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1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «AON ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
 
Γνώµη 

 
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «AON ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 
2017, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.  
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας «AON ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

 
Βάση γνώµης 
 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων». Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για 
Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των 
εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας 
υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα 
∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 
παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.  
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 
βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 
Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 
προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

 
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο 
σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 
εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, 
όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν 
αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 
µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις 
των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις. Ως καθήκον του 
ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε 
επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
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 Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις εταιρικές οικονοµικές 

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

 

 Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 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 
∆ιοίκηση. 

 

 Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 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 εταιρικών οικονοµικών 
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη 
µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την 
ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

 

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

 
Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του 
ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί 
µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2017. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «AON ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018 

 
 
ΕCOVIS HELLAS SA  (Α.Μ. 155 )                                                     
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  
 
 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 
 
 
 

Βρουστούρης Παναγιώτης 
Α.Μ. 12921 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2017 της 

εταιρείας µας και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

 Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 235.653€ έναντι 852.073€ της προηγούµενης χρήσης, ήτοι 

αρνητική µεταβολή 72,34 %. 

 Αρνητική µεταβολή της τάξεως των 34,22 % ποσοστιαίων µονάδων περίπου, παρατηρείται και στον 

ετήσιο κύκλο εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 2.021.583€ έναντι 3.073.195€ της προηγούµενης 

χρήσεως. 

 31/12/2017  31/12/2016  

Σύνολο  κυκλοφορούντων        2.192.579 98,17% 2.885.368 98,47% 

Σύνολο ενεργητικού        2.233.456  2.930.098  

     

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 40.877 1,83% 44.729 1,53% 

Σύνολο ενεργητικού 2.233.456  2.930.098  

     

Σύνολο καθαρής θέσης 1.230.532 137,70% 1.605.737 131,04% 

Σύνολο υποχρεώσεων 893.611  1.225.414  

     

Σύνολο υποχρεώσεων 893.611 40,01% 1.225.414 41,82% 

Σύνολο καθ.θέσης,προβλ. & 
υποχρ.  2.233.456  2.930.098  

     

Σύνολο καθαρής θέσης 1.230.532 55,10% 1.605.737 54,80% 

Σύνολο καθ. θέσης,προβλ.& 
υποχρ.  2.233.456  2.930.098  

     

     

Σύνολο καθαρής θέσης 1.230.532 3.010,34% 1.605.737 3.589,89% 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 40.877  44.729  

     

     

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.192.579 246,36% 2.885.368 235,46% 

Σύνολο υποχρεώσεων 893.611  1.225.414  

     

Κεφάλαιο κινήσεως 1.298.968 58,16% 1.659.954 56,65% 

Σύνολο ενεργητικού 2.233.456  2.930.098  
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Παρατηρούµε ότι ο κύκλος εργασιών έχει µειωθεί και τα καθαρά κέρδη προ φόρων έχουν µειωθεί. 

Παρατηρούµε επίσης µείωση του κόστους πωληθέντων σε 1.471.884€ έναντι 2.039.671€ της 

προηγούµενης χρήσης, αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας σε 258.996€ έναντι 218.201€ της 

προηγούµενης χρήσης, αύξηση των εξόδων λειτουργίας διαθέσεως σε 50.661€ έναντι 43.930€ της 

προηγούµενης χρήσης, καθώς και µείωση των λοιπών εσόδων και κερδών σε 19.943€ έναντι 45.276€ 

της προηγούµενης χρήσης, αύξηση των λοιπών εξόδων και ζηµιών  σε 34.787€ έναντι 14.021€ . Η 

µείωση οφείλεται κυρίως στην µείωση των εργασιών του υποκαταστήµατος της εταιρείας στην 

Τουρκία. 

 

2. Οικονοµική θέση της εταιρείας  
 

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ικανοποιητική. 

Το σύνολο της καθαρής θέσης κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό 1.230.532€ έναντι 1.605.737€ 

της προηγούµενης χρήσεως.  

