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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του 

Ν.3556/2007) 

 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, με την παρούσα δηλώνουμε υπεύθυνα, ότι, εξ 

όσων γνωρίζουμε: 

o Οι συνημμένες συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, για την περίοδο από 1 

Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 

ενεργητικού, ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων και τα αποτελέσματα περιόδου της 

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του N.3556/2007, 

o η ενδιάμεση έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του N.3556/2007, 

o οι συνημμένες συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» στις 29/08/2013 και πρόκειται να δημοσιοποιηθούν με την ανάρτηση τους 

στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.interlife.gr. 

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕIΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920 σας παρουσιάζουμε την 

παρούσα έκθεση για τα πεπραγμένα του α’ εξαμήνου 2013 (01/01/2013 – 30/06/2013) για την 

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. (η «Εταιρεία») και σας υποβάλλουμε τις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές 

Καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την κάλυψη κινδύνων σε κάθε κλάδο ασφάλισης ζημιών που ασκείται στην 

Ελλάδα με ευρύτατη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων. 

Ο καταιγισμός των οικονομικών εξελίξεων συνεχίστηκε αμείωτος στο πρώτο μισό του 2013. Αυτή τη 

φορά, από τις αρχές του χρόνου, χτύπησε την Κύπρο με δραματικές επιπτώσεις στην οικονομική και 

την κοινωνική ζωή της χώρας. Η Εταιρεία μας, εισηγμένη από το 2012 στην Αγορά 

Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών του Χρηματιστηρίου της Κύπρου, μην έχοντας καμία παραγωγική 

δραστηριότητα στην συγκεκριμένη οικονομία, δεν επηρεάστηκε από τις συγκεκριμένες εξελίξεις. Η 

μικρή επενδυτική δραστηριότητα που έχει στην Μεγαλόνησο, αφορά προθεσμιακές καταθέσεις της 

τάξεως των 6,83 εκατ. Ευρώ. Εξ’ αυτών, 624 χιλ. Ευρώ από 4,76 εκατ. Ευρώ που ήταν επενδυμένα 

στην Τράπεζα Κύπρου, αντικαταστάθηκαν με μετοχές της παραπάνω τράπεζας.  

Στην Ελλάδα, η δραματική αβεβαιότητα εξακολουθεί να κυριαρχεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Παρά την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών και της εκταμίευσης του πακέτου στήριξης, η 

ρευστότητα στην αγορά εξακολουθεί να κινείται καθοδικά. Η ανεργία αυξάνεται, με πιο 

συγκρατημένους ρυθμούς είναι αλήθεια, ο Δημόσιος τομέας εξακολουθεί να είναι διογκωμένος, η 

μείωση των κοινωνικών δαπανών α’ ανάγκης (υγεία, παιδεία) και η αύξηση των φόρων και των 

τελών στερούν ακόμα περισσότερους πόρους από την πραγματική οικονομία. Οι αποκρατικοποιήσεις 

έχουν βαλτώσει και οι επενδύσεις παραμένουν ευχή. Η Ανάπτυξη φαίνεται ότι παραμένει απλώς μία 

λέξη σε μια πινακίδα χωρίς κατεύθυνση. Η σταθεροποίηση της πολιτικής ζωής καταγράφεται στα 

θετικά, πλην όμως δεν μπορεί να εμπνεύσει επενδυτική εμπιστοσύνη. 

Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία μας, το α’ εξάμηνο του 

2013 οι εξελίξεις ήταν συγκλονιστικές. Οι πιο σημαντικές ήταν α) η ανάκληση των αδειών δύο 

ασφαλιστικών εταιρειών και β) η νομοθετική ρύθμιση για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων 

οχημάτων μέσω διασταυρούμενων στοιχείων. Τα παραπάνω δημιούργησαν κινητικότητα περίπου 

800.000 οχημάτων στην ασφαλιστική αγορά. Ταυτόχρονα, διευρύνθηκε η αγορά στελεχών  

ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εξορθολογίζονται σταδιακά οι αμοιβές. Δεν πρέπει βέβαια να μας 

διαφεύγει το γεγονός ότι η «πίττα» των ασφαλιστικών εργασιών εξακολουθεί να μειώνεται (η 

συνολική μείωση για το α’ πεντάμηνο του 2013 υπολογίζεται στο 11,7% έναντι του 2012) λόγω της 
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μείωσης του πραγματικού εισοδήματος της Ελληνικής οικογένειας και της συρρίκνωσης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό υποκρύπτει νέες εξελίξεις στην ασφαλιστική 

αγορά που θα προσδιοριστούν σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία της προσπάθειας των Ελληνικών 

Τραπεζών να απεμπλακούν από τις θυγατρικές τους Ασφαλιστικές Εταιρείες. 

 

Η Εταιρεία μας INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., έχει να επιδείξει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από 

αυτά που κλυδωνίζουν την οικονομική γενικά και ειδικότερα την ασφαλιστική δραστηριότητα στην 

Ελλάδα. Θωρακισμένη πίσω από την προσήλωση στους στόχους της, την υψηλή ποιότητα 

παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποτελεσματική διοίκηση και οργάνωση, πάντα με το βλέμμα στις 

εξελίξεις και την πρόληψη των επερχόμενων κινδύνων, συνεχίζει την ανοδική της πορεία 

σημειώνοντας θετικούς δείκτες σε όλους τους τομείς: 

Ο δείκτης φερεγγυότητας στις 30/06/2013 αυξήθηκε στο 3,84 από 3,27 που ήταν στις 31/12/2012 

και τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 12,52% φτάνοντας στα 26,40 εκατ. 

Ευρώ έναντι 23,47 εκατ. Ευρώ για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012. 

Τα δεδουλευμένα καθαρά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 2,64% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 

2012. 

Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 13,22% σε σχέση με την 31/12/2012. 

Το σύνολο των επενδύσεων αυξήθηκε κατά 9,62% σε σχέση με την 31/12/2012. 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 10,71% σε σχέση με την 31/12/2012. 

Η περίοδος κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 5,57 εκατ. Ευρώ (4,22 εκατ. Ευρώ μετά φόρων) 

ενώ το προσωπικό αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με την 31/12/2012. 

Επίσης, η Εταιρεία προχώρησε στην καταβολή καθαρού (μετά φόρων) μερίσματος στους μετόχους 

ποσού 0,05 Ευρώ ανά μετοχή.  

Ως πολύ σημαντικό γεγονός, αναφέρεται η αγορά από την Εταιρεία 8όροφου υπερσύγχρονου 

κτιρίου γραφείων σε κομβικό σημείο του κέντρου της Αθήνας (και συγκεκριμένα επί της Καλλιρρόης 

65, απέναντι από το νεοαναγειρόμενο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην περιοχή του ΦΙΞ) το οποίο 

θα στεγάσει τις υπηρεσίες του υποκαταστήματος των Αθηνών. 

Η επιχειρησιακή στρατηγική του α’ Εξαμήνου 2013 οριοθετήθηκε από τις παρακάτω προτεραιότητες: 

 Διατήρηση κερδών στα επίπεδα του 2012.  

 Βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού με προτεραιότητα στην μείωση των 

κινδύνων. 

 Διατήρηση γενικών εξόδων στα ίδια επίπεδα με το 2012. 

 Διατήρηση της υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών. 

 Ολοκλήρωση εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας. 

 Ολοκλήρωση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τα πρότυπα που θέτει η 

Εποπτική Αρχή και το επερχόμενο θεσμικό πλαίσιο SOLVENCY II. 

 Αύξηση Εργασιών Πρόσκτησης. 
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Η παρατεταμένη οικονομική κρίση ήταν βέβαιο ότι παράλληλα με τις αρνητικές πιέσεις στο ύψος της 

παραγωγής των ασφαλιστικών εταιρειών, θα προκαλούσε την αντίδραση τους προκειμένου να 

διατηρήσουν το πελατολόγιό τους ή και να το διευρύνουν, με όπλο την άμεση ή έμμεση μείωση των 

τιμολογίων ασφάλισης. Η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών θα επέφερε καίριο πλήγμα στα 

αποτελέσματα και κατ’ επέκταση στα ίδια κεφάλαια και στους κρίσιμους δείκτες της Εταιρείας. 

Αντίθετα, η σταθερότητα, η υψηλή αξιοπιστία και η συνέπεια, μόνο θετικές αντιδράσεις μπορούσε να 

προκαλέσει τόσο από τους συνεργάτες όσο και από τους ασφαλισμένους. Γνωρίζαμε ότι ήταν θέμα 

χρόνου η αναγνώριση και η εμπιστοσύνη. Έχει αρχίσει να γίνεται πλέον αντιληπτό ότι η «ασφάλεια» 

δεν αφορά μόνο τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο. Είναι άμεσα συνδεδεμένη και με αυτόν που τον 

αναλαμβάνει. Ο στόχος που τέθηκε ήταν η αύξηση της παραγωγής μέχρι το τέλος του έτους. Με 

σοβαρότητα και συνέπεια, με αυστηρές επιλογές συνεργατών μέσω συστήματος αξιολόγησής τους 

και ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου, με ταχύτητα στην ανταπόκριση και αμεσότητα στην 

εξυπηρέτηση χωρίς παρεμβάσεις στην τιμολογιακή και πιστωτική πολιτική της, η Εταιρεία πέτυχε τον 

στόχο της αυξάνοντας το προσωπικό της στο τμήμα των επιθεωρητών του δικτύου συνεργατών και 

αναδιαρθρώνοντας το μεγαλύτερό της υποκατάστημα των Αθηνών. Το αποτέλεσμα ήταν η συνεχής 

παρουσία της Εταιρείας στο δίκτυο των επιλεγμένων συνεργατών της, η άμεση και αμφίδρομη 

ενημέρωση για τις εξελίξεις και τα προβλήματα και η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση 

αυτών. Επί πλέον, με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία αύξησε την ήδη υψηλή ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της τόσο απέναντι στους συνεργάτες όσο και απέναντι στους πελάτες της. 

Το όπλο της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας που χαρακτηρίζει την Εταιρεία μας, αποδείχθηκε για 

άλλη μία φορά ισχυρό και ικανό να διαπερνά την οικονομική κρίση που μαστίζει το περιβάλλον και 

να διατηρεί αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά που μας οδηγούν με ασφάλεια στην νέα εποχή του 

ασφαλιστικού περιβάλλοντος που θα προσδιορίζεται από τον νέο πλαίσιο φερεγγυότητας 

“SOLVENCY II”. 

 

Διατήρηση Κερδών στα επίπεδα του 2012 

Ο στόχος που έχει τεθεί για το 2013 φαίνεται να επιτυγχάνεται. Η αύξηση της παραγωγής δεν 

συντελέστηκε σε βάρος του κόστους πρόσκτησης και των γενικών εξόδων. Πολύ περισσότερο δεν 

ήταν αποτέλεσμα μείωσης των τιμολογίων ή επιθετικού marketing τα οποία θα άλλαζαν την σχέση 

εσόδων - εξόδων. Η αποτελεσματική οργάνωση, η υψηλή τεχνογνωσία του προσωπικού και η 

προσαρμοστικότητα των διαδικασιών, συντέλεσαν στην ανταπόκριση και στην αυξημένη ζήτηση 

χωρίς πρόσθετο κόστος. Η μικρή υποχώρηση της κερδοφορίας οφείλεται στην αύξηση των 

προβλέψεων αποζημιώσεων (αποθέματος εκκρεμών ζημιών) κατά 9,77% και την αύξηση του 

αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων κατά 27,12% λόγω της νέας παραγωγής η οποία 

αναμένεται να ωριμάσει μέχρι το τέλος της χρήσης με επαναφορά του σχετικού αποθέματος στα 

στάνταρ της Εταιρείας και κατά συνέπεια την βελτίωση της κερδοφορίας σε επίπεδα μεγαλύτερα του 

2012.  
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Βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού με προτεραιότητα στην μείωση των κινδύνων 

Στόχος της πολιτικής επενδύσεων της Εταιρείας είναι, η μεγιστοποίηση των προσόδων από την 

διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των κινδύνων 

απομείωσης της αξίας τους στο βαθμό που διασφαλίζεται πλήρως η επαρκής κάλυψη των 

αποθεμάτων, σύμφωνα με τις επιταγές του Ν.400/1970 όπως αυτός ισχύει σήμερα και βάση των 

επιταγών του επερχόμενου πλαισίου φερεγγυότητας “SOLVENCY II”. 

Η οργανωτική δομή της διαχείρισης επενδύσεων της Εταιρείας έχει άμεση συνάφεια με τους τρείς 

βασικούς άξονες επενδυτικής πολιτικής, Ακίνητα (μακροπρόθεσμες επενδύσεις)– Βραχυπρόθεσμες 

Επενδύσεις – Μεσοπρόθεσμες Επενδύσεις  και έχει ως ακολούθως: 

 

 

 

Οι κανόνες που διέπουν την επενδυτική στρατηγική είναι οι παρακάτω: 

Κανόνας απόδοσης: Κάθε επένδυση θα πρέπει να αποφέρει το υψηλότερο εισόδημα από αυτά που 

ισχύουν στην συγκεκριμένη αγορά, στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και στην συγκεκριμένη 

χρονική συγκυρία. 

Κανόνας Διασποράς: Αποσκοπεί στην μείωση του κινδύνου συγκέντρωσης και στον περιορισμό του 

συστημικού κινδύνου σε περιόδους οικονομικών αναταράξεων.  

