ.Α. 3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της µόνο εκείνο το 

µέρος του κέρδους ή της ζημίας που σχετίζεται µε το ποσοστό συµµετοχής των τρίτων στη 

συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο µέρως του κέρδους της συναλλαγής θα 

απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. 

Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συµµετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι 

ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου 

αποτίμηση της συµµετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα µόνο στο βαθμό που αφορά 

το ποσοστό συµµετοχής των άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται 

µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής στην πρώην θυγατρική. 

Αντίστοιχα, στο Δ.Λ.Π. 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η µερική αναγνώριση 

κέρδους ή ζημίας στα αποτελέσματα του επενδυτή θα λαμβάνει χώρα µόνο εάν τα 

πωληθέντα στοιχεία στη συγγενή ή στην κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισμό της 

«επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζημία στα 

αποτελέσματα του επενδυτή. 

Την 17.12.2015 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ημερομηνία 

υποχρεωτικής εφαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα 

ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής θα προσδιοριστεί σε µμεταγενέστερη ημερομηνία 

από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα 

αποτελέσματα του έργου που εκπονεί για τη λογιστική της µμεθόδου της καθαρής θέσης. 

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή, η οποία δεν αναμένεται να έχει 

επίδραση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόρος Εισοδήματος»: 

Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή. 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2023. 

Την 6.5.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

Δ.Λ.Π. 12 σύμφωνα με την οποία δεν εφαρμόζεται η απαλλαγή βάσει της οποίας 

απαγορευόταν να αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

κατά την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια συναλλαγή που δεν είναι 

συνένωση επιχειρήσεων και δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο κέρδος. 

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή, η οποία δεν αναμένεται να έχει 

σημαντική επίδραση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

2.2 Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα 

τρίτων, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό (περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές) και αποτιμώνται στην αξία κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες που 

απαιτούνται για την απόκτηση των στοιχείων και τη θέση τους σε λειτουργία.  

Επιπλέον δαπάνες αυξάνουν την λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων ή 

καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο μόνο εάν είναι πιθανόν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

να εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 

επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος κατά το 

έτος που πραγματοποιείται.  

Κατά την πώληση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος 

που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρείται ως κέρδος ή ζημιά στην 

κατάσταση συνολικού εισοδήματος.  

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά 

τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Οι βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα τρίτων 

αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο και με βάση τα έτη της μίσθωσης στα ακίνητα των 

τρίτων. Η ωφέλιμη ζωή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εκτιμάται στα 5 έτη, ενώ η 

ωφέλιμη ζωή για τα μεταφορικά μέσα και τα έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό εκτιμάται στα 10 

έτη. 
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2.3 Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 
 
Στην κατηγορία αυτή η Εταιρεία έχει εντάξει τα έξοδα αναδιοργάνωσης (περιλαμβάνουν τη 

συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού), τα οποία παρακολουθούνται στο κόστος 

κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις τους.  

Τα έξοδα που αφορούν την συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση συνολικού εισοδήματος της χρήσεως που πραγματοποιούνται.  

Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται με τη μέθοδο του 

σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Αναφέρεται ότι η ωφέλιμη ζωή 

δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.  

 

 2.4 Απομείωση Αξίας Στοιχείων Ενεργητικού 
 

Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση της 

εταιρείας εξετάζει την αξία των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

υφίσταται περίπτωση απομείωσης της αξίας τους. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση η 

Διοίκηση διενεργεί ανάλυση προκειμένου να διαπιστώσει εάν η λογιστική αξία των 

συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ανακτηθεί. 

Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της 

αξίας λόγω χρήσης. Όταν η αξία των  περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιμη 

αξία τους, τότε διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για απομείωση που καταχωρείται στην 

κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

 

2.5 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 
 
Οι Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, αφαιρούμενης της αναμενόμενης 

ζημιάς πιστωτικού κινδύνου. Ο υπολογισμός της αναμενόμενης ζημίας πιστωτικού κινδύνου 

για τις απαιτήσεις αυτές πραγματοποιείται για όλη τη διάρκεια της ζωής τους (χωρίς να 

γίνεται κατάταξη σε στάδια) βάσει τη απλοποιημένης προσέγγισης που προβλέπει το 

Δ.Π.Χ.Α. 9. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος, ενώ τυχόν απελευθέρωση της πρόβλεψης ως έσοδο στην Κατάσταση 

Συνολικού Εισοδήματος. 
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Το σύνολο των Πελατών και Λοιπών Απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης 

λήξης. 

 

2.6 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
 
Για τους σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταμειακών ροών, ως ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα νοούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών «ταμείο», «καταθέσεις σε Τράπεζες», 

και τα υψηλής ρευστότητας χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διάρκειας μικρότερης 

των τριών μηνών από την ημερομηνία απόκτησης τους, των οποίων ο κίνδυνος μεταβολής 

της εύλογης αξίας τους είναι ασήμαντος και τα οποία χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για 

την εξυπηρέτηση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεών της. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν το ταμείο, τις καταθέσεις όψεως σε 

Ευρώ και τις καταθέσεις όψεως σε Ξένο Νόμισμα εκφρασμένες σε Ευρώ βάσει της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την 

ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (31η  Δεκεμβρίου), ή κατά την προηγούμενη 

εργάσιμη, σε περίπτωση που η 31η Δεκεμβρίου τυγχάνει μη εργάσιμη ημέρα, όποτε δεν 

εκδίδονται επίσημα δελτία ισοτιμιών. 

 

2.7 Εταιρικό Κεφάλαιο 
 

Το εταιρικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των εταιρικών 

μεριδίων που έχουν εκδοθεί. Τα εταιρικά μερίδια ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια.  

Σε περίπτωση αύξησης εταιρικού κεφαλαίου, οποιοδήποτε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο 

με την έκδοση των μεριδίων καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος 

προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση εταιρικού κεφαλαίου.  

2.8 Μερίσματα 
 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους εταίρους απεικονίζονται σαν υποχρέωση την χρονική 

στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση Εταίρων, ανεξάρτητα από τη 

χρήση στην οποία έχουν προκύψει τα διανεμόμενα κέρδη . 

 

2.9 Αναγνώριση εσόδων  
 

Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα.  
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Αναλυτικότερα, η αναγνώριση εσόδων γίνεται ως εξής:  

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ασφάλισης και αντασφάλισης λογίζονται με την 

παροχή της υπηρεσίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και την σύναψη του σχετικού 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οπότε καθίσταται και απαιτητή η προμήθεια της Εταιρείας.  

Τα έσοδα από παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τα λοιπά έσοδα λογίζονται την χρήση 

που παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες.  

Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση χρησιμοποιώντας 

την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

 

 2.10 Παροχές στο Προσωπικό 
 

α) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού αφορά προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται ένα πρόγραμμα παροχών σε εργαζομένους 

μετά την έξοδο από την υπηρεσία, στο οποίο οι παροχές καθορίζονται με βάση οικονομικές 

και δημογραφικές παραδοχές. Οι πιο σημαντικές παραδοχές, μεταξύ άλλων, είναι η ηλικία, 

τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, οι δείκτες προσδόκιμης ζωής, το επιτόκιο προεξόφλησης, ο 

ρυθμός αύξησης αποδοχών. Στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, η αξία της 

υποχρέωσης είναι ίση με την παρούσα αξία των καθορισμένων πληρωτέων παροχών κατά 

την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Η υποχρέωση καθορισμένων παροχών και το σχετικό έξοδο εκτιμάται ετησίως από 

ανεξάρτητους αναλογιστές με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής 

μονάδας. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες 

μελλοντικές ταμειακές εκροές με το επιτόκιο υψηλής ποιότητας ομολόγων στο ίδιο νόμισμα 

με εκείνο της υποχρέωσης και με διάρκεια ανάλογη της υποχρέωσης, ή με το επιτόκιο που 

λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο και τη διάρκεια της υποχρέωσης, όπου το βάθος αγοράς για 

τέτοια ομόλογα κρίνεται ανεπαρκές. Το κόστος υπηρεσίας, τα κέρδη ή οι ζημίες που 

προκύπτουν από διακανονισμούς και το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος της καθαρής 

υποχρέωσης/(απαίτησης) των καθορισμένων παροχών αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος και κατηγοριοποιούνται στις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού. Η 

καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών  αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης, με τις μεταβολές που προκύπτουν από την επαναμέτρηση 
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(περιλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών), να αναγνωρίζονται άμεσα στα 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα, χωρίς να επιτρέπεται μεταγενέστερα η μεταφορά της στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

β) Ασφαλιστικά Προγράμματα 

Το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας είναι ασφαλισμένο για την κύρια σύνταξη στον 

Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και για Επικουρική Σύνταξη στο Ταμείο 

Επαγγελματικής Ασφάλισης - Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών 

Επιχειρήσεων. Οι σχετικές εισφορές που καταβάλλονται συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα για 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  

Η Εταιρεία πληρώνει ασφάλιστρα για ασφαλιστήρια συμβόλαια υγειονομικής κάλυψης του 

προσωπικού της καθ’ όλη την διάρκεια συνεργασίας τους, τα οποία περιλαμβάνονται στα 

έξοδα για ασφάλιστρα προσωπικού.  

 

2.11 Φόρος Εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 
 

Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρο εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόμενους φόρους. 

