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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

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

έκθεση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 για την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. (η «Εταιρεία») και σας 

υποβάλλουμε προς έγκριση τις Ετήσιες 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 Εταιρία αναλαμβάνει την κάλυψη κινδύνων σε κάθε κλάδο ασφάλισης ζημιών που ασκείται στην 

Ελλάδα με ευρύτατη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων. 

Οι συνθήκες επαγγελματικής και οικονομικής – αλλά πρωτίστως ψυχολογικής – ανασφάλειας που 

δημιουργεί η οικονομική κρίση στη χώρα μας έχουν ως πρώτο «αναγνώσιμο» αποτέλεσμα τη μείωση της 

καταναλωτικής δαπάνης σε όλα τα επίπεδα και, κατά συνέπεια, και στις Ασφάλειες. Με πρώτο «θύμα» τα 

Συμβόλαια Ζωής – η εξαγορά των οποίων ανήλθε σε υψηλά ποσοστά το 2009 – και δευτερευόντως τον 

Κλάδο Ζημιών, η Κρίση συμπαρασύρει, όπως είναι αναμενόμενο, και την ασφαλιστική κατανάλωση. 

Ωστόσο, εάν ανατρέξουμε στο κλασσικό αλλά πάντα επίκαιρο, «κάθε κρίση δημιουργεί και ευκαιρίες», ο 

Ασφαλιστικός Κλάδος  θα μπορούσε με τις κατάλληλες πολιτικές, να μετατρέψει το μειονέκτημα σε 

πλεονέκτημα, αντιστρέφοντας το αρνητικό κλίμα και αναδεικνύοντας τα οφέλη μιας  κατ’ ουσίαν 

«ασφαλιστικής άμυνας» από πλευράς καταναλωτή απέναντι στην ανασφάλεια που δημιουργεί η Κρίση. 

Κατά πρώτο λόγο, τα Προγράμματα Ζωής και Υγείας (Συνταξιοδοτικά, Ιατρικής και Νοσοκομειακής 

Περίθαλψης κ.α.) μπορούν να αποτελέσουν καταφύγιο στην επερχόμενη Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση 

που αναμένεται να συρρικνώσει Συντάξεις και Περίθαλψη των Δημοσίων και Επαγγελματικών Ταμείων. 

Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές αναμένονται στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Ασφάλισης με τους 

τρεις Πυλώνες και την είσοδο των Ασφαλιστικών Εταιριών στο 2ο και τον 3ο Πυλώνα ως 

συμπληρωματικών φορέων Συνταξιοδότησης και Επικούρισης – αλλά και ως ξεχωριστών φορέων Κύριας 

Ασφάλισης για πολλούς επαγγελματικούς Κλάδους στον Ιδιωτικό Τομέα, κατά το πρότυπο των 

δυτικοευρωπαϊκών κρατών - μελών της Ε.Ε. 

Όσον αφορά τον Κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, και εδώ οι ευκαιρίες Ανάπτυξης είναι δυνατές εν 

μέσω Κρίσης, εφ’ όσον, βέβαια, η Ασφαλιστική Αγορά της διακρίνει και τις αξιοποιήσει. Ευδιάκριτη 

δυνατότητα αύξησης του Κύκλου Εργασιών προκύπτει π.χ. στις Επαγγελματικές Ασφαλίσεις, αλλά και 

στον Κλάδο Κατοικίας, με δεδομένο το γενικότερο κλίμα ανασφάλειας που υφίσταται πλέον στην 

καθημερινότητα του Έλληνα. Κλίμα το οποίο  μπορεί να λειτουργήσει τελικά υπέρ της «οχύρωσης» πίσω 

από έναν ισχυρό ασφαλιστικό παράγοντα που θα διασφαλίσει, ουσιαστικά, την ψυχολογική ηρεμία του 

δικαιούχου – πέρα από τα όποια αντικειμενικά και οικονομικά οφέλη. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, προκειμένου η Κρίση να μετατραπεί σε «ευκαιρία» 

για τον Ασφαλιστικό Κλάδο είναι αναγκαίο η Ασφάλιση να αποκτήσει επιτέλους και στην Ελλάδα την 

ορθή της έννοια, δηλαδή αυτήν της διασφάλισης των περιουσιακών και οικονομικών στοιχείων του 

δικαιούχου. 

Για να μεταστραφεί λοιπόν αυτή η Κοινή Γνώμη υπέρ της σκοπιμότητας της Ασφάλισης, για να αποκτήσει 

ο Έλληνας Ασφαλιστική Συνείδηση, για να καταφύγει, εν τέλει, ο θιγόμενος από την Κρίση πολίτης στη 
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σιγουριά ενός έντιμου Ασφαλιστικού Συμβολαίου, πρέπει ολόκληρος ο Κλάδος να δουλέψει γι’ αυτό. 

Πρέπει  να υπάρξει μια ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική με όραμα και στόχευση. Πρέπει το 

σύνολο της Ασφαλιστικής Αγοράς να απευθυνθεί στον Καταναλωτή με ευθύτητα και καθαρές προτάσεις. 

Πρέπει η Πολιτεία να αναλάβει, έτι περαιτέρω, τις ευθύνες της και να διευκολύνει τη μετάβαση από ένα 

«θολό τοπίο» σε ένα πλαίσιο σαφών κανόνων του παιχνιδιού.  Και, εν κατακλείδι, πρέπει όλοι μας, οι 

θεσμικοί και κοινωνικοί Εταίροι, δια της αξιοκρατίας  να προσπεράσουμε τους κακούς επαγγελματίες και 

να επιβραβεύσουμε τους σωστούς. 

Τους «κράτιστους», όπως έλεγαν οι παλιοί….. 

Η σφοδρή οικονομική κρίση που πλήττει κυρίως την χώρα μας αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ζώνη, 

δημιούργησε ισχυρές πιέσεις και στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά. Ιδιαίτερες πιέσεις δέχθηκε η 

παραγωγή ασφαλίστρων και ειδικότερα οι λοιπές καλύψεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αυτοκινήτων 

με απώτερο σκοπό από μέρους των πελατών, την μείωση του κόστους ασφάλισης. Επιπρόσθετα, 

μεγάλος αριθμός οχημάτων τέθηκε εκτός κυκλοφορίας λόγω παράδοσης πινακίδων κυκλοφορίας ως 

αποτέλεσμα των υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων (τέλη κυκλοφορίας, τεκμήρια διαβίωσης, έκτακτες 

εισφορές κλπ). Τέλος, λόγω της αύξησης του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρία, από το τελευταίο τρίμηνο 

του 2010, εφαρμόζει αυστηρότερες διαδικασίες διαχείρισης συνεργατών για τον περιορισμό του 

συγκεκριμένου κινδύνου. Όλα τα παραπάνω, δημιούργησαν έντονες πιέσεις στην παραγωγή 

ασφαλίστρων τόσο του κλάδου αυτοκινήτου όσο και των κλάδων λοιπών ζημιών.  

Στον αντίποδα, η αύξηση της ανεργίας σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση της τιμής των καυσίμων και 

τον περιορισμό των εισοδημάτων λόγω φορολογικών επιβαρύνσεων, οδήγησε στην μείωση των 

ατυχημάτων – ζημιών ως αποτέλεσμα της μείωσης των κυκλοφορούντων οχημάτων και ταχύτητας 

κυκλοφορίας αυτών με αποτέλεσμα την μείωση τόσο του αριθμού των ζημιών όσο και του μέσου 

κόστους αυτών.  

Στην μείωση του κόστους, όχι μόνο των αποζημιώσεων αλλά και των Γενικών Εξόδων της Εταιρίας, 

συνετέλεσαν και πλείστοι άλλοι παράγοντες, όπως η συνεχιζόμενη συνετή πολιτική διαχείρισης γενικών 

εξόδων (που αποτελεί πλέον παράδοση για την Εταιρία) όπως και αυστηρή εφαρμογή πολιτικών και 

διαδικασιών με κύριο προσανατολισμό την προστασία της εταιρείας από κακόβουλες ενέργειες, την 

μείωση των κινδύνων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και περιουσίας και – κυρίως – την υψηλή ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες.  

Η Εταιρεία, με βάση τα παραπάνω, το έτος 2011 παρουσίασε μείωση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 

10,83%, έναντι μείωσης του κλάδου κατά 6,1%, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. 

Τα προ φόρων αποτελέσματα της Εταιρείας κατά το έτος 2011 ανήλθαν σε Ευρώ 1.120.660 (2010: 

κέρδη Ευρώ 7.686.408) και τα κέρδη μετά από φόρους σε Ευρώ 359.993 (2010: κέρδη 5.855.103). Τα 

λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη ύψους Ευρώ 370.842 (2010: κέρδη 0), 

με αποτέλεσμα τα συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους να ανέρχονται σε ποσό κέρδους ύψους Ευρώ 

730.835 (2010: κέρδος 5.855.103). 

Τα αποτελέσματα του 2011 συμπεριλαμβάνουν και την ζημία από την συμμετοχή στο πρόγραμμα 

απομείωσης του Ελληνικού Χρέους PSI II που ανήλθε σε Ευρώ 5.528.745 

Η επιχειρησιακή στρατηγική του 2011 βασίστηκε σε τρεις βασικούς πυλώνες: 

1. Τιμολόγηση & διαχείριση χαρτοφυλακίων 

2. Διαχείριση αποζημιώσεων 

3. Άρτια επιχειρησιακή οργάνωση 
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Τιμολόγηση και διαχείριση χαρτοφυλακίων 

Η Εταιρία, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την οικονομική κρίση που διανύει η χώρα, αλλά με γνώμονα 

πάντα την διατήρηση της φερεγγυότητάς της σε υψηλά επίπεδα και την ενίσχυση των κεφαλαίων της 

μέσω υψηλής κερδοφορίας στα πλαίσια της πορείας προς την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών SOLVENCY II, δεν προέβη σε μεταβολή των τιμολογίων της.  

Αντίθετα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάληψη κινδύνων με ενίσχυση των διαδικασιών και των 

ελέγχων των προς ασφάλιση αντικειμένων.  

Η Διαχείριση Χαρτοφυλακίων αποτέλεσε  ιδιαίτερα σημαντικό σημείο για την επίτευξη των στόχων καθώς 

λήφθηκαν μέτρα περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου και περιορισμού της έκθεσης στον συγκεκριμένο 

κίνδυνο. Συγκεκριμένα, και με την σύμφωνη γνώμη των συνεργατών, η Εταιρία έθεσε συγκεκριμένα 

επίπεδα – ‘’πλαφόν’’ – παραγωγής υιοθετώντας σε κάθε επίπεδο και αντίστοιχες εγγυήσεις διασφάλισης 

(προσωπικές και κυρίως εμπράγματες στο ύψος του εκτεθειμένου πιστωτικού κινδύνου). Η αυστηρές 

διαδικασίες συναλλαγών σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης βασισμένης κυρίως στην 

προσωπική επαφή και στην χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών, απόφεραν αποτελεσματική συγκράτηση 

των επισφαλειών. Επί πλέον, στην νομική υπηρεσία της Εταιρίας, λειτουργεί από το 2011 ανεξάρτητο 

τμήμα νομικής εποπτείας συμβάσεων.  

 

Διαχείριση Αποζημιώσεων 

 

Το σύνθημα έγινε πράξη. ‘’Πάνω απ’ όλα ο Άνθρωπος’’ είναι το σλόγκαν της Εταιρίας και ο στόχος 

ταχείας εξυπηρέτησης των δικαιούχων αποζημιώσεων υλοποιήθηκε μέσα από μία σειρά ενεργειών όπως: 

Α) Νέο μηχανογραφικό πρόγραμμα προηγμένης διαχείρισης αποζημιώσεων 

Β) Συνεχείς εκπαιδεύσεις προσωπικού σε θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης συναλλασσομένων 

Γ) Δημιουργία Διεύθυνσης Αποζημιώσεων Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδας με έδρα την Αθήνα 

Δ) Αύξηση προσωπικού τμήματος Αποζημιώσεων 

Ε) Νέες διαδικασίες με βάση το νέο μηχανογραφικό πρόγραμμα και την διάρθρωση της Διεύθυνσης 

Αποζημιώσεων 

ΣΤ) Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων για τον εντοπισμό της Ασφαλιστικής Απάτης. 

Ζ) Πληρωμή εντός 3 ημερών από την ολοκλήρωση του φακέλου ζημίας (σε περιπτώσεις 

απομακρυσμένης κατοικίας του δικαιούχου, η παραλαβή της αποζημίωσης μπορεί να καθυστερήσει το 

πολύ 2 μέρες επί πλέον) 

Η) Δίκτυο συνεργαζομένων συνεργείων που συνεχώς διευρύνεται για την άμεση και χωρίς κόστος 

εξυπηρέτηση των παθόντων. 

Θ) Σταθερό δίκτυο πραγματογνωμόνων και άμεση διεκπεραίωση εργασιών μέσω αυτοματοποιημένου 

συστήματος μηχανογράφησης που λειτουργεί στο διαδίκτυο. 

 

Επιχειρησιακή Οργάνωση 

 

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

θεμάτων της εταιρείας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το τεχνικό συμβούλιο αποτελείται από 

τους: 

Ιωάννης Βοτσαρίδης Διευθύνων Σύμβουλος 

Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

Γεωργία Χρηστίδου – Καραηλία Διευθύντρια Διαχείρισης 

Βασίλειος Νικολαίδης Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου 

Δημήτρης Παπαδόπουλος - Τσαγιάννης Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας 

Αθανάσιος Πρόϊος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 

Κατερίνα Ιωαννίδου Διευθύντρια Παραγωγής 

Παναγιώτης Βοτσαρίδης Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύων 

Χρήστος Μπαρής Διευθυντής Μηχανογράφησης 

 

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

- 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 και την Διευθύντρια Διαχείρισης. Στην επιτροπή συμμετέχει 

και το μέλος του Δ.Σ. μηχανικός κος Τουφεξής. 

- 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 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 Εταιρίας. 

 

Τέλος, σημαντική είναι η επέκταση της πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008 σε όλες τις βασικές 

λειτουργίες της Εταιρίας που ξεκίνησε το 2011 και ολοκληρώθηκε με την λήψη του σχετικού 

πιστοποιητικού τον Ιανουάριο του 2012 

 

Οικονομικά Αποτελέσματα 

Παράλληλα βασικός προσανατολισμός του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί η σταδιακή αύξηση 

απόδοσης του δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 20.784.307 και 

υπερκαλύπτουν το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για το 2011. Ο δείκτης απόδοσης Ιδίων 

Κεφαλαίων για το 2011 ανήλθε σε Ευρώ 5,48%. 
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Η πορεία της Εταιρίας 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 ανήλθε το 2011 σε Ευρώ 

45.946.034 έναντι Ευρώ 52.795.797 χιλ. το 2010. 

