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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής 

πρέπει να συμβουλευτείτε ένα ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο που κατέχει τη σχετική άδεια παροχής 
επενδυτικών συμβουλών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εάν λαμβάνετε συμβουλές στην Κύπρο (ή από άλλο 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο εάν βρίσκεστε εκτός Κύπρου).  
 Ειδικότερα για μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους τίτλους της Εταιρείας,  

βλέπε Κεφ. 5.6 – "Παράγοντες κινδύνου". 

«INTERLIFE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» 
Διακριτικός Τίτλος 

«INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» 
 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ (Ν.Ε.Α) 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Παρουσίαση 
ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

(ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει εξετάσει ή εγκρίνει το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής  

(για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου). 
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο 

Εισαγωγής και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν 
υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του.  Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν 
συλλογικά και ατομικά πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που 

οφείλονται στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα 
που η παράλειψη τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σ’ αυτό παραπλανητική. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης  της αίτησης για εισαγωγή των τίτλων της στο Χ.Α.Κ. 
ο Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η CAPITAL MARKETS EXPERTS A.E. 

 
 Ο Σύμβουλος εισαγωγής έχει λάβει σχετική άδεια από το Χ.Α.Κ. και το έργο του είναι η υποβοήθηση εκδότη μη ρυθμιζόμενης 

αγοράς να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και 
συμμετοχή σε μη ρυθμιζόμενη αγορά, ως εκ τούτου ο Σύμβουλος Εισαγωγής φέρει ευθύνη έναντι της εταιρείας και του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί Δημόσια Πρόσκληση προς το κοινό και δεν αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων.  
Οι μετοχές των εταιρειών της εν λόγω Αγοράς δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ.  Η αίτηση για εισαγωγή 

των τίτλων της εταιρείας αφορά τη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του ΧΑΚ η οποία αποτελεί Πολυμερή Μηχανισμό 
Διαπραγμάτευσης. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται κατά την ένταξη σε διαπραγμάτευση και μετά από αυτή είναι 

λιγότερες από αυτές των ρυθμιζόμενων αγορών.  Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων που 
αναλαμβάνουν για επένδυση σε αυτές τις εταιρείες και θα πρέπει να αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτές μόνο μετά από 

προσεκτική εξέταση του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής και εάν είναι δυνατό με τη συμβολή Ανεξάρτητου 
Χρηματοοικονομικού Συμβούλου. 

Η παρούσα ιδιωτική τοποθέτηση διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία 
μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των 

παρακάτω κρατών, η παρούσα ιδιωτική τοποθέτηση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή 
έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία, ή σε οποιαδήποτε 

άλλη χώρα ("οι Εξαιρούμενες Χώρες"), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας ιδιωτική 
τοποθέτηση ή η ταχυδρόμηση/ διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής είναι παράνομη ή αποτελεί 

παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η 
αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Πληροφοριακού 

Εγγράφου Εισαγωγής και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα ιδιωτική τοποθέτηση εγγράφου ή άλλου υλικού 
από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και αφετέρου η αγορά μετοχών της Εταιρείας από πρόσωπα 

των Εξαιρούμενων Χωρών. 
Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στο κοινό κατά τις συνήθεις 

εργάσιμες ώρες  
στα γραφεία της Εταιρείας, στο 14ο χλμ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, στη Θέρμη, καθώς και στα γραφεία 

του Συμβούλου, επί της οδού Σ. Καζαντζίδη 47, Πυλαία Θεσσαλονίκης, 
για περίοδο ενός μηνός από την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής.  

17/09/2012 
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο (σε αριθμό μετοχών και €) 

Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο πριν την 

έκδοση (σε αριθμό μετοχών και €) 
18.567.912 μετοχές, ονομαστικής αξίας 

0,59 ευρώ έκαστη, ήτοι Εκδομένο μετοχικό 

κεφάλαιο 10.955.068 ευρώ 

Έκδοση Νέων μετοχών 

Ιδιωτική Τοποθέτηση 0 νέες μετοχές 

Δημόσια Εγγραφή 0 νέες μετοχές 

Σύνολο νέων Μετοχών ¹ 0 νέες μετοχές 

Έκδοση Ομολόγων  

Ιδιωτική Τοποθέτηση Δεν υφίσταται 

Δημόσια Εγγραφή Δεν υφίσταται 

Σύνολο Ομολόγων Δεν υφίσταται 

Πώληση Υφιστάμενων μετοχών (αν εφαρμόζεται) 

Ιδιωτική Τοποθέτηση Δεν υφίσταται 

Δημόσια Εγγραφή Δεν υφίσταται 

Πώληση Υφιστάμενων Ομολόγων (αν εφαρμόζεται) 

Ιδιωτική Τοποθέτηση Δεν υφίσταται 

Δημόσια Εγγραφή Δεν υφίσταται 

Σύνολο μετοχών/ Ομολόγων μετά την 

έκδοση 
18.567.912 μετοχές 

Ονομαστική αξία μετοχής/ Ομολόγων   Πενήντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,59€) 

Τιμή Διάθεσης προς το κοινό Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ 

(4,10€) 

Αντληθέντα κεφάλαια  

Ιδιωτική Τοποθέτηση Δεν υφίσταται 

Δημόσια Εγγραφή Δεν υφίσταται 

Σύνολο  Δεν υφίσταται 

Χρηματιστηριακή Αξία  Εβδομήντα έξη εκατομμύρια, εκατόν 

είκοσι οκτώ χιλιάδες, τετρακόσια τριάντα 

εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ 

(76.128.439,20) 

Μέρισμα  Οι μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα 

κέρδη του οικονομικού έτους 2013, 

εφόσον κάτι τέτοιο αποφασισθεί από τη 

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 
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2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η μελέτη αποτίμησης, ανατέθηκε από την Εταιρεία «Capital Markets Experts A.E.», στην E.M.EX. 

Ltd., με σκοπό τον προσδιορισμό της εύλογης αποτίμησης της Εταιρείας INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., 

σύμφωνα με διαφορετικές επιστημονικές και ευρύτερα αποδεκτές μεθόδους, προκειμένου η 

αναθέτουσα εταιρεία, η οποία ενεργεί και ως Σύμβουλος Έκδοσης (Nominated Advisor) για την 

εισαγωγή των μετοχών της υποκείμενης, στη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, να 

εισηγηθεί τεκμηριωμένα, την κατάλληλη τιμή εισαγωγής των μετοχών της, στο πλαίσιο του 

σχετικού Πληροφοριακού Δελτίου της αιτούσας . 

 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Για την αποτίμηση της Εταιρείας θεωρήθηκε ως δεδομένο, ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία της 

απρόσκοπτα (going concern basis), διατηρώντας το υφιστάμενο αντικείμενο δραστηριότητας 

της, σε αυτόνομη βάση ως διακριτό νομικό πρόσωπο (stand alone basis). 

Προκειμένου η Ε.Μ.ΕΧ. Ltd. να καταλήξει στις απόψεις της, μελέτησε δημόσια διαθέσιμες 

επιχειρηματικές και οικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με την Εταιρεία. Μελέτησε 

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό της σχέδιο και τα εκτιμώμενα μελλοντικά 

οικονομικά μεγέθη της, τα οποία παρασχέθηκαν από τη Διοίκησή της. Πραγματοποίησε 

συναντήσεις με τα ανώτατα στελέχη της, προκειμένου να συζητήσει την παρούσα κατάσταση 

και τις προοπτικές των εργασιών της. 

Βασίσθηκε, εξ ανάγκης, στις χρηματοοικονομικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και στις 

συνθήκες αγοράς, όπως σήμερα υφίστανται και μπορούν να εκτιμηθούν κατά την ημερομηνία 

της παρούσας και δεν εκφράζει γνώμη για το αν οι συνθήκες αυτές θα συνεχίσουν να 

υφίστανται ή για το ποια τυχόν επίδραση θα είχε κάποια αλλαγή στις συνθήκες αυτές επί των 

απόψεων που εκφράζονται στην παρούσα. 

Οι απόψεις που εκφράζονται, τελούν επίσης υπό την επιφύλαξη αβεβαιοτήτων που σχετίζονται 

με σημαντικούς παράγοντες, όπως οι μελλοντικές εξελίξεις στο εποπτικό και νομοθετικό 

πλαίσιο και η ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Η Έκθεση Αποτίμησης που πραγματοποιήθηκε από την Ε.Μ.ΕΧ. Ltd., δεν αποτελεί σε καμία 

περίπτωση διενέργεια πλήρους ελέγχου (full - scope audit) των οικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας και για το λόγο αυτό δεν επέχει θέση πιστοποιητικού, ή έκθεσης ελέγχου και φυσικά 

δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.  

Τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας Έκθεσης Αποτίμησης ισχύουν για ένα τρίμηνο από την 

παράδοσή της την 6/7/2012, κατά συνέπεια η αξιολόγησή της θεωρείται ενήμερη μέχρι και την 

6/10/2012. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, είναι σκόπιμη η εργασία επικαιροποίησης 

εφόσον οι λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξή της δεν πραγματωθούν.  

Τέλος, τα ποσά σε ορισμένους πίνακες έχουν στρογγυλοποιηθεί για σκοπούς απλοποίησης, με 

αποτέλεσμα ορισμένα από τα συγκεντρωτικά ποσά που παρουσιάζονται στο κείμενο, να μη 

συμφωνούν απόλυτα με τα αντίστοιχα αναλυτικά ποσά που εμφανίζονται στους επί μέρους 

πίνακες .  

Η συγκεκριμένη στρογγυλοποίηση δε, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την ακρίβεια των 

υπολογισμών.  
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2.1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Η Έκθεση Αποτίμησης βασίστηκε στα ακόλουθα στοιχεία:  

(α) Στα ιστορικά στοιχεία της Εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται ανελλιπώς στον κλάδο τα 

τελευταία είκοσι χρόνια . 

(β) Στο ανεπτυγμένο επιχειρησιακό πλάνο της Εταιρείας για την περίοδο 2012-2016. 

(γ) Στην πρόβλεψη των μελλοντικών αποτελεσμάτων των χρήσεων 2012 - 2016. 

Επίσης, από την Εταιρεία, παρασχέθηκαν όλες οι αναλύσεις των κονδυλίων των 

προαναφερόμενων οικονομικών προβλέψεων και δόθηκαν όλες οι σχετικές πληροφορίες και 

επεξηγήσεις, οι οποίες θεωρήθηκαν αναγκαίες για το σκοπό της παρούσας μελέτης και γενικά 

διευκόλυναν µε κάθε τρόπο στο έργο της σύνταξής της.   

Τα ανωτέρω στοιχεία, αφού υπέστησαν την αναγκαία για το σκοπό της παρούσας επεξεργασία, 

απετέλεσαν τη βάση της παρούσας μελέτης της αποτίμησης της «INTERLIFE A.A.E.Γ.Α.» κατά 

την 31/12/2011.  

 

2.1.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Οι μέθοδοι οι οποίες εφαρμοσθήκαν για την εξαγωγή συμπεράσματος, κρίνονται κατάλληλες 

για τη συγκεκριμένη περίπτωση.  

Τα αποτελέσματα της Έκθεση Αποτίμησης δεν αποσκοπούν στον αντικειμενικό προσδιορισμό 

της αξίας της μετοχής της Εταιρείας ξεχωριστά, αλλά στη σχετική αξία της, στο πλαίσιο της 

εισαγωγής των μετοχών της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., στη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου .  

Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που χρησιμοποιηθήκαν για την εφαρμογή των 

παραπάνω μεθόδων, βασίσθηκε στα τελευταία και επίκαιρα στοιχεία. Ο καθορισμός της 

τελικής εκτίμησης της αξίας της Εταιρείας βασίσθηκε στην ποσοτική αλλά και την ποιοτική 

αξιολόγηση των μεγεθών της, τα οποία αξιολογήθηκαν µε βάση την εμπειρία και τη γνώση της 

E.M.EX. Ltd. . 