α) Τρέχουσα Φορολογία 

Η υποχρέωση της καταβολής φόρου εισοδήματος επί των κερδών προσδιορίζεται με βάση 

την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία 

πραγματοποιούνται τα κέρδη 

β) Αναβαλλόμενη Φορολογία 

Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου προσδιορίζεται για όλες τις προσωρινές 

διαφορές, οι οποίες προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και της 

φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τις εκάστοτε φορολογικές 

διατάξεις. 

Οι σημαντικότερες προσωρινές διαφορές προκύπτουν από προβλέψεις για αποζημίωση 

προσωπικού, καθώς και λόγω φορολογικής αναμόρφωσης εξόδων επόμενης χρήσης.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι αναμένεται ότι θα ισχύουν την περίοδο κατά την οποία 

θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονισθεί η υποχρέωση. Ο 

προσδιορισμός των μελλοντικών φορολογικών συντελεστών βασίζεται σε νόμους που έχουν 

ψηφιστεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό 

ότι θα αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές.  

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και 

μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα 

είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής 

της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν έξοδο φόρου εισοδήματος στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Μόνο μεταβολές 

στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή 

στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται υπό την 

προϋπόθεση ότι οι φορολογικές αρχές παρέχουν το δικαίωμα συμψηφισμού των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από 

αναβαλλόμενους φόρους αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή και η Διοίκηση προτίθεται να 

διακανονίσει το καθαρό ποσό που προκύπτει μετά το συμψηφισμό. 

 

 

2.12 Κατηγοριοποίηση εξόδων 

 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου την οποία αφορούν και 

κατηγοριοποιούνται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ανά λειτουργία, καθώς έτσι 

παρέχεται περισσότερο σχετική και αξιόπιστη πληροφόρηση για τους χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα έξοδα κατηγοριοποιούνται στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος σε Κόστος Πωλήσεων, Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας, 

Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης και Χρηματοοικονομικά Έξοδα, ενώ τα έξοδα που δεν 

σχετίζονται απόλυτα με κάποια από αυτές τις λειτουργίες και δεν μπορούν να επιμεριστούν 

σε αυτές κατηγοριοποιούνται ως άλλα έξοδα εκμετάλλευσης.   

 

2.13 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

 
Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται η μητρική εταιρεία καθώς και οι λοιπές επιχειρήσεις οι 

οποίες ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από αυτήν, οι συγγενείς εταιρείες και συνδεδεμένες 
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εταιρείες του Ομίλου Marsh & McLennan Companies, καθώς και εταιρείες στις οποίες 

ασκείται ουσιώδης επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Όλες οι συναλλαγές με 

τα συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για παρόμοιες 

συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη. 

Επίσης, ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται τα μέλη της διοίκησης, στενά συγγενικά τους 

πρόσωπα καθώς επίσης και εταιρείες οι οποίες ελέγχονται ή ελέγχονται από κοινού με  τα 

παραπάνω πρόσωπα ή στις οποίες τα τελευταία έχουν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και 

οικονομική πολιτική τους.  

 
2.14 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 

 
Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν υπάρχει 

παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, 

μεγάλη πιθανότητα εκροής πόρων που εμπεριέχουν οικονομικά οφέλη για το διακανονισμό 

της υποχρέωσης και είναι εφικτό να εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της υποχρέωσης. 

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη αποτελεί την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της 

δαπάνης που απαιτείται, για να διακανονιστεί η παρούσα δέσμευση κατά την ημερομηνία 

αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που αφορούν το ποσό 

που αναγνωρίστηκε ως πρόβλεψη. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και αναπροσαρμόζονται 

προκειμένου να αντιπροσωπεύουν την καλύτερη δυνατή εκτίμηση. Αν μεταγενέστερα δεν 

είναι πλέον πιθανό ότι για να διακανονιστεί η δέσμευση θα απαιτηθεί εκροή πόρων που 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, τότε η πρόβλεψη αντιλογίζεται. Στην περίπτωση που 

κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Όταν 

χρησιμοποιείται η προεξόφληση, η αύξηση στην πρόβλεψη που αντανακλά την πάροδο του 

χρόνου καταχωρείται ως δαπάνη τόκου. Στη χρήση που έληξε την 31.12.2020 δε συνέτρεξε 

περίπτωση προεξόφλησης. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής 

Θέσης, αλλά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις, εκτός και αν η πιθανότητα εκροής πόρων 

θεωρείται ελάχιστη. 

Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

και γνωστοποιούνται στις σημειώσεις μόνο εάν η εισροή των οικονομικών ωφελειών είναι 

πιθανή. 
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2.15 Συναλλαγές σε ξένο Νόμισμα 

 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι και το 

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την ημερομηνία διενέργειας της εκάστοτε 

συναλλαγής. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές (κέρδη/ζημιές) που προκύπτουν κατά το διακανονισμό των 

συναλλαγών σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

Τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα 

μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει κατά 

την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και οι συναλλαγματικές 

διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

 
2.16 Μισθώσεις 

 
Με την εισαγωγή  του Δ.Π.Χ.Α. 16, για το μισθωτή, προβλέπεται η αναγνώριση του παγίου 

περιουσιακού στοιχείου και της αντίστοιχης υποχρέωσης στην Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης, ενώ παύει πλέον η κατηγοριοποίηση της μίσθωσης σε 

λειτουργική και χρηματοδοτική, όπως προβλεπόταν από το Δ.Λ.Π. 17. Για τον  εκμισθωτή, 

εξακολουθεί να ισχύει η διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές. 

Επιτρέπεται σε ένα μισθωτή να επιλέξει να μην εφαρμόσει τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 16 

αναφορικά με την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των μισθώσεων στις ακόλουθες 

δύο περιπτώσεις: 

• Βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή μισθώσεις με διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή 

λιγότερο και οι οποίες δεν παρέχουν το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου από 

τον μισθωτή, 

Μισθώσεις όπου το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία όταν είναι 

καινούργιο (π.χ. προσωπικοί υπολογιστές, μικρά έπιπλα γραφείου). 

Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιλέγει να μην εφαρμόσει τις διατάξεις αναγνώρισης του 

Δ.Π.Χ.Α. 16 λόγω βραχυχρόνιας διάρκειας της μίσθωσης ή λόγω χαμηλής αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου, ο μισθωτής θα αναγνωρίσει τις πληρωμές μισθωμάτων στα 

αποτελέσματα της χρήσης. 
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Κατά την υπογραφή μίας σύμβασης αξιολογείται κατά πόσο αυτή είναι σύμβαση μίσθωσης 

ή ένα μέρος της σύμβασης περιέχει μίσθωση ή αν είναι απλώς μία σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών. 

Αν η σύμβαση είναι σύμβαση μίσθωσης ή μέρος της σύμβασης περιέχει μίσθωση, τότε ο 

μισθωτής πρέπει να αναγνωρίσει ένα περιουσιακό στοιχείο και μία αντίστοιχη υποχρέωση 

στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, εκτός αν εφαρμόζονται οι κανόνες εξαίρεσης 

που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Μία σύμβαση περιέχει μίσθωση αν εκχωρεί το δικαίωμα ελέγχου και χρήσης ενός 

αναγνωρίσιμου περιουσιακού στοιχείου για μία χρονική περίοδο με αντάλλαγμα την 

καταβολή μισθωμάτων (ουσιαστικά εκχωρώντας όλα τα δικαιώματα στα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη του περιουσιακού στοιχείου, και το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του 

περιουσιακού στοιχείου). Το δικαίωμα του μισθωτή να κατευθύνει την χρήση του 

περιουσιακού στοιχείου μπορεί να ισχύει ακόμη και αν ο εκμισθωτής επιβάλει κάποιους 

περιορισμούς χρήσης στη σύμβαση. 

Η Εταιρεία ως μισθωτής 

Μετά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 την 1/1/2020 η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα 

χρήσης στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεις μισθώσεων για τις μισθώσεις που 

προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές, εκτός των εξαιρέσεων του Προτύπου, 

αναφορικά με τα συμβόλαια μίσθωσης με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των δώδεκα 

μηνών κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου. Η Εταιρεία εφάρμοσε την 

απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης, βάσει της οποίας αναγνώρισε: α) υποχρεώσεις 

μισθώσεων, οι οποίες επιμετρήθηκαν ως η παρούσα αξία μέσω της προεξόφλησης των 

μελλοντικών μισθωμάτων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing rate), 

που ίσχυε κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου, και β) δικαιώματα 

χρήσης στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία αναγνωρίστηκαν σε ποσό που ισούται με τις 

αντίστοιχες υποχρεώσεις μίσθωσης. Για τις μισθώσεις στις οποίες προβλέπονται δικαιώματα 

της Εταιρείας για επέκταση της μίσθωσης ή λύσης της μίσθωσης, πραγματοποιήθηκε 

εκτίμηση της Διοίκησης για το αν υπάρχει βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα θα εξασκηθούν ή 

όχι με βάση την προγενέστερη εμπειρία και το επιχειρηματικό πλάνο. 

 

2.17 Παύση απεικόνισης 

 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή αν ισχύει, μέρος χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή ομάδα παρόμοιων τέτοιων στοιχείων) παύει να απεικονίζεται όταν 
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εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου. 