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής: 

 

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης 

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

31/12/2017   31/12/2016  

      

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 235.653 11,65%  852.073 27,73% 

Σύνολο εσόδων 2.021.582   3.073.196  

      

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 235.653 19,15%  852.073 53,06% 

Σύνολο καθαρής θέσης 1.230.532   1.605.737  

      

Μικτά αποτελέσµατα 549.698 27,19%  1.033.525 33,63% 

Πωλήσεις  υπηρεσιών 2.021.582   3.073.196  

      
 

3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 

Λαµβάνοντας υπόψη µας τις δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες κυρίως στην ελληνική αγορά αλλά και την 
κρίση στην ευρύτερη περιοχή, προκειµένου να διατηρηθεί η κερδοφορία τα επόµενα έτη, οι βασικοί άξονες 
στρατηγικής είναι οι εξής: 
 

 ∆ιατήρηση χαρτοφυλακίου αναλογιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα 

 Βελτίωση αποτελεσµάτων υπηρεσιών Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

 Μείωση εργασιών σε άλλους τοµείς και χώρες 
 

4. Υποκαταστήµατα εταιρείας 
 

Η εταιρεία διατηρούσε υποκατάστηµα στην Τουρκία µέχρι 01/11/2017. 

 

5. Λογιστικές Αρχές 

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 

χρήσεως 01.01-31.12.2017, καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτηµα, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης.  
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6. ∆ιανοµή κερδών  

Τα καθαρά αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των €168.188. Το ποσό αυτό 

€168.188 µεταφέρεται στην καθαρή θέση του Ισολογισµού της εταιρείας. 

Η καθαρή θέση της εταιρείας είναι µειωµένη κατά το ποσό των € 46.743 που αφορά συναλλαγµατικές 

διαφορές από το υποκατάστηµα της εταιρείας. 

 

7. Περιβαλλοντολογικά και εργασιακά θέµατα 

Από τη δραστηριότητα της εταιρείας δεν υπάρχουν απόβλητα, καυσαέρια και λοιπά που να 

επηρεάζουν ή να αλλοιώνουν το περιβάλλον. 

Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού όπως αµοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, άδειες, αποζηµιώσεις 

και λοιπά καθορίζονται µε βάση την κείµενη νοµοθεσία.  

 

8. ∆ραστηριότητες στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης 

∆εν υπάρχουν  

 

9. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής 

της παρούσας έκθεσης. 

Η εταιρεία µας για το φορολογικό έτος 2015 κατέθεσε εµπρόθεσµα ενδικοφανή προσφυγή κατά την 

οποία ζητά να εκπέσει µέρος του φόρου αλλοδαπής από το υποκατάστηµα της Τουρκίας που 

ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 197.191,45. Από τη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών υπήρξε σιωπηρή 

απόρριψη της ενδικοφανής προσφυγής . 

Επιπλέον, η εταιρεία µας για το φορολογικό έτος 2016 κατέθεσε εµπρόθεσµα ενδικοφανή προσφυγή 

κατά την οποία ζητά να εκπέσει µέρος του φόρου αλλοδαπής από το υποκατάστηµα της Τουρκίας που 

ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 69.792,22. Η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών µε την υπ’  αριθ. 

1684/12.03.2018 έγγραφό απόφασης της απορρίπτει ρητά την ενδικοφανή προσφυγή. 

Η διοίκηση και οι νοµικοί σύµβουλοι της εταιρείας έχουν προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια και 

πιστεύουν ότι η εταιρεία θα δικαιωθεί. 

 Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα    

µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρείας 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα 

της χρήσεως. Η εταιρεία  θα διανείµει µερίσµατα ποσού  112.875,00 € από το υπόλοιπο κερδών εις νέον.     