Σημειώνεται ότι τα εγγεγραμμένα μικτά ασφάλιστρα και δικαιώματα ανήλθαν το 2011 σε Ευρώ 

45.295.172. έναντι Ευρώ 50.795.773 το 2010. Μειώθηκαν δηλαδή κατά Ευρώ 5.500.600 ποσοστό 

10,83%. 

Η αρνητική αυτή εξέλιξη οφείλεται κυρίως στις περικοπές καλύψεων από τους ασφαλισμένους στα 

συμβόλαιά τους λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Συνολικά ο Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων κατέχει περίπου το 77,30% του γενικού 

χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2011 μειώθηκαν κατά 5,02% σε 

σχέση με το 2010. 

Τα συνολικά έσοδα επενδύσεων ανήλθαν σε ποσό ζημιάς Ευρώ 158.649 το 2011, έναντι ποσού κερδών 

Ευρώ 259.922. το 2010. 

Οι καταβληθείσες (μικτές) αποζημιώσεις ανήλθαν το 2011 σε ποσό Ευρώ 19.059.335 έναντι ποσού Ευρώ 

19.463.394 το 2010. 

Οι Δουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής (αφαιρουμένων των προμηθειών από αντασφαλιστές) ανήλθαν 

το 2011 σε ποσό Ευρώ 7.660.969 έναντι ποσού Ευρώ 9.382.272 το 2010. 

Η μεταβολή (αύξηση) των Ασφαλιστικών Προβλέψεων Ιδίας Κράτησης ανήλθε το 2011 σε ποσό Ευρώ 

2.901.302 έναντι ποσού Ευρώ 9.450.816 το 2010. 

Τα Λειτουργικά Έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν το έτος 2011 στο ποσό Ευρώ 4.399.613 έναντι ποσού 

Ευρώ 4.597.408 το 2010. 

Τα Λοιπά Έξοδα ανήλθαν το 2011 σε ποσό Ευρώ 2.818.080 έναντι ποσού Ευρώ 10.924 το 2010. 

Η ζημία από την υποτίμηση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια του PSI II 

υπολογίστηκε σε ευρώ 5.528.745 και επιβάρυνε εξ ολοκλήρου τα αποτελέσματα του 2011. 

Η Εταιρεία με την απόφαση της Διοίκησης για αναδιάρθρωση στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των 

εμπορικών διαδικασιών της, της δημιουργίας ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου που θα περιλαμβάνει 

την εφαρμογή αυτοματισμών, την τυποποίηση προϊόντων και διαδικασιών, στοχεύει σε σημαντικά οφέλη 

για το έτος 2012. 

Η Διαχείριση Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών κινδύνων διεξάγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

και αναλύεται στην σελίδα 32. 

 

Μεταγενέστερα Γεγονότα 

Είναι ορατός ο κίνδυνος από την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα η οποία σε συνδυασμό με την 

επιδείνωση της οικονομικής κρίσης αυξάνει τις πιθανότητες καταστροφικών συστημικών επιπτώσεων 

στην περιουσία της εταιρίας. Για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κινδύνων, η Διοίκηση της 

Εταιρίας έχει ήδη λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την αποφυγή των επιπτώσεων από την ύπαρξη τέτοιων 

φαινομένων με μεταφορά μέρους των επενδύσεων της Εταιρίας σε ασφαλέστερες αγορές έτσι ώστε να 
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θεωρείται βέβαια η συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας ακόμα και μετά την εμφάνιση 

καταστροφικών συστημικών φαινομένων. Θεωρούμε δε, ότι η φερεγγυότητά μας θα διατηρηθεί στα ίδια 

υψηλά επίπεδα. 

Ο δείκτης φερεγγυότητας την 31η Μαρτίου 2012 υπολογίζεται στα 2,39 (αυξημένος κατά 26,46% σε 

σχέση με την 31/12/2011). 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η είσοδος στο Δ.Σ. της Εταιρίας το 2012 του Καθηγητού Οργάνωσης & 

Διοίκησης Επιχειρήσεων Δημητρίου Ξουρή Ph.D. στην θέση του Προέδρου και του Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού κου Γεωργίου Τουφεξή ως μέλους (σε αντικατάσταση των κ.κ. Θεοδώρου Γλιά και Βασιλείου 

Νικολαίδη ο οποίος ανέλαβε από τον Ιούνιο του 2011 την θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου) 

 

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 Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2011 υπολογίζεται στο 1,89. 

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 2012 έχει τις ακόλουθες προτεραιότητες: 

1. Αύξηση εργασιών πρόσκτησης κατά 10% (επαναφορά στα επίπεδα του 2010) 

2. Διατήρηση κερδών στα επίπεδα του 2011 (με απορρόφηση της ζημίας από το PSI II) 

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

4. Αύξηση του ανθρωπίνου δυναμικού με διατήρηση γενικών εξόδων στα ίδια επίπεδα με το 2011 

5. Διατήρηση της υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών. 

6. Ολοκλήρωση εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρίας 

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

Αρχή και το επερχόμενο θεσμικό πλαίσιο SOLVENCY II. 

Οι προαναφερθείσες ενέργειες θα βελτιώσουν το αποτέλεσμα της λειτουργίας μας με την προσδοκία ενός 

κερδοφόρου 2012. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Τα αποτελέσματα-κέρδη της χρήσεως μετά φόρων ανέρχονται σε Ευρώ 730.835. 

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

των στόχων και στην πρόοδο της Εταιρείας το 2011, και ιδιαιτέρως στους Πελάτες, το Προσωπικό και 

τους Συνεργάτες. 

 

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2012 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής της 31ης 

Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 

ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 

τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 

τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 

εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές 

της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Άλλο Θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις της  εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 είχαν 

ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με έμφαση την 3η Μαΐου 2011 

επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας της μη διενέργειας πρόβλεψης 

για απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ύψους 2,14 εκατ. € περίπου τις οποίες η εταιρεία θεωρούσε 

εισπράξιμες, για την τελευταία αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας, η οποία έγινε την 

χρήση 2007, καθώς και για την μη διενέργεια προβλέψεων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008 

έως 2010. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα 

άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Σωτήρης Α. Κωνσταντίνου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

 

ΕΣΟΔΑ Σημειώσεις  1/1-31/12/11  1/1-31/12/10 

Δουλευμένα μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 5 45.946.034,23        52.795.796,85        

Εκχωρημένα ασφάλιστρα 6 (2.298.678,21)        (2.464.497,05)        

Καθαρά δουλευμένα ασφάλιστρα 43.647.356,02      50.331.299,80      

Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση Επενδύσεων Ακινήτων 7 (1.229.919,22)        (320.728,85)           

Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση Επενδύσεων Αξιογράφων 8 (7.811.910,68)        (769.881,96)           

Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση Επενδύσεων 9 (75.750,31)             (237.919,30)           

Έσοδα επενδύσεων 10 2.943.228,13          1.453.305,60          

Λοιπά έσοδα 11 486.958,66            135.146,84            

Σύνολο Επενδύσεων και λοιπών εσόδων (5.687.393,42)       259.922,33            

Σύνολο Εσόδων (α) 37.959.962,60      50.591.222,13      

ΕΞΟΔΑ

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων 12 (19.059.335,25)       (19.463.393,90)       

Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων 13 (2.901.304,51)        (9.450.816,18)        

Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής 14 (7.660.969,30)        (9.382.272,45)        

Λειτουργικά έξοδα 15 (4.399.613,17)        (4.597.407,75)        

Λοιπά έξοδα 16 (2.818.080,63)        (10.923,83)             

Σύνολο Εξόδων (β) (36.839.302,86)     (42.904.814,11)     

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (α)+(β) 1.120.659,74         7.686.408,02         

Φόρος εισοδήματος 17 (760.667,06)           (1.831.305,47)        

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (1) 359.992,68            5.855.102,55         

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Κέρδος /(Ζημιά) από επανεκτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενου 

ακινήτου (2)
18 370.841,92 -                          

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα Χρήσης (1)+(2) 730.834,60 5.855.102,55



 
 

13 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

Σημειώσεις  31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  18               5.191.444,30              4.972.133,01 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 19                     7.316,55                  30.171,24 

 Επενδύσεις σε ακίνητα 20              16.249.226,89             16.422.998,47 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 21              22.688.635,25             15.587.228,21 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17               1.724.658,03                            -   

 Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 22              13.883.315,59             15.739.144,17 

 Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 23                  428.262,32                            -   

 Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες                   19.626,95                  33.006,53 

Προμήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων 24               2.346.573,85              2.581.767,88 

 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 25               2.114.616,37              1.942.903,21 

 Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 26              27.621.335,18             33.394.397,16 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ              92.275.011,28             90.703.749,88 

 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Ίδια κεφάλαια 

 Μετοχικό Κεφάλαιο 27              10.955.068,08             10.955.068,08 

 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 27                     7.987,77                    7.987,77 

 Αποθεματικά 27               9.004.093,77              7.369.176,57 

 Αποτελέσματα εις νέον 27                  817.157,85              1.795.408,83 

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων              20.784.307,47             20.127.641,25 

 Υποχρεώσεις 

 Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 28                  302.532,89                 247.090,77 

 Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες                     9.023,77                            -   

 Προβλέψεις 29                  439.176,61                 166.979,33 

 Λοιπές Υποχρεώσεις 30               7.483.072,64              9.567.398,05 

 Σύνολο υποχρεώσεων                8.233.805,91               9.981.468,15 

 Ασφαλιστικές προβλέψεις 

 Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 31              14.073.293,84             14.724.155,93 

 Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 31              39.760.650,60             40.308.684,36 

 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 31               9.422.953,46              5.561.800,19 

 Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων              63.256.897,90             60.594.640,48 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ               92.275.011,28             90.703.749,88 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

 Μετοχικό 

κεφάλαιο 

 Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο  Αποθεματικά  Κέρδη εις νέον 

 Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010   10.955.068,08                         7.987,77  5.273.542,51     (290.059,66)   15.946.538,70 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου                    -                                -                    -      (1.674.000,00)     (1.674.000,00)

Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης 2010                    -                                -      2.095.634,06     3.759.468,49      5.855.102,55 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010   10.955.068,08                         7.987,77  7.369.176,57    1.795.408,83   20.127.641,25 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011   10.955.068,08                         7.987,77  7.369.176,57    1.795.408,83   20.127.641,25 

 Κέρδος/(Ζημία) από επανεκτίμηση Ιδιοχρησιμοποιούμενου Ακινήτου                         -                                        -         370.841,92                        -           370.841,92 

 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις απευθείας στα Ίδ.Κεφάλαια                         -                                        -         (74.168,38)                        -           (74.168,38)

Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης 2011                    -                                -      1.338.243,66      (978.250,98)         359.992,68 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011   10.955.068,08                         7.987,77  9.004.093,77       817.157,85   20.784.307,47 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές στα λειτουργικά 

περιουσιακά στοιχεία

Κέρδη προ φόρων 1.120.659,74           7.686.408,02           

Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις 230.230,51              208.623,09              

Τόκοι χρεωστικοί 8.675,64                 8.000,00                 

(Κέρδη)/Ζημιές από αποτίμηση Επενδυτκών Ακινήτων 1.229.919,22           320.728,85              

(Κέρδη)/ Ζημιές από αποτίμηση Επενδύσεων Αξιογράφων 7.811.910,68           769.881,96              

Ασφαλιστικές Προβλέψεις 2.901.304,51           1.876.840,29           

Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως 2.818.080,63           -                        

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές 

στα λειτουργικά περουσιακά στοιχεία 16.120.780,93        10.870.482,21         

Μεταβολές σε λειτουργικά περουσιακά στοιχεία

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (7.344.323,38)          2.614.178,21           

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (939.017,88)             3.853.594,50           

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 7.837.439,67           17.338.254,92         

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές άυλων και ενσώματων πάγιων περουσιακών στοιχείων (579.857,68)             (148.541,48)             

(Αγορές)/Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων (1.056.147,64)          (2.685.136,80)          

Πωλήσεις άυλων και ενσώματων πάγιων περουσιακών στοιχείων 32.125,51               -                        

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων (15.540.093,58)        (7.051.104,24)          

Πωλήσεις χρηματοοικονομκών στοιχείων 598.919,25              3.851.619,16           

Εισροές/ (Εκροές) Λοιπών επενδύσεων 2.579.164,59           953.388,78              

Εσοδα επενδύσεων (ενοικίων) 364.063,54              379.916,82              

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (13.601.826,01)       (4.699.857,76)         

Τόκοι χρεωστικοί (8.675,64)                (8.000,00)                

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (8.675,64)                 (8.000,00)                 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών (5.773.061,98)         12.630.397,16         

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών αρχής χρήσεως 33.394.397,16        20.764.000,00         

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών τέλους χρήσεως 27.621.335,18        33.394.397,16         
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 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 και θα χαρακτηρίζεται εφεξής ως «η Εταιρεία». 

 

Η διάρκεια της εταιρίας 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. 

 

Η εταιρεία ελέγχεται σε ετήσια βάση από Ορκωτούς Λογιστές - Ελεγκτές. Τον τακτικό έλεγχο, βάσει της 

Ελληνικής νομοθεσίας, διενήργησε για την χρήση 2011 η εταιρεία Grant Thornton. Τον αντίστοιχο 

έλεγχο για την χρήση 2010 διενήργησε η εταιρεία Prime Audit. 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής: 

1. Δημήτριος Ξουρής Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Βοτσαρίδης Διευθύνων Σύμβουλος 

3. Γεωργία Βοτσαρίδου Αντιπρόεδρος  

4. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης Μέλος 

5. Παναγιώτης Βοτσαρίδης Μέλος 

6. Γεώργιος Τουφεξής Μέλος 

Το ανωτέρω διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του έχουν επιλεγεί από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στης 27 Ιουνίου του έτους 2008, λαμβάνοντας υπόψη και 

την αντικατάσταση 2 μελών η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 14 Μαρτίου 2012 (ΦΕΚ 

αρ. φυλ. 3294/14.5.2012). 

Η διάρκεια της θητείας του υπάρχοντος διοικητικού συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη και λήγει με την 
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Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του  2013 με 

δυνατότητα επανεκλογής. 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο την 30η Απριλίου 2012 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της Εταιρείας. 

1.2 Φορέας εποπτείας 

 

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. 

 

Η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις προβλεπόμενες από τον νόμο υποχρεώσεις της για ασφαλιστική 

τοποθέτηση και περιθώριο φερεγγυότητας με 31/12/2011. Την 31/12/2011 τα περιουσιακά στοιχεία για 

ασφαλιστική τοποθέτηση ανήλθαν σε 67,075 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις σε 63,257 εκατ. ευρώ 

(έγγραφό μας 462/10.1.2011 προς Τράπεζα της Ελλάδος). 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των Διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον 

κανονισμό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύουν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011.  