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν ακυρώνεται, εκπνέει ή 

δεν υφίσταται πλέον. Όταν μια υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται 

από μια άλλη από τον ίδιο δανειστή με σημαντικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της 

υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η αλλαγή ή τροποποίηση 

θεωρείται ως παύση αναγνώρισης της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μιας νέας και η 

διαφορά στα αντίστοιχα λογιστικά υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 
2.18 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

 
Η απεικόνιση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του καθαρού ποσού που προκύπτει από 

συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιτρέπεται, 

μόνο εφόσον υφίσταται συμβατικό δικαίωμα που επιτρέπει το συμψηφισμό των ποσών που 

έχουν καταχωρηθεί και παράλληλα υπάρχει πρόθεση είτε για ταυτόχρονο διακανονισμό του 

συνολικού ποσού, τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της 

υποχρέωσης αντίστοιχα, είτε για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει μετά το 

συμψηφισμό. 
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3. Σημαντικές λογιστικές αρχές και παραδοχές της Διοίκησης 
 
Η σύνταξη των  χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. προϋποθέτει τη 

διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα 

λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των 

εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η 

χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης, αποτελούν 

αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων στις ακόλουθες περιοχές, υποχρεώσεις  

παροχών στο προσωπικό μετά την έξοδο από την υπηρεσία, απομείωση αξίας απαιτήσεων, 

αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά 

αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις 

ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές στηρίζονται σε ιστορικά στοιχεία και σε εκτιμήσεις για 

μελλοντικά γεγονότα που κρίνονται λογικές κατά την τρέχουσα κατάσταση.   

Οι βασικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης οι οποίες αναφέρονται σε 

δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες, έχουν εφαρμοσθεί με 

συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται και έχουν ως κάτωθι: 

 
Φόρος Εισοδήματος 
 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων 

που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο 

εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος 

πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις 

Χρηματoοικονομικές Καταστάσεις. 
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Αναβαλλόμενος φόρος 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που αφορούν ζημιές αποτίμησης ομολόγων, 

μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων και εκπεστέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 

στην έκταση που πιθανολογείται ότι στο μέλλον θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη επαρκή 

να καλύψουν τις φορολογικές ζημίες και τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές. 

Για τον προσδιορισμό του ποσού των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που θ’ 

αναγνωριστούν απαιτείται κρίση η οποία βασίζεται στην εκτίμηση του πιθανού χρόνου και 

επιπέδου πραγματοποίησης των φορολογητέων κερδών σε συνδυασμό με το μελλοντικό 

φορολογικό προγραμματισμό. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η πραγματοποίηση του υπολοίπου των αναγνωρισμένων 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι περισσότερο 

πιθανή παρά όχι, βασιζόμενη σε εκτιμήσεις ότι στο μέλλον θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη 

που είναι δυνατόν να συμψηφισθούν με κάθε κατηγορία ζημιών επί των οποίων 

σχηματίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 
Απομείωση Αξίας Πελατών 

 
Οι προβλέψεις επισφαλών πελατών είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της 

απαίτησης και της  αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών εισπράξεων ως αποτέλεσμα 

αξιολόγησης των ανείσπρακτων ασφαλίστρων και των πιθανών ζημιών που δύνανται να 

προκύψουν. Η αξιολόγηση των απαιτήσεων διενεργείται με τη χρήση συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας και οδηγιών. 

Η μεθοδολογία αυτή αποτελείται από δύο βασικά συστατικά μέρη: την ατομική αξιολόγηση 

και την αξιολόγηση σε συλλογικό επίπεδο. 

Σε ατομικό επίπεδο, η αξία που η Διοίκηση εκτιμά ότι θα ανακτήσει από τον υπόχρεο 

προσδιορίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες του αντισυμβαλλομένου, 

η δυνατότητα συμψηφισμού με υποχρεώσεις της Εταιρείας τρέχουσες ή μελλοντικές και το 

εύρος της συνεργασίας και το ιστορικό συμπεριφοράς στις συναλλαγές με την Εταιρεία. 

Για την εκτίμηση της αξίας που θ’ ανακτηθεί σε συλλογικό επίπεδο, η Διοίκηση βασίζεται 

στην εμπειρία των τελευταίων ετών, τις διαφαινόμενες συνθήκες της αγοράς και τις ενδείξεις 

για την μελλοντική συμπεριφορά του χαρτοφυλακίου απαιτήσεων. 

Ο υπολογισμός της αναμενόμενης ζημίας πιστωτικού κινδύνου για τις απαιτήσεις αυτές 

πραγματοποιείται για όλη τη διάρκεια της ζωής τους (χωρίς να γίνεται κατάταξη σε στάδια) 

βάσει τη απλοποιημένης προσέγγισης που προβλέπει το Δ.Π.Χ.Α. 9 
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Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό 

 
Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό αφορούν υποχρεώσεις από πρόβλεψη 

αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.  

Οι υποχρεώσεις από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

εκτιμώνται με αναλογιστικές μεθόδους με την χρήση παραδοχών για το επιτόκιο 

προεξόφλησης, τον πληθωρισμό, την αύξηση αποδοχών και την αναμενόμενη 

εναπομένουσα εργασιακή ζωή. 

Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης που θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί η παρούσα αξία των εκτιμώμενων υποχρεώσεων από 

παροχές στο προσωπικό στο τέλος κάθε χρόνου. Για τον καθορισμό του κατάλληλου 

προεξοφλητικού επιτοκίου, η Εταιρεία χρησιμοποιεί επιτόκια Ευρωπαϊκών εταιρικών 

ομολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης που αποτιμώνται στο νόμισμα που θα 

καταβληθούν οι παροχές και η λήξη τους προσεγγίζει τη διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης 

συνταξιοδότησης. 

Η αύξηση των αποδοχών διαμορφώνεται ουσιαστικά βάσει της ετήσιας μισθολογικής 

πολιτικής της Εταιρείας.  

Οι υπόλοιπες παραδοχές βασίζονται εν μέρει στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 

 

4. Διαχείριση Κινδύνων  
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως αναλύεται κατωτέρω.  

Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από την Διοίκηση της Εταιρείας, βασιζόμενη σε οδηγίες 

και συμβουλές του Ομίλου Marsh & McLennan Companies, ο οποίος παρέχει οδηγίες και 

κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση των κινδύνων, καθώς και ειδικές οδηγίες ανά 

περίπτωση για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων. 

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την διαχείριση κινδύνων εστιάζεται στην αναγνώριση, 

επιμέτρηση και διαχείριση όλων των χρηματοοικονομικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται 

η Εταιρεία ή ενδέχεται να εκτεθεί. 

- Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία ορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο ως τον κίνδυνο πιθανών ζημιών που προκύπτουν 

από αθέτηση των υποχρεώσεων των χρεωστών της Εταιρείας. Επίσης ο πιστωτικός κίνδυνος 

πηγάζει από πιθανή αδυναμία ενός αντισυμβαλλομένου να ανταπεξέλθει στις συμβατικές 

του υποχρεώσεις.  



MARSH Ε.Π.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.  

 
 

42 
 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο 

ανά περιουσιακό στοιχείο όπως αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης: 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 13.897.920 11.839.882 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.639.186 2.085.958 

Σύνολο 16.537.107 13.925.840 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία προκύπτει από την πιθανότητα κάποιος 

αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει οικονομική ζημία λόγω αθέτησης οικονομικών 

υποχρεώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις επιμέρους εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο, όπως 

επίσης και τις συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Σε ότι αφορά τα Ταμειακά Διαθέσιμα και 

Ισοδύναμα, η Εταιρεία επιλέγει την τοποθέτησή τους σε προϊόντα χαμηλού κινδύνου όπως 

λογαριασμούς καταθέσεων όψεως. Προσπάθεια γίνεται για τη συγκέντρωση των κεφαλαίων 

σε προϊόντα των τραπεζών Citibank και HSBC που έχει υψηλό βαθμό αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας. Παράλληλα προγραμματίζεται η άμεση καταβολή υποχρεώσεων 

σε ασφάλιστρα, με καταβολές στους δικαιούχους σε εβδομαδιαία βάση ή και πιο σύντομα 

ανά περίπτωση εφόσον κριθεί απαραίτητο, και λοιπές υποχρεώσεις ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής των χρηματικών διαθεσίμων στην κυριότητά της 

Εταιρείας και κατ’ επέκταση η έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο. Σε ότι αφορά τους Πελάτες 

και λοιπές απαιτήσεις, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια είσπραξης των απαιτητών 

ασφαλίστρων και σε περίπτωση αδυναμίας ενημερώνεται άμεσα η ασφαλιστική εταιρία 

ώστε να πράξει τα δέοντα προς ακύρωση των εν λόγω ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

Παράλληλα η έκθεση της Εταιρείας σε Πιστωτικό Κίνδυνο επανεκτιμάται σε μηνιαία βάση 

μέσα από την παρακολούθηση του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της και 

την ηλικία της κάθε απαίτησης. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αφορούν ασφάλιστρα πελατών τα οποία αποδίδονται στις 

ασφαλιστικές εταιρείες. Η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος από αυτά 

γιατί σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης των οφειλομένων ποσών από τον πελάτη 

ακυρώνονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα σχετικά ποσά δεν αποδίδονται στις 

ασφαλιστικές εταιρείες. Προβλέψεις αναγνωρίζονται για ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί 

κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.  



MARSH Ε.Π.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.  

 
 

43 
 
 

Υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου ως προς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

της Εταιρείας, καθώς η πλειοψηφία αυτών (ποσοστό 70%) έχει κατατεθεί σε λογαριασμούς 

των Τραπεζών Citibank και HSBC. Ωστόσο δεν αναμένεται να προκύψουν ζημιές για την 

Εταιρεία, λόγω της ικανοποιητικής πιστοληπτικής ικανότητας των εν λόγω Τραπεζών, οι 

οποίες σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Standard and Poors (S&P) έχουν αξιολόγηση Α+. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση των μη απομειωμένων χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι σε καθυστέρηση, των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

σε καθυστέρηση που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διαγραφής και των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεμονωμένα χαρακτηριστεί ως 

απομειωμένα.    