Η έκφραση γνώμης για την τελική της εύλογη αποτίμηση, βασίστηκε σε οικονομικές 

καταστάσεις και πληροφορίες του επίσημου Επιχειρησιακού της Πλάνου, οι οποίες και 

παρασχέθηκαν στην E.M.EX. Ltd  και οι οποίες θεωρήθηκαν ως ακριβείς και δομημένες με 

ιδιαίτερο συντηρητισμό, χωρίς να όμως να διενεργηθεί Ανεξάρτητος Έλεγχος.  

Οι εργασίες αποτίμησης διενεργήθηκαν µε την παραδοχή της αυτοτελούς συνέχισης της 

δραστηριότητας της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. .  

Συνεπώς δεν εξετάσθηκαν τυχόν θετικές ή αρνητικές επιδράσεις σε περίπτωση εξαγοράς ή 

συγχώνευσης άλλου ομοειδούς σχήματος, προοπτική η οποία συμπεριλαμβάνεται στους μεσο-

μακροπρόθεσμους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Διοίκησής της.  

Η Έκθεση Αποτίμησης  δεν εξέτασε, και ούτε και είχε σκοπό να εξετάσει, την επιχειρηματική 

ορθότητα της απόφασης της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.  

Με βάση τις προβλέψεις του επιχειρησιακού πλάνου της Εταιρείας για την επόμενη πενταετία, 

η εξέλιξη των βασικών μεγεθών που ελήφθη υπόψιν, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 

μαζί με τα σχετικά ιστογράμματα.  
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INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ασφάλιστρα 45.946 € 49.150 € 52.600 € 56.285 € 60.300 € 64.550 € 

Προβλέψεις 63.257 € 67.130 € 72.465 € 77.550 € 83.000 € 88.815 € 

Επενδύσεις & 

Διαθέσιμα 
66.559 € 79.761 € 90.510 € 102.615 € 111.140 € 119.350 € 

Κέρδη Προ Φόρων 1.121 € 7.100 € 7.400 € 9.000 € 9.470 € 10.020 € 

Κέρδη Μετά Φόρων 731 € 5.800 € 6.000 € 7.200 € 7.800 € 8.250 € 

 

Οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών, ενδέχεται να μεταβληθούν στο 

μέλλον λόγω αλλαγών των οικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς, µε 

συνέπεια τη μεταβολή των σχετικών αποτελεσμάτων της γνωμοδότησης της E.M.EX. Ltd., 

μεταβολή, η οποία μπορεί να είναι σημαντική και ουσιώδης. 
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2.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  

 Για τον προσδιορισμό της αξίας της επιχειρήσεως εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες τέσσερις 

μέθοδοι : 

Μέθοδος προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών 

Μέθοδος Price to Earnings στα projected 2012 αποτελέσματα με συντελεστή 8 

Μέθοδος προεξόφλησης μελλοντικών κερδών 

Μέθοδος αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης 

 

Οι υπολογισμοί στηρίχθηκαν κατά κύριο λόγο στις προβλέψεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται 

στο επιχειρησιακό πλάνο της Εταιρείας για την περίοδο 2012 – 2016 .  

Από κει και πέρα οι Βασικές Παραδοχές, οι οποίες διέπουν το σύνολο των υπολογισμών 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΧΩΝ 

1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

2 ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΙΣΟ ΜΕ 6,73%, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

3 ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ (Ε.Ε.) ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 

ΟΜΟΛΟΓΟΥ (5,49%)  

4 Ο ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ, ΙΣΟΣ ΜΕ 2% 

ΕΤΗΣΙΩΣ 

5 ΕΠΙΤΟΚΙΟ SPECIFIC RISK ΣΤΟ 2,85% ΑΦΕΝΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ 

ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΠΟΡΕΙΑ 

6 ΣΥΝΟΛΙΚΟ CAPM ΙΣΟ ΜΕ 15,07% 

7 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΩΝ GOING CONCERN BASIS ΚΑΙ STAND ALONE BASIS 

8 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ 

9 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

10 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

2.2.1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο, η αξία μιας εταιρείας προέρχεται από τις μελλοντικές 

πηγές εισοδήματός της και συνεπώς ο θεωρητικά ορθός τρόπος για την αποτίμησή της, είναι η 

εξέταση των μελλοντικών πιθανών ταμειακών ροών. Βάσει της μεθοδολογίας της 
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προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών, οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές 

προεξοφλούνται στην ημερομηνία αποτίμησης, δίνοντας με τον τρόπο αυτό, την παρούσα αξία 

των ταμειακών ροών της εταιρείας. Επιπρόσθετα, υπολογίζεται η υπολειμματική αξία μετά το 

πέρας του χρονικού διαστήματος για το οποίο γίνονται προβλέψεις, η οποία προεξοφλείται 

στην ημερομηνία αποτίμησης, προκειμένου  να δώσει τη συνολική αξία της εταιρείας.  

Στη συγκεκριμένη μεθοδολογία, ο χρονικός ορίζοντας που επιλέγεται για τη διενέργεια 

προβλέψεων πρέπει να έχει τέτοια διάρκεια ώστε να διασφαλίζεται για την εταιρεία 

σταθερότητα κερδών, ή να αντικατοπτρίζει έναν ολοκληρωμένο οικονομικό κύκλο στην 

περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε κλάδο που χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα. Συνήθως, η 

περίοδος πρόβλεψης είναι τουλάχιστον πέντε έτη (όπως και στην παρούσα περίπτωση), αλλά 

μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον κλάδο και τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται 

εταιρεία. Το επιτόκιο με το οποίο προεξοφλούνται οι ελεύθερες ταμειακές ροές 

(«Προεξοφλητικό Επιτόκιο»), αντανακλά όχι μόνο την αξία του χρήματος σε τρέχουσες τιμές, 

αλλά και τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη μελλοντική δραστηριότητα της υπό αποτίμηση 

εταιρείας. Στον υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα 

μιας εταιρείας, να συνεχίσει να αναπτύσσεται και μετά το τέλος του χρονικού ορίζοντα της 

τρέχουσας πρόβλεψης. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι η εφαρμογή του “μοντέλου σταθερού 

ρυθμού ανάπτυξης”, με βάση το οποίο αναμένεται στο διηνεκές ένας σταθερός ρυθμός 

ανάπτυξης της προβλεπόμενης ελεύθερης ταμειακής ροής του τελευταίου έτους του 

διαστήματος πρόβλεψης . 

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας Προεξόφλησης Ελεύθερων Μελλοντικών Ταμειακών Ροών, 

λάβαμε υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan), το οποίο κατάρτισε εταιρεία 

συμβούλων υπό τις οδηγίες της Διοίκηση της Εταιρείας, όσον αφορά τις λειτουργικές της 

δραστηριότητες για το χρονικό ορίζοντα 2012-2016. Για την αποτίμηση της Εταιρείας 

χρησιμοποιήθηκε ως παραδοχή, ότι ο ρυθμός αύξησης της ελεύθερης ταμειακής ροής στο 

διηνεκές (perpetuity growth rate) θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,0%. 

Οι βασικοί πίνακες υπολογισμών της συγκεκριμένης μεθόδου, έτσι όπως αυτοί προκύπτουν 

από τα στοιχεία των ισολογισμών που συμπεριλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πλάνο της 

Εταιρείας και είναι οι εξής : 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ                                                                                    

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 

ΡΟΩΝ 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

2016 - 

Διηνεκές 

Κέρδη Προ Φόρων 7.100,00 € 7.400,00 € 9.000,00 € 9.470,00 € 

Μείον: Φόροι χρήσεως -1.420,00 € -1.480,00 € -1.800,00 € -1.695,00 € 

Πλέον: Αποσβέσεις 250,00 € 280,00 € 280,00 € 290,00 € 

Μείον: Επενδύσεις σε πάγια -1.459,24 € -342,00 € -560,00 € -520,00 € 

Μεταβολή Κεφαλαίου κίνησης -8.245,33 € 1.767,00 € 3.165,00 € -495,00 € 

Μεταβολή ασφαλιστικών 

προβλέψεων 
3.446,40 € 3.720,00 € 3.950,00 € 4.220,00 € 

Σύνολα Ελεύθερων Ταμειακών 

Ροών 
-328,17 € 11.345,00 € 14.035,00 € 11.270,00 € 
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ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 

ΡΟΩΝ 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

2016 - 

Διηνεκές 

Καθαρές ταμειακές ροές -328,17 € 11.345,00 € 14.035,00 € 11.270,00 € 11.495,40 € 

Συντελεστής αναπροσαρμογής 0,87 0,76 0,66 0,57 7,65 

Παρούσα αξία ταμειακών 

ροών 
-285,19 € 8.568,02 € 9.211,41 € 6.427,99 € 87.952,56 € 

 

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς και σε συνδυασμό με τα δεδομένα που έχουν ληφθεί, 

στο πλαίσιο των παραδοχών για το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων, έτσι όπως αυτά 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 

Απόδοση με μηδενικό κίνδυνο (Risk Free Rate) 5,49% 

Επιτόκιο κινδύνου (Risk Premium) 6,73% 

Specific Risk 2,85% 

Growth 2,00% 

C.A.P.M. 15,07% 

ο τελικός υπολογισμός της αποτίμησης της Εταιρείας, καταλήγει στο ποσό των εκατόν τριάντα 

εκατομμυρίων, εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων, εκατόν δέκα ευρώ (130.980.110 €) . 

Οι επί μέρους υπολογισμοί εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Συνολική παρούσα αξία ροών (2012-2015) (1) 23.922,23 € 

Υπολειμματική αξία 2016-Διηνεκές 87.952,56 € 

Συντελεστής αναπροσαρμογής 2015 0,57 

Παρούσα αξία υπολειμματικής αξίας (2) 50.164,91 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1+2 74.087,14 € 

Συντελεστής αναπροσαρμογής 31/12/2012 0,94 

Εκτίμηση της Αξίας Επιχείρησης 69.709,94 € 

Πλέον: Κυκλοφορούν και χρεόγραφα στις 

31/12/2011 
70.827,01 € 

Μείον: Υποχρεώσεις στις 31/12/2011 (πλην 

ασφαλιστών προβλέψεων) 
-8.233,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 132.303,15 € 

Lack of marketability 1,00% 

ΑΞΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31/12/2011 130.980,11 € 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προστεθεί ότι έχει υπολογιστεί και ένα discount της τάξης του 

1% στην παράμετρο Lack of marketability, για λόγους βελτίωσης της συντηρητικότητας της 

συνολικής αποτίμησης. 
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2.2.2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PRICE TO EARNINGS (P/E) 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθόδου, χρησιμοποιείται ως πολλαπλασιαστής ο λόγος της 

τιμής της καθαρής θέσης της Εταιρείας προς τα ετήσια κέρδη της .  

Κατά συνέπεια ο συγκεκριμένος λόγος (P/E), είναι ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει το 

σύνολο των ετών, μέσα στα οποία τα κέρδη της Εταιρείας (χωρίς να προεξοφλούνται στο 

παρόν), γίνονται ίσα µε την αξία της επιχείρησης.  

Το αποτέλεσμα που προκύπτει δείχνει το ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο 

επενδυτής για κάθε ευρώ κέρδους της Εταιρείας, ή των αριθμό των ετών που θα χρειαστούν, 

έτσι ώστε τα κέρδη της  να αποπληρώσουν το κόστος της αγοράς της. 

Ως δείκτης για τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκε το 8, ως παραδοχή 

που ικανοποιεί σε σημαντικό βαθμό την Αρχή της Συντηρητικότητας. 