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 Οικονομικών Καταστάσεων είναι η αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going 

concern), και χρησιμοποιήθηκε το ιστορικό κόστος με εξαίρεση τα ενσώματα και επενδυτικά περιουσιακά 

στοιχεία που αφορούν οικόπεδα και κτίρια, τα αξιόγραφα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, για τα οποία η εταιρεία χρησιμοποίησε ως 

βάση αποτίμησης της εύλογες αξίες τους. 

Η εταιρεία εφάρμοσε τις ίδιες λογιστικές πολιτικές το 2011 σε σχέση με το 2010 για την αναγνώριση και 

αποτίμηση των υποχρεώσεων της από ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Αμέσως παρακάτω αναλύονται λεπτομερώς οι λογιστικές πολιτικές της εταιρείας. Στις περιπτώσεις που 

υπάρξουν αποκλίσεις από τις παρακάτω λογιστικές αρχές λόγω συγκεκριμένων γεγονότων που τις 
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επιβάλουν, γίνονται οι ανάλογες γνωστοποιήσεις στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσης που αυτές αφορούν. 

Τα ποσά στις Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα 

της Εταιρείας. 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

Οι ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων του 2011 παρουσιάζονται παρακάτω:  

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

Στην κατηγορία των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται οικόπεδα, κτίρια, μεταφορικά 

μέσα και λοιπός πάγιος εξοπλισμός (έπιπλα, Η/Υ κτλ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση 

για την επίτευξη του λειτουργικού σκοπού της. Σε περίπτωση που κάποιο ενσώματο περιουσιακό στοιχείο 

έχει μικτή χρήση, δηλαδή ιδιοχρησιμοποίηση αλλά παράλληλα εξυπηρετεί και επενδυτικό σκοπό τότε 

κατατάσσεται ανάλογα με το ποιος από τους δυο σκοπούς καλύπτεται περισσότερο από την χρήση του. 

Στην κατηγορία γήπεδα - κτίρια κάθε στοιχείο αποτιμάται αρχικά στην αξία κτήσεως του, δηλαδή το 

ιστορικό κόστος. Στη συνέχεια, για ορθότερη απεικόνιση της οικονομικής αξίας των ακινήτων αυτών, 

ανά περιόδους διενεργείται εκτίμηση της εύλογης - αγοραίας αξίας των ακινήτων αυτών από 

ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές. 

Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή της αξίας των ενσώματων ακινήτων πιστώνονται 

στο αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, το οποίο βρίσκεται στα Ίδια 

Κεφάλαια. Αντιστρόφως, οι μειώσεις αξίας που προκύπτουν από τις αναπροσαρμογές μειώνουν το 

αποθεματικό αυτό. 

Τυχόν δαπάνες οι οποίες αποτελούν άμεσα σχετιζόμενο έξοδο απόκτησης ενός οικοπέδου - κτιρίου όπως 

είναι οι φόροι μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά έξοδα, μεσιτικές αμοιβές κτλ. προσαυξάνουν την αξία 

κτήσης του. 

Ως ενσώματα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ασχέτως από την 

μελλοντική χρήση του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου. Αυτές αποτιμώνται με βάση το ιστορικό 

κόστος, δηλαδή το κόστος που έχει καταβάλλει η εταιρεία ως το τρέχον στάδιο κατασκευής του. Δεν 

διενεργούνται αποσβέσεις σε αυτού του είδους τα ενσώματα στοιχεία. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με 

την ολοκλήρωσή τους και την έναρξη χρήσης αυτών για παραγωγικούς η επενδυτικούς σκοπούς. 

Όταν ολοκληρωθούν, τότε μεταφέρονται είτε στους ανάλογους λογαριασμούς των ενσώματων 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. οικόπεδα, κτίρια) εάν η χρήση προβλέπεται να εξυπηρέτηση λειτουργικούς 

σκοπούς της εταιρείας είτε στις επενδύσεις σε πάγια, εάν πρόκειται για επένδυση. Ως αρχική αξία αυτών 

των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων λογίζεται το ιστορικό κόστος ολοκλήρωσής τους. Μετέπειτα 

όμως, εάν πρόκειται για οικόπεδο ή κτίριο η αξία του αναπροσαρμόζεται όπως αναφέρεται και 

παραπάνω. 

Οι λοιπές κατηγορίες ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, μεταφορικά 

μέσα) αποτιμώνται στην ιστορική αξία κτήσης τους, μείον τις αναλογούσες αποσβέσεις. 

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μεταγενέστερα της απόκτησης ενός ενσώματου περιουσιακού 

στοιχείου, με σκοπό την επαύξηση της μελλοντικής αξίας και παραγωγικής ικανότητας του δύνανται να 
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κεφαλαιοποιούνται. Σε κάθε άλλη περίπτωση (π.χ. δαπάνες συντήρησης παγίου κτλ.) οι δαπάνες 

μεταφέρονται και βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης που αφορούν. 

Οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων είναι οι εξής:  

  

Είδος Πάγιου Στοιχείου  Συντελεστής Απόσβεσης 

Κτίρια 33 έτη 

Μεταφορικά μέσα 9 έτη 

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 5 έτη 

 

Χρησιμοποιείται η μέθοδος της σταθερής ετήσιας απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, 

όπως αυτή καθορίζεται από την διοίκηση.  

Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν με την έναρξη της χρησιμοποίησης 

τους και παύουν με την πώληση η την απόσυρσή τους από την παραγωγική διαδικασία. Επιπρόσθετα, σε 

ότι αφορά κυρίως τις αποσβέσεις των κτιρίων, αυτές δύνανται να σταματήσουν εάν το λογιστικό 

υπόλοιπο που έχει διαμορφωθεί μετά τις αποσβέσεις πλέον δεν αντανακλά την πραγματική 

εναπομένουσα οικονομική αξία του παγίου. Η διοίκηση κρίνει ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 

καλύτερη απεικόνιση της αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχειών. Σε ετήσια βάση η διοίκηση 

εξετάζει εάν συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις. Εάν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις γίνεται σχετική 

γνωστοποίηση στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Στις περιπτώσεις εκποίησης ενσώματων 

στοιχείων ενεργητικού, τα κέρδη η οι ζημίες υπολογίζονται ως εξής. Στην αξία εκποίησης (τιμή πώλησης) 

προστίθεται η λογιστική αξία κτήσεως (ιστορικό κόστος κτήσης προσαυξημένο με τυχόν αναπροσαρμογές 

αξίας) και αφαιρούνται οι συσσωρεμένες αποσβέσεις των στοιχείων αυτών. Το αποτέλεσμα βαρύνει τα 

αποτελέσματα χρήσης της περιόδου που αυτό αφορά. 

Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

Η Ελληνική νομοθεσία η οποία διέπει την λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 

προβλέπει την επένδυση ποσοστού έως 40% των αποθεμάτων σε ακίνητα. Η εταιρεία έχει επενδύσει το 

25,07% των αποθεματικών της σε ακίνητα. 

Τα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί με σκοπό την επένδυση περιλαμβάνουν ιδιόκτητα γήπεδα και οικόπεδα, 

τα οποία κατέχονται με σκοπό την είσπραξη μισθωμάτων και την αποκόμιση κεφαλαιακών κερδών. Η 

καταχώρηση της αξίας των επενδύσεων αυτών γίνεται αρχικά με την αξία κτήσης τους και από εκεί και 

πέρα ανά χρονικά διαστήματα που κρίνει η διοίκηση της εταιρείας αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 

βάσει εκτιμήσεων ανεξάρτητων εγκεκριμένων εκτιμητών. Οι τυχόν αλλαγές που προκύπτουν από τις 

εκτιμήσεις αυτές αναπροσαρμόζουν τις εύλογες αξίες των ακινήτων και τα αποτελέσματα χρήσης. 

Εάν ένα ακίνητο της κατηγορίας αυτής αλλάξει χρήση και γίνει ιδιοχρησιμοποιούμενο, μεταφέρεται στα 

ενσώματα πάγια στοιχεία με βάση την αξία που έχει την συγκεκριμένη χρονική περίοδο (αξία κτήσης 

προσαυξημένη με την τυχόν αξία αναπροσαρμογής). 

 

Σε ότι αφορά της λοιπές λογιστικές πολιτικές, ακολουθούνται οι ίδιες με αυτές των ενσώματων πάγιων 

στοιχείων. 
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Στα Άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα, τα οποία αποτιμώνται 

στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 4 χρόνια. 

 

 

Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 

Όπως και στην περίπτωση των επενδύσεων σε ακίνητα, η νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, προβλέπει ένα ποσοστό της τάξης μέχρι 30% από τα 

ασφαλιστικά αποθέματα, να επενδύεται σε χρηματοοικονομικά στοιχεία (ομόλογα, μετοχές κτλ., εκτός 

αμοιβαίων κεφαλαίων). Η εταιρεία έχει επενδύσει συνολικά το 7,61% των ασφαλιστικών αποθεματικών 

της σε τέτοια προϊόντα. Επίσης η εταιρεία έχει επενδύσει συνολικά το 23,01% των ασφαλιστικών 

αποθεμάτων σε αμοιβαία κεφάλαια. 

Όλα τα χρηματοοικονομικά αξιόγραφα που έχει η εταιρεία στην κατοχή της διαπραγματεύονται σε 

οργανωμένες αγορές. 

 

Τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά προϊόντα καταχωρούνται από την εταιρεία ως αξιόγραφα που 

προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση. Η απόφαση για την ταξινόμηση αυτή των επενδύσεων 

λαμβάνεται αρχικά κατά τον χρόνο απόκτησής τους και επανεξετάζεται στην περίοδο κλεισίματος κάθε 

οικονομικής κατάστασης. Η επανεξέταση αυτή δύναται να γίνει επίσης οποτεδήποτε κρίνει η διοίκηση ότι 

πρέπει να γίνει εάν συντρέχουν καταστάσεις, οι οποίες επηρεάζουν τις επενδύσεις αυτές ή γίνει αλλαγή 

της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας. 

 

Τα ομόλογα έχουν μακροπρόθεσμη λήξη (πέραν του ενός έτους) και συγκεκριμένη ονομαστική αξία η 

οποία και πληρώνεται στον χρόνο λήξης τους. Η πολιτική της εταιρείας είναι κατά τον χρόνο αγοράς 

τους, αυτά να καταχωρούνται στο κόστος κτήσης τους (ονομαστική αξία), χωρίς να περιλαμβάνονται σε 

αυτά τυχόν έμμεσα έξοδα που σχετίζονται με αυτά και τα οποία επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της 

οικονομικής περιόδου που έλαβαν χώρα. Κατά τον χρόνο λήξης τους (ρευστοποίηση τους) γίνεται η 

σχετική αποτίμηση, και τα τυχόν έσοδα η έξοδα που προκύπτουν βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης 

αυτής. Τα ετήσια έσοδα από τόκους που προκύπτουν από αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

αναγνωρίζονται στην χρήση που λαμβάνουν χώρα. 

 

Τα αμοιβαία κεφάλαια και οι μετοχές σε αντίθεση με τα ομόλογα δεν έχουν ονομαστική αξία και 

διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών με μεταβλητά επιτόκια και επιδόσεις. Αρχικά αυτά 

καταχωρούνται στην αξία κτήσης τους. Τα τυχόν έμμεσα έξοδα που σχετίζονται με την κτήση τους 

αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως αναφέρεται παραπάνω στα ομόλογα. Μετά την αρχική 

καταχώρηση βάσει του κόστους κτήσης, η αποτίμησή τους σε ετήσια βάση γίνεται βάσει της εύλογης 

αξίας τους. Δεδομένου ότι πρόκειται για χρηματοοικονομικά και η απόδοσή τους είναι ιδιαίτερα 

μεταβλητή, αποτελεί επιλογή της διοίκησης ως εύλογη αξία να λογίζεται η τρέχουσα τιμή τους. Τυχόν 

κέρδη η ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμηση αυτή βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης στην 

οποία πραγματοποιείται η αποτίμηση. 

 

Στην περίπτωση των μετοχών που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο Αξιών, αυτές αναγνωρίζονται 

κατά την ημερομηνία της αγοράς τους και καταχωρούνται στο κόστος κτήσης τους, χωρίς σε αυτά να 

περιλαμβάνονται τα λοιπά άμεσα έξοδα κτήσης τους τα οποία επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της 

οικονομικής περιόδου που έλαβαν χώρα. Στην συνέχεια οι επενδύσεις αυτές αποτιμούνται στην εύλογη 
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αξία τους, δηλαδή την τρέχουσα αξία του προϊόντος στην αγορά αυτή. Όπως και στα ανωτέρω 

χρηματοοικονομικά προϊόντα οι τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση (κέρδη η ζημίες) 

βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης στα οποία πραγματοποιήθηκε η αποτίμηση. 

 

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. 

 

Απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις της εταιρείας χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Τις απαιτήσεις από συνεργαζόμενους 

ασφαλιστικούς πράκτορες (χρεώστες ασφαλίστρων) και τις απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες. Οι 

συνεργαζόμενοι ασφαλιστικοί πράκτορες (χρεώστες ασφαλίστρων) είναι αυτοί οι οποίοι φέρνουν νέους 

ασφαλισμένους στην εταιρεία ή ανανεώνουν παλαιότερα ασφαλιστικά συμβόλαια έναντι μιας 

συμφωνημένης προμήθειας, και όταν εισπράττουν τα ασφάλιστρα οφείλουν να τα αποδώσουν στην 

εταιρεία. Οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν και την πλειοψηφία των απαιτήσεων σε ετήσια βάση για την 

εταιρεία και αναγνωρίζονται λογιστικά με την σύνταξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

 

Η διοίκηση σε τακτά διαστήματα εξετάζει εάν οι απαιτήσεις αυτές υπόκεινται σε απομείωση της αξίας 

τους βάσει αντικειμενικών ενδείξεων, όπως είναι η σημαντική καθυστέρηση σε πληρωμές, η 

αντικειμενική οικονομική δυσχέρεια του χρεώστη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την 

εταιρεία για διάφορους λόγους, χρεωκοπία κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις για καλύτερη απεικόνιση της 

οικονομικής κατάστασης οι απαιτήσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς και παρακολουθούνται 

ξεχωριστά ασχέτως του εάν η εταιρεία κινηθεί νομικά η όχι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο για την 

ανάκτηση αυτών η μέρους αυτών. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει ξεχωριστό δικό της νομικό 

τμήμα το οποίο παρακολουθεί τις απαιτήσεις αυτές και προβαίνει σε δικαστικές ενέργειες για την 
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είσπραξή τους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την διοίκηση. Σημειώνεται, ότι στις περιπτώσεις 

τέτοιων οφειλών, βασική πολιτική της εταιρείας είναι η επίτευξη ενός δίκαιου και λειτουργικού 

συμβιβασμού μεταξύ της εταιρείας και του οφειλέτη, και μονό εάν αυτό δεν είναι εφικτό προκρίνεται η 

χρήση δικαστικών μέσων. 