  
31/12/2020 31/12/2019 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που 
δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις διαγραφής 

16.537.107 13.925.840 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε 
καθυστέρηση αλλά που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις διαγραφής 

247.874 227.192 

Προβλέψεις (247.874) (227.192) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού 16.537.107 13.925.840 

 

 
- Κίνδυνος ρευστότητας  

 
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές.  

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην διαχείριση του χρονικού 

συσχετισμού των ταμειακών ροών, καθώς και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών 

διαθεσίμων. 

Η διαδικασία διαχείρισης της ρευστότητας της Εταιρείας συνίσταται στην παρακολούθηση 

της χρονικής αντιστοιχίας των ταμειακών εισροών και εκροών, όπως επίσης και στη 

διασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Για τον 

σκοπό αυτό η Εταιρεία εκτιμά και συσχετίζει τις αναμενόμενες χρηματικές ροές που 

προκύπτουν από όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού.   

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ωρίμανση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
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 - Επιτοκιακός κίνδυνος  

 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος δεν επηρεάζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας λόγω 

της μη ύπαρξης σχετικών χρηματοοικονομικών μέσων ή εξωτερικού δανεισμού. 

 
- Συναλλαγματικός κίνδυνος  

 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημιάς που προκαλείται από δυσμενείς 

μεταβολές στην συναλλαγματική ισοτιμία ή στο επίπεδο της παρατηρηθείσας τεκμαρτής 

μεταβλητότητας των αγορών συναλλάγματος. 

Απαιτήσεις

31-Δεκ-20 Μέχρι 1 έτος 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 13.897.920 - - 13.897.920

Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήματος 409.043 - - 409.043

Ταμείο & Ταμειακά Ισοδύναμα 2.639.186 - - 2.639.186

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις - 19.838 - 19.838

Σύνολο 16.946.150 19.838 0 16.965.988

Υποχρεώσεις

31-Δεκ-20 Μέχρι 1 έτος 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 1.755.686 - - 1.755.686

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες

και δικαιούχους προμηθειών
11.015.587 - - 11.015.587

Φόρος Εισοδήματος 620.677 - - 620.677

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό - - 242.607 242.607

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 96.866 145.299 242.165

Σύνολο 13.488.815 145.299 242.607 13.876.721

Απαιτήσεις

31-Δεκ-19 Μέχρι 1 έτος 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 11.839.882 - - 11.839.882

Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήματος 274.327 - - 274.327

Ταμείο & Ταμειακά Ισοδύναμα 2.085.958 - - 2.085.958

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις - 19.806 - 19.806

Σύνολο 14.200.167 19.806 0 14.219.973

Υποχρεώσεις

31-Δεκ-19 Μέχρι 1 έτος 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 1.532.617 - - 1.532.617

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες

και δικαιούχους προμηθειών
10.273.772 - - 10.273.772

Φόρος Εισοδήματος 399.975 - - 399.975

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό - - 200.534 200.534

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 96.673 241681,8 338.355

Σύνολο 12.303.037 241.682 200.534 12.745.252
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Ο κύριος όγκος της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας πραγματοποιείται σε ευρώ. 

Ωστόσο, στον κλάδο ναυτασφαλίσεων υπάρχει και εμπορική δραστηριότητα σε δολάρια 

Η.Π.Α. από την οποία προκύπτει τόσο απαίτηση στο Ενεργητικό όσο και υποχρέωση στο 

Παθητικό. Παράλληλα, η Εταιρεία διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα σε Ξένο Νόμισμα για την 

εξυπηρέτηση της ως άνω δραστηριότητας.  

Η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς την έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς 

κινδύνους. 

Κάθε δυνατή προσπάθεια καταβάλλεται ώστε η απόδοση των ανωτέρω αναφερόμενων 

ασφαλίστρων να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά την είσπραξη τους 

ώστε να περιορίζεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος. 

Επίσης, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, η Εταιρεία μπορεί να έρθει σε συνεννόηση με 

την μητρική της εταιρεία για σύναψη σύμβασης ανταλλαγής ευρώ με δολάρια. 

 5.  Έσοδα από Προμήθειες και λοιπές εργασίες 
 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναλύονται ως εξής:  
 

Έσοδα από Προμήθειες και λοιπές εργασίες 31/12/2020 31/12/2019 

    
Προμήθειες Παραγωγής Ασφαλίστρων 6.564.830 5.429.500 

Αμοιβές συμβουλευτικών Υπηρεσιών 617.133 518.963 
    

Σύνολο 7.181.963 5.948.463 

 

 
 

6. Κέρδη/(Ζημίες) απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου από χρεώστες ασφαλίστρων 
 
Αποτελούν επί της ουσίας προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ως ακολούθως: 

 
Κέρδη/(Ζημιές) Απομειώσεως    

 31/12/2020 31/12/2019 

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων  (20.702) 39.840 

Σύνολο  (20.702) 39.840 
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7. Άλλα Έσοδα/Έξοδα Εκμετάλλευσης 
 
Η ανάλυση του κονδυλίου έχει ως ακολούθως: 
 

Άλλα Έσοδα / (Έξοδα) Εκμετάλλευσης 31/12/2020 31/12/2019  
   

Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών 174.206 128.966 

Συναλλαγματικές διαφορές (64.113) (33.838) 

Λοιπά Έσοδα /  Έξοδα Εκμετάλλευσης 36.228 22.832  
   

Σύνολο 146.321 117.959 

 

 
 
Τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών αφορούν έσοδα της Εταιρείας από δανεισμό του 

προσωπικού της σε άλλες Εταιρείες του Ομίλου.  

 

8. Κόστος Πωλήσεων 
 
Η ανάλυση του κονδυλίου έχει ως ακολούθως: 
 

Κόστος Πωλήσεων 31.12.2020 31.12.2019 

    
Αμοιβές Προσωπικού και έξοδα 2.325.211 1.971.950 

Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 24.289 31.489 

Ενοίκια 13.916 2.751 

Αποσβέσεις 119.839 137.528 

Έξοδα μεταφορών και ταξειδιών 9.781 84.627 

Φόροι τέλη 2.775 3.477 

Έξοδα Προμηθειών 1.015.160 785.426 

Αμοιβές και παροχές τρίτων 442.124 558.405 

Τηλεπικοινωνίες 25.416 31.274 

Επισκευές και συντηρήσεις 25.327 40.193 

Διάφορα  Έξοδα 90.881 106.247 

Σύνολο 4.094.720 3.753.367 

 
Οι αμοιβές και παροχές τρίτων περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο υπηρεσίες διοικητικής και 

μηχανογραφικής υποστήριξης τις οποίες έλαβε η Εταιρεία από τη Marsh LTD UK, καθώς και 

υπηρεσίες λογιστικής  υποστήριξης από την μητρική εταιρεία μέσω της Marsh LTD UK. Οι 

αμοιβές αυτές τιμολογούνται με τους συνήθεις όρους της αγοράς και είναι σύμφωνες με τη 

συνήθη συναλλακτική πρακτική και την υιοθετημένη τιμολογιακή πολιτική που ισχύει για μη 

συνδεδεμένα μέρη. 



MARSH Ε.Π.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.  

 
 

47 
 
 

Τα διάφορα έξοδα περιλαμβάνουν ένα σύνολο κατηγοριών δαπανών όπως κοινόχρηστες 

δαπάνες αμοιβές ελεγκτών, συνεργείου καθαρισμού,  τεχνικού ασφαλείας, έξοδα 

αποθήκευσης κλπ. 

Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού περιλαμβάνουν αναλυτικά τα παρακάτω: 

 

Αμοιβές Προσωπικού και έξοδα 
  

 31.12.2020 31.12.2019 

Μισθοδοσία 1.416.238 1.214.040 

Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 382.858 331.133 

Έξοδα Προγραμμάτων Καθορισμένων Παροχών  73.841 150.168 

Πρόβλεψη εκτάκτων αμοιβών 416.605 244.175 

Ασφάλιστρα Προσωπικού - Ομαδικό Πρόγραμμα 
Υγείας 

35.669 32.433 

   
Σύνολο 2.325.211 1.971.950 

 
Ο μέσος όρος των απασχολουμένων κατά το έτος 2020 διαμορφώθηκε σε 55 εργαζόμενους 

(το έτος 2019: 49 εργαζόμενους). 

9. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 
 
Το διοικητικό κόστος της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 31.12.2020 31.12.2019 

    

Αμοιβές Προσωπικού και έξοδα 623.323 638.574 

Ενοίκια 11.669 27.600 

Διάφορα Έξοδα 79.012 82.501 

Αποσβέσεις 19.751 315 

    

Σύνολο 733.754 748.990 

 
Τα διάφορα έξοδα περιλαμβάνουν ένα σύνολο κατηγοριών δαπανών όπως κοινόχρηστες 

δαπάνες, αμοιβές ελεγκτών, συνεργείου καθαρισμού, τεχνικού ασφαλείας, έξοδα 

αποθήκευσης κλπ. 

Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού περιλαμβάνουν αναλυτικά τα παρακάτω: 

Αμοιβές Προσωπικού και έξοδα   

 31.12.2020 31.12.2019 

Μισθοδοσία 372.518 365.104 

Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 80.704 73.646 

Πρόβλεψη εκτάκτων αμοιβών 164.450 192.263 

Ασφάλιστρα Προσωπικού - Ομαδικό Πρόγραμμα 
Υγείας 

5.651 7.561 
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Σύνολο 623.323 638.574 

 
Ο μέσος όρος των απασχολουμένων κατά το έτος 2020 διαμορφώθηκε σε 55 εργαζόμενους 

(το έτος 2019: 49 εργαζόμενους). 