ΑΘΗΝΑ, 08/06/2018 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.          Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΟΥΡΗΣ 

 
<<ΑΜΕΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΕ»  ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 436 Α’ 

ΤΑΞΗ  
ΑΦΜ 999215515 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ποσά σε Ευρώ) 

 Σηµείωση 31/12/2017  31/12/2016  

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία      

Ενσώµατα πάγια       

   Λοιπός εξοπλισµός 1 4.479  7.371  

Άυλα πάγια στοιχεία      

   Λοιπά άυλα  1  1  
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία      

   ∆άνεια και απαιτήσεις 3 36.397  37.357  

Σύνολο µη κυκλοφορούντων   40.877  44.729  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και 
προκαταβολές      

   Εµπορικές απαιτήσεις 2 786.778  1.336.149  

   Λοιπές απαιτήσεις 3 4.013  4.698  

   Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 4 573.632  576.370  

   Προπληρωθέντα έξοδα  7.587  5.936  

   Φόρος Εισοδήµατος 5 602.101  432.192  

   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6 218.469  530.024  

Σύνολο  2.192.579  2.885.368  

Σύνολο κυκλοφορούντων  2.192.579  2.885.368  

Σύνολο ενεργητικού  2.233.456  2.930.098  

Καθαρή θέση      

Καταβληµένα κεφάλαια      

   Κεφάλαιο 7 90.300  90.300  

   Υπέρ το άρτιο  10.525  10.525  

Σύνολο  100.825  100.825  

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο      

   Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού  30.100  30.100  

   Αφορολόγητα αποθεµατικά  16  16  

   Αποτελέσµατα εις νέο  1.099.591  1.474.796  

Σύνολο  1.129.707  1.504.912  

Σύνολο καθαρής θέσης  1.230.532  1.605.737  

Προβλέψεις      
   Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζοµένους 8 109.313  98.946  

Υποχρεώσεις      

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

   Εµπορικές υποχρεώσεις 9 183.731  209.546  

   Λοιποί φόροι τέλη 10 144.339  325.234  

   Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 11 34.963  40.430  

   Λοιπές υποχρεώσεις 12 455.558  535.404  

   Έξοδα χρήσεως δουλευµένα  75.019  114.801  

Σύνολο  893.611  1.225.415  

Σύνολο υποχρεώσεων         893.611  1.225.415  

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλ.και υποχ  2.233.456  2.930.098  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε Ευρώ) 

 

 Σηµείωση 1.1.2017 
έως 

31.12.2017 

 1.1.2016 
έως 

31.12.2016 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 14 2.021.582  3.073.196 

Κόστος πωλήσεων 15 (1.471.884)  (2.039.671) 

Μικτό αποτέλεσµα  549.698  1.033.525 

Έξοδα διοίκησης 15 (258.996)  (218.201) 

Έξοδα διάθεσης 15 (50.661)  (43.930) 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές  (34.787)  (13.987) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  19.943  45.242 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων  225.198  802.649 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  12.231  52.382 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (1.776)  (2.958) 

Αποτέλεσµα προ φόρων  235.653  852.073 

Φόρος εισοδήµατος  (67.465)  (252.966) 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους  168.188  599.107 
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2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ    

Α. Γενικά στοιχεία για την εταιρεία   

 

1) Η εταιρεία µε την επωνυµία AON ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ είναι 

εγκατεστηµένη στην διεύθυνση Λ. Μεσογείων 2, 11527 Αθήνα. H εταιρεία τηρούσε υποκατάστηµα 

αλλοδαπής µε λογιστική αυτοτέλεια σε Τουρκία µέχρι την ηµεροµηνία 01/11/2017. 

2) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των µικρών οντοτήτων, σύµφωνα µε το Ν. 4308/2014 και οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της έχουν καταρτισθεί βάσει των προβλέψεων του νόµου 4308/2014 

που αναφέρονται στη συγκεκριµένη κατηγορία οντοτήτων.  

Β. Λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζει η εταιρεία  

 
1. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους µε 

σαφήνεια σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές του δουλευµένου και της συνέχισης της δραστηριότητας 

καθώς και τις ακόλουθες γενικές πολιτικές:  

 Οι λογιστικές πολιτικές εφαρµόζονται µε συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να 

διασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. ∆εν έχουν γίνει 

συµψηφισµοί µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή µεταξύ εσόδων και 

εξόδων. 

  ∆εν έχουν γίνει παρεκκλίσεις από την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 4308/2014. 

 ∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται µε περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισµού 

 
2. Τα λοιπά ενσώµατα πάγια (βελτιώσεις σε ακίνητα, λοιπός εξοπλισµός), επιµετρώνται στο κόστος 

κτήσης µείον αποσβέσεις, και ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι 

µόνιµου χαρακτήρα. Οι συντελεστές απόσβεσης προσδιορίζονται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη 

οικονοµική ζωή τους και διαµορφώνονται ως εξής: 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) 

Βελτιώσεις σε 

µισθωµένα 

ακίνητα 

Ανάλογα µε το χρόνο 

µίσθωσης 

(2) 
Λοιπός 

εξοπλισµός 
10% - 20% 

 

3. Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της 

αρχικής αναγνώρισης τα άυλα στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή επιµετρώνται στο 

κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες 

αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων µε συµβατικά  

καθοριζόµενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συµβατικά 

καθοριζόµενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη 

οικονοµική ζωή τους (συντελεστής απόσβεσης 20%) 
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4. Οι επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά που εντάσσονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία, επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον ζηµίες αποµείωσης. Κατά την διάθεση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας και τιµήµατος 

διάθεσης αυτών,  αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζηµία στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 
5. Οι εµπορικές απαιτήσεις, οι λοιπές απαιτήσεις, επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον τις εκτιµώµενες 

ζηµίες αποµείωσης. Ειδικότερα οι έντοκες απαιτήσεις και τα δάνεια επιµετρώνται στο αποσβέσιµο 

κόστος κτήσης µείον τις εκτιµώµενες ζηµίες αποµείωσης. Το αποσβέσιµο κόστος κτήσης 

προσδιορίζεται µε την σταθερή µέθοδο. 

 

6. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στα 

ονοµαστικά τους ποσά. Σε περίπτωση που διαφορές υπέρ και υπό τα άρτιο και αρχικά κόστη 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων είναι σηµαντικά οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώνται 

στο αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ως χρηµατοοικονοµικό κόστος (τόκοι έξοδα). 

 

7. Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο 

ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 

 

8. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 

αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. Σε περίπτωση που τα ποσά είναι σηµαντικά, οι 

προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών 

που αναµένεται να απαιτηθούν για το διακανονισµό τους.  

 

9. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται 

αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα µε βάση αποδεκτή αναλογιστική µέθοδο (Projected Unit Credit 

Method). 

 

10. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως 

κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

 

11. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων και 

περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νοµοθεσίας και τις 

διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήµατος και προσαυξήσεις. ∆εν αναγνωρίστηκε 

αναβαλλόµενη φορολογία στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

 

12. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον 

θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµικού οφέλους της συναλλαγής. Τα έσοδα από τόκους 

λογίζονται  βάσει της αρχής του δουλευµένου. Tα µερίσµατα ή το εισόδηµα από τη συµµετοχή στην 

καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο 
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που αποφασίζει τη διανοµή τους. Tα δικαιώµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα  βάσει των σχετικών 

συµβατικών όρων. 

 

13. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής του δουλευµένου. 

 

14. Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόµισµα στο οποίο 

καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότητας µε την ισχύουσα συναλλαγµατική 

ισοτιµία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νοµισµατικά στοιχεία 

µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του ισολογισµού, (β) τα µη νοµισµατικά 

στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στο  κόστος κτήσεως, µετατρέπονται µε 

την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης, (γ) τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο 

νόµισµα και επιµετρώνται στην εύλογη αξία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµέρας στην οποία η 

εύλογη αξία προσδιορίστηκε και οι  διαφορές που προκύπτουν αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο 

τρόπο που αντιµετωπίζονται οι µεταβολές της εύλογης αξίας. Oι συναλλαγµατικές διαφορές που 

προκύπτουν από το διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων ή από τη µετατροπή τους µε ισοτιµία 

διαφορετική από την ισοτιµία µετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη 

προγενέστερων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου 

που προκύπτουν. Η συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από νοµισµατικό στοιχείο το οποίο 

αποτελεί µέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως 

στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης µεταφέρεται στα 

αποτελέσµατα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής δραστηριότητας. 