Κανόνας ορίων μεταβλητότητας: Ο κανόνας αυτός σχετίζεται άμεσα με το ρίσκο της επένδυσης και 

αποσκοπεί στην αποτροπή επενδύσεων σε προϊόντα που «υπόσχονται» υψηλές αποδόσεις αλλά 

εγκυμονούν και μεγάλες ζημίες (ιδιαίτερα ευαίσθητα σε πολιτικές, κοινωνικές ή οικονομικές 

μεταβολές). Βάσει αυτού του κανόνα, η επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένες 

καταγραφές μεταβλητότητας των στοιχείων που συνθέτουν το «πακέτο» επένδυσης (ή άλλων 

Επιτροπή 
Επενδύσεων 

Σύμβουλοι Ακινήτων 
(Μακροπρόθεσμες 

Επενδύσεις) 

Σύμβουλοι 
Βραχυχρόνιων 

Χρηματοοικονομικών 
Επενδύσεων 

Σύμβουλοι 
Μεσοπρόθεσμων 

Χρηματοοικονομικών 
Επενδύσεων 

Γραμματέας 
Επενδύσεων 
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στοιχείων με τα ίδια χαρακτηριστικά). Ο κανόνας μεταβλητότητας λειτουργεί αντιστρόφως με τον 

κανόνα απόδοσης. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρεία έχει θεσπίσει συγκεκριμένα όρια μεταβλητότητας. 

Η στρατηγική αυτή απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα φέρνοντας αύξηση του επενδυτικού 

αποτελέσματος κατά 33,8 % έναντι του αντιστοίχου εξαμήνου του 2012. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε η 

διασπορά των επενδύσεων και μειώθηκε ο προερχόμενος από την Ελληνική Οικονομική Κρίση 

συστημικός κίνδυνος.  

 

Διατήρηση γενικών εξόδων στα ίδια επίπεδα με το 2012 

Ο πυλώνας αυτός της επιχειρηματικής μας στρατηγικής, είναι ιδιαίτερα σημαντικός αν συνδυαστεί με 

την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας κατά 2%. Με συνετή πολιτική και με την 

προθυμία των μακροχρόνια συνεργαζομένων με την Εταιρεία προμηθευτών – πιστωτών, μειώσαμε 

τις γενικές δαπάνες στα όρια που αφήνουν αναλλοίωτη την ποιότητα εκτέλεσης των εργασιών μας. 

Έτσι πετύχαμε αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε, λόγω της αύξησης του 

προσωπικού η οποία σε συνδυασμό με την μείωση της εγγεγραμμένης παραγωγής αυξάνει κατά 

πολύ τους διαθέσιμους πόρους στον τομέα της εξυπηρέτησης. 

 

Εταιρική Διακυβέρνηση - Επιχειρησιακή Οργάνωση 

Η Εταιρεία συνεχίζει την σταδιακή υλοποίηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σε όλους τους 

τομείς έχοντας ολοκληρώσει την οργάνωση του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, την λειτουργία της 

επιτροπής επενδύσεων, τον κανονισμό λειτουργίας ο οποίος περιλαμβάνει την οργανωτική δομή της 

Εταιρείας, την καταγραφή των διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας των τμημάτων, την πολιτική 

πιστοποίησης χαρτοφυλακίου, την πολιτική χαρακτηρισμού εξόδων κλπ. 

Εντός του 2013, η Εταιρεία προχώρησε στην διεύρυνση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εννεαμελές  και στην εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου η 

οποία έχει αναλάβει κανονικά τα καθήκοντά της. Η επιτροπή αποτελείται από τους εξής: 

1) Αναστάσιος Γλιάς, Πρόεδρος 

2) Στυλιανή Αλεξανδρή, Μέλος με επάρκεια Οικονομικών & Ελεγκτικών γνώσεων 

3) Δημήτριος Ξουρής, Μέλος 

 

Η σύγχρονη και ευέλικτη οργάνωση της Εταιρείας, προσδίδει ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων, 

διασφαλίζει την διαφάνεια των πράξεων και εξασφαλίζει την προσήλωση στους επιχειρηματικούς 

στόχους. Δύο συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων αποφαίνονται για όλα τα θέματα με βάση το 

αντικείμενο.  

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Β) Το Τεχνικό Συμβούλιο 

 

Το Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο επιλαμβάνεται, διερευνά, επιλύει επί των τεχνικών – λειτουργικών 

θεμάτων της Εταιρείας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Τεχνικό Συμβούλιο αποτελείται 
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από τους εξής: 

 

1) Ιωάννης Βοτσαρίδης Διευθύνων Σύμβουλος 

2) Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

3) Γεωργία Χρηστίδου – Καραηλία Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης 

4) Βασίλειος Νικολαίδης Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου 

5) Δημήτρης Παπαδόπουλος - Τσαγιάννης Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας 

6) Αθανάσιος Πρόϊος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 

7) Κατερίνα Ιωαννίδου Διευθύντρια Παραγωγής 

8) Παναγιώτης Βοτσαρίδης Διευθυντής Εποπτικών Αναφορών  

9) Χρήστος Μπαρής Διευθυντής Μηχανογράφησης 

 

Στα πλαίσια του Τεχνικού Συμβουλίου, λειτουργούν οι επί μέρους επιτροπές: 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, αποτελούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Διευθυντή 

Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Διευθυντή Νομικής Υπηρεσίας. 

Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού, αποτελούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Διευθυντή 

Οικονομικών Υπηρεσιών, την Διευθύντρια Διαχείρισης και τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών. Στην 

επιτροπή συμμετέχει και το μέλος του Δ.Σ. μηχανικός κος Τουφεξής Γεώργιος. 

Επιτροπή Ανάληψης Κινδύνων, με μέλη τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, την Διευθύντρια 

Παραγωγής και τον Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύων. 

 

Ένα οργανωμένο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, διασφαλίζει την απρόσκοπτη εφαρμογή των 

αποφάσεων της Διοίκησης και εντοπίζει τα κενά των διαδικασιών προτείνοντας λύσεις για την 

κάλυψή τους. 

Στον τομέα των Τεχνικών Αποθεμάτων, η Εταιρεία έχει μακρόχρονη συνεργασία με την 

PRUDENTIAL. 

Πλήθος διεργασιών όπως π.χ. η διαχείριση των εκτυπώσεων, η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών 

και προασφαλιστικών ελέγχων, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας κλπ, έχουν ανατεθεί σε 

αξιολογημένους εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) με σκοπό την μείωση του κόστους από τις 

συγκεκριμένες εργασίες και την απρόσκοπτη προσήλωση του προσωπικού στις βασικές εργασίες της 

Εταιρείας. 

Τέλος, σημαντική είναι η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 σε όλες τις βασικές λειτουργίες της 

Εταιρείας. 
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Οικονομικά Αποτελέσματα 

Ο βασικός προσανατολισμός του επιχειρηματικού σχεδίου που είναι η σταδιακή αύξηση απόδοσης 

του δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 30.875.973 και υπερκαλύπτουν το 

απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για το α’ εξάμηνο του 2013. 

Η πορεία της Εταιρείας εξακολουθεί να στηρίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες, στο πολύ καλά 

οργανωμένο δίκτυο συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα σε συνδυασμό με στην δύναμη των 

μετόχων της, στην εμπιστοσύνη των πελατών της και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

της. 

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Το σύνολο των δεδουλευμένων (μικτών) ασφαλίστρων και συναφών εσόδων για την περίοδο 01/01-

30/06/2013 ανήλθε σε Ευρώ 23.195.170 έναντι Ευρώ 22.527.594 της αντίστοιχης περιόδου του 

2012. 

Σημειώνεται ότι τα εγγεγραμμένα μικτά ασφάλιστρα και δικαιώματα ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 

2013 σε Ευρώ 26.402.877 έναντι Ευρώ 23.465.928 την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Αυξήθηκαν 

δηλαδή κατά Ευρώ 2.936.949 ποσοστό 12,52%. 

Συνολικά ο Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων κατέχει περίπου το 78,32% του γενικού 

χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. 

Τα συνολικά κέρδη επενδύσεων ανήλθαν σε ποσό Ευρώ 1.536.818 το α’ εξάμηνο του 2013, έναντι 

κερδών Ευρώ 1.148.365 το 2012 (αύξηση 33,80%). 

Οι καταβληθείσες (μικτές) αποζημιώσεις ανήλθαν σε ποσό Ευρώ 7.388.274 έναντι ποσού Ευρώ 

7.711.800 της αντίστοιχης περιόδου του 2012. 

Οι Δουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής (αφαιρουμένων των προμηθειών από αντασφαλιστές) 

ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2013 σε ποσό Ευρώ 3.288.718 έναντι ποσού Ευρώ 3.739.465 

αντιστοίχως του α’ εξαμήνου 2012. 

Η μεταβολή (αύξηση) των Ασφαλιστικών Προβλέψεων Ιδίας Κράτησης ανήλθε σε ποσό Ευρώ 

4.617.409 έναντι ποσού Ευρώ 2.869.106 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. 

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό Ευρώ 2.431.634 έναντι ποσού Ευρώ 

2.323.816 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. 

Τα Λοιπά Έξοδα ανήλθαν σε ποσό Ευρώ 465.408 έναντι ποσού Ευρώ 1.056.393. 

Η Διαχείριση Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών κινδύνων διεξάγεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο μέσω των επιτροπών που έχουν καθοριστεί. 

 

Μεταγενέστερα Γεγονότα 

Εξακολουθεί να είναι ορατός ο κίνδυνος από την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα η οποία σε 

συνδυασμό με την διατήρηση της οικονομικής κρίσης διατηρεί τις πιθανότητες καταστροφικών 

συστημικών επιπτώσεων στην περιουσία της Εταιρείας. Για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 

κινδύνων, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ήδη λάβει, και θα εξακολουθεί να λαμβάνει με βάση τις 
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διαφαινόμενες εξελίξεις, όλα τα δυνατά μέτρα για την αποφυγή των επιπτώσεων από την ύπαρξη 

τέτοιων φαινομένων με μεταφορά μέρους των επενδύσεων της Εταιρείας σε ασφαλέστερες αγορές 

και την αναδιάρθρωση της σύνθεσης αυτών έτσι ώστε να θεωρείται βέβαια η συνέχιση της 

δραστηριότητας της Εταιρείας ακόμα και μετά την εμφάνιση καταστροφικών συστημικών 

φαινομένων. Είμαστε δε βέβαιοι, ότι η φερεγγυότητά μας  όχι μόνο θα διατηρηθεί στα ίδια υψηλά 

επίπεδα αλλά θα αυξηθεί περισσότερο. 

 

Λοιπά Θέματα 

Η Εταιρεία καλύπτει πλήρως τις υποχρεώσεις της σε ασφαλιστική τοποθέτηση και το επίπεδο 

φερεγγυότητας όπως προβλέπεται από την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. 

Ο δείκτης φερεγγυότητας της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2013 υπολογίζεται στο 3,84 έναντι 3,27 

την 31η Δεκεμβρίου 2012. 

Δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις ή βάρη για τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας πλην αυτών που 

διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση. 

 

Προοπτικές 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2013 εξακολουθεί να έχει τις ακόλουθες προτεραιότητες αφού 

διαπιστώνεται ότι η Εταιρεία βρίσκεται εντός των στόχων που έχουν ήδη τεθεί: 

Αύξηση εργασιών πρόσκτησης. 

Διατήρηση κερδών στα επίπεδα του 2012. 

Βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού με προτεραιότητα στην μείωση των κινδύνων. 

Διατήρηση γενικών εξόδων στα ίδια επίπεδα με το 2012. 

Διατήρηση της υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών. 

Ολοκλήρωση εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας. 

Ολοκλήρωση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τα πρότυπα που θέτει η Εποπτική 

Αρχή και το επερχόμενο θεσμικό πλαίσιο SOLVENCY II. 

 

Τα αποτελέσματα-κέρδη της χρήσεως μετά φόρων ανέρχονται σε Ευρώ 4.224.306 ήτοι 0,2275 € 

ανά μετοχή. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους όσους συνέβαλαν στην 

επίτευξη των στόχων και στην πρόοδο της Εταιρείας το 2012, και ιδιαιτέρως στους Πελάτες, το 

Προσωπικό και στους Συνεργάτες της Εταιρείας. 

 

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2013 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ξουρής Δημήτριος 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 

 

(Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση) 
 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες εξαμηνιαίες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.  την 29η Αυγούστου 2013 και έχουν αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.interlife.gr. 

 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν 

στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 

Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των 

χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων. 