 

10. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 
 
Πρόκειται επί της ουσίας για έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας. 
 

Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 31.12.2020 31.12.2019 

    

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 4.277 19.526 

    

Σύνολο 4.277 19.526 

 

11. Χρηματοοικονομικά Έξοδα 
 

   31/12/2020   31/12/2019 

Έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών 13.608 7.455 

Λοιπά Χρηματοικονομικά Έξοδα 0 532 

Σύνολο 13.608 7.987 

 
Η Εταιρεία δεν χρηματοδοτείται από εξωτερικό δανεισμό. Το κύριο μέρος των εν λόγω 

εξόδων αφορά σε έξοδα εκτέλεσης τραπεζικών συναλλαγών και διατήρησης εγγυητικών 

επιστολών καλής εκτέλεσης σύμβασης υπέρ τρίτων, κυρίως πελατών της Εταιρείας για τις 

ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία στους πελάτες της. 

12. Φόρος Εισοδήματος 
 
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή είκοσι 

τέσσερα τοις εκατό (24%) για την τρέχουσα χρήση, αμετάβλητος από την προηγούμενη 

χρήση. 

Η επιβάρυνση της κατάστασης συνολικών εσόδων με φόρο εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 

Κατάσταση αποτελεσμάτων 
01/01-

31/12/2020 
01/01-

31/12/2019 

Τρέχων φόρος εισοδήματος (620.677) (399.975) 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 9.111 3.307 

Φόρος εισοδήματος που έχει αναγνωριστεί στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 

(611.566) (396.669) 
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Κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων 
01/01-

31/12/2020 
01/01-

31/12/2019 

Φόρος (έσοδο) / έξοδο επί αναλογιστικών ζημιών 
/κερδών παροχών προς εργαζομένους 

7.377 (1.280) 

Φόρος εισοδήματος που έχει αναγνωριστεί στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων 

7.377 (1.280) 

    

Κατάσταση αποτελεσμάτων 
01/01-

31/12/2020 
01/01-

31/12/2019 

Κέρδη προ φόρων 
2.461.223 1.576.392 

Συντελεστής φόρου εισοδήματος 
24% 24% 

Φόρος (έσοδο) / έξοδο με βάση το συντελεστή (590.694) (378.334) 

24% & (2019: 24%)     

Προσαρμογές για έξοδα που δεν εκπίπτουν (20.872) (18.335) 

Αλλαγή συντελεστή φόρου εισοδήματος 

0 (7.357) 

Λοιπές Διαφορές 
0 7.357 

Φόρος με βάση τον πραγματικό φορολογικό 
συντελεστή 

(611.566) (396.669) 

 
Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής 24 % (και 2020 και 2019)   

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 24,84% χρήσης 2020 και 25,16% χρήσης 2019 

13. Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Η Εταιρεία διαθέτει στην πλήρη κυριότητα της μεταφορικά μέσα, έπιπλα και στοιχεία λοιπού 

εξοπλισμού. Δε διαθέτει κυριότητα επί κτιρίων και ακινήτων των γραφείων της, έχει προβεί 

όμως σε προσθήκες και βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα τρίτων με αντίστοιχη παγιοποίηση 

των εν λόγω εξόδων. 
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Οι παραπάνω αποσβέσεις χρήσης περιλαμβάνονται επιμερισμένες στα κονδύλια Έξοδα 

Διοικητικής Λειτουργίας και Κόστος Πωλήσεων της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος. 

 

13.α Δικαιώματα χρήσης παγίων και Υποχρεώσεις από Μισθώσεις  
 
Η Εταιρεία δεν είχε επίδραση στα ίδια κεφάλαια από την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία επιμετρά τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του 

ενεργητικού και τα αποσβένει με σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Αντίστοιχα, επιμετρά τις υποχρεώσεις μισθώσεων και τις αυξομειώνει, με βάση την 

αναγνώριση των σχετικών τόκων και των πληρωμών μισθωμάτων. 

 

  31/12/2019 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μισθωμένα κτίρια 338.355 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  338.355 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  338.355 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις -Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις Υποχρεώσεις μισθώσεων 241.682 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις -Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις  96.673 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  338.355 

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο 01.01.2019 169.792 25.820 379.029 574.641

Προσθήκες 1.719 0 20.022 21.742

Πωλήσεις & Διαγραφές 0 0 (30.974) (30.974)

Υπόλοιπο 31.12.2019 171.511 25.820 368.077 565.408

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις &

Απομειώσεις
0

Υπόλοιπο 01.01.2019 (24.165) (14.631) (295.421) (334.217)

Πωλήσεις & Διαγραφές 0 0 37.518 37.518

Αποσβέσεις Χρήσης (17.037) (2.582) (21.504) (41.123)

Υπόλοιπο 31.12.2019 (41.202) (17.213) (279.407) (337.822)

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019 130.310 8.607 88.670 227.587

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο 01.01.2020 171.511 25.820 368.077 565.408

Προσθήκες 2.294 0 31.917 34.211

Πωλήσεις & Διαγραφές 0 0 0 0

Υπόλοιπο 31.12.2020 173.805 25.820 399.994 599.619

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις &

Απομειώσεις
0

Υπόλοιπο 01.01.2020 (41.202) (17.213) (279.407) (337.822)

Πωλήσεις & Διαγραφές 0 0 0 0

Αποσβέσεις Χρήσης (17.189) (2.582) (22.985) (42.756)

Υπόλοιπο 31.12.2020 (58.391) (19.795) (302.392) (380.578)

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020 115.414 6.025 97.602 219.042

Έπιπλα και 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

ΣύνολοΚτίρια

Μεταφορικά

Μέσα και 

εξοπλισμός
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    31/12/2020 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μισθωμένα κτίρια 242.165 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   242.165 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   242.165 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις -Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις Υποχρεώσεις μισθώσεων 145.299 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις -Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις   96.866 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   242.165 

 

 
Στα ενσώματα πάγια στοιχεία συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιώματα χρήσης 

στοιχείων του ενεργητικού βάσει του ΔΠΧΑ 16: 

 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου μετά την εφαρμογή του  
ΔΠΧΑ  16  1/1/2019 434.931 434.931 

Προσθήκες 2019 0 0 

Αποσβέσεις 2019 (96.577) (96.577) 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 31/12/2019 338.355 338.355 

   

 ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου μετά την εφαρμογή του 
 ΔΠΧΑ 16 1/1/2020 338.355 338.355 

Προσθήκες/ αναπροσαρμογές 2020 644 644 

Αποσβέσεις 2020 (96.834) (96.834) 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 31/12/2020 242.165 242.165 
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14. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 

 
 
Οι παραπάνω αποσβέσεις χρήσης περιλαμβάνονται επιμερισμένες στα κονδύλια Έξοδα 

Διοικητικής Λειτουργίας και Κόστος Πωλήσεων της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος. 

15. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
 
Πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις κυρίως ενοικίων γραφείων και μεταφορικών μέσων. 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

    

Δοσμένες εγγυήσεις 19.838 19.806 

 
 
 
 
 
 

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο 01.01.2019 103.743

Προσθήκες 0

Πωλήσεις & Διαγραφές 0

Υπόλοιπο 31.12.2019 103.743

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις &

Απομειώσεις

Υπόλοιπο 01.01.2019 (103.599)

Πωλήσεις & Διαγραφές 0

Αποσβέσεις Χρήσης (144)

Υπόλοιπο 31.12.2019 (103.743)

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019 0

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο 01.01.2020 103.743

Προσθήκες 0

Πωλήσεις & Διαγραφές 0

Υπόλοιπο 31.12.2020 103.743

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις &

Απομειώσεις

Υπόλοιπο 01.01.2020 (103.743)

Πωλήσεις & Διαγραφές 0

Αποσβέσεις Χρήσης 0

Υπόλοιπο 31.12.2020 (103.743)

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020 0

Έξοδα

αναδιοργάνωσης
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16. Απαιτήσεις από Αναβαλλόμενη Φορολογία 
 
 

 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η ανάκτηση των προσωρινών διαφορών της 

φορολογικής απαίτησης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της φορολογικής και λογιστικής 

βάσης την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι πιθανή, βασιζόμενη σε εκτιμήσεις ότι στο μέλλον θα 

υπάρξουν ικανά φορολογητέα κέρδη που είναι δυνατόν να συμψηφίσουν όποια 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έχει δημιουργηθεί ως την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Η Εταιρεία έχει συμψηφίσει τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους, 

δεδομένου ότι οι τοπικές φορολογικές αρχές παρέχουν το δικαίωμα συμψηφισμού των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων από κύριο φόρο εισοδήματος και εφόσον οι απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους αφορούν την ίδια φορολογική αρχή. Για την 

χρήση 2020 η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος δεν έχει υποβληθεί - η προθεσμία υποβολής 

λήγει στις 29/08/2021. 