Πέραν των παραπάνω, η εταιρεία, για την διασφάλιση των απαιτήσεων, έχει θεσπίσει την παροχή 

εγγυήσεων, εμπράγματων και άλλων, στα πλαίσια ενός κανονισμού συνεργασίας. Ο βαθμός εγγύησης 

του χρεώστη, κλιμακώνεται με βάση το ύψος των συνολικών του τρεχουσών υποχρεώσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των άληκτων αξιόγραφων). 

 

Επιπρόσθετα, εάν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι από τους οποίους να συνάγεται ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν 

δύναται να εισπραχτούν (π.χ. χρεωκοπία, έλλειψη ακίνητων στοιχείων που δύναται να διεκδικηθούν) 

τότε διαγράφονται βαρύνοντας τα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία έγινε η διαγραφή. 

Στην περίπτωση που κάποια απαίτηση που έχει χαρακτηριστεί ως επισφαλής εισπραχθεί, τότε αυτή 

μεταφέρεται από τους λογαριασμούς επισφαλειών στις απαιτήσεις. Αντίστοιχα, εάν κάποια απαίτηση η 

οποία έχει διαγραφεί εισπραχθεί σε μεταγενέστερη χρήση, αυτή αναγνωρίζεται και προσαυξάνει τα 

αποτελέσματα της χρήσης στην οποία εισπράχθηκε. 

 

Σε ότι αφορά τις απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες αυτές αφορούν απαιτήσεις από ενοίκια, 

διεκδικούμενα ποσά από ζημίες που πληρώθηκαν και λοιπές απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές 

αναγνωρίζονται λογιστικά με την έκδοση των σχετικών νομικών εγγράφων μεταξύ της εταιρείας και του 

συμβαλλόμενου χρεώστη. Σε ότι αφορά την τυχόν απομείωση της αξίας τέτοιων απαιτήσεων ισχύουν τα 

ανωτέρω που αφορούν τους χρεώστες ασφαλίστρων. 

 

Τα τυχόν έσοδα από τόκους υπερημερίας που προέρχονται από τις ανωτέρω απαιτήσεις αναγνωρίζονται 

λογιστικά εντός της χρήσης στην οποία έγινε δεκτός ο διακανονισμός με τον χρεώστη και την έκδοση 

του σχετικού παραστατικού. 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις σε τράπεζες και οι 

βραχυπρόθεσμες επενδύσεις άμεσης ρευστοποίησης και μηδενικού κινδύνου που λήγουν εντός τριών 

μηνών από την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε 

κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον 

λογαριασμό «υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την 

έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της 

έκδοσης. 

 

Προβλέψεις 

 

Η εταιρεία διενεργεί στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και 

κινδύνους που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχει συνάψει. Η διενέργεια των 

προβλέψεων αυτών είναι υποχρεωτική βάσει της ασφαλιστικής νομοθεσίας η οποία διέπει την λειτουργία 

των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Εκτός αυτού, η διενέργεια των προβλέψεων αυτών 

επιτρέπει την ορθότερη απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων, όπως επίσης και την επίτευξη 

καλύτερου οικονομικού προγραμματισμού. 
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Κύρια κατηγορία προβλέψεων η οποία και επηρεάζει σημαντικά τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα είναι 

οι προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις ασφαλισμένων από ζημίες αυτοκινήτων, οι οποίες και 

αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των ζημιών που αφορούν την εταιρεία. Οι ασφαλιστικές 

προβλέψεις της κατηγορίας αυτής διενεργούνται από ανεξάρτητο εξωτερικό αναλογιστή βάσει των 

προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ελέγχονται από τις 

αρμόδιες εποπτικές αρχές της ασφαλιστικής αγοράς. Οι προβλέψεις αυτές υπολογίζονται βάσει ιστορικών 

στοιχείων της εταιρείας, όπως είναι οι εκκρεμείς φάκελοι ζημιών, οι εκθέσεις πραγματογνωμόνων για 

ζημίες κ.τ.λ. Οι οριζόμενες προβλέψεις από τον αναλογιστή, αποτελούν το στατιστικό - μαθηματικό 

μοντέλο των προβλέψεων που πρέπει να διενεργηθούν στην χρήση. Η διοίκηση δύναται να προσαυξήσει 

τις προβλέψεις αυτές, εάν κρίνει ότι υπάρχουν βάσιμα στοιχεία για ζημίες που το επιβάλουν αυτό. Το 

τελικό ποσό των υπολογιζόμενων προβλέψεων βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης της οικονομικής 

χρήσης που αφορά και αρχικά α) συμψηφίζονται με τις αντίστοιχες προβλέψεις της προηγούμενης 

χρήσης με το αποτέλεσμα του συμψηφισμού να βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης και β) μεταφέρεται 

στην επόμενη οικονομική χρήση ως προβλέψεις προηγούμενης χρήσης. Αυτός ο τρόπος χειρισμού 

αφορά περιπτώσεις όπως υλικές ζημίες αυτοκινήτων κτλ. όπου το πιθανό τελικό κόστος δύναται να 

υπολογιστεί βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. 

Στην περίπτωση ασφαλιστικών ζημιών όπως είναι οι αποζημιώσεις λόγω θανάτου από ατύχημα και λοιπές 

σχετικές αποζημιώσεις, όπου δεν είναι εφικτή η αποτίμηση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, η διοίκηση 

σχηματίζει προβλέψεις βασισμένη σε ιστορικά στοιχεία παρόμοιων περιπτώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές 

είναι φανερό ότι ο ασφαλιστικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η εταιρεία είναι μεγαλύτερος. 

Οι προβλέψεις βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης της περιόδου που αυτές αφορούν. Τυχόν μειώσεις επί 

των προβλέψεων αυτών, δηλαδή μη χρησιμοποιούμενες προβλέψεις, αναγνωρίζονται ως έσοδα που 

προστίθενται στα αποτελέσματα της χρήσης που αφορούν. 

Πέραν των ανωτέρω προβλέψεων δύναται να διενεργηθούν προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις, 

απαιτήσεις και κινδύνους, όταν η διοίκηση κρίνει ότι υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη 

υποχρέωση ή απαίτηση της εταιρείας ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, τα ποσά των οποίων 

μπορούν να προσδιοριστούν με αντικειμενικό τρόπο. 

Οι τυχόν υποχρεώσεις ή απαιτήσεις αυτές γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς επίσης 

και οι οικονομικές επιβαρύνσεις ή οφέλη που αναμένονται από αυτές. 

Υποχρεώσεις 

 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους αποτιμώνται στις οικονομικές καταστάσεις στο ιστορικό 

κόστος τους βάσει των νομίμων στοιχείων που υπάρχουν για τις συναλλαγές αυτές. Τυχόν επιβαρύνσεις 

από εκπρόθεσμες πληρωμές υποχρεώσεων βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης και προσαυξάνουν 

ισόποσα τις υποχρεώσεις. 

Φορολογία 

 

Η φορολογία κερδών που προκύπτει σε μια οικονομική χρήση αναγνωρίζεται στην χρήση που έλαβε 

χώρα και υπολογίζεται βάσει των εκάστοτε συντελεστών κερδών που ισχύουν στην Ελλάδα. 

Τυχόν φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από τις διαφορές φορολογικής προσέγγισης μεταξύ των 

οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν βάσει των ισχυόντων στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

των αντίστοιχων που ισχύουν βάσει της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, χαρακτηρίζονται ως 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις. 
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Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται βάσει των φορολογικών συντελεστών, οι οποίοι ισχύουν κατά 

την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της 

φορολογίας εισοδήματος χρησιμοποιούνται οι προβλέψεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, και 

ως βάση υπολογισμού τα οικονομικά στοιχεία πριν τις τυχόν αλλαγές που θα γίνουν από την εφαρμογή 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009. 

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Η εταιρεία υποχρεούται σε ετήσια βάση να διενεργήσει πρόβλεψη για συγκεκριμένες παροχές προς το 

προσωπικό που συνταξιοδοτείται η αποχωρεί από την εταιρεία. Η διοίκηση σε ετήσια βάση εξετάζει εάν 

συντρέχει περίπτωση υπολογισμού τέτοιας πρόβλεψης βάσει των στοιχείων που έχει για το προσωπικό. 

Αναγνώριση εσόδων/εξόδων 

 

Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια, από επενδύσεις που 

έχουν γίνει είτε σε ακίνητα είτε σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, και αντασφαλιστικές συμβάσεις. 

Αντίστοιχα, τα έξοδα που αφορούν τις λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας κατατάσσονται στις 

ίδιες κατηγορίες, δηλαδή την ασφαλιστική δραστηριότητα (αποζημιώσεις σε ασφαλισμένους, εκχώρηση 

σε αντασφαλιστές) και τα έξοδα επενδύσεων. 

 

Έσοδα / έξοδα από ασφαλιστήρια συμβόλαια 

 

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 4  πραγματοποιείται από την πρώτη εφαρμογή στα ΔΠΧΑ το 2010. Η εταιρεία 

εκδίδει συμβόλαια με τα οποία μεταφέρεται σημαντικός ασφαλιστικός κίνδυνος. Αυτά καλύπτουν τους 

παρακάτω ασφαλιστικούς κλάδους: 

 

Κλάδος αστικής ευθύνης αυτοκινήτου 

 

Ο κλάδος ασφάλισης αυτός αφορά την ασφάλιση αυτοκινήτου και αποτελούσε το 72,05% του 

ασφαλιστικού τζίρου της επιχείρησης για τη χρήση του 2010 και 77,43% για τη χρήση του 2011. Όπως 

είναι εμφανές, η ασφάλιση του αυτοκινήτου αποτελεί την κυρία δραστηριότητα της εταιρείας. 

 

Λοιποί κλάδοι 

Οι λοιποί κλάδοι ασφάλισης για τους οποίους η εταιρεία εκδίδει ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι οι εξής: 

 Κλάδος Ατυχημάτων 

 Κλάδος Ασθενειών 

 Κλάδος Σωμάτων Χερσαίων Οχημάτων 

 Κλάδος Αεροσκαφών 

 Κλάδους Πλοίων 

 Κλάδος Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων 

 Κλάδος Πυρός 

 Κλάδος Λοιπών Ζημιών Αγαθών 

 Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αεροσκαφών 

 Κλάδος Αστικής Ευθύνης Πλοίων 

 Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης 

 Κλάδος Χρηματικών Απωλειών 

 Κλάδος Νομικής Βοήθειας 

 Κλάδος Βοήθειας 
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Στο σύνολο τους οι ανωτέρω ασφαλιστικοί κλάδοι αντιστοιχούν στο 27,95% για το 2010 και 22,57% για 

το 2011. Οι πιο σημαντικοί από οικονομικής άποψης είναι οι κλάδοι «σωμάτων χερσαίων οχημάτων» με 

ποσοστό 7,68% για το 2011 (2010: 6,78%) και «γενικής αστικής ευθύνης» με ποσοστό 4,76% για το 

2011 (2010: 7,39%) αντίστοιχα των συνολικών εσόδων από ασφάλιστρα. Επί των ανωτέρω εσόδων από 

ασφάλιστρα προστίθενται τα «δικαιώματα συμβολαίων» το ύψος των οποίων καθορίζεται από την κάθε 

ασφαλιστική εταιρεία ξεχωριστά. Η κατανομή των εσόδων αυτών γίνεται κατά κλάδο ασφάλισης. 

Σε γενικές γραμμές τα ασφαλιστικά έσοδα της εταιρείας προέρχονται από την δραστηριοποίησή της στην 

ασφάλιση αυτοκινήτων. 

 

Τα εισπρακτέα ποσά από ασφαλιστήρια συμβόλαια, δηλαδή τα έσοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 

αναλογικά με την περίοδο διάρκειας του ασφαλιστήριου συμβολαίου και είναι απαιτητά από τους 

ασφαλισμένους, μεσίτες ασφαλίσεων και πράκτορες. Η διοίκηση ανά τακτά διαστήματα παρακολουθεί και 

εξετάζει την εισπρακτική δυνατότητα των απαιτήσεων αυτών. Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες και 

αντικειμενικές ενδείξεις τυχόν απομείωσης αξιών τότε διενεργούνται προβλέψεις απομείωσης. 

 

Τα πληρωτέα ποσά που σχετίζονται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ανήκουν σε δυο κατηγορίες. Της 

αποζημιώσεις ζημιών οι οποίες προέρχονται από συμβατικές υποχρεώσεις ασφαλιστικών συμβολαίων και 

τα γενικά έξοδα που διενεργεί η εταιρεία για την προώθηση των ασφαλιστικών εργασιών της. Και τα δυο 

βαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου που αυτά αφορούν. 

 

Τα γενικά έξοδα περιλαμβάνουν δαπάνες όπως προμήθειες προς μεσίτες ασφαλίσεων, πράκτορες κτλ., 

μισθοδοσίες προσωπικού της εταιρείας που ασχολείται με τις ασφαλίσεις, δαπάνες συντήρησης 

εξοπλισμού και αναλώσιμα αυτού που χρησιμοποιείται για την προώθηση ασφαλίσεων κτλ. και τα λοιπά 

σχετικά λειτουργικά έξοδα, όπως είναι η διαφήμιση κτλ. 

Οι δαπάνες για προμήθειες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση την χρονική διάρκεια των 

ασφαλιστικών συμβολαίων που αυτές αφορούν. Έτσι, εάν ένα μέρος του συμβολαίου αφορά μια χρήση 

και το υπόλοιπο την επόμενη, το ποσό της προμήθειας μεταφέρεται αναλογικά στις δύο χρήσεις. Οι 

λοιπές παραπάνω δαπάνες αναγνωρίζονται στον χρόνο διενέργειάς τους. 

 

Όπως και τα γενικά έξοδα έτσι και οι πληρωθείσες αποζημιώσεις ασφαλιστικών ζημιών αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα της χρήσης που έλαβαν χώρα. 

 

Έσοδα / έξοδα επενδύσεων 

 

Όπως προαναφέρθηκε η εταιρεία διατηρεί ένα σημαντικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελείται 

από ακίνητα και χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

 

Τα έσοδα που προέρχονται από ενοίκια αναγνωρίζονται ετησίως στο ημερολογιακό έτος που αφορούν. 

Τα έσοδα από πώληση ενός τέτοιου ακινήτου αναγνωρίζονται στην χρήση που έλαβε χώρα η πώληση. Σε 

περίπτωση που προκύπτει ζημία από μια τέτοια πώληση, αυτή βαραίνει τα αποτελέσματα της χρήσης που 

αφορά. Τα έξοδα διαχείρισης των ακινήτων βαραίνουν το αποτέλεσμα της χρήσης που αφορούν, 

αναγνωρίζονται με την διενέργειά τους και είναι αντίστοιχα κατανεμημένα όπως και τα έσοδα ανά 

ασφαλιστικό κλάδο. Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει ξεχωριστό τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά με 

τα ακίνητα που διαθέτει και την εμπορική τους εκμετάλλευση. 