Ο πολλαπλασιαστής των κερδών αφορά τα projected καθαρά μετά φόρων κέρδη της χρήσης 

της 31ης Δεκεμβρίου του 2012. 

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, η εκτίμηση της αξίας της Εταιρείας υπολογίζεται στο ποσό 

των σαράντα έξη εκατομμυρίων, τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.400.000 €) . 

Αναλυτικά οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

Μέθοδος PRICE TO EARNINGS 

ΜΕΓΕΘΗ ΑΞΙΑ 100% ΜΕΤΟΧΩΝ (ΣΕ ΧΙΛ.€) 

Καθαρά Κέρδη Εταιρείας μετά φόρων 31/12/2012 (proj.) 5.800,00 € 

Δείκτης P/E 8  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 31/12/2012 46.400,00 € 

P/Bv με χρήση δείκτη P/E = 8 1,83  

Στο σημείο αυτό, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, η σχέση της αποτίμησης της 

Εταιρείας συνδυαστικά με την λογιστική της αξία (ή ακριβέστερα τη λογιστική αξία της 

Καθαρής της Θέσης), υπολογίζεται στο 1,83 , τιμή η οποία θεωρείται εξαιρετικά χαμηλή, 

ειδικότερα για μια υγιή και σταθερά κερδοφόρα εταιρεία του συγκεκριμένου κλάδου. 

 

2.2.3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΤΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 

Όπως είναι επιστημονικά αποδεκτό, η αξία μιας επιχείρησης, δεν προσδιορίζεται απλώς από το 

αλγεβρικό άθροισμα των ενεργητικών και παθητικών της στοιχείων, τα οποία συγκροτούν την 

καθαρή της θέση έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται από τις αρχές και πρακτικές της λογιστικής, 

διότι η πραγματική αξία μιας Εταιρείας είναι σε όλες τις περιπτώσεις διαφορετική από αυτήν 

που αναγράφεται στα βιβλία της .  

Αλλά και στην περίπτωση της ακριβούς εκτιμήσεως, πάλι το αλγεβρικό άθροισμα αυτών που 

συνιστούν την πραγματική Καθαρή Θέση, δε μπορεί να θεωρηθεί ως βάση προσδιορισμού, 

χωρίς περαιτέρω υπολογισμούς της αξίας μιας Εταιρείας, διότι τα επιμέρους στοιχεία µε την 

ενσωμάτωση τους σε μια επιχείρηση, χάνουν την αυτοτέλειά τους, με αποτέλεσμα ακόμη και η 

πραγματική τους αξία, να προσδιορίζεται, κατά κανόνα, διαφορετικά. 
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Η διαφορετικότητα του υπολογισμού συναρτάται πάντοτε από την καλή ή κακή πορεία των 

αποτελεσμάτων τα οποία προκύπτουν από τις εργασίες της Εταιρείας. Είναι λοιπόν αναγκαίο 

να ληφθεί υπόψη και ο βαθμός αποδοτικότητας της επιχειρήσεως, ως δρώντος οργανισμού.  

Με βάση τις παραπάνω αρχές ζητήσαμε και λάβαμε γνώση του υπάρχοντος επιχειρησιακού 

πλάνου  Εταιρείας για τα έτη 2012 έως 2016. Για το συγκεκριμένο πλάνο, επιθυμούμε να 

σημειώσουμε τα εξής:  

(α) Το επιχειρησιακό πλάνο εκπονήθηκε από την Εταιρεία σε συνεργασία με εξωτερικούς της 

Συμβούλους και συμπεριλαμβάνει το σύνολο των στρατηγικών και τακτικών της στόχων 

(β) Τα αριθμητικά δεδομένα του για τα έτη 2012-2016, θεωρούνται κατά την Εταιρεία ως 

πραγματοποιήσιμα κάτω από τις προϋποθέσεις που τίθενται στο πλαίσιό του. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται μια συνοπτική εικόνα των προβλεπόμενων κατά τα έτη 

2012 έως 2016 «Αποτελεσμάτων Χρήσεως», όπως αυτά προκύπτουν από το ανωτέρω 

επιχειρησιακό πλάνο :  

INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ  2012, 2013, 2014, 

2015 & 2016 

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα 45.946,03 49.150,00 52.600,00 56.285,00 60.300,00 64.550,00 

Αντασφάλιστρα 2.298,68 2.450,00 2.650,00 2.840,00 3.500,00 3.900,00 

Καθαρή παραγωγή 43.647,35 46.700,00 49.950,00 53.445,00 56.800,00 60.650,00 

Αποτέλεσμα επενδύσεων σε ακίνητα (1.229,92) (500,00) (1.000,00) 500,00 300,00 100,00 

Αποτέλεσμα επενδύσεων σε 

αξιόγραφα 

(7.811,91) (1.000,00) 100,00 200,00 550,00 650,00 

Αποτέλεσμα πώλησης επενδύσεων (75,75) 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Έσοδα επενδύσεων 2.943,23 3.000,00 3.200,00 3.000,00 3.300,00 3.780,00 

Λοιπά έσοδα  486,96 500,00 350,00 500,00 250,00 320,00 

Σύνολο Μικτών Κερδών 37.959,96 48.700,00 52.700,00 57.745,00 61.200,00 65.500,00 

Λειτουργικά και Λοιπά έξοδα (7.217,69) (7.500,00) (8.500,00) (9.100,00) (9.800,00) (10.500,00) 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (19.059,34) (22.400,00) (24.000,00) (25.700,00) (27.000,00) (29.000,00) 

Δεδουλευμένες προμήθειες (7.660,97) (8.200,00) (8.800,00) (9.450,00) (10.120,00) (10.830,00) 

Μεταβολή προβλέψεων (2.901,30) (3.500,00) (4.000,00) (4.495,00) (4.810,00) (5.150,00) 

Κέρδη προ φόρων 1.120,66 7.100,00 7.400,00 9.000,00 9.470,00 10.020,00 

ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.120,66 7.100 7.400 9.000 9.470 10.020 

Φόροι χρήσης (760,67) (1.420) (1.480) (1.800) (1.695) (1.800) 

ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 359,99 5.680 5.920 7.200 7.775 8.220 

Επανεκτιμήσεις 370,84 120 80 0 25 30 

ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (ιι) 730,83 5.800 6.000 7.200 7.800 8.250 

Το πλαίσιο των παραδοχών, αναφορικά με το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων, είναι το ίδιο με 

αυτό που χρησιμοποιήθηκε και στην προηγούμενη μέθοδο και εμφανίζεται στον παρακάτω 

πίνακα : 
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Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 

Απόδοση με μηδενικό κίνδυνο (Risk Free Rate) 5,49% 

Επιτόκιο κινδύνου (Risk Premium) 6,73% 

Specific Risk 2,85% 

Growth 2,00% 

C.A.P.M. 15,07% 

 

Οι βασικοί πίνακες υπολογισμών της συγκεκριμένης μεθόδου, έτσι όπως αυτοί προκύπτουν 

από τα στοιχεία των Αποτελεσμάτων Χρήσης, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο 

Επιχειρησιακό Πλάνο της Εταιρείας, είναι οι εξής : 

Προεξόφληση μελλοντικών κερδών για 

υπολογισμό υπεραξίας επιχείρησης 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

2016 - 

Διηνεκές 

Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης 7.100,00 € 7.400,00 € 9.000,00 € 9.470,00 €  

Μείον: Φόροι -1.420,00 € -1.480,00 € -1.800,00 € -1.695,00 €  

Κέρδη/(Ζημιές) μετά φόρων χρήσης 5.680,00 € 5.920,00 € 7.200,00 € 7.775,00 €  

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
2016 - 

Διηνεκές 

Καθαρές ταμειακές ροές κερδών 5.680,00 € 5.920,00 € 7.200,00 € 7.775,00 € 7.930,50 € 

Συντελεστής αναπροσαρμογής 1,00 0,87 0,76 0,66 7,65 

Παρούσα αξία ταμειακών ροών κερδών 5.680,00 € 5.144,69 € 5.437,61 € 5.102,86 € 60.677,12 € 

 

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς ο τελικός υπολογισμός της αποτίμησης της Εταιρείας, 

καταλήγει στο ποσό των πενήντα τριών εκατομμυρίων, εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων, 

εκατόν δέκα ευρώ (53.175.110 €) . 

Οι επί μέρους υπολογισμοί εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Συνολική παρούσα αξία κερδών (2012-2015) (1) 21.365,17 € 

Υπολειμματική αξία 2016-Διηνεκές 60.677,12 € 

Συντελεστής αναπροσαρμογής 2015 0,66 

Παρούσα αξία υπολειμματικής αξίας (2) 39.823,43 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1+2 61.188,60 € 

Συντελεστής αναπροσαρμογής 31/12/2013 0,87 

Εκτίμηση της Υπεραξίας Επιχείρησης 53.175,11 € 
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2.2.4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

Η συνολική τρέχουσα αξία μιας Εταιρείας και στην προκειμένη της «INTERLIFE A.A.E.Γ.Α.», 

θεωρείται επίσης επιστημονικά αποδεκτό, ότι μπορεί να προσδιοριστεί και µε τη μέθοδο της 

κεφαλαιοποιήσεως των προεξοφλημένων μελλοντικών κερδών της, έτσι ώστε η συνολική 

τρέχουσα αξία να προσδιοριστεί ως η αρχική (παρούσα) αξία διηνεκούς, ετήσιας σταθερής 

ράντας, της οποίας ο ετήσιος όρος είναι ο μέσος όρος των καθαρών οργανικών κερδών της 

προσεχούς πενταετίας.  

Πριν προχωρήσουμε όμως στους σχετικούς υπολογισμούς, για τον προσδιορισμό της συνολικής 

τρέχουσας αξίας της «INTERLIFE A.A.E.Γ.Α.» µε βάση την κεφαλαιοποίηση των καθαρών 

κερδών της και κατά συνέπεια την αναπροσαρμογή της καθαρής της θέσης, θεωρούμε 

αναγκαίο να επισημάνουμε τα εξής:  

α)  Ο προσδιορισμός της συνολικής τρέχουσας αξίας µε βάση την κεφαλαιοποίηση των κερδών 

της προσεχούς πενταετίας τελεί υπό την αίρεση ότι είναι πρακτικώς εξασφαλισμένη η 

διαιώνιση του κέρδους.  

β)  Η δυνατότητα μιας Εταιρείας να πραγματοποιεί υπερπροσόδους (υπεραξία = υπερκέρδη) 

δεν έχει απεριόριστη διάρκεια, λόγω της υπάρξεως ή/και της δημιουργίας ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων.  

γ) Ακόμη και αν η «INTERLIFE A.A.E.Γ.Α.» κατόρθωνε να διατηρήσει τα κέρδη της σε υψηλά 

επίπεδα για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, είναι απίθανο τα υπερκέρδη αυτά, των πολύ 

μεταγενεστέρων ετών, να προέρχονται από παράγοντες που υπήρχαν στο χρόνο της εκτίμησης. 

Για την εξουδετέρωση των «μειονεκτημάτων» της συγκεκριμένης μεθόδου, η παρούσα Έκθεση 

Αποτίμησης λαμβάνει υπόψιν ως σημείο αναφοράς στον υπολογισμό, τα κέρδη της επόμενης 

πενταετίας τα οποία τεκμηριώνονται με απόλυτη επάρκεια στο πλαίσιο του υφιστάμενου 

επιχειρησιακού της πλάνου.  

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, η εκτίμηση της αξίας της Εταιρείας υπολογίζεται στο ποσό 

των εβδομήντα τριών εκατομμυρίων, εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων 

είκοσι ευρώ, (73.959.420 €) . 