 

17. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 
 

 31/12/2020 31/12/2019 
    

Χρεώστες Ασφαλίστρων 12.652.965 10.614.687 

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων (247.874) (227.192) 

Λοιπές Απαιτήσεις 20.784 18.757 

Έσοδα Χρήσης Εισπρακτέα 1.472.045 1.433.630 
    

Σύνολο  13.897.920 11.839.882 

 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις / 

Υποχρεώσεις

Υπόλοιπο Έναρξης 

1/1/2020

Επιβάρυνση στην 

Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων

Επιβάρυνση στην 

Καθαρή Θέση

Υπόλοιπο Λήξης 

31/12/2020

Συνταξιοδοτικές και άλλες παροχές μετά την 

έξοδο από την υπηρεσία
48.128 2.721 7.377 58.226

Ιδιοχρησιοποιούμενα Ενσώματα Πάγια 

Στοιχεία
(7.589) (7.237) 0 (14.826)

Λοιπές Προβλέψεις 52.668 13.626 0 66.294

Απαιτήσεις από Αναβαλλόμενους Φόρους 93.207 9.111 7.377 109.694

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις / 

Υποχρεώσεις

Υπόλοιπο Έναρξης 

1/1/2019

Επιβάρυνση στην 

Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων

Επιβάρυνση στην 

Καθαρή Θέση

Υπόλοιπο Λήξης 

31/12/2019

Συνταξιοδοτικές και άλλες παροχές μετά την 

έξοδο από την υπηρεσία
60.788 (11.380) (1.280) 48.128

Ιδιοχρησιοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 0 (7.589) 0 (7.589)

Λοιπές Προβλέψεις 39.964 22.276 (9.572) 52.668

Απαιτήσεις από Αναβαλλόμενους Φόρους 100.752 3.307 (10.852) 93.207
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Οι απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων, πλην αυτών για τις οποίες έχει ληφθεί πρόβλεψη 

επισφάλειας, θεωρούνται εισπράξιμες. 

Τα έσοδα χρήσης εισπρακτέα αφορούν απαιτήσεις από δεδουλευμένο έσοδο για υπηρεσίες 

μεσιτείας που έχουν παρασχεθεί μέσα στην χρήση και για τις οποίες έχει συναφθεί σχετικό 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταξύ της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας και του 

πελάτη, το οποίο ωστόσο δεν έχει παραληφθεί από την Εταιρεία μέχρι το τέλος της χρήσης. 

 31/12/2020 31/12/2019 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων έναρξης 
χρήσεως 

(227.192) (271.093) 

Απελευθέρωση  0 39.840 

Διαγραφές Χρήσεως 7.907 4.061 

Προβλέψεις Χρήσεως -28.589 0 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων τέλους χρήσεως (247.874) (227.192) 

 

18. Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήματος 
  31/12/2020 31/12/2019 

Απαιτήσεις από προκαταβολή φόρου εισοδήματος 397.255 260.539 

Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι 11.788 13.788 

Σύνολο  409.043 274.327 

 

19. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Ταμείο Επιχείρησης 39 39 

Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 2.565.166 1.569.560 

Καταθέσεις όψεως σε Ξένο Νόμισμα 73.982 516.359 

Σύνολο  2.639.186 2.085.958 

 
Τα λογιστικά υπόλοιπα του ταμείου και των ταμειακών ισοδυνάμων προσεγγίζουν την 

εύλογη αξία τους κατά την 31.12.2020 και 31.12.2019 αντίστοιχα.  

20. Εταιρικό Κεφάλαιο 
 

31/12/2020 

Εταίρος 
Αριθμός 

Μεριδίων 
Αξία 

Μεριδίου 
Συνολική Αξία 

Κεφαλαίου 

MMC REGIONAL EUROPE HOLDINGS B.V. 620 € 30 € 18.600 

MMC 20 € 30 € 600 

Σύνολο 640  € 19.200 

 
31/12/2019 
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Εταίρος Αριθμός Μεριδίων Αξία Μεριδίου Συνολική Αξία Κεφαλαίου 

MMC REGIONAL EUROPE HOLDINGS B.V 620 € 30 € 18.600 

MMC 20 € 30 € 600 

Σύνολο 640  € 19.200 

 
Το εταιρικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 

 

21. Λοιπά Αποθεματικά 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

Τακτικό Αποθεματικό 6.400 6.400 

Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 73.790 73.790 

Αποθεματικό Υποχρεώσεων από προγράμματα καθορισμένων 
παροχών 

36.054 59.413 

Σύνολο 116.244 139.603 

 
Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3190/1955, ετησίως αφαιρείται το 

5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η 

αφαίρεση αύτη παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει το 1/3 το τακτικό αποθεματικό 

του εταιρικού κεφαλαίου. Στην Εταιρεία η υποχρέωση αυτή έχει καλυφθεί και ως εκ  τούτου 

δεν σχηματίζεται επιπλέον τακτικό αποθεματικό. 

 

Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο: Το ποσό αυτό αφορά έσοδα 

τόκων που έχουν φορολογηθεί στην πηγή τους, με παρακράτηση φόρου 10% το έτος στο 

οποίο προέκυψαν.  

 

Αποθεματικό Υποχρεώσεων από προγράμματα καθορισμένων παροχών: Το αποθεματικό 

αυτό έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 και εμπεριέχει 

τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών. 

22. Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό 
 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

242.607 200.534 

Σύνολο 242.607 200.534 

 
Η Εταιρεία υπολογίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης για 

τους υπαλλήλους της, οι οποίοι έχουν δικαίωμα στην είσπραξη ενός εφάπαξ ποσού με βάση 

τον αριθμό των ετών υπηρεσίας και του επιπέδου αμοιβής κατά την ημερομηνία της 



MARSH Ε.Π.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.  

 
 

56 
 
 

συνταξιοδότησης, εφόσον αυτοί συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην 

Εταιρεία μέχρι την προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την εργατική 

νομοθεσία στην Ελλάδα. Οι υποχρεώσεις αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης συνήθως 

εκθέτουν την Εταιρεία σε αναλογιστικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 

κίνδυνος μισθού. Ως εκ τούτου, μία μείωση στο προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται 

για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών εκροών ή 

μια αύξηση σε μελλοντικούς μισθούς καθώς και στον πληθωρισμό, θα αυξήσουν τις 

υποχρεώσεις αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού της Εταιρείας. 

 

Οι υποχρεώσεις που προέρχονται από την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία αποτιμώνται με αναλογιστικές μελέτες, που εκπονούνται από 

ανεξάρτητους αναλογιστές. Η τελευταία αναλογιστική μελέτη πραγματοποιήθηκε το 

Δεκέμβριο του 2020.  

Οι υποχρεώσεις από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

εκτιμώνται με αναλογιστικές μεθόδους με την χρήση παραδοχών για το επιτόκιο 

προεξόφλησης, τον πληθωρισμό, την αύξηση αποδοχών και την αναμενόμενη 

εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι βασικές υποθέσεις που υιοθετήθηκαν για την εκπόνηση 

της μελέτης αυτής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Aναλογιστικές Παραδοχές  
 2020 2019 

Προεξοφλητικό Επιτόκιο 0,35% 1,00% 
Μελλοντικές Αυξήσεις Μισθών 0,78% 1,00% 

Πληθωρισμός 1,60% 1,40% 

Προϋποθέσεις και όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης 

Άνδρες και 
Γυναίκες: 67 ετών 

Άνδρες και 
Γυναίκες: 67 ετών 

 
 
Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης που θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί η παρούσα αξία των εκτιμώμενων υποχρεώσεων από 

παροχές στο προσωπικό στο τέλος κάθε χρόνου. Για τον καθορισμό του κατάλληλου 

προεξοφλητικού επιτοκίου η Εταιρεία χρησιμοποιεί επιτόκια Ευρωπαϊκών εταιρικών 

ομολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης που αποτιμώνται στο νόμισμα που θα 

καταβληθούν οι παροχές και η λήξη τους προσεγγίζει τη διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης 

συνταξιοδότησης. 
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Η αύξηση των αποδοχών διαμορφώνεται ουσιαστικά βάσει της ετήσιας μισθολογικής 

πολιτικής της Εταιρείας.  

Οι υπόλοιπες παραδοχές βασίζονται εν μέρει στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία καθώς και έξοδα που προκύπτουν από αυτήν και έχουν επηρεάσει τα 

αποτελέσματα χρήσης αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

  
31/12/2020 31/12/2019   

Επίδραση στα αποτελέσματα 
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 33.028 18.554 

Καθαρός τόκος επί παρούσας αξίας υποχρέωσης 2.005 3.647 

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας - - 

Λοιπά 38.808 127.967 

Δαπάνη που αναγνωρίσθηκε στη χρήση 73.841 150.168 

  
 
 
 

    

Συμφωνία παρούσας αξίας υποχρέωσης     

Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων 200.534 243.154 

εναρξης χρήσης     

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 33.028 18.554 

Τόκοι - έξοδα 2.005 3.647 

Αποζημιώσεις καταβληθείσες από την Εταιρεία (62.503) (197.586) 

Αύξηση λόγω καταγγελιών συμβάσεων με συναινετικές 
διαδικασίες και λοιπά 

38.808 127.967 

(Κέρδη) / Ζημιά λόγω αλλαγών σε παραδοχές (4.082) 0 

(Κέρδη) / Ζημιά λόγω εμπειρικών προσαρμογών 34.818 4.798 

Παρούσα Αξία Χρηματοδοτούμενων Υποχρεώσεων 
242.607 200.534 

κατά το τέλος περιόδου 
      
Συμφωνία λοιπού συνολικού εισοδήματος   

Ποσό που αναγνωρίσθηκε στο συνολικό εισόδημα κατά 
την έναρξη της χρήσης 

34.818 4.536 

Κέρδη/(Ζημιά) λόγω αλλαγών σε παραδοχές 15.562 17.833 

Κέρδη /(Ζημιά) λόγω εμπειρικών προσαρμογών (19.645) (13.035) 
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Συνολικό ποσό (κέρδος) που αναγνωρίσθηκε στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα της χρήσης 

(4.082) 4.798 

Ποσό που αναγνωρίσθηκε στο συνολικό εισόδημα κατά 
τη λήξη της χρήσης 

30.736 4.798 

      