Σημειώσεις  30 Ιουνίου 2013  31 Δεκεμβρίου 2012 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  6        7.098.773,35             7.192.506,33 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία              9.658,77                   6.164,67 

 Επενδύσεις σε ακίνητα 7      17.391.787,23            14.832.284,27 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 8      29.630.481,86            27.044.499,54 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 19           666.002,25                635.323,60 

 Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 9      14.005.978,08            11.609.402,09 

 Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 10           933.707,62                964.671,84 

 Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες              9.839,79                  18.139,26 

Προμήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων 11        3.263.618,57             2.912.033,21 

 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 12        2.147.284,99             2.348.307,12 

 Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 13      43.498.786,55            37.239.892,38 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   118.655.919,06          104.803.224,30 

 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Ίδια κεφάλαια 

 Μετοχικό Κεφάλαιο 14      10.955.068,08            10.955.068,08 

 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 14              7.987,77                   7.987,77 

 Αποθεματικά 14      15.098.862,31            10.936.690,64 

 Αποτελέσματα εις νέον 14        4.814.054,52             5.989.781,38 

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     30.875.972,68            27.889.527,86 

 Υποχρεώσεις 

 Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 15           878.493,56             1.217.232,39 

 Προβλέψεις 16           812.297,35                443.297,19 

 Λοιπές Υποχρεώσεις 17        8.361.680,13             5.350.807,68 

 Σύνολο υποχρεώσεων     10.052.471,04              7.011.337,26 

 Ασφαλιστικές προβλέψεις 

 Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 18      15.036.011,29            11.828.303,81 

 Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 18      53.154.508,63            48.508.415,45 

 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 18        9.536.955,42             9.565.639,92 

 Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων     77.727.475,34            69.902.359,18 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    118.655.919,06          104.803.224,30 



 
Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 01/01/2013 έως 30/06/2013 

 Σελίδα 15 
 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων

ΕΣΟΔΑ Σημειώσεις  30 Ιουνίου 2013  30 Ιουνίου 2012 

Δουλευμένα μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 21 23.195.169,61        22.527.594,05        

Εκχωρημένα ασφάλιστρα 22 (1.042.742,20)        (945.241,86)           

Καθαρά δουλευμένα ασφάλιστρα 22.152.427,42      21.582.352,19      

Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση Επενδύσεων Αξιογράφων 23 889.382,36            54.763,40              

Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση Επενδύσεων (273.858,89)           -                      

Έσοδα επενδύσεων 24 921.294,16            1.093.871,55          

Λοιπά έσοδα 99.096,54              973.166,38            

Σύνολο Επενδύσεων και λοιπών εσόδων 1.635.914,17         2.121.801,33         

Σύνολο Εσόδων (α) 23.788.341,59      23.704.153,52      

ΕΞΟΔΑ

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων 25 (7.388.273,71)        (7.711.800,45)        

Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων 26 (4.617.408,68)        (2.869.106,30)        

Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής 27 (3.288.718,44)        (3.739.465,22)        

Λειτουργικά έξοδα 28 (2.431.634,00)        (2.323.815,85)        

Λοιπά έξοδα (465.407,69)           (1.056.392,67)        

Σύνολο Εξόδων (β) (18.191.442,52)     (17.700.580,49)     

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (α)+(β) 5.596.899,07         6.003.573,03         

Φόρος εισοδήματος 29 (1.372.593,46)        (1.488.312,75)        

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (1) 4.224.305,61         4.515.260,28         

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Κέρδος /(Ζημιά) από επανεκτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενου 

ακινήτου (2) -                      
-                          

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα Χρήσης (1)+(2) 4.224.305,61 4.515.260,28

 Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή  30                       0,2275                       0,4864 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

 Μετοχικό 

κεφάλαιο 

 Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο  Αποθεματικά  Κέρδη εις νέον 

 Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012      10.955.068,08                               7.987,77        9.004.093,77           817.157,85      20.784.307,47 

 Κέρδος/(Ζημία) από επανεκτίμηση Ιδιοχρησιμοποιούμενου Ακινήτου                            -                                             -                        -                              -                        -   

 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις απευθείας στα Ίδ.Κεφάλαια                            -                                             -                        -                              -                        -   

Αποτελέσματα (κέρδη) α' εξαμήνου 2012                      -                                    -               71.998,54        4.443.261,75        4.515.260,28 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2012      10.955.068,08                               7.987,77        9.076.092,30        5.260.419,60      25.299.567,75 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013      10.955.068,08                               7.987,77      10.936.690,64        5.989.781,38      27.889.527,86 

 Κέρδος/(Ζημία) από επανεκτίμηση Ιδιοχρησιμοποιούμενου Ακινήτου                            -                                             -                        -                              -                        -   

 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια                            -                                             -                        -                              -                        -   

 Μεταφορά σε αποθεματικά                            -                                             -          4.162.171,67       (4.162.171,67)                      -   

 Διανομή Μερισμάτων                            -                                             -                        -         (1.237.860,80)       (1.237.860,80)

Αποτελέσματα (κέρδη) α' εξαμήνου 2013                      -                                    -                        -          4.224.305,61        4.224.305,61 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2013      10.955.068,08                               7.987,77      15.098.862,31        4.814.054,52      30.875.972,68 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012      10.955.068,08                               7.987,77        9.004.093,77           817.157,85      20.784.307,47 

 Κέρδος/(Ζημία) από επανεκτίμηση Ιδιοχρησιμοποιούμενου Ακινήτου                            -                                             -                        -                              -                        -   

 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια                            -                                             -                        -                              -                        -   

Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης 2012                      -                                    -          1.932.596,87        5.172.623,53        7.105.220,40 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012      10.955.068,08                               7.987,77      10.936.690,64        5.989.781,38      27.889.527,86 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων.

30 Iουνίου 2013 30 Ιουνίου 2012

Λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές στα λειτουργικά περιουσιακά 

στοιχεία

Κέρδη προ φόρων 5.596.899,07         6.003.573,03         

Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις 28 118.519,86           133.781,53           

Τόκοι χρεωστικοί 6.391,48              5.502,79              

Τόκοι και συναφή έσοδα 24 (921.294,16)          (1.093.871,55)       

(Κέρδη)/ Ζημιές από αποτίμηση Επενδύσεων Αξιογράφων 23 (889.382,36)          (54.763,40)            

Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση Επενδύσεων 273.858,89           -                     

Ασφαλιστικές Προβλέψεις 26 4.617.408,68         2.869.106,30         

Φόρος Εισοδήματος 29 (1.372.593,46)       (1.488.312,75)       

Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως 1.212.297,35         900.000,00           

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές στα 

λειτουργικά περουσιακά στοιχεία 8.642.105,35       7.275.015,95       

Μεταβολές σε λειτουργικά περουσιακά στοιχεία

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (2.938.554,18)       (2.514.383,08)       

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 5.439.732,32         1.931.781,92         

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 11.143.283,49     6.692.414,79       

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές άυλων και ενσώματων πάγιων περουσιακών στοιχείων (40.071,31)            (39.012,24)            

(Αγορές)/Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 7 (2.559.502,96)       (305.001,38)          

Πωλήσεις άυλων και ενσώματων πάγιων περουσιακών στοιχείων 6 8.601,92              -                     

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων (31.039.503,57)      -                     

Πωλήσεις χρηματοοικονομκών στοιχείων 29.069.044,72       135.000,00           

Εισροές/ (Εκροές) Λοιπών επενδύσεων 24 753.180,91           921.147,68           

Εσοδα επενδύσεων (ενοικίων) 24 168.113,25           172.723,87           

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3.640.137,04)      884.857,93           

Τόκοι χρεωστικοί (6.391,48)             (5.502,79)             

Καταβολή μερισμάτων 31 (1.237.860,80)       -                     

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.244.252,28)      (5.502,79)              

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών 6.258.894,17       7.571.769,92       

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών αρχής χρήσεως 37.239.892,38     27.621.335,18     

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών τέλους χρήσεως 43.498.786,55     35.193.105,10     
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

Η ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων με διακριτικό τίτλο 

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ A.A.Ε.Γ.Α. ιδρύθηκε την 4/11/1991 με την υπ’ αριθ. 5793/4.11.91 απόφαση του κ. 

Υπουργού Εμπορίου (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών αρ. φύλλου 4481/14.11.1991). 

Έδρα της Εταιρείας είναι η Θέρμη Θεσσαλονίκης, 14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, με Αρ. 

Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23. 

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί στα 100 χρόνια έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του 

καταστατικού της, ήτοι μέχρι 4/11/2091. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι η κατά Νόμο: α) ενέργεια 

στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ασφαλίσεων, συνασφαλίσεων και αντασφαλίσεων κατά ζημιών, β) 

αντιπροσώπευση αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, γ) ίδρυση ή 

συμμετοχή σε άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, δ) 

πραγματοποίηση κάθε εργασίας που θα κρίνεται αναγκαία για την προώθηση των εργασιών της 

Εταιρείας, ε) τοποθέτηση εργασιών μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαταστημάτων ή 

νομίμων αντιπροσώπων αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στ) η ίδρυση και ανωνύμων 

εταιρειών που δεν έχουν ως αντικείμενο ασφαλιστικές εργασίες. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) της Εταιρείας είναι 094342626 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. 

Από την 17η Οκτωβρίου 2012 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Αγορά 

Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

Οι παρούσες συνοπτικές ενδιάμεσες  οικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2013 έχουν εγκριθεί 

από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29η Αυγούστου 2013. 

Βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» η εποπτεύουσα αρχή είναι το 

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Ο φορέας που εποπτεύει την Εταιρεία 

για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 400/1970 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» 

όπως επίσης και όλων των λοιπών σχετικών με την ασφάλιση νομοθεσιών, είναι η Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

 

1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας τα οποία διατίθενται σε 

ασφαλιστική τοποθέτηση για την κάλυψη των ασφαλιστικών αποθεμάτων σύμφωνα με τους όρους 

και τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 περί Ιδιωτικής Ασφαλιστικής Επιχείρησης. 
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2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Οι κύριες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων  

οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 παρατίθενται παρακάτω. Η 

Εταιρεία εφάρμοσε τις ίδιες λογιστικές πολιτικές σε σχέση με το 2012.  

 

2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση). Οι συνοπτικές ενδιάμεσες 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις οικονομικές 

καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου του 2012. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για τη 

σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών της εξάμηνης περιόδου 

που έληξε την 30η Ιουνίου 2013, είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των 

ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 

περιγράφονται σε αυτές, αφού ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες οι 

οποίες παρατίθενται παρακάτω. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί 

για να συμφωνούν με τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου.  

 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των Δ.Π.Χ.Α. είναι ότι απαιτούν την διενέργεια εκτιμήσεων και την 

υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, σε ότι αφορά την σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων. Αυτές βασίζονται στις διαθέσιμες πληροφορίες και φυσικά στην άσκηση κρίσεως από 

πλευράς Διοίκησης επί των πληροφοριών αυτών. Υπάρχει η περίπτωση τα πραγματικά μελλοντικά 

αποτελέσματα να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις που έκανε η Διοίκηση και τυχόν τέτοιες αποκλίσεις 

να επηρεάσουν σημαντικά τα παραπάνω οικονομικά αποτελέσματα. Οι περιπτώσεις στις οποίες 

εμφανίζεται πιο έντονη η υποκειμενικότητα των λογιστικών κρίσεων της Διοίκησης, καθώς επίσης 

και αυτές που χαρακτηρίζονται από αυξημένη πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα αναφέρονται 

παρακάτω στη σημείωση 3.2. 

 

Ως αρχή σύνταξης των συνοπτικών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων είναι η αρχή συνέχισης 

της δραστηριότητας (going concern), και χρησιμοποιήθηκε το ιστορικό κόστος με εξαίρεση τα 

επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν οικόπεδα και κτίρια, τα αξιόγραφα του επενδυτικού 

 30 Ιουνίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2012

Ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα 21.556.743,32         26.169.565,00 

Διαθέσιμα 32.607.037,30         31.707.816,14 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 26.929.909,79         24.280.332,99 

Σύνολο     81.093.690,41        82.157.714,13 
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χαρτοφυλακίου και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, για τα οποία η 

Εταιρεία χρησιμοποίησε ως βάση αποτίμησης της εύλογες αξίες τους. 

Τα ποσά στις συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που αποτελεί 

το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

 

2.2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

2.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων 

Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των Δ.Π.Χ.Α. εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή 

μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

 Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – 

Παρουσίαση στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων  

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση 

των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης 

στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και 

δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.   

 Δ.Π.Χ.Α. 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες»  

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το 

Δ.Π.Χ.Α. 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο 

αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά 

με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα 

Δ.Π.Χ.Α. απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 δεν 

εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του 

ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με 

τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των 

μεταβολών της εύλογης αξίας στις συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Αναθεώρηση στο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε 

Εργαζόμενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέματα αναγνώρισης και 

γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το 

αναθεωρημένο πρότυπο καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα 

αναβολής της αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών, ενώ παράλληλα απαιτεί οι 

επανεκτιμήσεις της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών 

κερδών και ζημιών που προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
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Συνολικών Εσόδων. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο η Εταιρεία αναμόρφωσε την συγκριτική 

περίοδο σύμφωνα με τις οριζόμενες μεταβατικές διατάξεις του Δ.Λ.Π. 19 και σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 

8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη». Η εν λόγω επίδραση 

παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 20 των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση 

του Επίγειου Ορυχείου» 

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔ.Π.Χ.Α. 20. Η Διερμηνεία 

αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του 

ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση 

όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις 

δραστηριότητες της Εταιρείας.  

 Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν 

στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις 

μεταξύ Οικονομικών Καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και αυτών που 

δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν 

έχουν ουσιαστική επίπτωση στις συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια  

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του Δ.Π.Χ.Α. 1 σύμφωνα με την 

οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό 

επιτόκιο, έχουν τη δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. στην απεικόνιση αυτών 

των δανείων κατά τη μετάβαση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις συνοπτικές ενδιάμεσες 

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 

προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα 

Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση 

στις συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.  