Αναλυτικά οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

ΜΕΓΕΘΗ ΑΞΙΑ 100% ΜΕΤΟΧΩΝ (ΣΕ ΧΙΛ.€) 

Καθαρή Θέση Εταιρείας 31/12/2011 20.784,31 € 

Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή 31/12/2011 
0,00 € 

Εκτίμηση της αξίας Επιχείρησης 31/12/2011 (πρ. 

μελλ. κερδών) 
53.175,11 € 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ 

ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 31/12/2011 
73.959,42 € 
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2.3. ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  

Με βάση τους επί μέρους υπολογισμούς των τεσσάρων μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη και για τη διαμόρφωση ενός όσο το δυνατόν πληρέστερου και ακριβοδίκαιου 

αποτελέσματος, στο τελευταίο αυτό στάδιο της διαμόρφωσης της τελικής μας εκτίμησης, 

αποφασίσθηκε η χρήση ισομερών δεικτών βαρύτητας, για την κάθε μια μέθοδο 

 

2.3.1. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Η τελική εκτίμηση για την εύλογη αξία της Εταιρείας INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., σύμφωνα με τα όσα 

παρατίθενται στις σελίδες της  Εκθέσεως Αποτίμησης, καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η αξία 

του 100% των μετοχών της, ανέρχεται στο ποσό των :  

Εβδομήντα έξι εκατομμυρίων, εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων, εξακοσίων εξήντα ευρώ 

(76.128.660 €) 

και αντιστοίχως, η αξία της κάθε μίας εκ των δέκα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα 

επτά χιλιάδων, εννιακοσίων δώδεκα (18.567.912) ανώνυμων μετοχών της, ονομαστικής αξίας 

πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,59) €, ανέρχεται, στρογγυλοποιημένα, στην τιμή των : 

τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (4,10 €) ανά μετοχή 

 

Οι επί μέρους υπολογισμοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α.  ( χιλ.€) 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
Αξία Αποτίμησης 

Μεθόδου 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

Τελική Αξία 

Αποτίμησης 

Μέθοδος προεξόφλησης ελεύθερων 

ταμειακών ροών 
130.980,11 € 25,00% 32.745,03 € 

Μέθοδος price to earnings με 

συντελεστή 8 για τα projected 2012 
46.400,00 € 25,00% 11.600,00 € 

Μέθοδος προεξόφλησης μελλοντικών 

κερδών 
53.175,11 € 25,00% 13.293,78 € 

Μέθοδος αναπροσαρμοσμένης 

καθαρής θέσης 
73.959,42 € 25,00% 18.489,86 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. 76.128,66 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 18.567.912 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. 4,10 € 
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2.4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  

Η Έκθεση Εκτίμησης της ΕΜΕΧ Ltd. καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα με 

μεσοσταθμική θεώρηση τεσσάρων διαφορετικών τρόπων αποτίμησης. 

Η τοποθέτηση του Συμβούλου Εισαγωγής στο παραπάνω πόρισμα της Έκθεσης που 

παρουσιάστηκε στα Υποκεφ. 2.1.-2.3. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, λαμβάνοντας 

υπόψιν μια επιπρόσθετη σειρά από τρίτους παράγοντες όπως : 

Α) η διαπραγμάτευση στη Ν.Ε.Α. ομοειδούς εταιρείας με έδρα την Ελλάδα και  

Β) τους βασικούς δείκτες αντίστοιχων εταιρειών, εισηγμένων στις χρηματιστηριακές αγορές 

της Αγγλίας, όπου τόσο ο χρηματιστηριακός όσο και ασφαλιστικός θεσμός έχουν μακραίωνη 

παράδοση, κατά συνέπεια τεκμαίρουν μια πραγματική εικόνα του κλάδου σε όρους 

χρηματιστηριακής επένδυσης,  

καταλήγει στην πλήρη αποδοχή και υποστήριξη της προτεινόμενης τιμής εισαγωγής, 

λαμβάνοντας υπόψιν μια σειρά από λόγους, οι οποίοι αναλύονται παρακάτω . 

 

2.4.1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕ ΟΜΟΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗ Ν.Ε.Α.  

Όπως αναφέρθηκε, στη Ν.Ε.Α. είναι εισηγμένη ομοειδούς αντικειμένου εταιρεία, με έδρα την 

Ελλάδα, η οποία μάλιστα βρίσκεται επίσης –όπως και η Interlife A.E.Γ.Α.- στην πρώτη εικοσάδα 

των εταιρειών του κλάδου, από πλευράς ασφαλιστικής παραγωγής . 

Στον παρακάτω πίνακα, εμφανίζονται μια σειρά βασικών μεγεθών, των δύο Εταιρειών, με 

σκοπό τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών τους, σχετικά με την προτεινόμενη (για την 

INTERLIFE A.A.E.Γ.Α.) και την τρέχουσα αποτίμηση της ήδη εισηγμένης . 

Αναλυτικότερα, τα μεγέθη αυτά, τα οποία έχουν επιλεγεί λόγω και τις κρισιμότητάς τους στο 

πλαίσιο των χρηματοοικονομικών  αναλύσεων του κλάδου, έχουν ως εξής : 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ INTERLIFE ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗ Ν.Ε.Α. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 76.128.439 € 21.834.895 € 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Μ/Φ 2011 730.834 € -3.951.459 € 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Μ/Φ 2010 5.855.102 € 4.338.285 € 
ΣΥΝΟΛΟ Μ/Φ 2010-2011 6.585.936 € 386.826 € 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2011 20.784.307 € 10.301.719 € 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 16.249.226 € 9.297.968 € 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 22.688.635 € 33.400.932 € 
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 27.621.335 € 12.984.116 € 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.233.805 € 17.554.827 € 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.399.613 € 15.257.714 € 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 43.647.356 € 62.676.972 € 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 63.516.835 € 20.847.003 € 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ :     

(+) ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 5.191.444 € 618.814 € 
(+) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 16.249.226 € 9.297.968 € 

(+) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  22.688.635 € 33.400.932 € 
(+) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 27.621.335 € 12.984.116 € 

(-)ΟΜΟΛΟΓΑ PSI 0 € -17.900.000 € 
(-)ΑΜΕΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -8.233.805 € -17.554.827 € 
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Επί των παραπάνω μεγεθών, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής : 

i. Παρουσιάζονται ξεχωριστά και σε σύνολο τα αποτελέσματα της τελευταίας διετίας, 

λόγω των ειδικών συνθηκών που παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα το 2011 και 

επηρέασαν σαφώς την αποτελεσματικότητα των Εταιρειών, προκειμένου να δοθεί 

μια μεσοσταθμική εικόνα. 

ii. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η INTERLIFE A.Α.Ε.Γ.A. έχει 

διαμορφωμένο το μέγεθος της μ/φ κερδοφορίας της το 2011, μετά από πλήρη 

απορρόφηση των ζημιών του PSI, γεγονός το οποίο δεν ισχύει για τη συγκρινόμενη 

εταιρεία. 

iii. Οι επενδύσεις σε ακίνητα, η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων και τα 

ταμειακά διαθέσιμα της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., ανέρχονται σε 66,56 εκ. ευρώ, ενώ τα 

αντίστοιχα μεγέθη της συγκρινόμενης εταιρείας, μετά και την απομείωση της αξίας 

των ομολόγων του PSI (για λόγους ορθής συγκρισιμότητας), ανέρχονται σε 37,72 

εκ. ευρώ. 

iv. Ο βαθμός διαχειριστικής αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας της 

INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., είναι υπερδιπλάσιος, από τη στιγμή που κάθε 1€ 

λειτουργικών εξόδων, επιβαρύνει 9,92€ ασφαλιστικής παραγωγής, σε σχέση με τα 

4,11€ ασφαλιστικής παραγωγής της εισηγμένης εταιρείας. Εδώ βρίσκεται και ένας 

από τους σημαντικότερους λόγους αιτιολόγησης της κερδοφορίας της Εκδότριας. 

v. Η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., είναι υπερτριπλάσια της 

εισηγμένης (63,52  εκ. ευρώ έναντι 20,85 εκ. ευρώ). 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, οι συγκριτικοί βασικοί δείκτες των δύο εταιρειών 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ INTERLIFE ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗ Ν.Ε.Α. 

P/EΣ2010-2011 Μ/Φ 11,56 56,45 

P/Eproj.2012 Μ/Φ 13,13 n/a 
P/Bv 3,66 2,12 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,40 1,70 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ 0,10 0,24 
Κ.Α.Ε./ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 0,83 0,95 

 

Αντίστοιχα επί των παραπάνω μεγεθών, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής : 

i. To P/E με βάση τα συσσωρευτικά μετά φόρων αποτελέσματα των ετών 2010-2011 

(για λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω) των δύο εταιρειών, ανέρχονται σε 11,56 

για την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. και 56,45 για την ήδη εισηγμένη. 

ii. Το αντίστοιχο μέγεθος για τα projected αποτελέσματα του 2012,  ανέρχεται σε 

13,13 για την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. . 

iii. Ο δείκτης P/Bv της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. ανέρχεται, με βάση τους όρους της 

προτεινόμενης κεφαλαιοποίησης, σε 3,66 έναντι 2,12 της εισηγμένης, με τη διαφορά 

όμως να αιτιολογείται σαφώς, αφενός λόγω της αυξημένης κερδοφορίας της 

πρώτης και αφετέρου λόγω της ποιοτικότερης σύνθεσης των υπολοίπων δεικτών 

της όπως : 
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a. του δείκτη των Υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια, όπου διαμορφώνεται σε 

0,40 έναντι 1,70 (υποτετραπλάσιος), 

b. του δείκτη των Λειτουργικών Εξόδων προς την Ασφαλιστική Παραγωγή, ο 

οποίος διαμορφώνεται σε 0,10 έναντι 0,24 (υποδιπλάσιος) . 

iv. Οι ποιοτικές τέλος διαφορές που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αιτιολογούν πλήρως 

και τη μικρή διαφορά που υπάρχει σε όρους Κ.Α.Ε., ως προς την κεφαλαιοποίηση 

(την προτεινόμενη και την actual), των δύο εταιρειών. 

Κλείνοντας και σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι συγκρινόμενη τόσο με 

απόλυτα, όσο και με δεικτοποιημένα μεγέθη, η προτεινόμενη αποτίμηση της INTERLIFE 

Α.Α.Ε.Γ.Α., θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένη, με βάση την ισχύουσα εικόνα ομοειδούς 

εισηγμένης στη Ν.Ε.Α. εταιρείας. 

 

2.4.2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕ ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

Η επιλογή για σύγκριση με εισηγμένες ασφαλιστικές εταιρείες στις αγορές του Λονδίνου έγινε, 

όπως προαναφέρθηκε, για δύο λόγους : 

α) Η Αγγλία θεωρείται η κύρια ασφαλιστική αγορά, ειδικότερα στους κλάδους ζημιών, με 

εξαιρετική παράδοση και  

β) οι χρηματιστηριακές αγορές του Λονδίνου έχουν παγκόσμια εμβέλεια και σε όρους 

συναλλαγών και σε αντίστοιχους επενδυτικού ενδιαφέροντος .  

Αναλυτικότερα, ο κλάδος των non-life insurance των αγορών του Χρηματιστηρίου του 

Λονδίνου συμπεριλαμβάνει 26 εταιρείες, από τις οποίες, αν αφαιρέσουμε τις πρακτορειακές και 

τις αντασφαλιστικές, απομένουν 16 εταιρείες Γενικών Ασφαλίσεων όπως και η INTERLIFE 

A.A.E.Γ.Α. . 

Από αυτές, οι 5 είναι εισηγμένες στην ΑΙΜ (αντίστοιχη αγορά της Ν.Ε.Α.), 6 αλλοδαπές στη 

Διεθνή Κύρια Αγορά και 5 αγγλικές στην UK-Κύρια Αγορά. 