Συμφωνία καθαρής υποχρέωσης στον ισολογισμό     

Υποχρέωση κατά την έναρξη της χρήσης 200.534 243.154 

Αποζημιώσεις καταβληθείσες από την Εταιρεία (62.503) (197.586) 

Δαπάνη που αναγνωρίσθηκε στη χρήση 73.841 150.168 

Μεταβολή λοιπών συνολικών εισοδημάτων χρήσης 30.736 4.798 

Υποχρέωση σε Ισολογισμό 242.607 200.534 

 
 
 

    
Βασικές Παραδοχές   

 

    

01/01/2020-
31/12/2020 

  01/01/2019-
31/12/2019 

Επιτόκιο Προεξόφλησης   0,35%   1,00% 
         

Αυξήσεις μισθών 

2021-2023 - 

2020+ 1,00% 
2024-2026 0,50% 

2027-2029 1,00% 

2030+ 1,60% 
         

Πληθωρισμός   1,60%   1,40% 
         

Μέση υπολοιπόμενη διάρκεια 
εργασιακού βίου   24,93   27,98  

         
Μέση οικονομική διάρκεια   15,83   -  

 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ευαισθησίας για κάθε σημαντική 

αναλογιστική παραδοχή παραθέτοντας πώς η υποχρέωση καθορισμένων παροχών θα 

επηρεαζόταν από τις μεταβολές στις σχετικές αναλογιστικές παραδοχές κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας Υποχρέωση € Επίδραση (%) 

Βασικό σενάριο 242.607 - 
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προεξοφλητικό επιτόκιο +0,1% 238.903 -1,53% 

προεξοφλητικό επιτόκιο  -0,1% 246.397 1,56% 

αύξηση μισθών +0,1% 
246.368 1,55% 

αύξηση μισθών  -0,1% 
239.626 -1,23% 

 

Η επιχείρηση, πέρα από τη συμβατική υποχρέωση που έχει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, 

δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους 

εργαζόμενούς της, από το οποίο πρόγραμμα να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις 

αποχωρήσεων εργαζομένων. 

 

23. Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Μερίσματα Πληρωτέα 469 21.281 

Προμηθευτές Διάφοροι 760.159 762.724 

Έξοδα Χρήσης Δεδουλευμένα 582.488 527.238 

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 269.303 70.262 

Οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 93.704 87.169 

Λοιπές Υποχρεώσεις 49.563 63.943 

Σύνολο 1.755.686 1.532.617 

 
Τα έξοδα χρήσης δεδουλευμένα αφορούν κυρίως το δεδουλευμένο μπόνους προς 

υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και λοιπά δεδουλευμένα έξοδα χρήσης για ενοίκια, 

λογαριασμούς κοινής ωφελείας και αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού πληρωτέες και έσοδα 

επόμενων χρήσεων. 

24. Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες και δικαιούχους προμηθειών 
 
Οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες και δικαιούχους προμηθειών αναλύονται ως εξής:  

 31/12/2020 31/12/2019 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες 10.392.820 9.651.617 

Υποχρεώσεις σε δικαιούχους προμηθειών 
(Πράκτορες - Ασφαλειομεσίτες) 

622.767 622.155 

Σύνολο 11.015.587 10.273.772 

 
Ως μεσίτης ασφαλίσεων η εταιρεία υποχρεούται σε εβδομαδιαία βάση να αποδίδει στις 

ασφαλιστικές εταιρείες τα ασφάλιστρα πελατών της τα οποία έχει εισπράξει. Καμία νομική 

υποχρέωση δεν υφίσταται για την εταιρεία σε καταβολή ασφαλίστρων τα οποία δεν έχει 
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εισπράξει από τους πελάτες της. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καταβολής μεριδίου της 

προμήθειάς της με τη μορφή υπο-προμήθειας σε τρίτο συνεργάτη.  

 

25. Μερίσματα 
 
H Διαχειρίστρια της Εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος, το ποσό του οποίου θα 

αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων. 

 

26. Αμοιβές Ελεγκτών 
 
Η ελεγκτική εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ήταν ο νόμιμος 

ανεξάρτητος ορκωτός ελεγκτής λογιστής για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Το ίδιο ίσχυε και για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019.  

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι συνολικές καθαρές αμοιβές, χωρίς Φ.Π.Α. και λοιπά 

έξοδα διενέργειας ελέγχου, για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην Εταιρεία:  

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Αμοιβές που χρεώθηκαν για τον υποχρεωτικό έλεγχο 
οικονομικών καταστάσεων  

28.000 28.000 

Αμοιβές που χρεώθηκαν για το φορολογικό πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης  

13.500 13.500 

Σύνολο 41.500 41.500 

 

27. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη   
 
Η μητρική της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι η εταιρεία MMC EUROPE 

HOLDINGS BV η οποία κατέχει μερίδιο 97% του εταιρικού της κεφαλαίου. Η Εταιρεία ανήκει 

στον Όμιλο Marsh & McLennan Companies. 

Η Εταιρεία πραγματοποιεί συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη στα συνήθη πλαίσια των 

εργασιών της και σε καθαρά εμπορική βάση. 

Ο όγκος συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας και τα υπόλοιπα στο τέλος της 

χρήσης αναλύονται ως εξής:  
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Επωνυμία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΕΣΟΔΑ 2020

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

2020

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣΕΙΣ 2020

Marsh Austria 4.429,00          -                         1.000,00 €

MARSH INC. (SYDNEY) 523,80              -                         24,58 €

Marsh Brussels 948,00              3.736,60               3.561,90 €

Marsh Eood Bulgaria -                    850,11                  -6.800,89 €

MARSH BRAZIL -                    -                         -4.226,00 €

MERCER (SWITZERLAND) S.A. 400,00              -                         400,00 €

Marsh (China) Insurance Brokers Co. Ltd -                    4.289,67               -31.987,79 €

Marsh Brokers Limited (Cyprus Branch) -                    47.032,71             -62.219,05 €

MARSH BROKERS LIMITED (CYPRUS BRANCH) 11.643,21        22.814,59 €

MARSH BROKERS LIMITED (CYPRUS BRANCH) 184.896,72      -89.408,22 €

Marsh GmbH 11.817,00        2.953,91               559,90 €

Marsh Suttgart 900,00              0,00 €

MERCER DEUTSCHLAND GMBH 25.431,00             -31.794,00 €

Marsh A/S 1.728,60          -                         1.728,60 €

Marsh SA Madrid 11.715,26        2.439,63               -8.540,56 €

Marsh SA France 31.855,75        -                         -75.650,30 €

Marsh Ltd 431.060,91      334.409,26          -73.859,12 €

Guy Carpenter Ltd 176,98              -                         0,00 €

Marsh Ltd (Norwich) 121.538,09      -233.551,90 €

Mercer Limited 161.447,44      -                         6.056,58 €

Carpenter Terner SA 59.497,02        -                         -26.724,85 €

OLIVER WYMAN ΕΠΕ 17.258,39        -                         21.400,00 €

Marsh Hong Kong 5.323,17          -                         -62.992,91 €

Marsh SPA 8.575,00          14.677,00             -37.392,95 €

Marsh Korea 3.115,93          -                         3.115,93 €

Marsh LLP Kazakhstan -                    -                         0,00 €

MARSH MEXICO -                    3.418,75               0,00 €

Marsh NV -                    -                         -1.036,38 €

Marsh BV 1.700,00          -                         3.330,00 €

MARSH SPOLKA z.o.o. -                    -                         1.672,04 €

Marsh SA Romania -                    912,45                  -3.049,38 €

MARSH SA RUSSIA -                    -                         -5.298,60 €

Marsh Sigorta Ve Reasurans (Turkey) -                    37,59                     84,53 €

Marsh Inc. -                    419,95                  0,00 €

Marsh (Atlanta) 401.542,31      -                         -169.917,11 €

Marsh New York 22.079,86        -                         4.370,62 €

Marsh San Francisco 6.767,37          -                         5.209,59 €

Marsh Chicago 843,60              -                         7.980,05 €

Marsh Philadelphia 13.807,11        -                         8.842,99 €

Marsh USA (Washignton) -                    -                         -2.378,92 €

Marsh Inc. (Grand Rapids) 1.583,94          -                         2.306,33 €

Kessler & Co. Inc 3.653,51          -                         1.759,66 €

Marsh New Jersey 1.370,32          -                         3.127,82 €

Marsh Inc. 2.674,71          -                         1.238,75 €

Marsh (Los Angeles) 1.671,12          -                         -836,01 €

Marsh Portland 1.929,14          -                         1.617,89 €

Marsh UTA 1.858,29          -                         0,00 €

Marsh USA (Memphis) 1.671,12          -                         -279,69 €

Marsh Inc. (Pittsburgh) 1.896,18          -                         75,39 €

Marsh Inc. (Missouri) 1.339,61          -                         0,00 €

Marsh Minneapolis 999,66              -                         33,97 €

Marsh USA -                    -                         0,00 €

Marsh and McLennan Companies Inc. -                    301,14                  0,00 €

Marsh Africa 33.619,86        -                         33.619,86 €

MARSH BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL 4.500,00          -                         4.500,00 €

MARSH USA CINCINNATI OFFICE 1.265,39          -                         -742,30 €

MARSH TUNISIA 4.280,86          -                         1.426,95 €

MARSH EMIRATES INSURANCE BROKERAGE LLC 2.435,43          -                         2.140,62 €

Marsh SPA 291,01              0,00 €

MARSH SA (ANTWERP) 7.473,19          -34.561,09 €

MARSH PTY LTD 17.481,28        -                         0,00 €

MARSH RISK CONSULTING S.L. 24.650,00        -                         24.650,00 €

MERCER (US) INC. 1.750,00          -                         1.750,00 €

MERCER LIMITED CANADA 8.000,00          -                         4.000,00 €

MARSH INC (MARINE & ENERGY) -                         -2.689,27 €

MARSH JLT SPECIALTY -254.989,67 €

MARSH BROKERS LTD-MARINE ACCOUNTS 43.436,89 €

1.641.985,14  440.909,77          1.003.090,93-       
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Η αντίστοιχη ανάλυση για το 2019 έχει όπως στον παρακάτω πίνακα: 
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Επωνυμία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΕΣΟΔΑ 2019

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΕΞΟΔΑ 2019

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ 2019

Marsh Austria 100.041,31          10.888,40                     -99.041,31 €

MARSH INC. (SYDNEY) 

Marsh Brussels -                         3.434,90                       2.613,90 €

Marsh Eood Bulgaria 2.550,33               -                                 -5.950,78 €

MARSH BRAZIL -4.226,00 €

MERCER (SWITZERLAND) S.A.