 
Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 01/01/2013 έως 30/06/2013 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων  Σελίδα 22 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Η σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί 

τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της 

Εταιρείας. 

Σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές της Εταιρείας ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους. Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας απαιτεί την εξάσκηση κρίσης ως προς την 

επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας υπολογισμούς καθώς και τη διενέργεια εκτιμήσεων και 

παραδοχών. Εκτιμήσεις και κρίσεις επίσης χρησιμοποιούνται και για τον υπολογισμό άλλων 

κονδυλίων των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, όπως οι αποσβέσεις των 

ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων, προβλέψεις κτλ. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές 

αφορούν το μέλλον και ως συνέπεια τα πραγματικά αποτελέσματα πιθανώς να διαφοροποιούνται 

από τους λογιστικούς υπολογισμούς. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο 

να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων στην επόμενη οικονομική περίοδο έχουν ως εξής: 

 

3.1 Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και των κρίσεων της διοίκησης, εκτός αυτών 

που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, που σχηματίζονται από τη διοίκηση και που έχουν την 

σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με: 

 κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 

Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μίας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως 

διακρατούμενη μέχρι τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς πώληση. Για αυτές που είναι διακρατούμενες μέχρι τη 

λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια που ορίζει το Δ.Λ.Π. 39 και συγκεκριμένα η 

Εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να της κρατήσει έως τη λήξη τους. Η Εταιρεία 

κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί 

κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως 

αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με βάση τον 

οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση των επενδύσεων αυτών. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται 

ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και 

οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά στους λογαριασμούς των 

αποτελεσμάτων, τότε κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. Όλες οι λοιπές επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση. 

 

 

 



 
Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 01/01/2013 έως 30/06/2013 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων  Σελίδα 23 
 

 ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος μείον τις προβλέψεις για απομείωση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. Όταν η Εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα 

οφειλόμενα σε αυτήν ποσά, σύμφωνα με τους όρους της κάθε συμφωνίας, σχηματίζει πρόβλεψη για 

απομείωση εμπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά που 

προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της 

πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης στην Ενδιάμεση κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 κατά πόσο μία μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή 

κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική 

Οι μισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου 

παραμένουν στον εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που 

καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των ανωτέρω μισθώσεων καταχωρούνται στην 

ενδιάμεση κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι μισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για 

τις οποίες η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες των μισθωμένων 

παγίων χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

 

3.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό 

υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά 

την περίοδο σύνταξης των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Ως σημαντική 

λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής 

κατάστασης της Εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή 

περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων 

σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις 

σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, συσκέψεις με 

ειδικούς, τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, 

όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  

 Ασφαλιστικές Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 

Οι εκτιμήσεις που πραγματοποιεί η Εταιρεία σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδίδει και 

τις πληρωμές που καλείται να καταβάλει όταν επέλθει το ασφαλιστικό γεγονός είναι οι 

σημαντικότερες εκτιμήσεις που καλείται να πάρει η διοίκηση για την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετές 

πηγές αβεβαιότητας που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εκτίμηση της τελικής αποζημίωσης που 

τελικά θα καταβάλει η Εταιρεία. Μερικές από αυτές είναι η τελική έκβαση της υπόθεσης όταν αυτή 
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καταλήξει στα δικαστήρια, συμπληρωματικά στοιχεία που δεν ήταν γνωστά από το άνοιγμα του 

φακέλου ζημιάς κ.α. Η Εταιρεία βασιζόμενη στην πολυετή εμπειρία των στελεχών της με διάφορες 

μεθόδους αναλογιστικές και μη, εκτιμά το ύψος των εκκρεμών ζημιών.  

Για να εκτιμηθεί ανεξάρτητα το ύψος των αποθεμάτων εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες τέσσερεις 

αναλογιστικές μέθοδοι : Chain Ladder (CL), Initial Expected Loss Ratio (IELR), Bornhuetter-

Ferguson (BF), Average Cost(AC) και Frequency-Severity (FS).  

 Μεταφερόμενα Έξοδα Πρόσκτησης 

Τα Μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης υπολογίζονται επί των άμεσων και έμμεσων εξόδων 

πρόσκτησης. Ο υπολογισμός των ΜΕΠ που αντιστοιχούν στα άμεσα έξοδα γίνεται ανά συμβόλαιο και 

ανά κλάδο αναλογικά με την χρονική διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για τα Έμμεσα 

Έξοδα Πρόσκτησης, υπολογίζετε το ποσοστό που βαρύνει την χρήση επί των εγγεγραμμένων 

ασφαλίστρων και των δικαιωμάτων ανά κλάδο, και στην συνέχεια εφαρμόστηκαν τα ποσοστά αυτά 

ανά κλάδο επί των αντίστοιχων συμβολαίων που είναι σε ισχύ στο τέλος της χρήσης. 

 Εκτίμηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους σε κάθε ημερομηνία της οικονομικής 

έκθεσης. Ως εύλογη αξία μιας επένδυσης σε ακίνητα είναι το ποσό για το οποίο αυτό το ακίνητο θα 

μπορούσε να ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση 

των συνθηκών της αγοράς, σε μία συναλλαγή που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση. 

Η καλύτερη ένδειξη της εύλογης αξίας δίδεται από τρέχουσες τιμές σε μία ενεργό αγορά για 

παρόμοιο ακίνητο στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση και που υπόκειται σε παρόμοια μίσθωση και 

άλλες συμβάσεις. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις ακινήτων τρέχουσες τιμές σε μία ενεργό 

αγορά δεν είναι διαθέσιμες, και επομένως η Εταιρεία απαιτείται να προσδιορίζει την εύλογη αξία 

βασιζόμενη σε εκτιμήσεις.  

Η αποτίμηση των ακινήτων είναι εγγενώς υποκειμενική και αβέβαιη λόγω της ιδιαίτερης φύσης κάθε 

ακινήτου και της ανάγκης να γίνουν εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά, μεταξύ άλλων, με την 

απόδοση και το ποσοστό πληρότητας του ακινήτου.  

 Φόροι εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σε πολυάριθμες φορολογικές δικαιοδοσίες. Σημαντικές 

εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν 

πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι 

αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 

υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις του κατά 

πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους αυτών των 

υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση 

στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά την 

οποία τα ποσά αυτά έχουν καθορισθεί. 
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 Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις 

γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε κίνδυνο μεγαλύτερο του συνήθους 

πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την 

ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και καταγράφεται εάν 

οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.  

 Ενδεχόμενα γεγονότα 

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την 

οικονομική θέση της Εταιρείας, την 30 Ιουνίου 2013. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη 

διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με 

τους νόμους και τους κανονισμούς. 

Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μία μείωση 

των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 

 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η  Εταιρεία λόγω της φύσης των εργασιών της εκτίθεται σε ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη διοίκηση της Εταιρείας. Παρακάτω 

παρουσιάζεται λεπτομερής αναφορά και αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους  η Διοίκηση 

αντιμετωπίζει τους κινδύνους. 

 

4.1 Ασφαλιστικός Κίνδυνος 

Ο κίνδυνος που ενέχει κάθε συμβόλαιο ασφάλισης είναι να επέλθει το ασφαλιστικό γεγονός και η 

αβεβαιότητα του χρηματικού ποσού που θα κληθεί να καταβάλει η Εταιρεία. Από τη φύση τους 

λοιπόν η επέλευση των ασφαλιστικών κινδύνων μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες διακυμάνσεις στα 

περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. 

 Συχνότητα και Σοβαρότητα Ζημιών  

Η συχνότητα και η σοβαρότητα των ζημιών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ο πιο σημαντικός 

παράγοντας είναι το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα και η εξέλιξη που μπορεί να έχει η τελική 

αποζημίωση σε περίπτωση που η υπόθεση καταλήξει στα δικαστήρια. Ο παράγοντας του 

πληθωρισμού είναι επίσης σημαντικός διότι οι παραπάνω υποθέσεις διεκπεραιώνονται σε βάθος 

χρόνου. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει τους παραπάνω κινδύνους μέσω του τμήματος Underwriting και με 

κατάλληλες αντασφαλιστικές συμβάσεις τις οποίες υπογράφει κάθε χρόνο (Excess of Loss). Στις 

περιπτώσεις που κριθεί ωφέλιμο για την Εταιρεία να συνάψει συμβόλαια με αυξημένο ασφαλιστικό 

κίνδυνο τότε συνάπτεται επιπλέον αντασφαλιστική σύμβαση.   

Η εκτίμηση ως προς την τελική καταβολή αποζημίωσης πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένου 

τμήματος (underwriting) και παραδεγμένων αναλογιστικών αρχών. Τα ασφαλιστικά γεγονότα είναι 
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τυχαία και ως εκ τούτου είναι λογικό να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από χρονιά σε 

χρονιά αναφορικά με το ύψος των καταβλημένων αποζημιώσεων και των σχηματισμένων 

προβλέψεων. Η διοίκηση της Εταιρείας έχει εξειδικευμένα στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στον 

ασφαλιστικό χώρο και έχει αναπτύξει ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους προκειμένου να πετύχει 

διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου. Επιπλέον η Εταιρεία θέτει περιορισμούς ως προς τα όρια 

ανάληψης των ασφαλιστικών κινδύνων θέτοντας επιλεγμένα κριτήρια. Για παράδειγμα η Εταιρεία 

δεν ασφαλίζει οχήματα με ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. ταξί, Λεωφορεία) ενώ σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι η δηλωθείσα ζημιά δεν είναι πραγματική μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή της. 

 Πηγές αβεβαιότητας για μελλοντικές πληρωμές ζημιών 

Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος βάσει συμβολαίου. Η Εταιρεία 

είναι υπόχρεη για την καταβολή αποζημίωσης με την δήλωση της ζημίας παρ όλα αυτά υπάρχουν 

περιπτώσεις για τις οποίες η Εταιρεία θα κληθεί να καταβάλλει αποζημιώσεις για τις οποίες μέχρι την 

ημερομηνία λήξης της τρέχουσας περιόδου δεν της έχουν γνωστοποιηθεί.(IBNR). Η διοίκηση της 

Εταιρείας λαμβάνει πληροφόρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνεργασία με 

εξειδικευμένους αναλογιστές καταρτίζει επαρκείς προβλέψεις. Για τον υπολογισμό των εκκρεμών 

ζημιών η Εταιρεία χρησιμοποιεί στατιστικές και μη στατιστικές μεθόδους.  

 Αναφορικά με τις μη στατιστικές μεθόδους η Εταιρεία εκτιμά το κόστος κάθε δηλωθείσας ζημιάς με 

την μέθοδο φάκελο προς φάκελο. Στις εκτιμήσεις της η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της τόσο το 

κόστος της αποζημίωσης συμπεριλαμβανομένων των τόκων όσο και των άμεσων εξόδων 

διακανονισμού της ζημιάς, όπως π.χ. έξοδα πραγματογνωμόνων, ιατρικά έξοδα και δικαστικά έξοδα.  

Η Εταιρεία περιλαμβάνει στα τεχνικά αποθέματα της ένα ποσό για ζημίες από αξιώσεις που έχουν 

προκύψει αλλά δεν έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί (IBNR, Incured But Not Reported). Επειδή το IBNR 

είναι μια σημαντική συνιστώσα στον υπολογισμό των αποθεματικών της Εταιρείας, η Εταιρεία, σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και στο τέλος κάθε χρήσης, με βάση όλες τις πληροφορίες που διαθέτει 

συνεργάζεται με εξειδικευμένους αναλογιστές και υπολογίζει το IBNR με τις πιο έγκυρες 

επιστημονικές μεθόδους. Ωστόσο, παρά τη χρήση εξελιγμένων επαγγελματικών τεχνικών, τα 

αποθεματικά αυτά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε μεταβολές στο οικονομικό, κοινωνικό και νομικό 

περιβάλλον. Εάν τo αποθεματικό (IBNR) αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος των συνολικών 

αποθεματικών της Εταιρείας, τότε οι επιπτώσεις αυτών των άγνωστων ζημιών στις συνολικές ζημίες 

είναι πιθανό να είναι μικρές. Αντίθετα, εάν τα IBNR αποθεματικά αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο 

τμήμα των αποθεματικών της Εταιρείας, ο αντίκτυπος στις συνολικές ζημίες που αναφέρθηκαν 

σχετικά με ασφαλιστήρια του παρελθόντος μπορεί να είναι σημαντικός.  