Από το παραπάνω σύνολο, επελέγησαν 5 εταιρείες, με βάση τα εξής κριτήρια : 

• να καλύπτουν και τις τρεις αγορές (AIM, Διεθνής Κύρια και UK-Κύρια)  

• να είναι κερδοφόρες όλες, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμος ο μέσος όρος των δεικτών με 

την (επίσης κερδοφόρα) ΙNTERLIFE και 

• να έχουν όσο το δυνατόν ποιο συγκρίσιμα μεγέθη αναλογικά με αυτά της Εκδότριας. 

Με βάση τα παραπάνω επελέγησαν οι : 

1. Abbey Protection P.L.C., εισηγμένη στην ΑΙΜ, η οποία έχει κεφαλαιοποίηση γύρω στα 

110 εκ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 12,8 εκ., ασφαλιστική παραγωγή 45,84 εκ. ευρώ και 

loss ratio 65,2%.  

2. Η Beazley P.L.C., επίσης εισηγμένη στην ΑΙΜ, η οποία έχει κεφαλαιοποίηση γύρω στα 

1,09 δις ευρώ, κέρδη προ φόρων 51 εκ. ευρώ και ασφαλιστική παραγωγή 1,12 δις ευρώ. 
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3. Η Jardine Lloyd Thompson Group P.L.C., εισηγμένη στη Διεθνή Κύρια Αγορά, η οποία 

έχει κεφαλαιοποίηση γύρω στα 2,12 δις ευρώ, κέρδη προ φόρων 186,9 εκ. ευρώ και 

ασφαλιστική παραγωγή 1,04 δις ευρώ . 

4. Η Personal Group P.L.C., εισηγμένη στη UK-Κύρια Αγορά, η οποία έχει κεφαλαιοποίηση 

γύρω στα 130,43 εκ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 12,66 εκ. ευρώ και ασφαλιστική 

παραγωγή 34,72 εκ. ευρώ . 

5. Η HISCOX Ltd., εισηγμένη στη Διεθνή Κύρια Αγορά, η οποία έχει κεφαλαιοποίηση γύρω 

στα 2,22 δις ευρώ, κέρδη προ φόρων 21,9 εκ. ευρώ και ασφαλιστική παραγωγή 1,45 δις 

ευρώ . 

Οι δείκτες που επελέγησαν προς σύγκριση με τους αντίστοιχους που διαμορφώνει η 

προτεινόμενη αποτίμηση της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., είναι οι εξής : 

(a) P/E : price to earnings ,  

(b) P.E.G. : price to earnings to growth ratio  

(c)  Dividend Yield και  

(d) Operating margin . 

Και οι τέσσερις δείκτες κρίνονται ως κρίσιμοι, κυρίως από επενδυτικής πλευράς και λιγότερο 

από την πλευρά της χρηματοοικονομικής αξιολόγησης. Παράλληλα, επειδή σε κάθε δείγμα 

υφίστανται ακραίες τιμές, πέραν του συνολικού μέσου όρου των τιμών, υπολογίστηκαν και οι 

αντίστοιχοι μέσοι όροι, αφαιρουμένων των δύο ακραίων τιμών (της μεγαλύτερης και της 

μικρότερης), έτσι ώστε οι όροι σύγκρισης να εμπεριέχουν ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία. 

Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, συγκριτικά με τους 

αντίστοιχους δείκτες της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. : 

ΕΤΑΙΡΙΑ P/E PEG 
Dividend 

Yield 
Operating 

Margin 

Abbey Protection P.L.C. 10,39 1,62 5,12% 20,84% 
Beazley P.L.C. 16,66 -7,78 5,12% 4,55% 
Jardine Lloyd Thompson Group P.L.C. 16,94 1,79 3,21% 10,93% 
Personal Group Holdings P.L.C. 10,56 3,58 5,28% 27,01% 
HISCOX Ltd. 67,91 -1,68 3,93% 1,75% 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 24,49 -0,49 4,53% 13,02% 
Μ.Ο. ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ 14,72 0,58 4,72% 12,11% 

INTERLIFE Α.Α.Ε.ΓΑ. 13,13 2,63 2,63% 11,80% 
  

Με βάση τη συγκεκριμένη παράθεση διαπιστώνουμε τα εξής : 

i. Σε όρους P/E λαμβάνουμε για την INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. την projected τιμή 

με βάση τα μετά φόρων projected αποτελέσματα του 2012. Διαπιστώνουμε 

ότι η συγκεκριμένη τιμή είναι σημαντικά χαμηλότερη του γενικού μέσου 

όρου και λίγο πιο κάτω από την τιμή του μέσου όρου χωρίς των επηρεασμό 

των ακραίων τιμών. 

ii. Σε όρους P.E.G, υπολογίζεται για την INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. η projected τιμή 

του P/E σε σχέση με growth 5%, όσο και η στατιστική αύξηση της 

παραγωγη� ς στο α  ́ εξα� μηνο του 2012. Εδω�  διαπιστω� νουμε ο� τι η 
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συγκεκριμένη τιμή είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με το δείγμα, είτε 

ως γενικός μέσος όρος, είτε ως μέσος όρος χωρίς των επηρεασμό των 

ακραίων τιμών. 

iii. Σε όρους Dividend Yield, υπολογίζεται για την INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. η 

projected τιμή με βάση το ύψος του οριζόμενου στο Επιχειρησιακό της 

Πλάνο ποσό για μερίσματα (2 εκ. ευρώ). Εδώ διαπιστώνουμε ότι η 

συγκεκριμένη τιμή είναι χαμηλότερη σε σχέση με το δείγμα, το οποίο δε 

διαφοροποιείται σημαντικά στους δύο υπολογισμούς του, παρόλα αυτά 

όμως παραμένει ως ποσοστό σε ποσοστό κοντά στο 58% αυτών, το οποίο 

και θα πρέπει να θεωρείται ικανοποιητικό. 

iv. Επίσης, σε όρους Operating Margin, υπολογίζεται για την INTERLIFE 

A.A.E.Γ.Α. η projected τιμή του 2012 (7,1 εκ. ευρώ) σε σχέση με την επίσης 

projected παραγωγή (49,15 εκ. ευρώ). Εδώ διαπιστώνουμε ότι η 

συγκεκριμένη τιμή είναι υψηλότερη σε σχέση με το δείγμα, είτε ως γενικός 

μέσος όρος, είτε ως μέσος όρος χωρίς των επηρεασμό των ακραίων τιμών. 

Κλείνοντας, ένας ακόμη τρόπος αποτίμησης ασφαλιστικών εταιρειών διεθνώς, θεωρείται η 

σχέση της αξίας του χαρτοφυλακίου τους (πρωτασφαλιστική παραγωγή), με την 

κεφαλαιοποίησή τους. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος δείκτης είναι συνήθως αυτός που 

διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τις τιμές στις εξαγορές ομοειδών εταιρειών. 

 Τοποθετώντας τα αντίστοιχα μεγέθη των παραπάνω εισηγμένων στις αγορές του Λονδίνου 

εταιρειών και προσθέτοντας στη σύγκριση και ομοειδή εταιρεία, εισηγμένη στην Εναλλακτική 

Αγορά του Χ.Α.Κ., διαπιστώνουμε, ότι η προτεινόμενη κεφαλαιοποίηση για την INTERLIFE 

Α.Α.Ε.Γ.Α., παράγει το συγκεκριμένο δείκτη, συγκριτικά, αρκετά χαμηλότερα. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα  : 

 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ 

Abbey Protection P.L.C. 45.840.000,00 € 110.000.000,00 € 2,40 

Beazley P.L.C. 1.012.000.000,00 € 1.090.000.000,00 € 1,08 

Jardin Lloyd Thompson Group P.L.C. 1.040.000.000,00 € 2.120.000.000,00 € 2,04 

Personal Group Holding P.L.C. 34.720.000,00 € 130.430.000,00 € 3,76 

HISCOX Ltd. 1.045.000.000,00 € 2.220.000.000,00 € 2,12 

ΣΥΝΟΛΑ 3.177.560.000,00 € 5.670.430.000,00 € 1,78 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 17.592.000,00 € 30.504.000,00 € 1,73 

INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. 49.150.000,00 € 76.128.500,00 € 1,55 

 

Καταληκτικά και σύμφωνα και με τις αντίστοιχες παραπάνω συγκρίσεις, διαπιστώνουμε ότι η 

προτεινόμενη αποτίμηση της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., θεωρείται επίσης απόλυτα 

δικαιολογημένη, με βάση τα όσα ισχύουν για τις αντίστοιχες εισηγμένες εταιρείες στις αγορές 

του Λονδίνου. 
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3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

3.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Σύμφωνα με το πρακτικό του Δ.Σ. της 14ης Μαρτίου 2012, το οποίο νόμιμα και εμπρόθεσμα 

δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 3294/14-05-2012, η σύνθεση του τελευταίου Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά την συγκρότησή του, έχει ως εξής: 

• Δημήτριος Ξουρής, Πρόεδρος 

• Ιωάννης Βοτσαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 

• Γεωργία Βοτσαρίδου, Αντιπρόεδρος 

• Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης, Μέλος 

• Παναγιώτης Βοτσαρίδης, Μέλος 

• Γεώργιος Τουφεξής, Μέλος 

Εν συνεχεία, το παραπάνω Δ.Σ. της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

Ν.3016/2002 («Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» 

Φ.Ε.Κ. Α 110), όπως ισχύει και μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 26 του Ν.3091/2002, 

διαχωρίζεται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη.   

Εκτελεστικά μέλη, θεωρούνται αυτά που απασχολούνται με τα καθημερινά θέματα της 

διοίκησης της Εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά, τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των 

εταιρικών ζητημάτων.  

Έτσι, τα μέλη του Δ.Σ. της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. σύμφωνα με τον Ν.3016/2002, διακρίνονται σε 

εκτελεστικά και σε μη εκτελεστικά και είναι: 

• Δημήτριος Ξουρής, Πρόεδρος , Μη εκτελεστικό μέλος 

• Ιωάννης Βοτσαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

• Γεωργία Βοτσαρίδου, Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Διαχείρισης, Εκτελεστικό Μέλος 

• Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης, Μέλος,  Διευθυντής Αποζημιώσεων, Εκτελεστικό Μέλος 

• Παναγιώτης Βοτσαρίδης, Μέλος, Διευθυντής Πωλήσεων, Εκτελεστικό Μέλος 

• Γεώργιος Τουφεξής, Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος 

 

3.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  : ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Βοτσαρίδης 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  : 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου 

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ  :  EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, MARFIN BANK  

ΕΛΕΓΚΤΕΣ : GRANT THORNTON A.E. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΙ : Δεν υφίσταται 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ : Capital Markets Experts A.E. 
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ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : Νομικό Γραφείο Δημητρίου Παπαδόπουλου 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δεν υφίσταται 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ  

ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ : Νομικό Γραφείο Παλάζη 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ :  Ζωή Γ. Παπαδοπούλου – Τσαγιάννη  

ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ :  9414/1991 

 

 

3.3. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τα βασικά στοιχεία της  Εταιρείας, παρουσιάζονται παρακάτω : 

INTERLIFE A.A.E.Γ.Α..  

Διεύθυνση : 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου 

Τηλ:+302310499000 Fax: +302310499099 

Site: www.interlife.gr    E-mail : info.thes@interlife.gr 

Η INTERLIFE Ασφαλιστική είναι Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1991 σε πολυμετοχική βάση. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας 

στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο 4.500 m², στο 14ο χλμ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – 

Πολυγύρου, στη Θέρμη.  

Είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι η πορεία της Εταιρείας υπήρξε κερδοφόρα από τα πρώτα 

χρόνια της λειτουργίας της, όπου και κατόρθωσε να εφαρμόσει ένα μοντέλο κάθετης 

ανάπτυξης, υλοποιώντας παράλληλα με επιτυχία τους εκάστοτε στόχους της. 