 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως είναι οι μετοχές, τα ομόλογα κτλ. διατηρούνται με σκοπό το 

κέρδος από μερίσματα, μεταπώληση και επίτευξη μελλοντικής υπεραξίας. 
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Τα μερίσματα, έσοδα από τόκους και λοιπά σχετικά έσοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα του χρόνου 

που επιτεύχθηκαν. Τα έσοδα από πώληση η ρευστοποίηση τέτοιων επενδύσεων προσαυξάνουν τα 

αποτελέσματα της χρήσης όπου έλαβαν χώρα. 

 

Στις περιπτώσεις που προκύπτει ζημία από την πώληση η ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών 

επενδυτικών προϊόντων, αυτή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης που έγινε η πώληση ή 

ρευστοποίηση. 

 

Η διοίκηση εξετάζει την 31/12 κάθε έτους εάν έγινε αύξηση η απομείωση στην αξία του χαρτοφυλακίου 

χρηματοοικονομικών αξιόγραφων που έχει στα χέρια της βάσει των στοιχείων που έχει από τις αγορές 

που αυτά διαπραγματεύονται. Εάν η αξία αυξήθηκε, η αύξηση αυτή αναγνωρίζεται ως έσοδο στα 

αποτελέσματα την χρήσης που κλείνει την 31/12. Αντιστοίχως, εάν υπάρχει απομείωση της αξίας τους, 

το ποσό της μείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης που έγινε. 

Ασφαλιστικά συμβόλαια 

Η υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 4 από την Εταιρία έγινε από 01 Ιανουαρίου 2009 όπου έγινε ταξινόμηση των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αξιολόγηση της επάρκειας των σχηματισμένων ασφαλιστικών 

προβλέψεων. 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 4 τα συμβόλαια, τα οποία δεν περιλαμβάνουν την κάλυψη σημαντικού 

ασφαλιστικού κινδύνου, χαρακτηρίζονται είτε ως επενδυτικά είτε ως συμβόλαια παροχής υπηρεσιών, 

οπότε η λογιστική τους μεταχείριση καλύπτεται από τα Δ.Λ.Π. 32 & 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

και το Δ.Λ.Π. 18 για τα έσοδα. 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι εκείνα τα συμβόλαια με τα οποία μεταφέρεται σημαντικός ασφαλιστικός 

κίνδυνος από τον ασφαλιζόμενο στην ασφαλιστική εταιρία και όπου η ασφαλιστική εταιρία αποδέχεται να 

αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση επέλευσης καθορισμένου αβέβαιου μελλοντικού συμβάντος 

που επηρεάζει αρνητικά τον ασφαλιζόμενο. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι σημαντικός όταν και μόνον 

όταν ένα συμβάν θα μπορούσε να αναγκάσει την ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει σημαντικές επιπλέον 

παροχές.  

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών - Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που εκδίδει η Εταιρία για την κάλυψη του κινδύνου 

της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. 

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών - Λοιπών Κλάδων 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο πυρός, σεισμού, 

χερσαίων οχημάτων, κλοπής, μεταφορών, γενικής αστικής ευθύνης, πιστώσεων, εγγυήσεων, βοηθείας, 

σκαφών, πληρωμάτων και λοιπά. 

 

Στα υφιστάμενα συμβόλαια δεν υπάρχουν ενσωματωμένα παράγωγα. 

 

 

 

Ασφαλιστικές Προβλέψεις 

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αντιπροσωπεύουν εκτιμήσεις για τις μελλοντικές χρηματοροές που θα 

προκύψουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου ζωής και των κλάδων γενικών ασφαλίσεων. 

Διακρίνονται τα ακόλουθα είδη: 
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i)     Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 

Αντιπροσωπεύουν το μέρος των καθαρών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που καλύπτει κατ' αναλογία την 

περίοδο από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων μέχρι τη λήξη της περιόδου για 

την οποία έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα στα αντίστοιχα μητρώα της Εταιρίας. 

 

ii)     Απόθεμα Κινδύνων εν Ισχύ. 

Αφορά την πρόσθετη πρόβλεψη η οποία σχηματίζεται κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων όταν το απόθεμα των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων εκτιμάται ότι δεν 

επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων ζημιών και εξόδων των ασφαλιστηρίων εν ισχύ την 

ημερομηνία αυτή. 

iii) Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις. 

Αφορούν υποχρεώσεις για ζημίες που έχουν συμβεί και αναγγελθεί αλλά δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Σχηματίζονται με τη μέθοδο «φάκελο προς 

φάκελο» κατόπιν υπολογισμού του κόστους κάθε ζημίας με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία 

(πραγματογνωμοσύνες, ιατρικές εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις κλπ.) κατά την ημερομηνία σύνταξης 

του ισολογισμού. 

Προβλέψεις έχουν επίσης σχηματισθεί για ζημίες που έχουν συμβεί αλλά δεν έχουν αναγγελθεί μέχρι την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων (IBNR) με βάση το εκτιμώμενο μέσο κόστος 

ζημίας. 

 

Μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης 

Οι προμήθειες και τα έξοδα πρόσκτησης που σχετίζονται με τις ανανεώσεις των υφισταμένων 

συμβολαίων και με τις νέες εκδόσεις κατανέμονται στις χρήσεις ανάλογα με τη διάρκειά τους. 

 

Αντασφαλιστικές Συμβάσεις 

Το μέρος του αποθέματος που αναλογεί στους αντασφαλιστές της Εταιρίας αναγνωρίζονται ως στοιχεία 

ενεργητικού «Απαιτήσεις από Αντασφαλιστές». 

Οι υποχρεώσεις προς τους αντασφαλιστές αφορούν κυρίως τα οφειλόμενα αντασφάλιστρα. 

Η Εταιρία εξετάζει αν οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές έχουν υποστεί απομείωση κατά την σύνταξη των 

οικονομικών της καταστάσεων, μειώνει τη λογιστική αξία τους αναλόγως και αναγνωρίζει τη ζημία 

απομείωσης στα Αποτελέσματα. 

 

Μία απαίτηση από αντασφαλιστή είναι απομειωμένη όταν και μόνον όταν: 

 Υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις, ως αποτέλεσμα γεγονότος που συνέβη μετά την αρχική 

αναγνώριση της απαίτησης, ότι η Εταιρία ενδέχεται να μην εισπράξει ολόκληρο το ποσό που του 

αναλογεί σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου και 

 Το γεγονός αυτό έχει αξιόπιστα μετρήσιμη επίδραση στα ποσά τα οποία η Εταιρία θα εισπράξει από τον 

αντασφαλιστή. 

Αντασφαλιστικά συμβόλαια 

 

Ως συμβόλαια αντασφάλισης λογίζονται οι συμβάσεις που έχει κάνει η εταιρεία με αντασφαλιστές (άλλες 

ασφαλιστικές εταιρείες) εντός και εκτός Ελλάδος, βάσει των οποίων έχει εκχωρήσει σε αυτούς ένα μέρος 
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των εσόδων από ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο με αντάλλαγμα την αποζημίωσή της ως ένα ποσοστό από 

τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από το συμβόλαιο αυτό. 

Αντίστοιχα η εταιρεία λειτουργεί και ως αντασφαλιστής καλύπτοντας άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

εντός και εκτός Ελλάδος. Σημειώνεται ότι τα έσοδα από την δραστηριότητα αυτή είναι μικρά όπως επίσης 

και η έκθεση της εταιρείας ως αντασφαλιστής. 

 

Τα κύρια στοιχεία του αντασφαλιστικού προγράμματος της εταιρείας για το 2011 ήταν: 

 

Ασφαλιστικό πρόγραμμα 

 

Ανώτατη οροφή 

αποζημιώσεως 

Motor excess 

 

UNLIMITED XS 500.000 

Catastrophe excess 

 

12.000.000 XS 250.000 

Properties & Engineering Risk 

 

3.000.000 XS 100.000 

Miscellaneous accident 

 

700.000 XS 50.000 

Marine 

 

550.000 XS 50.000 

 

Τα ποσά που προκύπτουν από τις αντασφαλιστικές συμβάσεις αναγνωρίζονται στον χρόνο που έγινε η 

σχετική σύμβαση και α) βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης της οικονομικής αυτής χρήσης β) 

εμφανίζονται ως στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού, ανάλογα με το εάν το ποσό αυτό οφείλεται στην 

εταιρεία από αποζημιώσεις ή στον αντασφαλιστή ως οφειλή. 

Η αποτίμηση των ποσών αυτών γίνεται βάσει των όρων που έχουν υπογραφεί στις σχετικές 

αντασφαλιστικές συμβάσεις. Όπως και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, έτσι και εδώ η διοίκηση εξετάζει σε 

τακτά διαστήματα εάν συντρέχουν περιπτώσεις απομείωσης της αξίας τέτοιων απαιτήσεων ή 

υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που συντρέχει τέτοια περίπτωση, τότε η τυχόν απομείωση αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα ως ζημία και μειώνει αντίστοιχα την απαίτηση αυτή. 

 

Λοιπά έσοδα και έξοδα 

 

Εκτός των ανωτέρω υπάρχουν και δυο ακόμα κατηγορίες εσόδων και εξόδων οι οποίες δεν σχετίζονται 

άμεσα με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Αυτές είναι τα γενικά έξοδα που δεν σχετίζονται άμεσα με την 

ασφαλιστική εργασία και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα. 

 

Τα πρώτα αφορούν γενικά έξοδα όπως είναι οι δαπάνες της διοίκησης κτλ. Αυτές οι δαπάνες βαρύνουν 

τα αποτελέσματα της χρήσης που αφορούν και αναγνωρίζονται στον χρόνο διενέργειας τους. Τα 

δεύτερα, αφορούν έσοδα και δαπάνες τα οποία δεν εμπίπτουν στην συνήθη λειτουργία της εταιρείας, και 

τα οποία αναγνωρίζονται και αυτά στον χρόνο διενέργειάς τους. 

 

Μερίσματα 

 

Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση μετά την έγκριση της 

διανομής τους από την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 

 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Το ευρώ αποτελεί το συναλλακτικό νόμισμα της εταιρείας. Η εταιρία τόσο κατά την τρέχουσα χρήση όσο 

και κατά την προηγούμενη δεν πραγματοποίησε συναλλαγές σε ξένα νομίσματα.  
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3.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Στις Οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για να 

καταρτιστούν οι Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 προσαρμοσμένων με τα νέα Πρότυπα και τις 

αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2011. 

Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα  

 

 ΕΔΔΠΧΑ 14 Προκαταβολές ελάχιστων κεφαλαιακών εισφορών 

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο 

του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προκαταβολές που έκανε προς ένα πρόγραμμα 

παροχών προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η εταιρία βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) - Ταξινόμηση Εκδόσεων 

Δικαιωμάτων σε Μετοχές  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα 

πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχών για την 

απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας, για ένα 

συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος, αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική 

οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας 

κατηγορίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Η παραπάνω τροποποίηση δεν θα επηρεάσει την εταιρία. 

 Ετήσιες αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ Μάιος 2010  

Κατά το 2010 η IASB (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) προέβη στην έκδοση των ετήσιων 

βελτιώσεων στα ΔΠΧΑ για το 2011 –μια σειρά προσαρμογών σε 11 Πρότυπα (ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 3, 

ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 39, ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31) και μία Διερμηνεία (ΕΔΔΠΧΑ 

13)  – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των 

ετήσιων βελτιώσεων της IASB στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες 

προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος 

αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται.  

Οι σημαντικότερες από αυτές τις βελτιώσεις αφορούν τα εξής πρότυπα:  

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου 

τιμήματος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται 

της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) 

λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν 

μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε 

αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν. 

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των 

χρηματοοικονομικών μέσων. 
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 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 

συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

είτε στις σημειώσεις.  

ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από 

την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.  

 

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά 

Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε 

σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με 

επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών 

από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» -  Κατάργηση της παύσης 

αναγνώρισης χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η 

προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η Τροποποίηση καταργεί  την χρήση της  προκαθορισμένης 

ημερομηνίας μετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία 

μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών 

που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης . Η εταιρία βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή (τροποποίηση) -  Υπερπληθωριστικές Οικονομίες. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 

2011.  Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά από μια περίοδο 

παύσης, οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα 

μιας υπερπληθωριστικής Οικονομίας. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου  επιτρέπεται. Η εταιρία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του 

καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 24  Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση) 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε 

συνδεδεμένα μέρη δημοσίου  (government – related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 

συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να 

γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη 

δημοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την 

γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα 

μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του 

καταστάσεις. 
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 ΕΔΔΠΧΑ 19 Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Συμμετοχικούς Τίτλους 

Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η 

οντότητα  εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως  ανταλλαγές 

«χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους 

αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η παραπάνω διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην 

εταιρία. 

Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν  υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.     

      Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα 

οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από 

την ΕΕ.                       

 ΔΠΧΑ 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα – Ταξινόμηση και Επιμέτρηση 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Όπως 

έχει εκδοθεί το ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του ΣΔΛΠ για την αντικατάσταση 

του ΔΛΠ 39. Η Φάση 1 του ΔΠΧΑ 9 θα έχει σημαντική επίπτωση (i) στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (ii) σε αλλαγή λογιστικοποίησης για εταιρείες που 

έχουν χαρακτηρίσει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή της Εύλογης Αξίας 

Μέσω Αποτελεσμάτων. Στις επόμενες φάσεις , το ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί με τη λογιστική αντιστάθμιση και 

την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού 

αναμένεται κατά το πρώτο μισό του 2012. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο 

αυτό. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές 

του καταστάσεις.  

 ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (τροποποίηση) – Αναβαλλόμενος φόρος Ανάκτηση των 

υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2012. Το ΔΛΠ 12 απαιτεί μια επιχείρηση να επιμετρά τη αναβαλλόμενη φορολογία που 

σχετίζεται με ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το εάν η επιχείρηση αναμένει η ανάκτηση της 

λογιστικής αξίας να πραγματοποιηθεί από τη χρήση του στοιχείου ή την πώληση του. Στις περιπτώσεις 

επενδυτικών ακινήτων και όταν ένα πάγιο αποτιμάται σε εύλογες αξίες πολλές φορές η εκτίμηση του 

τρόπου ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου είναι δύσκολη και υποκειμενική. Σύμφωνα με 

τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων 

τεκμαίρετε ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η 

παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Εμπλουτισμένες 

απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011. Η 

τροποποίηση αυτή απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

έχουν μεταφερθεί αλλά δεν έχουν αποαναγνωριστεί για να καταστήσουν τους χρήστες των οικονομικών 
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καταστάσεων ικανούς να κατανοήσουν τη σχέση με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που δεν από 

αναγνωριστεί καθώς και τις συνδεόμενες υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα η τροποποίηση απαιτεί 

γνωστοποιήσεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη εμπλοκή στα αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία έτσι 

ώστε να μπορούν οι χρήστες να υπολογίζουν τη φύση της συνεχιζόμενης εμπλοκής της εταιρείας στα 

αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία καθώς και το κίνδυνο που συνδέεται με αυτή. Η εταιρία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του 

καταστάσεις.  