.  

Γ. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών, αλλαγές λογιστικών εκτιµήσεων και διορθώσεις λαθών  

 
Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιµήσεων ή διόρθωσης λαθών, 

γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και 

γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

 

∆.    Παρέκκλιση από την εφαρµογή διάταξης νόµου για εκπλήρωση της υποχρέωσης εύλογης 
παρουσίασης 

   

Η παρέκκλιση µπορεί να γίνει µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την  εκπλήρωση  της υποχρέωσης της  

εύλογης παρουσίασης. Στην περίπτωση αυτή αναφέρονται οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα 

περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσµατα.  
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Ε.   Αναλύσεις κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων 

 

1. Ενσώµατα πάγια και άυλα στοιχεία    

 
    Βελτιώσεις 

σε ακίνητα 
  Λοιπός 

εξοπλισµός 
  Σύνολο 

Κόστος κτήσης             

1 Ιανουαρίου 2016   36.243    134.367   170.610 

Προσθήκες 
Μειώσεις                                                                                               -   

                  
6.957 

                   
(626)                    

6.957 
(626) 

31 ∆εκεµβρίου 2016   36.243   140.698   176.941 

              

1 Ιανουαρίου 2017   36.243   140.698   176.941 

Προσθήκες   -   2.450   2.450 

Μειώσεις  -  (5.972)  (5.972) 

31 ∆εκεµβρίου 2017   36.243   137.176   173.419 

              
Αποσβέσεις και 
αποµειώσεις             
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις             

1 Ιανουαρίου 2016   (36.243)   (129.442)   (165.685) 

Αποσβέσεις περιόδου   -   (4.285)   (4.285) 

Μειώσεις αποσβεσθέντων   -   402   402 

31 ∆εκεµβρίου 2016   (36.243)   (133.325)   (169.568) 

              

1 Ιανουαρίου 2017   (36.243)   (133.325)   (169.568) 

Αποσβέσεις περιόδου   -    (3.711)   (3.711) 

Μειώσεις αποσβεσθέντων   -    4.341   4.341 

31 ∆εκεµβρίου 2017   (36.243)   (132.696)   (168.938) 

              

Αναπόσβεστη αξία              

31 ∆εκεµβρίου 2016   -   7.371   7.371 

31 ∆εκεµβρίου 2017   -   4.479   4.479 

 

2. Εµπορικές απαιτήσεις 

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις  αναλύονται ως εξής : 
 

  31/12/2017  31/12/2016  

Εµπορικές απαιτήσεις - µη συνδεδεµένες οντότητες  818.318  1.362.257 
 

µείον: αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων  (31.540)  (26.108) 
 

Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων  786.778  1.336.149 
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3. Λοιπές Απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις  αναλύονται ως εξής : 
 

  31/12/2017  31/12/2016  

Άλλες απαιτήσεις από µη συνδεδεµένες οντότητες  2.635  2.886  

Εγγυήσεις  28.678  28.678  

∆άνεια  7.720  8.680  

Λοιπές προκαταβολές σε πιστωτές - µη συνδεδεµένες 
οντότητες  1.377  1.811 

 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων  40.410  42.055  

      

Μακροπρόθεσµο µέρος  36.397  37.357  

Βραχυπρόθεσµο µέρος  4.013  4.698  

Σύνολο   40.410  42.055  

 

4. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  

Τα  λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2017  31/12/2016  

Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων  578.346  578.346  

Προβλέψεις για αποτιµήσεις  (4.714)  (1.976)  

 Σύνολο  573.632  576.370  

 

5. Φόρος Εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2017  31/12/2016  

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος  271.983  372.040  

Παρακρατούµενοι φόροι  11  228  

Παρακρατούµενοι φόροι αλλοδαπής  172.149  135.601  

Φόρος εισοδήµατος αλλοδαπής  225.423  225.423  

Φόρος εισοδήµατος  (67.465)  (252.967)  

Φόρος εισοδήµατος υποκ/τος  -  (48.133)  

 Σύνολο  602.101  432.192  

 

 

6. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα  αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2017  31/12/2016  

∆ιαθέσιµα στο ταµείο   209  293  

∆ιαθέσιµα σε τράπεζες  218.260  529.731  

Σύνολο  218.469  530.024  
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7. Καθαρή θέση  

 

Το εγκεκριµένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 90.300 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβληµένο. 