Η θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας, οι  επιτυχείς επενδύσεις σε ακίνητα 

και χρεόγραφα, σε συνδυασμό με το σωστό management, συνέβαλαν στην εδραίωσή της στον 

ασφαλιστικό χώρο. 

Σήμερα, η INTERLIFE Ασφαλιστική αναπτύσσεται ταχύτατα αναδεικνύοντας συνεχώς την 

επιτυχημένη πορεία της, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει με την 

τεχνογνωσία που η ίδια δημιουργεί και διοχετεύει στους συνεργάτες της.  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, σκοπός της 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 



   Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α  

Σελίδα 24 από 105 

αντιπροσώπων αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων,  

στ) η ίδρυση και ανωνύμων εταιρειών που δεν έχουν ως αντικείμενο ασφαλιστικές εργασίες.  

Δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα με ένα ευρύ Δίκτυο Πωλήσεων. Έχει ήδη εγκαταστήσει 

Περιφερειακές Διευθύνσεις σε Αθήνα και Ρόδο, υποκαταστήματα σε Κρήτη, Λαγκαδά, 

Καλαμαριά, Θέρμη και Σέρρες και τέλος το δίκτυό της ολοκληρώνεται με τη λειτουργία 

αποκλειστικών γραφείων υποστήριξης και εξυπηρέτησης, στις περισσότερες πόλεις της χώρας. 

Φέρει Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών  (Αρ. Μ.Α.Ε.) 25088/05/Β/91/23, ενώ η διάρκειά 

της έχει οριστεί στα 100 χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού της, ήτοι 

μέχρι της 4/11/2091. 

Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι 094342626 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Μεγάλων 

Επιχειρήσεων, ενώ ελέγχεται σε ετήσια βάση από Ορκωτούς Λογιστές - Ελεγκτές. Ως 

αντικείμενο εργασιών, τελεί υπό την εποπτεία και της Τράπεζας της Ελλάδος 

Τον τακτικό έλεγχο, βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας, διενήργησε για την χρήση 2011 η 

Εταιρεία Grant Thornton.  

Η Εταιρεία δεν ανήκει σε κάποιο συγκρότημα και ως εκ τούτου δεν υφίστανται στοιχεία 

μητρικής. Οι βασικοί της μέτοχοι, έχουν συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, κάποιες από τις οποίες 

συνεργάζονται στο βασικό τους αντικείμενο με την INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. .  

Οι εταιρείες αυτές είναι οι : DIRECTA A.A.E., INTERBROKERS Α.Ε. Μεσίτες Ασφαλίσεων και 

Αντασφαλίσεων, INTERLIFE Properties Διαχείρισης Ακινήτων Α.Ε., Venus A.E. Τουριστικές και 

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Αφροδίτη και ΓΝΩΜΩΝ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. . 

Αναλυτικά οι συγκεκριμένες συμμετοχές, καθώς και οι συναλλαγές τους με την Εκδότρια,  

παρουσιάζονται στα παρακάτω Υποκεφάλαια . 

 

3.3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERLIFE 

PROPERTIES Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

Οι βασικοί μέτοχοι και μέλη του Δ.Σ. της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., Ιωάννης Βοτσαρίδης και 

Παναγιώτης Βοτσαρίδης, μετέχουν και στο Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία :  

INTERLIFE Properties ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και δ.τ. INTERLIFE PROPERTIES AE (ΕΔΡΑ: 

ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Α.Φ.Μ. 

998755939, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61353/62/Β/06/0179, ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.700.000,00 €, ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.579.384,10 €, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

1.884.358,05 €) 

Σύμφωνα με το πρακτικό Δ.Σ. της 30ης Ιουνίου 2008 της εταιρείας,  η σύνθεση του τελευταίου 

Δ.Σ. μετά την συγκρότησή του, έχει ως εξής: 

• Ιωάννης Βοτσαρίδης, Πρόεδρος &  Διευθύνων Σύμβουλος 

• Παναγιώτης Βοτσαρίδης, Μέλος 

• Ηλέκτρα Βοτσαρίδου, Μέλος 

Ημερομηνία λήξης του ως άνω Δ.Σ. είναι 30-6-2013. 

Οι κυριότεροι μέτοχοι της εταιρείας είναι: 

• Ιωάννης Βοτσαρίδης 51.000 μετοχές ή 30% του Μ.Κ., 
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• Γεωργία Βοτσαρίδου 12.000 μετοχές ή 7,06% του Μ.Κ., 

• Ηλέκτρα Βοτσαρίδου, 6.500 μετοχές ή 3,82% του Μ.Κ., 

• Παναγιώτης Βοτσαρίδης 6.500 μετοχές ή 3,82% του Μ.Κ., 

• DIREKTA A.A.E.Γ.Α. 2.000 μετοχές ή 1,18% του Μ.Κ., 

• INTERBROKERS A.E. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 12.000 μετοχές ή 

7,06% του Μ.Κ., 

• VENUS A.E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 80.000 μετοχές 

ή 47,06% του Μ.Κ. 

Στην Εταιρεία, έχει ανατεθεί από τη Διοίκηση της Interlife A.A.E.Γ.Α., η διαχείριση των 

επενδύσεών της σε ακίνητα. 

 

3.3.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DIREKTA A.A.E.Γ.Α. 

Οι βασικοί μέτοχοι και μέλη του Δ.Σ. της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., Ιωάννης Βοτσαρίδης,  

Παναγιώτης Βοτσαρίδης, Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης και Γεωργία Βοτσαρίδου, μετέχουν και  

στο Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία :  

DIREKTA A.A.E.Γ.Α. (ΕΔΡΑ: ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Α.Φ.Μ. 099358637, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44682/05/Β/99/17, 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.280.000,00 €, ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.158.355,26 €, ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  2.310.049,20 €) 

Σύμφωνα με το πρακτικό Δ.Σ. της 11ης Νοεμβρίου 2008 της εταιρείας, η σύνθεση του 

τελευταίου Δ.Σ. μετά την συγκρότησή του, έχει ως εξής: 

• Ιωάννης Βοτσαρίδης, Πρόεδρος &  Διευθύνων Σύμβουλος 

• Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης, Μέλος 

• Βασίλειος Νικολαίδης, Μέλος 

• Γεωργία Βοτσαρίδου, Μέλος 

• Παναγιώτης Βοτσαρίδης, Μέλος 

• Ηλέκτρα Βοτσαρίδου, Μέλος 

Ημερομηνία λήξης του ως άνω Δ.Σ. είναι η 30-6-2013.  

Οι κυριότεροι μέτοχοι της εταιρείας είναι : 

• Ιωάννης Βοτσαρίδης 145.000 μετοχές ή 19,08% του Μ.Κ. 

• Γεωργία Βοτσαρίδου 55.000 μετοχές ή 7,24% του Μ.Κ. 

• Ηλέκτρα Βοτσαρίδου, 26.000 μετοχές ή 3,42% του Μ.Κ. 

• Παναγιώτης Βοτσαρίδης 26.000  μετοχές ή 3,42% του Μ.Κ. 

• ΓΝΩΜΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 33.000 μετοχές ή 4,34% του Μ.Κ. 

• INTERBROKERS A.E. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 85.000 μετοχές ή 

11,18% του Μ.Κ. 

• VENUS A.E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 390.000 

μετοχές ή 51,32% του Μ.Κ. 
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Η εταιρεία έχει σχεδόν μηδενική παραγωγική δραστηριότητα, και στην τελευταία Ετήσια 

Γενική Συνέλευση της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α., της 30ης Ιουνίου 2012, εγκρίθηκε η συμφωνία 

μεταφοράς του συνολικού της παραγωγικού χαρτοφυλακίου στην Interlife A.Α.Ε.Γ.Α. . 

 

3.3.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERBROKERS A.E. 

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Οι βασικοί μέτοχοι και μέλη του Δ.Σ. της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., Ιωάννης Βοτσαρίδης και 

Γεωργία Βοτσαρίδου, μετέχουν και  στο Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία :  

INTERBROKERS A.E. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΔΡΑ: ΘΕΡΜΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Α.Φ.Μ. 099358674, 

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44788/62/Β/99/0374, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

210.000,00 €, ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.270.889,53 €, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.576.136,78 €. 

Σύμφωνα με το πρακτικό Δ.Σ. της 25ης Ιουλίου 2012 της εταιρείας,  η σύνθεση του τελευταίου 

Δ.Σ. μετά την συγκρότησή του έχει ως εξής : 

• Γεωργία Βοτσαρίδου Πρόεδρος &  Διευθύνων Σύμβουλος, 

• Ιωάννης Βοτσαρίδης, Αντιπρόεδρος, 

• Ηλέκτρα Βοτσαρίδου, Μέλος, 

Ημερομηνία λήξης του ως άνω Δ.Σ. είναι η 30-6-2015. 

Οι κυριότεροι μέτοχοι της εταιρείας  είναι : 

• Ιωάννης Βοτσαρίδης 60.900 μετοχές ή 87% του Μ.Κ. 

• ΓΝΩΜΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 9.100 μετοχές ή 13% του Μ.Κ. 

Η Εταιρεία, λειτουργεί ως μεσίτης ασφαλίσεων (broker) για λογαριασμό της Interlife A.A.E.Γ.Α. 

και για την ασφαλιστική παραγωγή που φέρνει στην Εταιρεία, λαμβάνει προμήθειες, όπως και 

οι υπόλοιποι, αντίστοιχοι, σχετικοί συνεργάτες. 

 

3.3.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E.  

Οι βασικοί μέτοχοι και μέλη του Δ.Σ. της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., Ιωάννης Βοτσαρίδης,  

Παναγιώτης Βοτσαρίδης και Γεωργία Βοτσαρίδου, μετέχουν και  στο Δ.Σ. της εταιρείας με την 

επωνυμία :  

ΓΝΩΜΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και δ.τ. ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. (ΕΔΡΑ : ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ 5 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Α.Φ.Μ. 099772897, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47765/62/Β/00/0337, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000.000,00 €, ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.367.645,22 €, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.502.675,46 € ). 

Σύμφωνα με το πρακτικό Δ.Σ. της 30ης Ιουνίου 2010 της εταιρείας, η σύνθεση του τελευταίου 

Δ.Σ. μετά την συγκρότησή του έχει ως εξής : 

• Γεωργία Βοτσαρίδου Πρόεδρος &  Διευθύνων Σύμβουλος 

• Ιωάννης Βοτσαρίδης, Αντιπρόεδρος  

• Παναγιώτης Βοτσαρίδης, Μέλος 
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Ημερομηνία λήξης του ως άνω Δ.Σ. είναι η 30-6-2015. 

Οι κυριότεροι μέτοχοι της εταιρείας είναι : 

• Ιωάννης Βοτσαρίδης 11.250 μετοχές ή 45% του Μ.Κ. 

• Γεωργία Βοτσαρίδου 3.250 μετοχές ή 13% του Μ.Κ. 

• Ηλέκτρα Βοτσαρίδου, 1.813 μετοχές ή 7,25% του Μ.Κ. 

• Παναγιώτης Βοτσαρίδης 2.437 μετοχές ή 9,75% του Μ.Κ. 

• VENUS A.E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 6.250 μετοχές 

ή 25% του Μ.Κ. 

Στην Εταιρεία, έχει ανατεθεί από τη Διοίκηση της Interlife A.A.E.Γ.Α., μέρος της διενέργειας 

πραγματογνωμοσυνών, είτε σε θέματα αποδοχής κινδύνων, είτε σε θέματα διακανονισμού 

ζημιών, έναντι αντίστοιχων αμοιβών για τις υπηρεσίες της . 

 

3.3.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  VENUS Α.Ε. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Οι βασικοί μέτοχοι και μέλη του Δ.Σ. της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., Ιωάννης Βοτσαρίδης  και 

Γεωργία Βοτσαρίδου, μετέχουν και στο Δ.Σ. της εταιρΕίας με την επωνυμία :  

VENUS A.E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ και δ.τ. VENUS  Α.Ε. 