 

4.2 Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος  

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δημιουργούν χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων του επιτοκίου, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων 

ρευστότητας. Η διαχείριση του κινδύνου πραγματοποιείται σε απόλυτη συνεργασία με την Διεύθυνση 

Διαχείρισης Διαθεσίμων της Εταιρείας, καθώς και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα τμήματα. 
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Τα Ανώτατα στελέχη της Εταιρείας αναλαμβάνουν τον καθορισμό της στρατηγικής της ασφαλιστικής 

Εταιρείας αναφορικά με την διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Στόχος είναι η 

ορθή και ασφαλής διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού σε συνδυασμό με μια ικανοποιητική 

απόδοση μέσα στο τρέχων οικονομικό περιβάλλον. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία 

συνεργάζεται και με εξωτερικούς συμβούλους προκειμένου να έχει μια πιο ευρεία και αντικειμενική 

πληροφόρηση. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνονται αποφάσεις αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου εφόσον 

κριθεί απαραίτητο προκειμένου να υπάρχει πάντα επαρκής ρευστότητα για την Εταιρεία. Όλες οι 

μεταβολές που πραγματοποιούνται στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας και αφορούν την ασφαλιστική 

τοποθέτηση της Εταιρείας γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Εταιρεία αποτιμά το 

σύνολο του χαρτοφυλακίου της στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήματος. 

Αναλυτική παρουσίαση των χρηματοοικονομικών στοιχείων που κατέχει η Εταιρεία γίνεται στην 

σημείωση 8 των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

 

4.2.1 Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται εξαιτίας 

αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, που της 

αποφέρουν τόκο. Η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας σε συνεργασία με την Διεύθυνση 

Διαχείρισης Διαθεσίμων καθορίζει σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, την στρατηγική και τις 

επενδυτικές της  ανάγκες. Για την αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου η Εταιρεία λαμβάνει 

υπόψη της την μέση διάρκεια αποπληρωμής των ζημιών.  

Στους κλάδους ασφαλίσεων που δραστηριοποιείται η Εταιρεία οι ζημιές συνήθως διακανονίζονται 

εντός ενός έτους, υπάρχουν όμως και ζημιές οι οποίες διεκπεραιώνονται, λόγω δικαστικών 

διενέξεων, ύστερα από χρόνια. Λόγω της χρονικής έκτασης που μεσολαβεί μέχρι την τακτοποίηση 

της ζημιάς και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι υποχρεώσεις δεν είναι προεξοφλημένες, οι επενδύσεις 

του χαρτοφυλακίου (ομόλογα, καταθέσεις) υπόκεινται στον κίνδυνο του επιτοκίου. Μια μείωση των 

επιτοκίων στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας θα επέφερε αύξηση των υποχρεώσεων. Για την 

αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου η Εταιρεία υπολογίζει τη μέση διάρκεια αποπληρωμής των 

υποχρεώσεων της και προγραμματίζει την επάρκεια των χρηματικών της διαθεσίμων.  

  

4.2.2 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 

υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

Οι βασικοί παράγοντες που εκθέτουν την Εταιρεία στον πιστοληπτικό κίνδυνο είναι οι εξής: 

 Απαιτήσεις έναντι των αντασφαλιστών στις εκκρεμείς ή πληρωθείσες ζημιές 

 Απαιτήσεις έναντι των συνεργατών από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

 Απαιτήσεις έναντι των πελατών 
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 Απαιτήσεις έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων 

 Απαιτήσεις που υπόκεινται στον κίνδυνο χρηματαγορών 

Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση και για 

συγκεκριμένους πιστωτικούς κινδύνους η Εταιρεία σχηματίζει αντίστοιχες προβλέψεις επισφαλειών. 

Στο τέλος της περιόδου η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικών 

κινδύνων, για τους οποίους δεν έχουν σχηματιστεί αντίστοιχες προβλέψεις επισφαλειών.  

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε συνεχή βάση, εφαρμόζοντας 

διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε 

πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας.  

Αναφορικά με την ικανότητα των αντασφαλιστών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους η 

Εταιρεία προτού προχωρήσει σε σύμβαση συνεργασίας ελέγχει την πιστοληπτική τους ικανότητα. 

Τα τραπεζικά υπόλοιπα τηρούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική 

αξιοπιστία και η Εταιρεία  εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή του σε πιστωτικό 

κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. 

 

4.2.3 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται ως ο κίνδυνος η Εταιρεία να μην είναι  σε θέση να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις της όταν αυτές καταστούν απαιτητές ως αποτέλεσμα της επέλευσης του 

ασφαλιστικού κινδύνου που ενσωματώνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή άλλες ανάγκες που 

προέρχονται από συμβατικές δεσμεύσεις. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι από τη φύση του πολύ 

δύσκολο να προσδιοριστεί και ως εκ τούτου η εκτίμηση των συνεπειών του περιλαμβάνει πολλά 

στοιχεία υποκειμενικότητας και κρίσεων από την διοίκηση. Η επιτροπή διαχείρισης διαθεσίμων σε 

τακτά χρονικά διαστήματα συνεδριάζει και καθορίζει την στρατηγική επενδύσεων των χρηματικών 

διαθεσίμων της Εταιρείας ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο τον κίνδυνο ρευστότητας. Για τους 

παραπάνω λόγους που αναφέρονται η Εταιρεία επιλέγει πολύ προσεχτικά τα χρηματοοικονομικά 

μέσα στα οποία επενδύει τα διαθέσιμα της και στοχεύει οι επενδύσεις να πραγματοποιούνται σ ένα 

χαρτοφυλάκιο με ιδιαίτερα εμπορεύσιμα στοιχεία που μπορούν εύκολα να ρευστοποιηθούν. 

 

4.2.4 Επάρκεια Κεφαλαίων 

Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου από την Εταιρεία είναι η διατήρηση υγιών δεικτών 

κεφαλαιακής επάρκειας έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας,  να μεγιστοποιεί την αξία προς τους μετόχους. Η Εταιρεία διαχειρίζεται την 

κεφαλαιακή της δομή και προβαίνει σε αναπροσαρμογές ανάλογα με τις μεταβολές στις οικονομικές 

συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων που πηγάζουν από τις εργασίες της. Για να 

διατηρήσει ή να αναπροσαρμόσει την κεφαλαιακή της δομή, η Εταιρεία μπορεί να μεταβάλει τη 

μερισματική της πολιτική προς τους μετόχους ή να επιλέξει την έκδοση μετοχών. 
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4.2.5 Ιεραρχία  εύλογης αξίας 

Η Εταιρεία υπολογίζει την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων βάσει ενός πλαισίου 

υπολογισμού της εύλογης αξίας που κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε μια ιεραρχία 

τριών επιπέδων βάση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση, όπως περιγράφεται 

κατωτέρω: 

Επίπεδο 1: Στο επίπεδο 1 περιλαμβάνονται μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα που 

διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. 

Επίπεδο 2: Στο επίπεδο 2 περιλαμβάνονται χρεόγραφα με τιμές σε μη ενεργές αγορές, καθώς και 

χρεόγραφα χωρίς τιμή από κάποια αγορά των οποίων οι αξίες υπολογίζονται χρησιμοποιώντας 

μοντέλα αποτίμησης ή τεχνικές με δεδομένα που είναι παρατηρήσιμα στην αγορά ή μπορούν να 

υπολογισθούν από παρατηρήσιμα στοιχεία από την αγορά. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως 

ομόλογα και μετοχές οι αξίες των οποίων έχουν υπολογισθεί χρησιμοποιώντας δεδομένα από 

οργανωμένες αγορές. 

Επίπεδο 3: Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως μετοχές και 

ομολογίες εταιρειών εσωτερικού για την αποτίμηση των οποίων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

καθαρής θέσης ή προσδιορίσθηκε με βάσει εκτίμηση από την Διοίκηση. 

 

Τα ανωτέρω περιγράφουν σε γενικές γραμμές τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η Εταιρεία σε 

ότι αφορά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατέχει. Εκτός αυτών, σε κάθε ημερομηνία 

κλεισίματος οικονομικών καταστάσεων η διοίκηση εξετάζει εάν συντρέχουν πρόσθετοι λόγοι 

απομείωσης των ανωτέρω αξιών. Στην περίπτωση που η εύλογη αξία υπολείπεται της αντίστοιχης 

λογιστικής, η απομείωση αυτή βαραίνει τα αποτελέσματα χρήσης. 

Σε κάθε περίπτωση, εάν προκύψουν πωλήσεις ή ρευστοποιήσεις χρηματοοικονομικών επενδύσεων 

όλων των ανωτέρω κατηγοριών, αυτά αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους. Τυχόν κέρδη η ζημίες 

που προκύπτουν βαρύνουν τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης όπου έγινε η συναλλαγή 

πώλησης. 

 

 

 

 30 Ιουνίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2012

Ελάχισττο Εγγυητικό Κεφάλαιο 6.000.000,00 6.000.000,00

Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας (ΑΠΦ) 8.390.791,14 8.495.632,85

Διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας (ΔΠΦ) 32.232.871,00 27.791.755,61

Το ποσό του Διαθέσιμου Περιθώριου Φερεγγυότητας αφορά σε υπολογισμό της Εταιρείας.
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Την 30 Ιουνίου 2013 κανένας πελάτης της Εταιρείας δεν υπερέβαινε το 10% των συνολικών 

πωλήσεων της. Δεν υπήρχαν συναλλαγές μεταξύ των λειτουργικών τομέων που παρουσιάζονται. 

 

 

 

 

 

 

1/1 - 30/06/2013  Κλάδος Αυτοκινήτου  Λοιποί κλάδοι  Διοίκησης και Λοιπά  Σύνολο  

ΕΣΟΔΑ

Δουλευμένα μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 18.171.182,43          5.023.987,18            -                         23.195.169,61          

Εκχωρημένα ασφάλιστρα (289.083,34)             (753.658,86)             -                         (1.042.742,20)           

Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση Επενδύσεων Ακινήτων -                         -                         -                         -                         

Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση Επενδύσεων Αξιογράφων 71.307                    575.736                   242.340                   889.382,36               

Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση Επενδύσεων (21.957)                   (177.281)                  (74.621)                   (273.858,89)             

Έσοδα επενδύσεων 317.472                   108.840                   494.982                   921.294,16               

Λοιπά έσοδα -                         -                         99.096,54                99.096,54                

Σύνολο Εσόδων (α) 18.248.921,04         4.777.623,32            761.797,24               23.788.341,59         

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων (5.663.236,91)           (1.725.036,80)           -                         (7.388.273,71)           

Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων (4.412.324,81)           (205.083,87)             -                         (4.617.408,68)           

Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής (2.540.221,87)           (748.496,57)             -                         (3.288.718,44)           

Λειτουργικά έξοδα (318.122,87)             (73.926,96)               (2.039.584,17)           (2.431.634,00)           

Λοιπά έξοδα -                         -                         (465.407,69)             (465.407,69)             

Σύνολο Εξόδων (β) (12.933.906,46)        (2.752.544,20)          (2.504.991,86)          (18.191.442,52)        

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (α)+(β) 5.315.014,58            2.025.079,12            (1.743.194,62)          5.596.899,07            

Αποσβέσεις 42.812,66                75.707                    118.519,86               

Φόρος εισοδήματος (1.372.593,46)           (1.372.593,46)           

1/1 - 30/06/2012  Κλάδος Αυτοκινήτου  Λοιποί κλάδοι  Διοίκησης και Λοιπά  Σύνολο  

ΕΣΟΔΑ

Δουλευμένα μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 18.352.317,74          4.175.276,31            -                         22.527.594,05          

Εκχωρημένα ασφάλιστρα (411.532,80)             (533.709,06)             -                         (945.241,86)             

Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση Επενδύσεων Ακινήτων -                         -                         -                         -                         

Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση Επενδύσεων Αξιογράφων 4.391                      35.451                    14.922                    54.763,40                

Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση Επενδύσεων -                         -                         -                         -                         

Έσοδα επενδύσεων 397.678                   111.532                   584.662                   1.093.871,55            

Λοιπά έσοδα -                         -                         973.166,38               973.166,38               

Σύνολο Εσόδων (α) 18.342.853,33         3.788.549,49            1.572.750,70            23.704.153,52         

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων (6.782.937,80)           (928.862,65)             -                         (7.711.800,45)           

Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων (2.547.519,59)           (321.586,71)             -                         (2.869.106,30)           

Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής (3.108.509,24)           (630.955,98)             -                         (3.739.465,22)           

Λειτουργικά έξοδα (279.073,00)             (63.805,00)               (1.980.938,00)           (2.323.816,00)           

Λοιπά έξοδα -                         -                         (1.056.392,67)           (1.056.392,67)           

Σύνολο Εξόδων (β) (12.718.039,63)        (1.945.210,34)          (3.037.330,67)          (17.700.580,64)        

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (α)+(β) 5.624.813,70            1.843.339,15            (1.464.579,98)          6.003.573,03            

Αποσβέσεις 48.325,60                85.456                    133.781,53               

Φόρος εισοδήματος (1.488.312,75)           (1.488.312,75)           
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30/6/2013  Κλάδος Αυτοκινήτου  Λοιποί κλάδοι  Διοίκησης και Λοιπά  Σύνολο  

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  2.564.273,79            -                         4.534.499,56            7.098.773,35            

 Επενδύσεις σε ακίνητα 7.397.968,62            3.348.000,00            6.645.818,61            17.391.787,23          

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 2.375.648,16            19.181.094,81          8.073.738,56            29.630.481,53          

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 666.002,25               666.002,25               

 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 14.926.500,03          2.996.188,08            2.447.400,04            20.370.088,15          

 Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 14.126.208,69          3.240.000,00            26.132.577,86          43.498.786,55          

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ            41.390.599,29            28.765.282,89            48.500.036,88          118.655.919,06 