 

Το κεφάλαιο διαιρείται σε 90.300 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 ευρώ κάθε ένα. Εντός της περιόδου δεν 

εκδόθηκαν νέες µετοχές. 

 

Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισµοί σε 

σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

 Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή 

τους στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό 

κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία 

η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο. 

 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του 

µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, 

µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της 

εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

 Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού 

κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µπορεί να λυθεί 

µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

 Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του Τακτικού 

αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής 

µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. Ο 

σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 

του µετοχικού κεφαλαίου. 

 Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον 

των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού 

αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία 

τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική 

Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά 

τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού προς 

κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους 

δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος. 

 

Η εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις προβλέψεις του νόµου.  
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8. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 

 

Οι προβλέψεις για τις παροχές σε εργαζοµένους έχουν ως εξής: 
 

  31/12/2017  31/12/2016 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης  98.946  90.517 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού χρήσεως  10.367  8.429 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης  109.313  98.946 

 

9. Εµπορικές υποχρεώσεις 

 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

    31/12/2017  
       

31/12/2016   

Προµηθευτές (εκτός από συνδεδεµένες οντότητες)   183.731   209.546   

 

10. Λοιποί φόροι-τέλη 

 

Οι λοιποί φόροι-τέλη αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2017  31/12/2016  

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)  110.734   172.101   

Παρακρατούµενος φόρος από µισθωτή εργασία.  26.514   145.944 

  

Παρακρατούµενος φόρος από επιχειρηµατική 
δραστηριότητα  5.944   4.151 

  

Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές  
             

1.147   3.038 
  

Σύνολο  144.339   325.234   

 

11. Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 

 

Οι υποχρεώσεις σε οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2017  31/12/2016  

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
κύριας ασφάλισης  34.963   34.036 

  

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
επικουρικής ασφάλισης  -   6.394 

  

Σύνολο  34.963  40.430  
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12. Λοιπές υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2017  31/12/2016  

Προκαταβολές µη συνδεδεµένων πελατών  6.025   6.045   

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  -   87.348   

Μερίσµατα πληρωτέα  448.227   441.013   

Άλλες υποχρεώσεις προς µη συνδεδεµένες 
οντότητες  1.307   998 

  

Σύνολο  455.559  535.404  

 

13. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

 

Η εταιρεία έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2009. Οι φορολογικές 

υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη χρήση 2010 έως τη χρήση 

2017 µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο 

που θα διενεργηθεί ο φορολογικός έλεγχος, η έκβαση του οποίου δεν µπορεί να προβλεφθεί και ως εκ 

τούτου δεν έχει γίνει καµία πρόβλεψη στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.  

14. Πωλήσεις 

    1.1.2017 
έως 

31.12.2017 

  1.1.2016 
έως 

31.12.2016 

Πωλήσεις υπηρεσιών   2.021.582   3.073.196 

 

Το σύνολο των πωλήσεων αφορά πωλήσεις στο εσωτερικό ποσού 1.670.969 ευρώ, πωλήσεις στο 

εξωτερικό ποσού 88.835 ευρώ, πωλήσεις υποκαταστήµατος Τουρκίας ποσού 261.778 ευρώ. 