(ΕΔΡΑ : ΡΟΔΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 50, Α.Φ.Μ. 094136900, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 

12247/80/Β/86/210, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.498.551,00 €, ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.753.762,12 €, 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.914.432,31 €) 

Σύμφωνα με το πρακτικό Δ.Σ. της 30ης Σεπτεμβρίου 2009, η σύνθεση του τελευταίου Δ.Σ. μετά 

την συγκρότησή του έχει ως εξής: 

• Ιωάννης Βοτσαρίδης Πρόεδρος &  Διευθύνων Σύμβουλος 

• Γεωργία Βοτσαρίδου Αντιπρόεδρος  

• Ηλέκτρα Βοτσαρίδου, Μέλος 

Ημερομηνία λήξης του ως άνω Δ.Σ. είναι η 30-6-2014. 

Οι κυριότεροι μέτοχοι της εταιρείας είναι : 

• Ιωάννης Βοτσαρίδης 299.710 μετοχές ή 30% του Μ.Κ. 

• Γεωργία Βοτσαρίδου 149.856 μετοχές ή 15% του Μ.Κ. 

• Ηλέκτρα Βοτσαρίδου, 74.927 μετοχές ή 7,5% του Μ.Κ. 

• Παναγιώτης Βοτσαρίδης 74.927 μετοχές ή 7,5% του Μ.Κ. 

• INTERBROKERS A.E. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 399.614 μετοχές ή 

40% του Μ.Κ. 

Δεν υφίστανται ουσιαστικές εμπορικές συναλλαγές με την εν λόγω εταιρεία, πλην της λήψης 

ενός μηνιαίου ενοικίου της τάξης των 100 € . 
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3.3.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  VENUS Α.Ε. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά, ο σύνολο των διεταιρικών συναλλαγών 

μεταξύ της Interlife A.A.E.Γ.Α. και των εταιρειών που μετέχουν οι βασικοί της μέτοχοι :  

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2011 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ INTERBROKERS ΓΝΩΜΩΝ DIREKTA 
INTELIFE 

PROPERTIES 
VENUS 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 981.742,18 €         

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΝΟΙΚΙΑ 4.562,68 € 1.200,00 € 1.200,00 € 2.098,08 € 1.200,00 € 

ΑΚΙΝΗΤΑ       26.151,47 €   

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ   169.267,08 €       

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒOΛΑΙΑ     57.751,27 €     

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ       19.558,79 €   

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 2.380,64 € 602,49 € 227,88 €     

ΣΥΝΟΛΑ 988.685,50 € 171.069,57 € 59.179,15 € 47.808,34 € 1.200,00 € 
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4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2010-

2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Λ.Π. 

Oι παρακάτω οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους Ορκωτούς της Ελεγκτές, 

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. 

 

4.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010-2011 (Δ.Λ.Π.) 

(Ποσά σε Ευρώ) 

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

Δεδουλευμένα μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα  45.946.034,23  52.795.796,85 

Εκχωρημένα ασφάλιστρα    (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  (1.229.919,22)  (320.728,85) 

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

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

Έσοδα επενδύσεων     2.943.228,13  1.453.305,60 

Λοιπά έσοδα     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    (19.059.335,25)  (19.463.393,90) 

Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων   (2.901.304,51)  (9.450.816,18) 
Δουλευμένες προμήθειες 
παραγωγής    (7.660.969,30)  (9.382.272,45) 

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

Λοιπά έξοδα     (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     (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) 370.841,92  -- 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα Χρήσης 
(1)+(2)  730.834,60  5.855.102,55 
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4.1.1 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ  

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

πίνακα : 

 31 ∆εκεµβρίου 2011  31 ∆εκεµβρίου 2010 

Οµόλογα            (7.740.149,93)               (769.881,96)

Αµοιβαία Κεφάλαια                (71.760,75)                           -   

Σύνολο            (7.811.910,68)               (769.881,96)

 

Ο κύριος λόγος των ζημιών, οφείλεται στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ της 

26ης Οκτωβρίου 2011, όπου 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 Α.Ε.Π., με στόχο να φθάσει το 120% έως 

το 2020. Την 24η Φεβρουαρίου 2012, το Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας 

εξέδωσε τις προσκλήσεις και πληροφοριακά δελτία, με τα οποία καλούσε τους κατόχους 

Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που συμμετείχαν στο P.S.I., να τα ανταλλάξουν σύμφωνα με 

τους όρους που περιγράφονταν στα Δελτία.  

Η Εταιρεία συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού δημοσίου (P.S.I.II) το 

οποίο ολοκληρώθηκε στις 12 Μαρτίου 2012, σύμφωνα με το οποίο, κάθε τρέχων ομόλογο 

ανταλλάσσεται με : 

• 20 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας από 11 έως 30 έτη ονομαστικής αξίας ίσης με το 

31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ομολόγων  

• 3 E.F.S.F. (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 Α.Ε.Π. . 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η επίπτωση από τα Ο.Ε.Δ., λόγω του P.S.I., προ και μετά 

φόρων εισοδήματος : 

 31 ∆εκεµβρίου 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)
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4.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2010-2011 (Δ.Λ.Π.) 

(Ποσά σε Ευρώ) 

                   31 Δεκεμβρίου 2011             31 Δεκεμβρίου 2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία   5.191.444,30  4.972.133,01  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία    7.316,55  30.171,24  

Επενδύσεις σε ακίνητα     16.249.226,89  16.422.998,47  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 22.688.635,25  15.587.228,21  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   1.724.658,03  -  

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα    13.883.315,59  15.739.144,17  

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές    428.262,32  -  
Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές 
δραστηριότητες   19.626,95  33.006,53  

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

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού    2.114.616,37  1.942.903,21  

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα    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     10.955.068,08  10.955.068,08  

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

Αποθεματικά     9.004.093,77  7.369.176,57  

Αποτελέσματα εις νέον     817.157,85  1.795.408,83  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    20.784.307,47  20.127.641,25  

          

Υποχρεώσεις από αντασφαλιστές    302.532,89  247.090,77  

Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες  9.023,77  -  

Προβλέψεις      439.176,61  166.979,33  

Λοιπές Υποχρεώσεις     7.483.072,64  9.567.398,05  

Σύνολο υποχρεώσεων     8.233.805,91  9.981.468,15  

          

Ασφαλιστικές προβλέψεις        

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα    14.073.293,84  14.724.155,93  

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών   39.760.650,60  40.308.684,36  

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις    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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4.2.1 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίων 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. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί, ότι 0 δείκτης φερεγγυότητας την 31η Μαρτίου 

2012 υπολογίζεται στα 2,39, αυξημένος κατά 26,46% σε σχέση με την 31/12/2011, 

προϊόν της θετικής εξέλιξης των σχετικών μεγεθών της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση . 

 

4.2.2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Παρατίθεται ο πίνακας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, τα οποία διατίθενται σε 

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

όρους και τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 περί Ιδιωτικής Ασφαλιστικής Επιχείρησης. 

31 ∆εκεµβρίου 2011 31 ∆εκεµβρίου 2010

Οµόλογα και λοιπά χρεόγραφα          19.369.624,69          11.607.651,13 

∆ιαθέσιµα          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 

 

Η ασφαλιστική τοποθέτηση καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς και τις 

σχετικές της υποχρεώσεις.  

Αναλυτικότερα, ενώ η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη από την Εποπτική Αρχή, για το γεγονός ότι 

ασχολείται με τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων να διατηρεί αποθέματα ύψους 59,95 εκ. ευρώ, αυτή 

έχει σε τοποθέτηση αξίες και επενδύσεις συνολικού ύψους 72,05 εκ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας 

κατά 20,18% τη σχετική υποχρέωση. Αντίστοιχα, για τη δραστηριοποίησή της στους κλάδους 

των Λοιπών Ζημιών, υποχρεούται σε τήρηση αποθεμάτων της τάξης των 6,92 εκ. ευρώ, αυτή 

έχει σε τοποθέτηση 7,89 εκ. ευρώ, επίσης υπερκαλύπτοντας τη σχετική υποχρέωση κατά 14%. 

Πέραν των παραπάνω, η Εταιρεία διαθέτει ακόμη 6,14 εκ. ευρώ σε επενδύσεις, τις οποίες θα 

μπορούσε μελλοντικά, εφόσον χρειαστεί, να χρησιμοποιήσει σε σχετικές τοποθετήσεις. 

31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010 

Ελάχιστο 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 
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Διευκρινίζεται, ότι τα παραπάνω αποθέματα δεν αποτελούν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, 

απλώς είναι το ύψος των επενδύσεων που αποζητά η Εποπτική Αρχή προκειμένου να κρίνει ως 

φερέγγυα μια ασφαλιστική Εταιρεία.    

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει τέλος να επισημανθεί, ότι ενώ η Ασφαλιστική Νομοθεσία στην 

Ελλάδα επιτρέπει την τοποθέτηση έως και 40% των αποθεμάτων σε ακίνητα, η Εκδότρια έχει 

σχετικές επενδύσεις σε ποσοστό 25% επί των αποθεμάτων της. 

 

4.3. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 

(Ποσά σε Ευρώ) 
31 ∆εκεµβρίου 2011 31 ∆εκεµβρίου 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 ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα αυτών (5.773.061,98)         12.630.397,16         

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα αυτών αρχής χρήσεως 33.394.397,16        20.764.000,00         

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα αυτών τέλους χρήσεως 27.621.335,18        33.394.397,16         
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4.4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η εξελικτική πορεία των Δεικτών Αποδοτικότητας της 

Εταιρείας (με βάση τα κατά Δ.Λ.Π. μεγέθη της) : 

ΔΕΙΚΤΕΣ 2010 2011 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 14,56% 2,44% 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 38,19% 5,39% 

 

Επί των στοιχείων του παραπάνω πίνακα, μπορούμε να καταλήξουμε με ασφάλεια στις 

παρακάτω παρατηρήσεις/διαπιστώσεις : 

i. Υπάρχει σαφής πτώση των δεικτών μεταξύ 2010 και 2011, η οποία εξ’ ολοκλήρου 

οφείλεται στην απορρόφηση της ζημίας που προκάλεσε η επιβεβλημένη μέσω του PSI 

μείωση της αξίας των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, την οποία και απορρόφησε στο 

σύνολό της η χρήση του 2011.  

ii. Παρά την απορρόφηση της ζημίας, η Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, 

κινείται σε επίπεδα τα οποία θεωρούνται υπέρ του δέοντος ικανοποιητικά για την 

πλειονότητα των κλάδων της οικονομίας. 

iii. Χωρίς το μέγεθος της ζημίας που απορροφήθηκε από το PSI, οι συγκεκριμένοι δείκτες 

διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2010 . 

iv. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η Εταιρεία βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα 

απόδοσης, τόσο από πλευράς καθαρού περιθωρίου κέρδους, όσο και από τη ζητούμενη 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. 

 

 

4.5. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η εξελικτική πορεία των Δεικτών Ρευστότητας της 

Εταιρείας (υπολογισμένων με βάση τα Δ.Λ.Π.) : 

ΔΕΙΚΤΕΣ 2010 2011 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,58 0,50 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ/ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5,38 5,85 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 43.710 39.905 

 

Οι βασικές παρατηρήσεις στην εξέλιξη των παραπάνω Δεικτών είναι οι παρακάτω  : 

i. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του Ενεργητικού παραμένει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. 

ii. Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της Εταιρείας, υπερκαλύπτει σε μεγάλο βαθμό και μάλιστα 

πολλές φορές τις σχετικές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις . 
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iii. Το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης κινείται σε υψηλά επίπεδα, αλλά σταθερά υπερκαλύπτεται 

από την ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων, τη στιγμή μάλιστα που τα επενδυδεμένα 

κεφάλαια της Εταιρείας κινούνται επίσης σε σαφώς μεγαλύτερα επίπεδα. 

iv. Καταληκτικά, οι δείκτες ρευστότητας της Εταιρείας αποτελούν κρίσιμο αποδεικτικό 

στοιχείο της ευρωστίας της και τεκμαίρουν σε σημαντικό βαθμό και την υψηλή της 

κερδοφορία. 