 Προσθήκες 58.051,93 58.051,93                

 Υποχρεώσεις 

 Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 418.666,58               459.826,98               -                         878.493,56               

 Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες -                         

 Προβλέψεις -                         -                         812.297,35               812.297,35               

 Λοιπές Υποχρεώσεις 4.214,27                  (36.890,86)               8.394.356,72            8.361.680,13            

 Σύνολο υποχρεώσεων                  422.880,85                  422.936,12              9.206.654,07            10.052.471,04 

 Ασφαλιστικές προβλέψεις 

 Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 11.491.988,78          3.544.022,51            -                         15.036.011,29          

 Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 49.702.851,55          3.451.657,08            -                         53.154.508,63          

 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 9.441.844,10            95.111,32                -                         9.536.955,42            

 Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων            70.636.684,43              7.090.790,91                                  -              77.727.475,34 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ             71.059.565,28              7.513.727,03            40.082.626,75          118.655.919,06 

31/12/2012  Κλάδος Αυτοκινήτου  Λοιποί κλάδοι  Διοίκησης και Λοιπά  Σύνολο  

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  2.583.367,50            -                         4.609.138,83            7.192.506,33            

 Επενδύσεις σε ακίνητα 7.397.968,62            3.348.000,00            4.086.315,65            14.832.284,27          

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 2.729.985,96            24.297.635,73          16.877,85                27.044.499,54          

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 635.323,60               635.323,60               

 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 32.098.599,99          (16.839.586,64)         2.599.704,84            17.858.718,19          

 Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 28.219.913,17          2.670.000,00            6.349.979,21            37.239.892,38          

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ            73.029.835,24            13.476.049,09            18.297.339,98          104.803.224,31 

 Προσθήκες 62.392,22 62.392,22                

 Υποχρεώσεις 

 Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 996.833,24               220.399,15               -                         1.217.232,39            

 Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες -                         

 Προβλέψεις -                         -                         443.297,19               443.297,19               

 Λοιπές Υποχρεώσεις 106.575,45               (36.916,17)               5.281.148,40            5.350.807,68            

 Σύνολο υποχρεώσεων              1.103.408,69                  183.482,98              5.724.445,59              7.011.337,26 

 Ασφαλιστικές προβλέψεις 

 Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 8.984.534,09            2.843.769,72            -                         11.828.303,81          

 Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 45.241.521,64          3.266.893,81            -                         48.508.415,45          

 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 9.490.849,20            74.790,72                -                         9.565.639,92            

 Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων            63.716.904,93              6.185.454,25                                  -              69.902.359,18 
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6. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι μεταβολές του λογαριασμού των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ως 

εξής: 

 

 

 

 

 

Η τελευταία αποτίμηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων (γήπεδα και κτίρια) πραγματοποιήθηκε την 

31/12/2012. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη. 

 

 

Γήπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση

Ενσώματα πάγια 

στοιχεία 

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2013      3.022.300,00        5.132.801,81           205.521,80         1.224.583,03                           -        9.585.206,64 

Προσθήκες περιόδου                    -                        -                        -               31.962,90                           -              31.962,90 

Πωλήσεις/ διαγραφές/μειώσεις                    -                        -                        -                (9.087,93)                           -             (9.087,93)

Υπόλοιπο τέλους 30/06/2013    3.022.300,00       5.132.801,81           205.521,80         1.247.458,00                                  -        9.608.081,61 

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2013                    -          1.036.751,81           172.015,83         1.183.932,67                           -        2.392.700,31 

Αποσβέσεις                    -              86.621,59              6.961,35             23.511,02                           -           117.093,96 

Μειώσεις Αποσβέσεων                    -                        -                        -                  (486,01)                           -                 (486,01)

Υπόλοιπο τέλους 30/06/2013                         -         1.123.373,40           178.977,18         1.206.957,68                                  -        2.509.308,26 

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2013    3.022.300,00       4.009.428,41             26.544,62               40.500,32                                  -        7.098.773,35 

Γήπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση

Ενσώματα πάγια 

στοιχεία 

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2012      1.729.000,00        4.252.601,81           224.542,32         1.174.629,26                 27.901,00      7.408.674,39 

Προσθήκες περιόδου                    -                        -                        -               53.131,93                           -              53.131,93 

Μεταφορές από ακινητοποιήσεις υπό εξέλιξη                    -                        -                        -                         -                             -                            -   

Μεταφορές από /(σε) επενδυτικά ακίνητα      1.293.300,00          880.200,00                      -                         -                  (27.901,00)      2.145.599,00 

Αναπροσαρμογή αξίας παγίων                    -                        -                        -                         -                             -                            -   

Πωλήσεις/ διαγραφές/μειώσεις                    -                        -             (19.020,52)              (3.178,16)                           -           (22.198,68)

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2012    3.022.300,00       5.132.801,81           205.521,80         1.224.583,03                                  -        9.585.206,64 

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2012                    -            952.601,81           179.545,25         1.085.083,03                           -        2.217.230,09 

Αποσβέσεις                    -              84.150,00            11.491,10            100.986,80                           -           196.627,90 

Μειώσεις Αποσβέσεων                    -                        -             (19.020,52)              (2.137,16)                           -           (21.157,68)

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2012                         -         1.036.751,81           172.015,83         1.183.932,67                                  -        2.392.700,31 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012    3.022.300,00       4.096.050,00             33.505,97               40.650,36                                  -        7.192.506,33 
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7. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Η μεταβολή των επενδυτικών ακινήτων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

 

 

Επί των ανωτέρω γηπέδων και κτιρίων δεν υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις (υποθήκες κ.τ.λ.). Επίσης, 

δεν υπάρχουν λοιπές νομικές υποχρεώσεις που να προκύπτουν από συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων. 

 

Αναφέρεται η αγορά από την Εταιρεία 8όροφου  κτιρίου γραφείων σε κομβικό σημείο του κέντρου 

της Αθήνας (και συγκεκριμένα επί της Καλλιρρόης 65, απέναντι από το νεοαναγειρόμενο Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης στην περιοχή του ΦΙΞ) το οποίο θα στεγάσει τις υπηρεσίες του υποκαταστήματος 

των Αθηνών. 

 

8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας εμφανίζονται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων και αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

 

30 Ιουνίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2012

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 14.832.284,27 16.249.226,89

Προσθήκες       2.559.502,96             1.742.191,78 

Εκποίησεις                     -                             -   

Μεταφορές από/σε Ιδιοχρησιμοποιούμενα                     -             (2.145.599,00)

Κέρδη/(Ζημιές) από εκτίμηση στην εύλογη αξία                     -             (1.013.535,40)

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 17.391.787,23 14.832.284,27

30 Ιουνίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2012

Ομόλογα κρατικά 4.818.835,00 4.818.835,00

Ομόλογα εταιρικά 7.896.720,90 4.555.963,36

Σύνολο 12.715.555,90 9.374.798,36

Απομείωση Ομολόγων         (3.901.976,60)            (4.119.369,55)

Σύνολο Ομολόγων 8.813.579,30 5.255.428,81

Μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο             812.413,17                            -   

Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές*             788.943,62                            -   

Σύνολο          1.601.356,79                                   -   

Υπερτίμηση Μετοχών                3.424,53                            -   

Σύνολο Μετοχών          1.604.781,32                                   -   

Αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού 7.244.521,22 6.244.521,22

Αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού 12.825.533,00 16.260.587,24

Σύνολο 20.070.054,22 22.505.108,46

Απομείωση Αμοιβαίων Κεφαλαίων           (857.932,98)               (716.037,73)

Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων 19.212.121,24 21.789.070,73

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων 29.630.481,86 27.044.499,54
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(*) Στις 25 Μαρτίου 2013 η Κύπρος και το Eurogroup (μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) 

κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό 

πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας 

ύψους €10 δις προς τη Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε στις 29 Μαρτίου 2013 το διάταγμα περί της Πώλησης 

Ορισμένων Εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας και το διάταγμα περί διάσωσης με Ίδια Μέσα της 

Τράπεζας Κύπρου εφαρμόζοντας σχέδια αναδιάρθρωσης και μέτρα εξυγίανσης των δύο τραπεζών 

δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013. Τα διατάγματα 

προνοούν μεταξύ άλλων την συνεισφορά των καταθέτων πέραν των €100.000. 

Την 21 Απριλίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε τροποποιητικά διατάγματα όσον 

αφορά τις καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες εξαιρούνταν οποιασδήποτε επιβάρυνσης 

βάσει των Διαταγμάτων ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2013. Κατόπιν αναθεώρησης της έκτασης των 

εξαιρέσεων, αποφασίστηκε ότι : 

Α) Στην περίπτωση των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου, εξαιρείται από την εφαρμογή των 

προνοιών της παραγράφου 6 το 72,5% του ποσού των καταθέσεων. Το υπόλοιπο 27,5% των 

καταθέσεων υπόκειται στις πρόνοιες της παραγράφου 6 του διατάγματος περί μετατροπής των 

καταθέσεων σε μετοχές. 

Β) Στην περίπτωση των καταθέσεων στην Λαϊκή Τράπεζα, μεταβιβάζεται στην Τράπεζα Κύπρου 

δυνάμει της παραγράφου 5 (2) (γ) το 72,5% των καταθέσεων των ασφαλιστικών εταιρειών και 

απαλλάσσεται από την μετατροπή που προνοεί η παράγραφος 6. Το υπόλοιπο 27,5% των 

καταθέσεων θα παραμείνει στην Λαϊκή Τράπεζα και αναμένεται να υποστεί σημαντική απώλεια 

ανάλογα με τις τελικές εισπράξεις που θα προκύψουν από την διαδικασία εκκαθάρισης.  

 

Η Εταιρεία διατηρεί προθεσμιακές καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο. Από την 

μετατροπή μέρους των προθεσμιακών της καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου, η Εταιρεία θα λάβει 

συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας €1 έκαστη. Η Εταιρεία έχει καταχωρήσει 

στα βιβλία της ποσό € 788.943,62 ως προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. 

 

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

Η πώληση των προϊόντων της Εταιρείας γίνεται μέσω ενός ευρύτατου δικτύου συνεργατών και ως εκ 

τούτου ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία εξετάζει τις απαιτήσεις της 

και όταν αυτές υπερβαίνουν την πιστοληπτική πολιτική της Εταιρείας προβαίνει στον σχηματισμό 

επισφαλειών. 

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας  που αφορούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αναλύονται παρακάτω : 
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Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 

 

 

10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 

Οι απαιτήσεις που εμφανίζει η Εταιρεία από τους αντασφαλιστές της προκύπτουν ως εξής : 

 

 

 

Η Εταιρεία δεν έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του 

αντασφαλιστή. 

 

11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Οι προμήθειες και τα λοιπά έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα : 

 

30 Ιουνίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2012

Απαιτήσεις από πράκτορες         8.840.220,23            7.175.550,40 

Λοιποί χρεώστες ασφαλίστρων           914.635,87            1.233.591,98 

Επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα           721.466,77              900.546,54 

Επιταγές και γραμμάτια σε καθυστέρηση         7.553.125,54            5.923.183,50 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις       (4.023.470,33)          (3.623.470,33)

Σύνολο      14.005.978,08          11.609.402,09 

30 Ιουνίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2012

Υπόλοιπο αρχής χρήσης         3.623.470,33            2.658.744,73 

Προσθήκες           400.000,00              964.725,60 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης        4.023.470,33            3.623.470,33 

30 Ιουνίου 2013  31 Δεκεμβρίου 2012 

Συμμετοχή σε εκκρεμείς ζημιές         855.950,00                885.000,00 

Συμμετοχή σε πληρωθείσες ζημιές           77.757,62                  79.671,84 

Σύνολο         933.707,62                  964.671,84 

30 Ιουνίου 2013  31 Δεκεμβρίου 2012 

Μη δεδουλευμένες προμήθειες        2.724.435,23                2.904.320,78 

Έξοδα επομένων χρήσεων          539.183,34                      7.712,43 

Σύνολο       3.263.618,57                  2.912.033,21 
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Η Εταιρεία στο τέλος κάθε περιόδου κάνει κατανομή των εξόδων προμηθειών που έδωσε σε μεσίτες 

και πράκτορες για την επίτευξη των ασφαλιστικών συμβολαίων βάσει της χρονικής διάρκειας των 

συμβολαίων που αυτά αφορούν. 

 

12. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

 

 

13. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της Εταιρείας, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 

 

Επί των παραπάνω τραπεζικών καταθέσεων όψεως δεν υφίστανται τυχόν βάρη.  

 

14. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Η ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

30 Ιουνίου 2013  31 Δεκεμβρίου 2012 

Προκαταβολές φόρων και λοιπές απαιτήσεις από φόρους       1.478.233,14             1.490.690,90 

Δάνεια προσωπικού             9.294,59                 14.321,60 

Εγγυήσεις         367.847,60                367.285,14 

Λοιπές απαιτήσεις         291.909,66                476.009,48 

Σύνολο      2.147.284,99              2.348.307,12 

30 Ιουνίου 2013  31 Δεκεμβρίου 2012 

Ταμείο             36.618,07                   9.397,31 

Καταθέσεις όψεως         3.959.475,99             3.229.735,53 

Καταθέσεις προθεσμίας       39.502.692,49           34.000.759,54 

Σύνολο      43.498.786,55           37.239.892,38 
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Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. ανέρχεται σε 10.955.068,08 Ευρώ και είναι 

καταβεβλημένο πλήρως. Η ονομαστική αξία των μετοχών είναι 0,59 Ευρώ ανά μετοχή και ο αριθμός 

των μετοχών ανέρχεται σε 18.567.912 ονομαστικές μετοχές. 