15. Μερισµός εξόδων 

 

  1.1.2017 έως 
31.12.2017 

 1.1.2016 
έως 

31.12.2016 

Παροχές στους εργαζόµενους  1.099.715  1.588.119 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  8.293  6.614 

Αµοιβές τρίτων  325.700  274.759 

Λοιπές αµοιβές τρίτων  151.549  203.798 

Τηλεπικοινωνίες  16.786  19.019 

Ενοίκια  64.882  94.419 

Ασφάλιστρα  116  336 

Επισκευές και συντηρήσεις  266  1.735 

Μισθώµατα  15.843  23.041 

∆ιάφοροι φόροι  3.377  3.601 

Έξοδα µεταφορών  6.448  6.623 

Έξοδα ταξιδίων  22.965  19.065 
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Έξοδα διαφήµισης  20.430  13.143 

Συνδροµές   9.153  10.968 

∆ωρεές                        600  4.000 

Αναλώσιµα  11.779  11.906 

∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα   23.638  20.656 

Συνολικό κόστος πωλήσεων, εξόδων διοίκησης και 
διάθεσης  1.781.540  2.301.802 

     

Κατανοµή στις λειτουργίες     

Κόστος πωλήσεων  1.471.884  2.039.671 

Έξοδα διοίκησης  258.996  218.201 

Έξοδα διάθεσης  50.660  43.930 

  1.781.540  2.301.802 

     

Οι παροχές σε εργαζόµενους αναλύονται ως εξής     

  
1.1.2017 έως 
31.12.2017  

1.1.2016 
έως 

31.12.2016 

Μισθοί και ηµεροµίσθια  783.315  1.281.573 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης  184.612  158.593 

Παρεπόµενες παροχές  121.421  139.524 

Πρόβλεψη Αποζηµίωσης Προσωπικού  10.367  8.429 

  1.099.715  1.588.119 

     
Ο µέσος όρος των εργαζοµένων στο κεντρικό τη χρήση 2017 ανήλθε σε 15 άτοµα (2016: 15 άτοµα). Στο 

υποκατάστηµα της Τουρκίας κατά µέσο όρο εργάστηκαν 5 υπάλληλοι (2016: 6 άτοµα). 

 

Οι δεσµεύσεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για 

αποζηµίωση µετά την έξοδο από την υπηρεσία  βάσει του νόµου 2112/20. Πέραν αυτής της νοµικής 

δέσµευσης δεν υπάρχουν άλλες.  

 

16. Παροχές σε µέλη διοικητικών συµβουλίων 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχουν συναφθεί συµβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών και έχουν δοθεί 

µέσα στο 2017 αµοιβές σε ∆ιευθυντικά στελέχη συνολικού ποσού 238.000 ευρώ. Οι υποχρεώσεις προς τα 

διευθυντικά στελέχη κατά την 31/12/2017 ήταν ποσού 0(µηδέν) ευρώ. 

 

17. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

 

Οι συναλλαγές εντός του 2017 και οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις µε τις εταιρίες του οµίλου κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2017 έχουν ως εξής: 
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 Έσοδα από υπηρεσίες Απαιτήσεις µε 31/12/2016 

AON HEWITT LIMITED (GB) 16.500 4.570 

AON HEWITT FRANCE 15.614 800 

AON HEWITT AUSTRIA 
GmbH 3.121 3.121 

HEWITT SA MERKEZI 
YUANANIST 37.800 - 

HEWITT ASSOCIATES LLC 
USA 900 9.900 

AON BELGIUM BVBA/SPRL  3.300 3.300 
 

18. Λοιπές πληροφορίες  

 
(α) Τα µερίσµατα που δόθηκαν στην τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε 496.650 ευρώ. Στην προηγούµενη 

περίοδο τα µερίσµατα ανήλθαν σε 632.100 ευρώ. Το διοικητικό συµβούλιο θα προτείνει στη Γενική 

Συνέλευση διανοµή µερίσµατος ποσού  112.875,00 ευρώ. 

 

(β) Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε το κλείσιµο του υποκαταστήµατος και την ανάληψη 

των απαραίτητων ενεργειών για την διαγραφή του από τα µητρώα του εφόρου εταιρειών της Τουρκίας. 

Η διαγραφή από το µητρώο έγινε τον Νοέµβριο  του 2017. 

 

 

(γ) Οι αµοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2017 ανήλθαν σε 3.000.ευρώ για τον τακτικό έλεγχο. 
 

 

 

Αθήνα, 8/6/2018 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ Ο επί του Λογιστηρίου 
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