Marsh (China) Insurance Brokers Co. Ltd 4.396,92               -                                 -27.698,12 €

Marsh Brokers Limited (Cyprus Branch) 41.631,54             191.553,17                  -424.240,37 €

MARSH BROKERS LIMITED (CYPRUS BRANCH)

MARSH BROKERS LIMITED (CYPRUS BRANCH)

Marsh GmbH 8.489,20               14.591,00                     -9.799,89 €

Marsh Suttgart -                         825,00                          825,00 €

MERCER DEUTSCHLAND GMBH

Marsh A/S 12.500,00             1.723,69                       

Marsh SA Madrid 12.218,84             -                                 -21.543,50 €

Marsh SA France -                         14.911,89                     2.707,74 €

Marsh Ltd 390.729,38          262.644,72                  -735.772,24 €

Guy Carpenter Ltd -                         2.227,50                       

Marsh Ltd (Norwich) -                         7.539,37                       -53.903,66 €

Mercer Limited -                         128.965,69                  94.468,43 €

Carpenter Terner SA -                         27.677,90                     -19.474,17 €

OLIVER WYMAN ΕΠΕ

Marsh Hong Kong -                         25.568,75                     -170.177,87 €

Marsh SPA 10.892,40             9.718,00                       -22.297,08 €

Marsh Korea -                         3.391,06                       

Marsh LLP Kazakhstan -                         20.447,62                     

MARSH MEXICO -3.348,00 €

Marsh NV -                         2.250,00                       2.250,00 €

Marsh BV -                         1.240,00                       2.971,78 €

MARSH SPOLKA z.o.o. 1.672,04 €

Marsh SA Romania 2.769,79               -                                 -6.356,02 €

MARSH SA RUSSIA -5.298,60 €

Marsh Sigorta Ve Reasurans (Turkey) 13.037,41             -                                 -13.032,82 €

Marsh Inc. -                         315,60                          

Marsh (Atlanta) -                         350.039,66                  -74.814,29 €

Marsh New York -                         20.420,58                     17.511,89 €

Marsh San Francisco -                         9.278,94                       5.695,79 €

Marsh Chicago -                         7.856,90                       8.665,00 €

Marsh Philadelphia -                         6.813,96                       3.319,07 €

Marsh USA (Washignton) -                         5.391,77                       677,07 €

Marsh Inc. (Grand Rapids) -                         4.597,58                       2.285,43 €

Kessler & Co. Inc -                         3.567,42                       1.759,66 €

Marsh New Jersey -                         3.127,82                       3.127,82 €

Marsh Inc. -                         2.994,68                       -15.682,50 €

Marsh (Los Angeles) -                         2.356,28                       885,86 €

Marsh Portland -                         2.068,35                       2.068,35 €

Marsh UTA -                         2.021,27                       

Marsh USA (Memphis) -                         2.015,54                       1.006,15 €

Marsh Inc. (Pittsburgh) -                         1.949,86                       786,01 €

Marsh Inc. (Missouri) -                         1.416,90                       

Marsh Minneapolis -                         1.066,13                       1.066,13 €

Marsh USA 4.360,69               -                                 

Marsh and McLennan Companies Inc. 61,48                     -                                 

Marsh Africa -                         29.320,38                     

MARSH BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL

MARSH USA CINCINNATI OFFICE 

MARSH TUNISIA

MARSH EMIRATES INSURANCE BROKERAGE LLC

Marsh SPA

MARSH SA (ANTWERP)

MARSH PTY LTD

MARSH RISK CONSULTING S.L.

MERCER (US) INC.

MERCER LIMITED CANADA

MARSH INC (MARINE & ENERGY)

MARSH JLT SPECIALTY

MARSH BROKERS LTD-MARINE ACCOUNTS

603.679,29          1.186.218,28               1.556.294,10-       
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Οι αμοιβές και οι εργοδοτικές εισφορές στα μέλη της διοίκησης της Εταιρείας για την περίοδο 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε € 302.214.70 (2019: € 335.386). 

 

Την 31.12.2020, καθώς και την 31.12.2019 δεν υπήρχαν δάνεια προς συνδεδεμένα μέρη. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει είτε παράσχει, είτε λάβει εγγυήσεις ή δεσμεύσεις οποιουδήποτε είδους 

που να αφορούν συνδεδεμένα μέρη. 

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία δεν 

σχημάτισε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις η οποία να σχετίζεται με ποσά οφειλόμενα 

από συνδεδεμένα μέρη λόγω μη ύπαρξης τέτοιου κινδύνου. 

28. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  
 

α) Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για ορισμένες χρήσεις και επομένως, οι 

φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Συνεπώς, 

ως αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, είναι πιθανό να επιβληθούν επιπλέον πρόστιμα και 

φόροι, τα ποσά των οποίων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια επί του 

παρόντος. Ωστόσο, εκτιμάται ότι δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική 

θέση της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009. Οι 

χρήσεις 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 θεωρούνται παραγεγραµµένες σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1208/20.12.2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων 

Εσόδων. Οι χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014,  2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 έχουν ελεγχθεί 

από τον εκλεγμένο σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 τακτικό ελεγκτή, “Deloitte Ανώνυμη 

Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών” (εφεξής ο «τακτικός ελεγκτής») σύμφωνα με το άρθρο 

82 του Ν. 2238/1994 και το άρθρο 65α Ν.4174/13 και τα σχετικά πιστοποιητικά φορολογικής 

συμμόρφωσης εκδόθηκαν την 09.07.2012, 27.09.2013, 10.07.2014, 29.09.2015, 29.09.2016, 

30.10.2017, 30.10.2018, 30.10.2019 και 04.11.2020 αντίστοιχα και δεν περιείχαν επιφυλάξεις 

με εξαίρεση τη χρήση 2013, κατά την οποία εκδόθηκε έκθεση με επιφύλαξη καθώς δεν είχε 

προσκομιστεί από την Εταιρία ολοκληρωμένος φάκελος τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών 

Συναλλαγών. Για τη χρήση 2020 ο φορολογικός έλεγχος που διενεργείται από την εταιρεία 

“Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών” δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. 
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Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού 

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

εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για παραβάσεις της φορολογικής 

νομοθεσίας. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να 

διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2015, 2016, 2017, 2018 και 

2019 για τις οποίες έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό από τον τακτικό ελεγκτή.   

 

β) Ενδεχόμενες νομικές υποχρεώσεις 

Δεν εκκρεμούσαν αγωγές κατά της Εταιρείας ούτε λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και 

δεσμεύσεις την 31 Δεκεμβρίου 2020 οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 

 

γ) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία έχει εκδώσει 8 τραπεζικές εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σύμβασης υπέρ 

τρίτων, ύψους € 20.110  (2019: 8 τραπεζικές εγγυητικές επιστολές  ύψους €  20.110) πελατών 

της Εταιρείας για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία στους πελάτες της. 

 

δ) Μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα 

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων είναι: 

 
31/12/2020   

 Αυτοκίνητα Σύνολα 

Μέχρι 1 έτος 10.548 10.548 

Από 1 έως 5 έτη 27.053 27.053 

Σύνολo 37.601 37.601 

 

29. Αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 
 
Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών τα ποσά ορισμένων κονδυλίων της χρήσης 2019 έχουν 

αναπροσαρμοστεί, για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα αντίστοιχα ποσά της χρήσης 2020. 

Συγκεκριμένα, α) στο κονδύλι «Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού Λόγω Αποχώρησης 

από την Υπηρεσία» αποτυπώνεται το καθαρό ποσό της πρόβλεψης, χωρίς την επανεκτίμηση 

των υποχρεώσεων από παροχές στο προσωπικό και β) στο κονδύλι «Φόρος εισοδήματος που 

καταβλήθηκε» προσαφαιρέθηκε η πρακαταβολή τρέχοντος και προηγούμενου έτους, 

επηρεάζοντας αντίστοιχα το κονδύλι «Μεταβολή πελατών και λοιπών απαιτήσεων».  
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30. Μεταγενέστερα γεγονότα  
 

Με το άρθρο 120 του Ν.4799/2021 (ΦΕΚ Α΄ 78/18-05-2021), τροποποιήθηκε η παρ.1 του 

άρθρου 58 του Ν.4172/2013 με αποτέλεσμα ο φορολογικός συντελεστής επί κερδών 

επιχειρηματικής δραστηριότητας να μειωθεί στο 22% αντί 24% που ίσχυε. Ο νέος 

συντελεστής έχει ισχύ σε εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.  

Η  ανωτέρω αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 24% σε 22% δεν επιφέρει σημαντική 

μεταβολή στον λογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας. 