 

Αποθεματικά 

 Τακτικό Αποθεματικό 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.Δ. 400/1970 (Αρ.18) οι εταιρείες απαιτείται 

να σχηματίζουν το 20% τουλάχιστον επί των καθαρών ετησίων κερδών σε τακτικό αποθεματικό. Η 

υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει όταν το εν λόγω αποθεματικό υπερβεί το τετραπλάσιο του 

μετοχικού κεφαλαίου. Το ανωτέρω αποθεματικό δε δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της Εταιρείας. 

 Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν.3229/2004 

Είναι η σχηματισθείσα θετική διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας των 

ακινήτων. Το αποθεματικό δημιουργήθηκε από την αποτίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων κατά 

τις παρελθούσες χρήσεις προ του 2007. 

 Αποθεματικό αναπροσαρμογής χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες από αποτίμηση χρεογράφων που έχουν ταξινομηθεί στην 

κατηγορία των διαθεσίμων προς πώληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 39, αναγνωρίζονται 

στο εν λόγω αποθεματικό μέχρι να πουληθούν ή ρευστοποιηθούν ή απομειωθούν οπότε 

μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων σε εύλογη αξία 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες από επανεκτίμηση ακινήτων που έχουν ταξινομηθεί στην 

κατηγορία των Ιδιοχρησιμοποιούμενων Ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 16, 

αναγνωρίζονται στο εν λόγω αποθεματικό μέχρι να πουληθούν ή ρευστοποιηθούν ή απομειωθούν 

οπότε μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

30 Ιουνίου 2013  31 Δεκεμβρίου 2012 

Καταβλημένο     10.955.068,08           10.955.068,08 

Μετοχικό Κεφάλαιο    10.955.068,08           10.955.068,08 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο             7.987,77                   7.987,77 

Τακτικό αποθεματικό       2.572.325,92             1.243.019,05 

Λοιπά αποθεματικά     12.155.694,47             9.322.829,67 

Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων σε εύλογη αξία         370.841,92                370.841,92 

Αποθεματικά    15.106.850,08           10.944.678,41 

Αποτελέσματα εις νέον      4.814.054,52              5.989.781,38 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    30.875.972,68           27.889.527,86 
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 Αποθεματικό αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης στα ίδια κεφάλαια 

Αφορά την αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που λογιστικοποιήθηκε για το Αποθεματικό 

αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων σε εύλογη αξία. 

 Αποθεματικό από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 

Αφορά τα αδιανέµητα καθαρά κέρδη της κάθε χρήσεως της Εταιρείας που προέρχονται από 

απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα ή έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της 

φορολογικής υποχρεώσεως. 

 Αποθεματικό από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 

Αφορά τα έσοδα που προκύπτουν, από κέρδη φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης και επί των οποίων έχει γίνει παρακράτηση φόρου ήτοι τα προερχόμενα 

από τόκους καταθέσεων επί των οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 21 του 

ν.1921/1991. 

Αποτελέσματα εις νέον  

Σύμφωνα με την Ελληνική Εμπορική Νομοθεσία, οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεώνονται στην ετήσια 

καταβολή μερίσματος η οποία όμως τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.  

 

15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 

Οι υποχρεώσεις που έχει η Εταιρεία προς τις εταιρείες αντασφαλιστών είναι ως εξής :  

 

 

 

16. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Οι προβλέψεις που έχει διενεργήσει η Εταιρεία πέραν των ασφαλιστικών προβλέψεων και της 

πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων είναι οι εξής : 

 

 

 

 

 

 

30 Ιουνίου 2013  31 Δεκεμβρίου 2012 

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων         418.666,58                996.833,24 

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές - Λοιποί Κλάδοι         459.826,98                220.399,15 

Σύνολο         878.493,56              1.217.232,39 

30 Ιουνίου 2013  31 Δεκεμβρίου 2012 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού         156.378,39                143.297,19 

Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων         655.918,96                300.000,00 

Σύνολο         812.297,35                  443.297,19 
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17. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

18. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποθέματα των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων και 

εκκρεμών ζημιών  της Εταιρείας ανά λογιστικό κλάδο ασφάλισης και ανά κατηγορία αποθέματος : 

 

 

Κίνηση ασφαλιστικών προβλέψεων από εκκρεμείς ζημιές : 

 

30 Ιουνίου 2013  31 Δεκεμβρίου 2012 

Φόρος εισοδήματος       2.864.667,25             2.172.858,93 

Προμηθευτές - Πιστωτές       1.459.207,38                846.159,31 

Επιταγές πληρωτέες         631.688,28                861.481,95 

Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους και τέλη       2.937.630,10                992.046,11 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία         332.694,50                286.997,18 

Έσοδα επομένων χρήσεων             4.215,83                106.577,01 

Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα                     -                    11.568,16 

Εγγυήσεις πληρωτέες         131.576,79                  73.119,03 

Λοιπές Υποχρεώσεις                     -                             -   

Σύνολο      8.361.680,13              5.350.807,68 

30 Ιουνίου 2013  31 Δεκεμβρίου 2012 

Αποθέματα ασφαλίσεως ζημιών

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (ΑΜΔΑ) - Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων 11.491.988,78 8.984.534,09

Εκκρεμείς ζημιές (ΑΕΖ φ/φ) - Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων 49.494.091,55 45.032.761,64

Εκκρεμείς ζημιές (ΑΕΖ φ/φ) - Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων αναλογία αντασφαλιστή 208.760,00 208.760,00

Εκκρεμείς ζημιές (ΑΕΖ α/σ) - Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων 9.441.844,10 9.490.849,20

Σύνολο - Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων 70.636.684,43 63.716.904,93

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (ΑΜΔΑ) -Λοιποί Κλάδοι 3.544.022,51 2.843.769,72

Εκκρεμείς ζημιές (ΑΕΖ φ/φ) - Λοιποί Κλάδοι 2.551.657,08 2.366.893,81

Εκκρεμείς ζημιές (ΑΕΖ φ/φ) - Λοιποί Κλάδοι αναλογία αντασφαλιστή 900.000,00 900.000,00

Εκκρεμείς ζημιές (ΑΕΖ α/σ) - Λοιποί Κλάδοι 95.111,32 74.790,72

Σύνολο - Αστική Ευθύνη Λοιπών Κλάδων 7.090.790,91 6.185.454,25

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - Σύνολο 77.727.475,34 69.902.359,18

30 Ιουνίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011

Συνολική Μεταβολή

Αστική Ευθύνη 

Αυτοκινήτων Λοιποί Κλάδοι

Αστική Ευθύνη 

Αυτοκινήτων Λοιποί Κλάδοι

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 54.732.370,84 3.341.684,53 46.591.781,16 2.591.822,89

IBNR προηγούμενου έτους 9.490.849,20 74.790,72 9.345.758,24 77.195,21

Απόθεμα Εκκρεμών ζημιών  έτους (περιλαμβάνεται και η 

εξέλιξη των προηγούμενων ετών) 7.762.555,36 484.163,73
12.566.744,10 1.133.681,11

Πληρωμές έτους   (προηγούμενων ετών) 3.301.225,45 299.400,46 4.571.245,38 381.414,98

IBNR 9.441.844,10 95.111,32 9.490.849,20 74.790,72

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 59.144.695,65 3.546.768,40 54.732.370,84 3.341.684,53
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19. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 

Σύμφωνα με το Ν.4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος 

επί των κερδών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την χρήση 2013 ανέρχεται 

σε 26% ενώ σύμφωνα με τον Ν.3943/2011, ο φορολογικός συντελεστής για τη χρήση του 2012 

ήταν 20%.  

Ο υπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας έχει ως εξής : 

 

 

20. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στη Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης έχει ως 

ακολούθως: 

 

Από την 01/01/2013 μετεβλήθη η πολιτική αναγνώρισης στις οικονομικές καταστάσεις των 

υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19 

«Παροχές σε εργαζομένους», όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο 

τρίμηνο του 2012. Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19, έχει επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην απεικόνιση 

των παροχών σε εργαζόμενους, ειδικότερα:  

- Αφαιρεί την “corridor method” και απαιτεί η επίδραση που προκύπτει από επαναμετρήσεις 

στην τρέχουσα περίοδο, να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

- Αλλάζει την επιμέτρηση και παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων κόστους καθορισμένων 

παροχών. Το καθαρό ποσό στα αποτελέσματα, επηρεάζεται από την αφαίρεση του 

προσδοκώμενου εσόδου επί των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος και το κόστος 

30 Ιουνίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2012

Αναγνωρισθείσα φορολογική Απαίτηση

Επενδυτικά Ακίνητα 156.640,49 248.053,11

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων
382.329,62 294.099,70

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 39.528,49 21.469,51

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -177.807,73 -62.411,66

Προβλέψεις 306.781,24 240.181,32

Σύνολο 707.472,11 741.391,98

Αναγνωρισθείσα φορολογική Υποχρέωση

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές            (41.469,86)           (31.900,00)

Αποθεματικά                       -             (74.168,38)

Σύνολο            (41.469,86)         (106.068,38)

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 666.002,25 635.323,60

 30 Ιουνίου 2013  31 Δεκεμβρίου 2012 

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης                143.297,19                139.176,61 

Συσσωρευμένα αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές                  13.081,20                   4.120,58 

Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης                  156.378,39                 143.297,19 
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επιτοκίου και την αντικατάστασή τους από ένα καθαρό κόστος επιτοκίου βασισμένο στο 

καθαρό στοιχείο ενεργητικού ή την καθαρή υποχρέωση του προγράμματος καθορισμένων 

παροχών. 

- Ενισχύει γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερη πληροφόρηση αναφορικά με τα 

χαρακτηριστικά προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους σχετικούς κινδύνους.  

Το Δ.Λ.Π. 19 έχει εφαρμοσθεί αναδρομικά, σύμφωνα με τους κανόνες μετάβασής του. Ως 

αποτέλεσμα, η Εταιρεία έχει αναδιατυπώσει τις καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου.  

Αναφορικά με την επίδραση στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, σημειώνεται πως λόγω 

του ότι δεν ακλουθείτε η “corridor method”, δεν προκύπτει κάποια μεταβολή στην υποχρέωση που 

έχει αναγνωρισθεί σε κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.  

Η επίδραση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για τη χρήση 

που λήγει την 31/12/2012 αλλά και για την εξάμηνη περίοδο που λήγει την 30/06/2012, έχει ως 

εξής: 

 

 

Η εφαρμογή του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19, δεν είχε σημαντική επίδραση στην κατάσταση 

ταμειακών ροών και στη κέρδη ανά μετοχή για το έτος που λήγει την 31/12/2012 αλλά και για την 

εξαμηνιαία περίοδο που λήγει την 30/06/2012. 

 

21. ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΜΙΚΤΑ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 

Τα δουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα για την αστική ευθύνη αυτοκινήτων και για τους 

λοιπούς κλάδους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

Επιδράση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων  31 Δεκεμβρίου 2012  30 Ιουνίου 2012 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από Φόρους, (όπως είχαν δημοσιευθεί) 7.105.220,40 4.515.260,28

Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 -9.137,03 -4.568,52

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από Φόρους, (αναδιατυπωμένα Λόγω ΔΛΠ 19) 7.096.083,37                4.510.691,77         

Επιδράση στην Κατάσταση Λοιπών Εσόδων  31 Δεκεμβρίου 2012  30 Ιουνίου 2012 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, (όπως είχαν δημοσιευθεί) 0,00 0,00

Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 9.137,03 4.568,52

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από Φόρους, (αναδιατυπωμένα Λόγω ΔΛΠ 19) 9.137,03                        4.568,52                 
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22. ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

Τα εκχωρηθέντα ασφάλιστρα για την αστική ευθύνη αυτοκινήτων και για τους λοιπούς κλάδους 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

23. ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 

Οι ζημιές που προέκυψαν από την αποτίμηση των αξιογράφων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

 

 

 

30 Ιουνίου 2013 30 Ιουνίου 2012

Εγγεγραμμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων     20.678.637,12     18.244.347,20 

Μεταβολή αποθέματος μη δουλευμένων ασφαλιστρων - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων     (2.507.454,69)         107.970,54 

Δουλευμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων    18.171.182,43    18.352.317,74 

Εγγεγραμμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Λοιποί Κλάδοι       5.724.239,97       4.324.625,67 

Μεταβολή αποθέματος μη δουλευμένων ασφαλιστρων - Λοιποί Κλάδοι        (700.252,79)        (149.349,36)

Δουλευμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Λοιποί Κλάδοι      5.023.987,18      4.175.276,31 

Σύνολο    23.195.169,61    22.527.594,05 

30 Ιουνίου 2013 30 Ιουνίου 2012

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων        (289.083,34)        (205.766,40)

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων       (289.083,34)       (205.766,40)

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές - Λοιποί Κλάδοι        (753.658,86)        (739.475,46)

Μεταβολή αποθέματος εκχωρηθέντων μη δουλευμένων ασφαλιστρων - Λοιποί Κλάδοι                     -                       -   