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση)  Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

τροποποίηση εισάγεις συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους 

χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιμη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης 

κατά των συμψηφισμό διακανονισμών στην κατάσταση οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Οι 

τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 έχουν αναδρομική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης 

στις οικονομικές του καταστάσεις.  

    ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» και τη Διερμηνεία 12  «Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο 

πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν 

η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης Η εταιρία θα πρέπει να 

πραγματοποιεί μια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές 

αλλά και για τις μη ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο 

αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δομές συμβατικών ομίλων και οι επιπτώσεις σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο 

αυτό. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές 

του καταστάσεις.  

 ΔΠΧΑ 11 Από κοινού Συμφωνίες 

 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη Διερμηνεία 

13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες – Μη χρηματικές συνεισφορές από 

κοινοπρακτούντες».  Το ΔΠΧΑ 11 απαλείφει την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού 

ελεγχόμενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον ορισμό 

της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσεις το πρότυπο αυτό. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 

επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οικονομικές οντότητες 
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Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν 

στο ΔΛΠ 27 και σχετίζονταν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε από 

κοινού συμφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δομημένες εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 

υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Δεν έχει εφαρμογή για την εταιρία. 

 

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών 

στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία. Το ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το πότε 

η εταιρεία απαιτείται να χρησιμοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο 

επιμέτρησης της εύλογης αξίας στα ΔΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η εταιρία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της 

επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (αναθεώρηση) 

 

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013.  Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη 

δημοσίευση του νέου ΔΠΧΑ 10. Το  ΔΛΠ 27 θα αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. 

Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης 

στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση) 

 

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Ο σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές 

αρχές που πρέπει να εφαρμοσθούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 

11. Το αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης 

της μεθόδου της καθαρής θέσης. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται.  Η Ευρωπαϊκή 

ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης 

της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια σειρά από τροποποιήσεις τους ΔΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις αυτές 

εκτείνονται από θεμελιώδεις αλλαγές όπως η κατάργηση του μηχανισμού γνωστού ως «μέθοδος 

περιθωρίου».  Επίσης  μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, θα παρουσιάζεται στην 

κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα 

προγράμματα καθορισμένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 

και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής στα εν λόγω 

σχέδια. 

Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την 
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τροποποίηση αυτή. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης 

στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των 

στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος 

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιουλίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που μπορούν να αναταξινομηθούν στα Αποτελέσματα Χρήσης 

σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα 

αναταξινομηθούν ποτέ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση. Η 

εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του 

καταστάσεις.  

 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα : Παρουσίαση (τροποποίηση) - Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και Χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων 

 

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον 

συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης. .  Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η εταιρία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του 

καταστάσεις. 

 

 Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 

 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

διερμηνεία αυτή εφαρμόζεται μόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγματοποιούνται κατά την 

διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου. Οι δαπάνες που 

πραγματοποιούνται κατά τις δραστηριότητες αποκάλυψης θεωρείται ότι δημιουργούν δύο πιθανά οφέλη 

α) την παραγωγή αποθεμάτων κατά την παρούσα χρήση και/ή β) βελτιωμένη πρόσβαση σε μετάλλευμα 

που θα εξορυχτεί στο μέλλον (περιουσιακό στοιχείο από τη δραστηριότητα αποκάλυψης). Σε περιπτώσεις 

που οι δαπάνες δεν μπορούν να κατανεμηθούν συγκεκριμένα μεταξύ των αποθεμάτων που παράγονται 

κατά τη διάρκεια της περιόδου και του περιουσιακού στοιχείου από την δραστηριότητα αποκάλυψης, η 

διερμηνεία 20 απαιτεί από την εταιρεία να χρησιμοποιήσει μια βάση κατανομής η οποία βασίζεται σε μια 

μονάδα μέτρησης σχετικής παραγωγής. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει 

ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής 

της διερμηνείας στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

3.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την 

άσκηση κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρίας. 

Σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές της εταιρίας 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 

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.  
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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: 

 

    α) 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.  

 

    β) Ασφαλιστικές Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 

 

Οι εκτιμήσεις που πραγματοποιεί η εταιρία 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 εταιρία. Υπάρχουν αρκετές πηγές αβεβαιότητας που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εκτίμηση της τελικής αποζημίωσης που τελικά θα καταβάλει η εταιρία. 

Μερικές από αυτές είναι η τελική έκβαση της υπόθεσης όταν αυτή καταλήξει στα δικαστήρια, 

συμπληρωματικά στοιχεία που δεν ήταν γνωστά από το άνοιγμα του φακέλου ζημιάς κ.α. Η εταιρία 

βασιζόμενη στην πολυετή εμπειρία των στελεχών της με διάφορες μεθόδους αναλογιστικές και μη, 

εκτιμά το ύψος των εκκρεμών ζημιών. 

 

     γ)  Φόρος εισοδήματος 

                                

Η εταιρία αναφορικά με τις ανέλεγκτες χρήσεις διενεργεί προβλέψεις και τις καταχωρεί ως υποχρεώσεις. 

Οι εκτιμήσεις της εταιρίας γίνονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων φορολογικών 

ελέγχων 

4.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Η  εταιρία 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. 
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4.1 Ασφαλιστικός Κίνδυνος 

Ο κίνδυνος που ενέχει κάθε συμβόλαιο ασφάλισης να επέλθει το ασφαλιστικό γεγονός μπορεί να 

οδηγήσει σε μεγάλες διακυμάνσεις στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Η εκτίμηση ως προς την 

τελική καταβολή αποζημίωσης πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένου τμήματος (underwriting) και 

παραδεγμένων αναλογιστικών αρχών. Τα ασφαλιστικά γεγονότα είναι 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 εταιρίας έχει 

εξειδικευμένα στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο και έχει αναπτύξει ποσοτικές και 

ποιοτικές μεθόδους προκειμένου να πετύχει διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου. 

Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζεται η χρονολογική ανάλυση των εκκρεμών ζημιών ανά κλάδο. 

 Πλήθος εκκρεμών ζημιών 

 

Άθροισμα ποσών εκκρεμών ζημιών 

 

4.1.1 Θανατηφόρα ατυχήματα 

I) Συχνότητα 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 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ <2 ΕΤΗ 2-4 ΕΤΗ 4-6 ΕΤΗ 6> ΕΤΗ 

10 (1) ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 4 3

12 (3) ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 317 52 13 3

16 (7) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3 1 1 3

17 (8) ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 47 21 2 4

18 (9) ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 1 1 1

19 (10) ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 4.626 1.026 259 49

21 (12) ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ 6 3 1 1

22 (13) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 62 28 4 3

26 (17) ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 137 96 21 1

5.203 1.231 301 65

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ <2 ΕΤΗ 2-4 ΕΤΗ 4-6 ΕΤΗ 6> ΕΤΗ Σύνολο Αποθέματος

10 (1) ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 16.540,20 34.966,72 51.506,92

12 (3) ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 556.346,70 204.238,44 107.386,40 53.530,41 921.501,95

16 (7) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 9.763,10 572,10 15.854,98 77.337,86 103.528,04

17 (8) ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 249.235,12 214.932,86 8.832,42 65.196,63 538.197,03

18 (9) ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 1.000,00 3.361,21 0,00 2.644,73 7.005,94

19 (10) ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 23.509.721,55 10.057.033,16 2.802.503,99 876.764,22 37.246.022,92

21 (12) ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ 38.000,00 9.685,72 114.400,00 170.000,00 332.085,72

22 (13) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 406.662,78 52.716,95 17.023,57 5.004,91 481.408,21

26 (17) ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 43.241,96 29.964,03 5.980,08 207,80 79.393,87

Σύνολο 24.830.511,41 10.607.471,19 3.071.981,44 1.250.686,56 39.760.650,60



 
 

37 
 

είναι επίσης σημαντικός διότι οι παραπάνω υποθέσεις διεκπεραιώνονται σε βάθος χρόνου. Η εταιρία 

αντιμετωπίζει τους παραπάνω κινδύνους μέσω του τμήματος Underwriting και με κατάλληλες 

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

II) Πηγές αβεβαιότητας για μελλοντικές πληρωμές ζημιών 

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

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

για τις οποίες η εταιρία θα κληθεί να καταβάλλει αποζημιώσεις για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία λήξης 

της τρέχουσας περιόδου δεν της έχουν γνωστοποιηθεί.(IBNR). Η διοίκηση της εταιρίας λαμβάνει 

πληροφόρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνεργασία με εξειδικευμένους αναλογιστές 

καταρτίζει επαρκής προβλέψεις. Για τον υπολογισμό των εκκρεμών ζημιών η εταιρία χρησιμοποιεί 

στατιστικές και μη στατιστικές μεθόδους. . 

Επιπλέον η εταιρία υπολογίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον δείκτη ζημιών (Loss Ratio) η εξέλιξη του 

οποίου παρουσιάζεται πιο κάτω : 

 

4.2 Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος  

Οι δραστηριότητες της εταιρίας 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 

εταιρίας, καθώς και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα τμήματα. 

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 εταιρία έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, που της αποφέρουν 

τόκο. Η Οικονομική Διεύθυνση της εταιρίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων 

καθορίζει σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, την στρατηγική και τις επενδυτικές της  ανάγκες.  

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 απαιτήσεις από 

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

πιστωτικούς κινδύνους η εταιρία σχηματίζει αντίστοιχες προβλέψεις επισφαλειών. Στο τέλος της χρήσης 

η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικών κινδύνων, για τους οποίους δεν έχουν 

σχηματιστεί αντίστοιχες προβλέψεις.  

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

προτού προχωρήσει σε σύμβαση συνεργασίας ελέγχει την πιστοληπτική τους ικανότητα. 

ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΖΗΜΙΩΝ 
98% 74% 81% 72% 87% 86% 87% 78% 77% 68% 64% 
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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. Όπου κρίνεται απαραίτητο και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της 

αγοράς. Η εταιρία διενεργεί προβλέψεις για πελάτες που παρουσιάζουν αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο. 

Τα τραπεζικά υπόλοιπα τηρούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία 

και η εταιρία  εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με 

κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου των ομολόγων που διαθέτει η 

εταιρεία από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s : 

 

4.2.3 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ως Κίνδυνος Ρευστότητας νοείται ο κίνδυνος αδυναμίας των Επιχειρήσεων να εκποιήσουν επενδύσεις και 

άλλα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να προβούν στον διακανονισμό των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων όταν αυτές καταστούν απαιτητές. 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 

ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους 

που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα 

εξασφαλισμένα διαθέσιμα. 

Η εταιρεία, διαθέτοντας το 82,39% των επενδύσεών της σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις, 

αμοιβαία κεφάλαια και διατηρώντας υψηλά άμεσα διαθέσιμα στους λογαριασμούς όψεως, εξασφαλίζει 

άμεση ρευστότητα που της δίνει την δυνατότητα να ανταποκριθεί σε οποιονδήποτε κίνδυνο έχει 

αναλάβει. Ακόμα και σε καταστροφικά σενάρια, η εταιρεία έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί με 

συνέπεια στις υποχρεώσεις της. 

Η υψηλή ρευστότητα απελευθερώνει την δυνατότητα εκποίησης των λοιπών περιουσιακών στοιχείων σε 

βαθύ χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορεί η εταιρεία να επιλέγει την βέλτιστη για τα συμφέροντά της 

στιγμή και τιμή ρευστοποίησης. 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η εκτιμώμενη ανακτησιμότητα, λήξη ή ωρίμανση των αξιογράφων της 

Εταιρείας : 

RATING 2011 2010

Aaa 2.080.400,00 2.175.767,35

A2 885.000,00 3.476.858,73

A1 1.286.120,00 4.268.502,83

A3 49.200,00 76.169,95

4.300.720,00 9.997.298,86
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5. 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 : 

 

 

Στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της Εταιρίας περιλαμβάνονται και ασφάλιστρα από αναληφθείσες αντασφαλίσεις 

ποσού 96.829,20 € (2010: 138.176,78 €). 

6. ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

 

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

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

2011
Σύνολο  Έως 5 έτη  5 με 10 έτη 

 Πάνω από 10 

έτη 

Ομόλογα             4.300.720,00      3.205.400,00       787.250,00      308.070,00 

Αμοιβαία κεφάλαια           18.387.915,25    18.387.915,25                  -                   -   

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα           27.621.335,18    27.621.335,18                  -                   -   

                   -                    -                   -   

Σύνολο           50.309.970,43   49.214.650,43      787.250,00     308.070,00 

2010
Σύνολο  Έως 5 έτη  5 με 10 έτη 

 Πάνω από 10 

έτη 

Μετοχές εισηγμένες                 442.541,92         442.541,92                  -                   -   

Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές                     1.291,27            1.291,27                  -                   -   

Ομόλογα             9.997.298,86      6.641.193,03    2.974.049,09      382.056,74 

Αμοιβαία κεφάλαια             5.146.096,16      5.146.096,16                 -   

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα           33.394.397,16    33.394.397,16                  -                   -   

Σύνολο           48.981.625,37   45.625.519,54  2.974.049,09     382.056,74 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Εγγεγραμμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων             35.070.273,48             36.596.391,70 

Μεταβολή αποθέματος μη δουλευμένων ασφαλιστρων - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων                (210.749,76)              1.370.322,14 

Δουλευμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων             34.859.523,72             37.966.713,84 

Εγγεγραμμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Λοιποί Κλάδοι             10.224.898,66             14.199.380,83 

Μεταβολή αποθέματος μη δουλευμένων ασφαλιστρων - Λοιποί Κλάδοι                 861.611,85                 629.702,18 

Δουλευμένα (Mικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα - Λοιποί Κλάδοι             11.086.510,51             14.829.083,01 

Σύνολο             45.946.034,23             52.795.796,85 
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7. ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Με βάση την αποτίμηση που πραγματοποίησε ανεξάρτητος εκτιμητής για τα επενδυτικά ακίνητα τη χρήση 2011 η 

εταιρία καταχώρησε ζημία ύψους 1.229.919,22 €. Για το 2010 σύμφωνα με την έκθεση των εκτιμητών δεν 

προέκυψαν μεταβολές στις αξίες των επενδυτικών ακινήτων και ως εκ τούτου δεν προέκυψε κέρδος ή ζημία από 

την επανεκτίμηση. 

8. ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 

 

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

 

Στην Σύνοδο Κορυφής για το Ευρώ την 26 Οκτωβρίου 2011, συμφωνήθηκε ένα σύνολο μέτρων που 

περιελάμβανε μία εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων με ονομαστική μείωση του 50% επί του θεωρητικού 

ελληνικού χρέους που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές. Από κοινού με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την 

ελληνική οικονομία, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να διασφαλίσει την απομείωση της 

σχέσης του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ με στόχο να φθάσει το 120% έως το 2020. Την 24 

Φεβρουαρίου 2012 το Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας εξέδωσε τις προσκλήσεις και 

πληροφοριακά δελτία (τα «Δελτία») με τα οποία καλούσε τους κατόχους Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 

που συμμετείχαν στο PSI (τα «ομόλογα που συμμετέχουν στο PSI») να τα ανταλλάξουν σύμφωνα με 

τους όρους που περιγράφονταν στα Δελτία (η «Προσφορά»). Η Εταιρία συμμετείχε στο πρόγραμμα 

ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού δημοσίου (P.S.I.II) το οποίο ολοκληρώθηκε στις 12 Μαρτίου 2012, 

σύμφωνα με το οποίο τα ομόλογα ανταλλάσσονται με : 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων            (1.079.254,15)               (974.282,50)

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων            (1.079.254,15)               (974.282,50)

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές - Λοιποί Κλάδοι            (1.219.424,06)            (1.502.481,52)

Μεταβολή αποθέματος μη δουλευμένων ασφαλιστρων - Λοιποί Κλάδοι                           -                    12.266,97 

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα - Λοιποί Κλάδοι            (1.219.424,06)            (1.490.214,55)

Σύνολο            (2.298.678,21)            (2.464.497,05)

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Ομόλογα            (5.710.980,48)               (769.881,96)

Αμοιβαία Κεφάλαια            (1.758.180,91)                           -   

Μετοχές               (342.749,29)                           -   

Σύνολο            (7.811.910,68)               (769.881,96)
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 20 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας από 11 έως 30 έτη ονομαστικής αξίας ίσης με το 31,5% 

της ονομαστικής αξίας των παλαιών ομολόγων  

 

 3 EFSF (European Financial Stability Funds) εγγυημένα ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας (1-2 έτη) 

ονομαστικής αξίας ίσης με το 17,92% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ομολόγων 

 

Επιπλέον η ανταλλαγή περιλαμβάνει ένα χρηματοοικονομικό παράγωγο ονομαστικής αξίας ίσης με το 

31,5% της ονομαστικής αξίας των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου του οποίου η απόδοση 

εξαρτάται από την μελλοντική αύξηση του ΑΕΠ. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η επίπτωση από τα ΟΕΔ λόγω του PSI προ και μετά φόρων 

εισοδήματος : 

 

9. ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Οι ζημιές που προέκυψε από την πώληση επενδύσεων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

10. ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

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

 31 Δεκεμβρίου 2011 

Ζημιά απομείωσης λόγω PSI, προ φόρων            (5.528.744,68)

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος              1.105.748,94 

Συνολική ζημία απομείωσης λόγω PSI, μετά από φόρους            (4.422.995,74)

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Χρεόγραφα                (75.750,31)                (19.756,89)

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία                           -                 (218.162,41)

Σύνολο                 (75.750,31)               (237.919,30)
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11. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Τα λοιπά έσοδα της εταιρείας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

12. 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 : 

 

13. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Η μεταβολή των ασφαλιστικών προβλέψεων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Έσοδα από Ενοίκια 364.063,54 379.916,82

Τόκοι Χρεογράφων 530.398,86 260.099,79

Τόκοι Καταθέσεων 1.833.221,21 690.403,75

Τόκοι Υπερημερίας από Απαιτήσεις 154.771,64 33.426,53

Λοιπά 60.772,88 89.458,71

Σύνολο 2.943.228,13 1.453.305,60

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Προμήθειες 145.132,10 72.614,21

Περαίωση Φορολογία/(Συμψηφισμός) 263.483,90 5.722,11

Λοιπά 78.342,66 56.810,52

Σύνολο 486.958,66 135.146,84

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Αποζημιώσεις κλάδου αυτοκινήτου          (16.584.530,74)          (16.839.492,73)

Αποζημιώσεις λοιπών κλάδων            (2.474.804,51)            (2.623.901,17)

Σύνολο         (19.059.335,25)         (19.463.393,90)
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14. ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Οι δουλευμένες προμήθειες  παραγωγής εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

15. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου (Ιδία Κράτηση)            (3.450.659,55)            (9.274.333,45)

Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου (Αναλογία Αντασφαλιστών)                           -                             -   

Σύνολο            (3.450.659,55)            (9.274.333,45)

Ασφαλίσεις Λοιπών Κλάδων (Ιδία Κράτηση)                549.355,04               (176.482,73)

Ασφαλίσεις Λοιπών Κλάδων (Αναλογία Αντασφαλιστών)                           -                             -   

Σύνολο                  549.355,04               (176.482,73)

Γενικό Σύνολο            (2.901.304,51)            (9.450.816,18)

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Δουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής (Αστ.Ευθύνης Αυτοκινήτου)             (5.601.244,96)              (6.483.321,05)

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

Σύνολο             (5.601.244,96)               (6.483.321,05)

Δουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής (Λοιπών Κλάδων)             (2.070.028,67)              (2.920.645,08)

Έσοδο από Προμήθειες Αντασφαλιστών (Λοιπών Κλάδων)                   10.304,33                    21.693,68 

Σύνολο             (2.059.724,34)               (2.898.951,40)

Γενικό Σύνολο             (7.660.969,30)               (9.382.272,45)
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Η ανάλυση των αμοιβών και εξόδων προσωπικού εμφανίζεται παρακάτω:  

 

16. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής : 

 

17. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για την Εταιρία το 2010 ήταν 24%. Ο νόμος 3943/2011 που 

τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο του 2011, προβλέπει ότι για τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 1.630.603,08 1.625.139,66

Αμοιβές Τρίτων 839.734,76 742.116,63

Φόροι Τέλη 193.846,82 331.911,09

Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης 107.118,49 130.630,01

Συνδρομές 227.329,71 247.745,39

Ασφάλιστρα 57.751,27 51.570,35

Επισκευές & Συντηρήσεις 45.082,40 35.176,42

Αποσβέσεις 230.230,51 208.623,09

TΕΑΑ-ΠΑΕ από πρωτασφ/σεις 675.761,23 750.452,65

Διάφορα Έξοδα 392.154,90 474.042,46

Σύνολο 4.399.613,17 4.597.407,75

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Μισθοί και ημερομίσθια             1.397.150,11             1.259.269,04 

Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης                218.487,10                344.013,12 

Αποζημιώσεις απολυμένων                   6.572,79                  12.316,75 

Λοιπές παροχές                   8.393,08                   9.540,75 

Σύνολο              1.630.603,08              1.625.139,66 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 10.031,96 10.194,67

Προβλέψεις επισφαλών Απαιτήσεων 2.658.744,73                           -   

Λοιπά Έξοδα 149.303,94 729,16

Σύνολο 2.818.080,63 10.923,83
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Ιανουαρίου 2011 και μετά, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζεται σε 

20%.  

Για τη χρήση 2011 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται 

σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση 

στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2009 και 2010 η εταιρεία θα ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές 

βάσει των κανόνων και διαδικασιών που ίσχυαν μέχρι την εφαρμογή του Ν.3842/2010 άρθρο 17 

παράγραφος 3. 

Ο υπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας έχει ως εξής : 

31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 2.085.018,43 1.831.305,47

Αναβαλλόμενος Φόρος            (1.724.658,03)                           -   

Αναβαλλόμενος Φόρος (απευθείας στα ίδια κεφάλαια)                (74.168,39)

Προβλέψεις Φόρου Εισοδήματος Ανέλεγκτων Χρήσεων                300.000,00                           -   

Διαφορές Φόρου Εισοδήματος Προηγούμενων Χρήσεων                174.475,04                           -   

Σύνολο 760.667,05 1.831.305,47

Κέρδη/Ζημίες πρό Φόρων 1.120.659,74 7.686.408,02

Συντελεστής Φόρου Εισοδήματος 20% 24%

Προβλέψεις Φόρου Εισοδήματος Ανέλεγκτων Χρήσεων 300.000,00

Φόρος 524.131,95 1.844.737,92

Έξοδα μη εκπεστέα 152.396,60 7.674,00

Λοιπές Προσαρμογές 84.138,51                (21.106,45)

Σύνολο 760.667,06 1.831.305,47
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18. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Οι μεταβολές του λογαριασμού των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ως εξής: 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2011

Αναγνωρισθείσα φορολογική Απαίτηση

Επενδυτικά Ακίνητα 145.578,87

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων
1.120.359,34

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 22.327,24

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6.735,55

Προβλέψεις 586.188,40

Σύνολο 1.881.189,41

Αναγνωρισθείσα φορολογική Υποχρέωση

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές                (82.363,00)

Αποθεματικά                (74.168,39)

Σύνολο               (156.531,39)

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 1.724.658,02

Γήπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση

Ενσώματα πάγια 

στοιχεία 

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2010         1.974.550,00    3.615.302,18    238.367,83         1.032.627,90            4.842,26      6.865.690,17 

Προσθήκες περιόδου                       -            6.995,11       7.800,00             67.011,87           66.734,50         148.541,48 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2010         1.974.550,00  3.622.297,29  246.167,83        1.099.639,77           71.576,76      7.014.231,65 

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2010                       -         735.038,49    169.967,45           956.478,00                     -        1.861.483,94 

Προσθήκες περιόδου                       -         108.476,31     18.669,37             53.469,02                     -           180.614,70 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2010                             -        843.514,80  188.636,82        1.009.947,02                          -        2.042.098,64 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2010         1.974.550,00  2.778.782,49     57.531,01              89.692,75           71.576,76      4.972.133,01 
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19. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

Γήπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση

Ενσώματα πάγια 

στοιχεία 

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2011         1.974.550,00    3.622.297,29    246.167,83         1.099.639,77           71.576,76      7.014.231,65 

Προσθήκες περιόδου                       -          13.912,60     37.590,67             74.989,49         453.364,92         579.857,68 

Μεταφορές από ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη
                      -                    -                 -                         -          (497.040,68)       (497.040,68)

Αναπροσαρμογή αξίας παγίων          (245.550,00)       616.391,92               -                         -                       -           370.841,92 

Πωλήσεις/ διαγραφές/μειώσεις                       -                    -      (32.125,51)                       -                       -           (32.125,51)

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2011         1.729.000,00  4.252.601,81  251.632,99        1.174.629,26           27.901,00      7.435.765,06 

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2011                       -         843.514,80    188.636,82         1.009.947,02                     -        2.042.098,64 

Προσθήκες περιόδου                       -         109.087,01     17.999,10             75.136,01                     -           202.222,12 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2011                             -        952.601,81  206.635,92        1.085.083,03                          -        2.244.320,76 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011         1.729.000,00  3.300.000,00     44.997,07              89.546,23           27.901,00      5.191.444,30 

Λογισμικό

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2011            329.046,83 

Προσθήκες περιόδου               5.153,70 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2011            334.200,53 

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2011            298.875,59 

Προσθήκες περιόδου             28.008,39 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2011            326.883,98 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011
                7.316,55 

Λογισμικό

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2010            320.481,93 

Προσθήκες περιόδου               8.564,90 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2010            329.046,83 

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2010            270.867,20 

Προσθήκες περιόδου             28.008,39 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2010            298.875,59 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2010
             30.171,24 
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Το άυλο στοιχείο "λογισμικό" αφορά τις δαπάνες που έχει κάνει η εταιρεία για την ανάπτυξη και 

βελτίωση των δυνατοτήτων του software που διαθέτει. 

20. 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. 

Η εταιρεία μέσα στη χρήση έκανε αγορές με σκοπό την χρήση τους ως επενδυτικά ακίνητα. Οι 

κυριότερες αγορές ήταν ένα οικόπεδο και το ακίνητο του στην Περαία αξίας 648.035,25 € και ένα 

οικόπεδο και το ακίνητο του στο περιβολάκι Γρεβενών αξίας 251.392,99 € 

Η αναπροσαρμογή επί της αξίας των ακινήτων έγινε από τον ανεξάρτητο εκτιμητή ΔΑΝΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. και είχε ως συνέπεια την απομείωση της αξίας τους κατά 1.229.919,22 € κατά την 

χρήση 2011. 

21. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Τα επίπεδα των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαθέτει η εταιρεία έχουν ως εξής : 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 16.422.998,47 14.024.328,08

Προσθήκες 1.056.147,64 3.322.481,65

Εκποίησεις                           -                (637.344,85)

Αναπροσαρμογές           (1.229.919,22)              (286.466,41)

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 16.249.226,89 16.422.998,47

Eπίπεδο 1 Eπίπεδο 2 Eπίπεδο 3 ΣΥΝΟΛΟ

2010

Μετοχές εισηγμένες        442.541,92                 -             -         442.541,92 

Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές                   -                   -     1.291,27          1.291,27 

Ομόλογα     9.997.298,86                 -             -      9.997.298,86 

Αμοιβαία κεφάλαια 5.146.096,16                 -             -      5.146.096,16 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων 15.585.936,94 0,00 1.291,27 15.587.228,21
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Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας εμφανίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

και αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

 

Η κίνηση των αξιογράφων για τις χρήσεις 2011 και 2010 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα : 

Eπίπεδο 1 Eπίπεδο 2 Eπίπεδο 3 ΣΥΝΟΛΟ

2011

Μετοχές εισηγμένες                   -                   -             -                    -   

Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές                   -                   -             -                    -   

Ομόλογα     4.300.720,00                 -             -      4.300.720,00 

Αμοιβαία κεφάλαια    18.387.915,25                 -             -     18.387.915,25 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων 22.688.635,25 0,00 0,00 22.688.635,25

31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Ομόλογα κρατικά 7.710.429,23 7.710.429,23

Ομόλογα εταιρικά 2.736.022,99 2.736.022,99

Σύνολο 10.446.452,22 10.446.452,22

Απομείωση Ομολόγων           (6.145.732,22)              (449.153,36)

Σύνολο Ομολόγων 4.300.720,00 9.997.298,86

Μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο                           -                 476.034,00 

Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές                           -                    1.291,27 

Σύνολο                                 -                   477.325,27 

Απομείωση Μετοχών                           -                 (33.492,08)

Σύνολο Μετοχών                                 -   443.833,19

Αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού 6.244.521,22 6.244.521,22

Αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού 15.000.000,00                           -   

Σύνολο 21.244.521,22 6.244.521,22

Απομείωση Αμοιβαίων Κεφαλαίων           (2.856.605,97)           (1.098.425,06)

Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων 18.387.915,25 5.146.096,16

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων 22.688.635,25 15.587.228,21
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22. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

 

Οι απαιτήσεις της εταιρείας  που αφορούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αναλύονται παρακάτω : 

 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 

 

Σύνολο 

Ομολόγων

Σύνολο Μετοχών 

Εισηγμένων

Σύνολο Μετοχών 

μη Εισηγμένων

Σύνολο Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων
Σύνολο

2010

Υπόλοιπο αρχής χρήσης    6.577.910,88           176.465,00         1.140.243,40            5.228.438,94      13.123.058,22 

Αγορές    3.558.470,83           455.135,92                       -              3.037.497,49        7.051.104,24 

Πωλήσεις (τρέχουσα αξία)     (101.543,67)          (192.578,00)        (1.170.000,00)           (2.387.497,49)      (3.851.619,16)

Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση ή αποτίμηση
     (37.539,18)              3.519,00             31.047,87             (732.342,78)         (735.315,09)

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 9.997.298,86 442.541,92 1.291,27 5.146.096,16 15.587.228,21

Σύνολο 

Ομολόγων

Σύνολο Μετοχών 

Εισηγμένων

Σύνολο Μετοχών 

μη Εισηγμένων

Σύνολο Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων
Σύνολο

2011

Υπόλοιπο αρχής χρήσης    9.997.298,86           442.541,92               1.291,27            5.146.096,16      15.587.228,21 

Αγορές                  -             540.093,58                       -            15.000.000,00      15.540.093,58 

Πωλήσεις (τρέχουσα αξία)                  -            (598.919,25)                       -                            -           (598.919,25)

Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση ή αποτίμηση
 (5.696.578,86)          (383.716,25)             (1.291,27)           (1.758.180,91)      (7.839.767,29)

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 4.300.720,00 0,00 0,00 18.387.915,25 22.688.635,25

31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Απαιτήσεις από πράκτορες         113.946.937,04            63.837.749,53 

Δικαιούχοι Προμηθειών         (15.017.701,70)            (7.865.140,07)

Συνεργάτες Πωλήσεων         (90.412.688,52)           (49.229.400,78)

Λοιποί χρεώστες ασφαλίστρων            1.335.352,59              1.719.087,77 

Επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα            3.790.578,57              5.001.656,93 

Επιταγές και γραμμάτια σε καθυστέρηση            2.899.582,34              2.275.190,79 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις           (2.658.744,73)                            -   

Σύνολο           13.883.315,59            15.739.144,17 

31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Υπόλοιπο αρχής χρήσης                          -                              -   

Προσθήκες            2.658.744,73                            -   

Υπόλοιπο λήξης χρήσης             2.658.744,73                                   -   
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23. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 

 

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

 

24. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 

Τα έξοδα επόμενων χρήσεων εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

Η εταιρεία στο τέλος κάθε χρήσης 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. 

25. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

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

 

26. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 

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

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Συμμετοχή σε εκκρεμείς ζημιές                411.815,00                           -   

Συμμετοχή σε πληρωθείσες ζημιές                  16.447,32                           -   

Σύνολο                  428.262,32                                  -   

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Μη δεδουλευμένες προμήθειες             2.339.598,40              2.575.588,03 

Έξοδα επομένων χρήσεων                   6.975,45                    6.179,85 

Σύνολο              2.346.573,85               2.581.767,88 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Προκαταβολές φόρων και λοιπές απαιτήσεις από φόρους             1.694.948,68              1.403.961,50 

Δάνεια προσωπικού                  21.145,38                    9.889,07 

Εγγυήσεις                343.865,99                413.799,41 

Λοιπές απαιτήσεις                  54.656,32                115.253,23 

Σύνολο              2.114.616,37               1.942.903,21 
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27. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

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 1,28 ευρώ ανά μετοχή και ο αριθμός των μετοχών ανέρχεται σε 

9.283.956." 

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 πέμπτον τουλάχιστον 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 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. 

Αποτελέσματα εις Νέον 

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

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

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν προτείνει για την τρέχουσα χρήση την καταβολή μερίσματος. 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Ταμείο                   18.639,65                    6.419,31 

Καταθέσεις όψεως              6.410.154,07              4.487.977,85 

Καταθέσεις προθεσμίας             21.192.541,46             28.900.000,00 

Σύνολο             27.621.335,18             33.394.397,16 
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28. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 

 

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

 

29. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Οι προβλέψεις που διενήργησε η εταιρεία πέρα τον ασφαλιστικών προβλέψεων είναι οι εξής : 

 

30. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

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             1.312.660,43                141.639,92 

 Λοιπά αποθεματικά             7.320.591,42             7.227.536,65 

 Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων σε 

εύλογη αξία 
              370.841,92                           -   

Αποθεματικά             9.012.081,54              7.377.164,34 

Αποτελέσματα εις νέον                 817.157,85              1.795.408,83 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           20.784.307,47           20.127.641,25 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Αντασφάλιστρα προς εταιρείες εσωτερικού                   202.336,67                240.657,42 

Αντασφάλιστρα προς εταιρείες εξωτερικού                   100.196,22                    6.433,35 

Σύνολο                     302.532,89                  247.090,77 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού                139.176,61                166.979,33 

Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων                300.000,00                            -   

Σύνολο                  439.176,61                  166.979,33 
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31. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποθέματα των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων της 

εταιρείας ανά λογιστικό κλάδο ασφάλισης και ανά κατηγορία αποθέματος : 

 

 
Δεν υπάρχει συμμετοχή των αντασφαλιστών στα αποθέματα. 

 

Κίνηση ασφαλιστικών προβλέψεων από εκκρεμείς ζημιές : 

 

 

 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Φόρος εισοδήματος             2.718.369,98              3.970.025,44 

Προμηθευτές - Πιστωτές                507.755,09              1.416.366,39 

Επιταγές πληρωτέες             2.169.399,58              1.827.748,03 

Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους και τέλη             1.167.552,86              1.478.975,03 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία                303.654,03                290.018,11 

Έσοδα επομένων χρήσεων                128.528,39                176.000,41 

Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα                  12.303,77                            -   

Εγγυήσεις                  59.401,93                  58.989,43 

Λοιπές Υποχρεώσεις                416.107,01                349.275,21 

Σύνολο              7.483.072,64               9.567.398,05 

2011 2010

Αναλογία Εταρείας Αναλογία Εταρείας

Αποθέματα ασφαλίσεως ζημιών

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (ΑΜΔΑ) - Αστική Ευθύνη 

Αυτοκινήτων 10.898.335,84 10.687.586,08

Εκκρεμείς ζημιές (ΑΕΖ φ/φ) - Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων 37.246.022,92 37.484.952,73

Εκκρεμείς ζημιές (ΑΕΖ α/σ) - Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων 9.345.758,24 5.444.353,88

Σύνολο - Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων 57.490.117,00 53.616.892,69

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (ΑΜΔΑ) -Λοιποί Κλάδοι 3.174.958,00 4.036.569,85

Εκκρεμείς ζημιές (ΑΕΖ φ/φ) - Λοιποί Κλάδοι 2.514.627,69 2.823.731,63

Εκκρεμείς ζημιές (ΑΕΖ α/σ) - Λοιποί Κλάδοι 77.195,21 117.446,31

Σύνολο - Αστική Ευθύνη Λοιπών Κλάδων 5.766.780,90 6.977.747,79

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - Σύνολο 63.256.897,90 60.594.640,48

31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Συνολική Μεταβολή

Αστική Ευθύνη 

Αυτοκινήτων Λοιποί Κλάδοι

Αστική Ευθύνη 

Αυτοκινήτων Λοιποί Κλάδοι

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 42.929.306,61 2.941.177,94 33.622.006,16 2.764.695,22

IBNR προηγούμενου έτους 5.444.353,88 117.446,31 3.056.530,45 6.136,54

Απόθεμα Εκκρεμών ζημιών  έτους (περιλαμβάνεται και η 

εξέλιξη των προηγούμενων ετών) 
8.707.170,19 664.848,84 12.730.214,02 823.403,95

Πληρωμές έτους   (προηγούμενων ετών) 8.946.100,00 973.952,79 5.810.737,00 758.231,00

IBNR 9.345.758,24 77.195,21 5.444.353,88 117.446,31

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 46.591.781,16 2.591.822,89 42.929.306,61 2.941.177,94
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32. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τις 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 καταχωρήθηκαν στα 

έξοδα και ανήλθαν σε € 385.113,07 και € 344.013,12 αντίστοιχα για την χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2010. Για τις εισφορές της χρήσης 2011, η Εταιρεία αναμένεται να επιδοτηθεί από τον 

Ο.Α.Ε.Δ. για τα προγράμματα "Νέες θέσεις εργασίας τετραετές" και "Διατήρηση θέσεων εργασίας" κατά 

το ποσό των € 166.625,97. 

(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 

της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην 

περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη 

υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι 

που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση 

αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν 

χρηματοδοτούνται και συνιστούν προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Η Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε 

χρήση με αντίστοιχη αύξηση της σχετικής αναλογιστικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που 

διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. 

 

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης έχει ως ακολούθως: 

 

 

 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωσή τους να καταβάλουν αποζημιώσεις 

λόγω συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης όπως προβλέπει το ΔΛΠ 19. Οι 

λεπτομέρειες και οι βασικές παραδοχές της αναλογιστικής μελέτης την 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010 

έχουν ως κάτωθι: 

 

 
 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης                166.979,33                145.269,55 

Συσσωρευμένα αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 

που παρουσιάζονται κατά την εξαταζόμενη                (27.802,72)                  21.709,78 

Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης                  139.176,61                  166.979,33 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Παρούσα αξία Δέσεμευσης Καθορισμένων Παροχών                139.176,61                166.979,33 

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος                           -                              -   

Κατάσταση Αποθεματοποίησης Πλεόνασμα / (Έλλειμμα)                  139.176,61                  166.979,33 

Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) του Προγράμματος καθορισμένων Παροχών                139.176,61                166.979,33 

Παρούσα Αξία των μελλοντικών οικονομικών οφειλών (Asset Ceiling)                           -                              -   

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό                  139.176,61                  166.979,33 
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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 31 Δεκεμβρίου 2011 έχουν ως εξής: 

 

 

34. 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 

31/12/2011 και δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 

 31 Δεκεμβρίου 2011  31 Δεκεμβρίου 2010 

Συμφωνία παρούσας αξίας υποχρέωσης παροχών

Παρούσα υποχρέωση έναρξης χρήσης                166.979,33                145.269,55 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης                  18.889,29                  13.771,35 

Χρηματοοικονομικό κόστος                   3.755,37                   3.228,81 

Τερματικές Παροχές / Επίδραση Περικοπής /  Διακανονισμού                   1.573,87                   8.350,57 

Μείον Καταβληθείσες αποζημιώσεις                  (5.134,94)                (12.929,81)

Μη Καταχωρούμενα Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές περιόδου                (46.886,31)                   9.288,86 

Παρούσα Αξία  δέσμευσης καθορισμένων Παροχών (κατά τη

λήξη της οικονομικής περιόδου)                  139.176,61                  166.979,33 

Βασικές υποθέσεις: 2011 2010

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,00% 3,70%

Ποσοστό αύξησης αμοιβών 5,40% 6,00%

Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 2,00% 2,50%

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Συναλλαγές Αμοιβές

Συνδεμένο Μέρος 

Αμοιβές και λοιπές παροχές Μελών Δ.Σ.              -                    -                 -      398.545,74 

Αμοιβές και λοιπές παροχές 

Διευθυντικών Στελεχών 
   32.126,46      120.000,00               -        64.460,10 

Λοιπές συναλλαγές              -                    -      900.000,00               -   

Σύνολο 32.126,46 120.000,00 900.000,00 463.005,84
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Ως εκ τούτου δεν χρειάσθηκε να σχηματισθεί καμία πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία, πέραν των ήδη 

καταχωρηθέντων. 

Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2011 είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού 

ύψους € 370.857,58 που αφορούν συμμετοχή σε διαγωνισμούς για κάλυψη νέων ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων σε διάφορες εταιρείες, ΟΤΑ και ΔΕΚΟ και ποσού € 310.226,00 ως εγγύηση καλής πληρωμής 

λόγω της συμμετοχής της στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών. 

Φορολογικά Θέματα 

Σύμφωνα με τον Ν.3842/2010 άρθρο 17 παράγραφος 3 και την ΠΟΛ 1159/2011 που έχουν ισχύ για 

ισολογισμούς που κλείνουν από 30 Ιουνίου 2011 και μετά, ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων 

που ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένο στο 

δημόσιο μητρώο του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α΄) θα διενεργείται πλέον από αυτούς. Οι νόμιμοι 

ελεγκτές θα εκδίδουν «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης». Εάν η «Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης». δεν έχει επιφυλάξεις και η εταιρεία δεν συμπεριληφθεί στο δείγμα του 9% των 

εταιρειών που θα υποβληθούν σε επανέλεγχο από τις φορολογικές αρχές εντός 18 μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης», σύμφωνα με το άρθρο 80 του 

Ν.3842/2010, τότε η χρήση θεωρείται περαιωμένη φορολογικά. 

Η Εταιρεία έχει αναθέσει στην Ελεγκτική Εταιρεία GRANT THORNTON το φορολογικό έλεγχο για τη 

χρήση 2011 και η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης αναμένεται να εκδοθεί εντός του Ιουνίου 2012. 

Η ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2009-2010 θα ελεγχθούν από τις φορολογικές αρχές βάσει των 

κανόνων και διαδικασιών που ίσχυαν μέχρι την εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου.  

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους € 300.000,00. 

Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα 

Η Εταιρεία για τις ανάγκες λειτουργίας της μισθώνει 4 ακίνητα. 

Τα συνολικά έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και ανέρχονται σε 

€ 15.637,96 και € 21.041,98 την 31 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. 

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων 

λειτουργικής μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2011 και 2010 έχουν ως κάτωθι: 

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Εντός ενός έτους 11.020,39 15.593,52

2-5 έτη 23.413,60 32.569,19

Μετά από 5 έτη 11.655,00 13.519,80

Σύνολο 46.088,99 61.682,51
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35. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

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

κεφαλαιακής επάρκειας έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τις εργασίες της και 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. 

Αναφορικά με τα ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια που καθορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος αυτά 

έχουν ως εξής:  

 

Το ποσό του Διαθέσιμου Περιθωρίου Φερεγγυότητας αφορά σε υπολογισμό της Εταιρείας. 

36. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 

Παρατίθεται 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. 

 

 

37. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Από την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων έως σήμερα δεν έχει συμβεί κανένα 

σημαντικό γεγονός το οποίο θα απαιτούσε την αναπροσαρμογή των Οικονομικών Καταστάσεων ή την 

γνωστοποίησή του σε αυτές. 

31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Ελάχισττο Εγγυητικό Κεφάλαιο             6.000.000,00           6.000.000,00 

Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας (ΑΠΦ)           10.150.631,30         10.222.186,61 

Διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας (ΔΠΦ)           19.210.030,81         19.969.461,00 

31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα          19.369.624,69          11.607.651,13 

Διαθέσιμα          23.108.663,05          25.774.009,69 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία          24.596.560,36          24.994.473,87 

Σύνολο          67.074.848,10          62.376.134,69 
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Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2012

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ο Αναλογιστής
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