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα - Λοιποί Κλάδοι       (753.658,86)       (739.475,46)

Σύνολο   (1.042.742,20)       (945.241,86)

30 Ιουνίου 2013 30 Ιουνίου 2012

Ομόλογα (Κέρδη/(Ζημιές) Αποτιμήσεων)         194.941,65 -183.817,33

Αμοιβαία Κεφάλαια (Κέρδη/(Ζημιές) Αποτιμήσεων)         691.572,71 238.580,73

Μετοχές (Κέρδη/(Ζημιές) Αποτιμήσεων)             2.868,00                     -   

Σύνολο         889.382,36            54.763,40 
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24. ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η ανάλυση των εσόδων από τις επενδύσεις της Εταιρείας  παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

25. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

Οι αποζημιώσεις που πληρώθηκαν από την Εταιρεία προς τους ασφαλισμένους για τον κλάδο του 

αυτοκινήτου και για τους λοιπούς κλάδους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

26. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Η μεταβολή των ασφαλιστικών προβλέψεων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Ιουνίου 2013 30 Ιουνίου 2012

Έσοδα από Ενοίκια         168.113,25 172.723,87

Έσοδα από Μερίσματα Αξιογράφων           30.762,20                     -   

Τόκοι Χρεογράφων                     -   6.364,99

Τόκοι Καταθέσεων         703.036,39 860.445,42

Τόκοι Υπερημερίας από Απαιτήσεις           19.382,32 54.337,27

Λοιπά                     -                       -   

Σύνολο 921.294,16 1.093.871,55

30 Ιουνίου 2013 30 Ιουνίου 2012

Αποζημιώσεις κλάδου αυτοκινήτου     (6.468.742,65)     (6.783.921,54)

Αναλογία Αντασφαλιστών Αποζημιώσεις κλάδου αυτοκινήτου                     -                       -   

Αποζημιώσεις λοιπών κλάδων        (919.646,73)        (927.878,91)

Αναλογία Αντασφαλιστών Αποζημιώσεις Λοιπών κλάδων               115,67                     -   

Σύνολο   (7.388.273,71)   (7.711.800,45)

30 Ιουνίου 2013 30 Ιουνίου 2012

Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου (Ιδία Κράτηση)     (4.571.824,81)     (2.641.744,59)

Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου (Αναλογία Αντασφαλιστών)         159.500,00                     -   

Σύνολο   (4.412.324,81)   (2.641.744,59)

Ασφαλίσεις Λοιπών Κλάδων (Ιδία Κράτηση)        (205.083,87)     (1.052.361,71)

Ασφαλίσεις Λοιπών Κλάδων (Αναλογία Αντασφαλιστών)                     -           825.000,00 

Σύνολο       (205.083,87)       (227.361,71)

Γενικό Σύνολο   (4.617.408,68)   (2.869.106,30)
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27. ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Οι δουλευμένες προμήθειες  παραγωγής εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

28. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

 

 

29. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με το Ν.4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος 

επί των κερδών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την χρήση 2013 ανέρχεται 

σε 26% ενώ σύμφωνα με τον Ν.3943/2011, ο φορολογικός συντελεστής για τη χρήση του 2012 

ήταν 20%.  

Ο φόρος εισοδήματος που επιβάρυνε τα αποτελέσματα αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

30 Ιουνίου 2013 30 Ιουνίου 2012

Δουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής (Αστ.Ευθύνης Αυτοκινήτου)     (2.540.221,87)     (2.852.648,49)

Έσοδο από Προμήθειες Αντασφαλιστών (Αστ.Ευθύνης Αυτοκινήτου)                     -                       -   

Σύνολο   (2.540.221,87)   (2.852.648,49)

Δουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής (Λοιπών Κλάδων)        (758.386,01)        (897.671,86)

Έσοδο από Προμήθειες Αντασφαλιστών (Λοιπών Κλάδων)             9.889,44           10.855,13 

Σύνολο       (748.496,57)       (886.816,73)

Γενικό Σύνολο   (3.288.718,44)   (3.739.465,22)

30 Ιουνίου 2013 30 Ιουνίου 2012

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού           912.745,20 917.541,05

Αμοιβές Τρίτων           317.394,32 398.364,33

Φόροι Τέλη           109.328,05 108.249,53

Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης             11.240,68 19.799,52

Συνδρομές           162.709,30 139.841,73

Ασφάλιστρα             10.583,97 19.332,52

Επισκευές & Συντηρήσεις             12.282,42 24.439,22

Αποσβέσεις           118.519,86 133.781,53

TΕΑΑ-ΠΑΕ από πρωτασφ/σεις           392.049,83 350.480,14

Διάφορα Έξοδα           384.780,37 211.986,28

Σύνολο 2.431.634,00 2.323.815,85



 
Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 01/01/2013 έως 30/06/2013 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων  Σελίδα 45 
 

 

 

Βάσει της § 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και της ΠΟΛ 1159/2011, Νόμιμοι ελεγκτές και 

ελεγκτικά γραφεία διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης και υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό 

αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών 

διατάξεων σε συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη 

απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, 

κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό.  

Για τη χρήση 2011, οι Εταιρεία έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης με Σύμφωνη 

Γνώμη χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη φορολογικά, 

πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011.  

Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά 

πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των Συνοπτικών Ενδιάμεσων 

Οικονομικών Καταστάσεων (χορήγηση μέχρι την 30/09/2013). Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις.  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν είναι οριστικές, καθώς υπάρχουν ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις, (2009 και 2010). Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις υπάρχει το 

ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και 

θα οριστικοποιηθούν. Για τις χρήσεις αυτές έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη για φορολογικές 

διαφορές ποσού € 655.918,96. 

Η Διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να 

προκύψουν, δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στα αποτελέσματα και στις 

ταμειακές ροές της Εταιρείας. 

Τέλος, η Διοίκηση της εταιρείας, έως το τέλος της χρήσης 2013, πρόκειται να εξετάσει την πιθανή 

επίδραση από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου (Ν. 4172/2013) και εν 

συνεχεία θα προβεί στις ανάλογες ενέργειες. 

 

30 Ιουνίου 2013 30 Ιουνίου 2012

Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 1.238.603,48 1.356.136,14

Αναβαλλόμενος Φόρος            (30.678,65)           143.040,27 

Αναβαλλόμενος Φόρος (απευθείας στα ίδια κεφάλαια)                       -                         -   

Προβλέψεις Φόρου Εισοδήματος Ανέλεγκτων Χρήσεων 355.918,96                       -   

Διαφορές Φόρου Εισοδήματος Προηγούμενων Χρήσεων          (191.250,33)           (10.863,66)

Σύνολο 1.372.593,46 1.488.312,75
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30. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, υπολογίζονται με τη διαίρεση του καθαρού κέρδους μετά τους φόρους 

με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

 

 

Με την από 31/07/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Διοίκηση της Εταιρείας 

αποφάσισε τη μείωση της Ονομαστικής Αξίας της μετοχής από € 1,18 σε € 0,59 (split μετοχών) με 

την κατάργηση των υφιστάμενων 9.283.956 Ονομαστικών Μετοχών και την έκδοση 18.567.912 

Ονομαστικών Μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών και την διάθεση των νέων μετοχών στους 

υφιστάμενους μετόχους με αναλογία δύο (2) νέες για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή την 30 Ιουνίου 2012 εάν το split μετοχών είχε πραγματοποιηθεί την 

παραπάνω ημερομηνία συγκριτικά με τα βασικά κέρδη ανά μετοχή την 30 Ιουνίου 2013 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

31. ΔΙΑΝΟΜΗ 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 

καταστάσεις, κατά την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση 

των μετόχων.  

Η Γενική Συνέλευση της 12/06/2013 ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 

01/01 – 31/12/2012 και τη διανομή από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2012 ποσού € 1.237.860,80, 

το οποίο αντιστοιχεί σε μέρισμα ανά μετοχή ποσού € 0,066. Από το ποσό αυτό παρακρατήθηκε 

σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, φόρος 25% και αποδόθηκε στους μετόχους, 

καθαρό μέρισμα ποσού € 928.395,60, το οποίο αντιστοιχεί σε € 0,05 ανά μετοχή.  

 

 30 Ιουνίου 2013  30 Ιουνίου 2012 

Κέρδη μετόχων της Εταιρείας 4.224.305,61        4.515.260,28 

Σταθμισμένος Μ.Ο. αριθμών μετοχών 18.567.912,00        9.283.956,00 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (μετά φόρων)                  0,2275                  0,4864 

 30 Ιουνίου 2013  30 Ιουνίου 2012 

Κέρδη μετόχων της Εταιρείας 4.224.305,61        4.515.260,28 

Σταθμισμένος Μ.Ο. αριθμών μετοχών 18.567.912,00      18.567.912,00 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (μετά φόρων)                  0,2275                  0,2432 
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32. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Νομικές Υποθέσεις 

Ως ασφαλιστική επιχείρηση η Εταιρεία εμπλέκεται (με την ιδιότητα είτε του εναγόμενου είτε του 

ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές διεκδικήσεις για καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων, 

ασφαλισμένων και τρίτων καθώς και σε λοιπές διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της λειτουργίας 

της. 

Η εκτίμηση της Διοίκησης και των Νομικών της Συμβούλων είναι ότι οι ενδεχόμενες ζημίες που 

μπορεί να προκύψουν από δικαστικές υποθέσεις διεκδικήσεων κατά της Εταιρείας, οι οποίες είναι 

εκκρεμείς στα δικαστήρια, συμπεριλαμβάνονται στις συνολικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών της 

Εταιρείας στις 30/06/2013 και δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στη χρηματοοικονομική 

θέση της Εταιρείας. 

Ως εκ τούτου δεν χρειάσθηκε να σχηματισθεί καμία πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία, πέραν των ήδη 

καταχωρηθέντων. 

Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία έως τις 30 Ιουνίου 2013 είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού 

ύψους € 367.847,60 που αφορούν συμμετοχή σε διαγωνισμούς για κάλυψη νέων ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων σε διάφορες εταιρείες, ΟΤΑ και ΔΕΚΟ και ποσού € 329.685,00 ως εγγύηση καλής 

πληρωμής λόγω της συμμετοχής της στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών. 

 

33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Ως συνδεμένα μέρη της Εταιρείας, θεωρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτά 

ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων Μερών».  

Η Εταιρεία δεν έχει συνδεμένες εταιρείες με την έννοια που αυτές ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 

«Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων Μερών».   

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεμένα με αυτήν μέρη καθώς και οι προκύπτουσες απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις κατά την 30 Ιουνίου 2013 έχουν ως εξής: 
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34. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Λόγω της πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα η οποία σε συνδυασμό με την συνέχιση της οικονομικής 

κρίσης διατηρεί τις πιθανότητες συστημικών επιπτώσεων στην περιουσία της Εταιρείας. Για την 

αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κινδύνων, η Διοίκηση έχει ήδη λάβει, και θα εξακολουθεί να 

λαμβάνει με βάση τις διαφαινόμενες εξελίξεις, όλα τα δυνατά μέτρα για την αποφυγή των 

επιπτώσεων από την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων έτσι ώστε να θεωρείται βέβαια η συνέχιση της 

δραστηριότητας της Εταιρείας ακόμα και μετά την εμφάνιση καταστροφικών συστημικών 

φαινομένων.  

Την 30 η Ιουλίου 2013, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, 

εξέδωσε τροποποιητικό διάταγμα (Αρ. 3) « Πρόνοιες του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας 

Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας». Το παραπάνω τροποποιητικό διάταγμα έχει ισχύ την 30η Ιουλίου 2013. 

Βάση του παραπάνω διατάγματος εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρίας 624.581 Συνήθεις Μετοχές 

ονομαστικής αξίας € 1,00 έκαστη, με ισχύ από την 30η Ιουλίου 2013. Η Εταιρεία, στις 30/06/2013, 

είχε καταχωρήσει στα βιβλία της το ποσό των € 788.934,62 ως προεγγραφές σε υπό έκδοση 

μετοχών της Τράπεζας Κύπρου. Το συγκεκριμένο ποσό αναμένεται να διορθωθεί με βάση την 

εφαρμογή του ανωτέρου τροποποιητικού διατάγματος. 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2013 που να επηρεάζουν σημαντικά 

την Οικονομική Κατάσταση και τα Αποτελέσματα της Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 30 Ιουνίου 2013 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα

Συνδεμένο Μέρος 

Αμοιβές και λοιπές παροχές Μελών Δ.Σ.   29.949,43                 -                -      120.160,24 

Αμοιβές και λοιπές παροχές Διευθυντικών 

Στελεχών 
  11.321,86         3.172,15      2.204,23    112.968,06 

Λοιπά     2.675,46       18.246,93              -      301.717,32 

Σύνολο 43.946,75 21.419,08 2.204,23 534.845,62

 31 Δεκεμβρίου 2012 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα

Συνδεμένο Μέρος 

Αμοιβές και λοιπές παροχές Μελών Δ.Σ.   29.019,97                 -                -      231.586,55 

Αμοιβές και λοιπές παροχές Διευθυντικών 

Στελεχών 

  19.185,46           463,75      3.778,68    252.949,86 

Λοιπά     1.273,29       54.984,22      2.899,52    273.867,78 

Σύνολο 49.478,72 55.447,97 6.678,20 758.404,19

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2013 
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