 

4.6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Η εξέλιξη των Δεικτών Διάρθρωσης Κεφαλαίων (με βάση τους κατά Δ.Λ.Π. υπολογισμούς) κατά 

τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα : 

ΔΕΙΚΤΕΣ 2010 2011 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,48 0,41 

ΞΕΝΑ/ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,51 3,44 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ/ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ+ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔ. 
0,93 0,95 

 

Οι βασικότερες παρατηρήσεις επί των παραπάνω δεικτών είναι οι ακόλουθες : 

i. Οι τακτικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, κινούνται σε λιγότερο από το μισό των Ιδίων 

Κεφαλαίων. 

ii.  Οι Ασφαλιστικές Προβλέψεις σταθερά υπερκαλύπτονται από τα επενδεδυμένα κεφάλαια 

και τα ταμειακά ισοδύναμα των Ισολογισμών. 

iii.  Η σχέση Ιδίων προς Ξένα, κινείται σε υγιέστατα για τον κλάδο επίπεδα, με δεδομένο ότι 

στα ξένα κεφάλαια συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων.  

iv. Ως συνολική θεώρηση, διαπιστώνουμε ότι η Εταιρεία παρουσιάζει εξαιρετικά υγιείς 

δείκτες και στον τομέα της  διάρθρωσης κεφαλαίων.  

 

4.7. LOSS RATIO EΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ένας από τους βασικότερους δείκτες που κρίνουν την αποδοτικότητα του management μιας 

ασφαλιστικής εταιρείας και προκρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη μελλοντική της κερδοφορία είναι 

ο δείκτης του loss ratio (ο δείκτης που προκύπτει από τις συνολικές αποζημιώσεις και τις 

προβλέψεις για ζημίες σε σχέση με τα συνολικά ασφάλιστρα).  

Όπως είναι σαφές στο πλαίσιο του κλάδου, κάθε εταιρεία είναι υπόχρεη για την καταβολή 

αποζημίωσης με την δήλωση της ζημίας, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες η 

εταιρεία θα κληθεί να καταβάλλει αποζημιώσεις, για τις οποίες, μέχρι την ημερομηνία λήξης της 

τρέχουσας περιόδου δεν της έχουν γνωστοποιηθεί (απόθεμα I.B.N.R.). Η Διοίκηση της 

Εκδότριας λαμβάνει πληροφόρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνεργασία με 

εξειδικευμένους αναλογιστές καταρτίζει επαρκείς προβλέψεις.  
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Για τον υπολογισμό των εκκρεμών ζημιών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τόσο στατιστικές, όσο και 

μη στατιστικές μεθόδους . 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Εταιρεία υπολογίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον 

δείκτη ζημιών (Loss Ratio) η εξέλιξη του οποίου παρουσιάζεται πιο κάτω : 

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% 

 
 

Σημειώνεται ότι η διαμόρφωση του Loss Ratio στα συγκεκριμένα επίπεδα, στο περιβάλλον  της 

ασφαλιστικής βιομηχανίας μεταφράζεται σε τρεις βασικές πραγματικότητες : 

1. Η Εταιρεία ασκεί εξαιρετικά αποτελεσματικό underwriting στην αποδοχή κινδύνων. 

2. Η Εταιρεία είναι απόλυτα ασφαλής για τους πελάτες και τους συνεργάτες της και  

3. η Εταιρεία παρουσιάζει εξαιρετικές προοπτικές κερδοφορίας, τουλάχιστον 

μεσοπρόθεσμα .   
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5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 2011 (1.1.-30.6.11) ΚΑΙ 2012 (1.1.-30.6.12) ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΑ Δ.Λ.Π. 

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. την 31η Αυγούστου 2012 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.interlife.gr  

Κατά τη λήξη της περιόδου του Α’ εξαμήνου του 2012, τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν, 

και διαμορφώθηκαν σε 25.299.568 €, υπερκαλύπτοντας το απαιτούμενο περιθώριο 

φερεγγυότητας. Ο δε δείκτης απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων για το Α’ Εξάμηνο 2012 

ανήλθε σε 23,73%. 

Περαιτέρω, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Το σύνολο των δεδουλευμένων (μικτών) ασφαλίστρων και συναφών εσόδων ανήλθε 

το Α’ Εξάμηνο του 2012 σε 22.527.594 € έναντι 22.025.442 € την αντίστοιχη περίοδο 

του 2011.  

Σημειώνεται ότι τα εγγεγραμμένα μικτά ασφάλιστρα και δικαιώματα ανήλθαν το Α’ 

Εξάμηνο του 2012 σε 23.465.928 € έναντι 22.299.795 € το αντίστοιχο εξάμηνο του 

2011. Αυξήθηκαν δηλαδή κατά 1.166.133 €, ή σε ποσοστό ίσο με 5,23%, . 

Η θετική αυτή εξέλιξη (σε αντίθεση με τις τάσεις του κλάδου ο οποίος συρρικνώθηκε 

κατά 11% περίπου), οφείλεται κυρίως στην φερεγγυότητα της εταιρείας και κατ’ 

επέκταση στην εμπιστοσύνη που εμπνέει στο καταναλωτικό κοινό. 

Συνολικά ο Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων κατέχει περίπου το 77,75% του 

γενικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το Α’ Εξάμηνο 

του 2012 αυξήθηκαν κατά 7,82% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2011. 

Τα συνολικά έσοδα επενδύσεων ανήλθαν σε ποσό κερδών 2.121.801 € το Α’ Εξάμηνο 

του 2012, έναντι ποσού ζημίας -1.194.253 € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. 

Οι καταβληθείσες (μικτές) αποζημιώσεις ανήλθαν το Α’ Εξάμηνο του 2012  σε ποσό 

7.711.800 €, έναντι ποσού 9.880.935 € το Α’ εξάμηνο του 2011. 

Οι Δουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής (αφαιρουμένων των προμηθειών από 

αντασφαλιστές) ανήλθαν το Α’ Εξάμηνο του 2012  σε ποσό 3.739.465 €, έναντι ποσού 

3.890.280 € την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 

Η μεταβολή (αύξηση) των Ασφαλιστικών Προβλέψεων Ιδίας Κράτησης ανήλθε το Α’ 

Εξάμηνο του 2012  σε ποσό 2.869.106 €, έναντι μείωσης ποσού 197.697 € το Α’ 

εξάμηνο του 2011. 

Τα Λειτουργικά Έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν το Α’ Εξάμηνο του 2012  στο ποσό 

2.323.816 €, έναντι ποσού 1.954.782 € το Α’ εξάμηνο του 2011. 

Τα Λοιπά Έξοδα ανήλθαν το Α’ Εξάμηνο του 2012 σε ποσό 1.056.393 €, έναντι ποσού 

1.481.216 € το Α’ εξάμηνο του 2011. 
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5.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 & ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Λ.Π. 

 

 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, τα τελικά προ φόρων αποτελέσματα της 

ενδιάμεσης περιόδου 01.01.-30.06.2012, σε σχέση με την αντίστοιχη του 2011, 

παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 111%, καθώς διαμορφώνονται στα 6 εκ. ευρώ, 

έναντι 2,88 εκ. ευρώ αντίστοιχα. 

Στην τελική τους μετά φόρων διαμόρφωση, τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης περιόδου 

01.01.-30.06.2012, σε σχέση με την αντίστοιχη του 2011, παρουσιάζουν αύξηση της 

τάξης του 229%, καθώς διαμορφώνονται στα 4,5 εκ. ευρώ, έναντι 1,37 εκ. ευρώ 

αντίστοιχα. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν την 
προτεινόµενη στο σχετικό υποκεφάλαιο του παρόντος Πληροφοριακού ∆ελτίου αποτίµηση 
της Εταιρείας, ακόµη πιο αιτιολογηµένη. 

 

ΕΣΟ∆Α    1/1-30/06/12   1/1-30/06/11  

∆ουλευµένα µικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα  22.527.594,05          22.025.442,22          
Εκχωρηµένα ασφάλιστρα  (945.241,86)             (937.529,93)             

Καθαρά δουλευµένα ασφάλιστρα 21.582.352,19        21.087.912,29        

Κέρδη/(Ζηµιές) από αποτίµηση Επενδύσεων Ακινήτων -                        -                        
Κέρδη/(Ζηµιές) από αποτίµηση Επενδύσεων Αξιογράφων  54.763,40                (3.333.626,45)          
Κέρδη/(Ζηµιές) από πώληση Επενδύσεων -                        (73.788,35)               
Έσοδα επενδύσεων  1.093.871,55            1.065.481,78            
Λοιπά έσοδα  973.166,38              1.147.680,47            

Σύνολο Επενδύσεων και λοιπών εσόδων 2.121.801,33           (1.194.252,55)       

Σύνολο Εσόδων (α) 23.704.153,52        19.893.659,74        

ΕΞΟ∆Α 

Αποζηµιώσεις ασφαλισµένων  (7.711.800,45)          (9.880.934,59)          
Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων  (2.869.106,30)          197.697,21              
∆ουλευµένες προµήθειες παραγωγής  (3.739.465,22)          (3.890.279,66)          
Λειτουργικά έξοδα  (2.323.815,85)          (1.954.781,56)          
Λοιπά έξοδα  (1.056.392,67)          (1.481.216,34)          

Σύνολο Εξόδων (β) (17.700.580,49)       (17.009.514,94)       

ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (α)+(β) 6.003.573,03           2.884.144,80           

Φόρος εισοδήµατος (1.488.312,75)          (1.512.876,54)          

ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (1) 4.515.260,28           1.371.268,26           

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
Κέρδος /(Ζημιά) από επανεκτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενου  
ακινήτου (2) 

0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσµατα Χρήσης (1)+(2) 4.515.260,28 1.371.268,26 
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5.2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 & ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 

ΤΟΥ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Λ.Π. 

 

 

Στα σημαντικότερα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εξέλιξη της Οικονομικής Θέσης της 

Εταιρείας, μεταξύ των δύο συγκρίσιμων ενδιάμεσων περιόδων της 30.06.2012 και 30.06.2011, 

είναι τα εξής : 

α) Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 10% και διαμορφώθηκε στα 101,59 εκ. € από 

92,27 εκ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο. 

β) Η Καθαρή Θέση αυξήθηκε κατά 22%, φθάνοντας πλέον τα 25,3 εκ. € από τα 20,8 εκ. € της 

προηγούμενης περιόδου και τέλος 

γ) οι ασφαλιστικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 6%, φθάνοντας τα 66,9 εκ. € από τα 63,3 εκ. € 

την προηγούμενη περίοδο. 

  30 Ιουνίου 2012   30 Ιουνίου 2011  
 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά 

 
       5.096.918,40        5.191.444,30  

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία               7.073,17               7.316,55  
 Επενδύσεις σε ακίνητα        16.554.228,27       16.249.226,89  
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων       22.608.398,65       22.688.635,25  
 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις        1.581.617,76        1.724.658,03  
 Απαιτήσεις από ασφάλιστρα        14.539.031,00       13.883.315,59  
 Απαιτήσεις από αντασφαλιστές            938.386,06            428.262,32  
 Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές 

 
           13.301,34             19.626,95  

Προµήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής επόµενων χρήσεων        2.597.360,81         2.346.573,85  
 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού         2.461.739,22         2.114.616,37  
 Ταµείο και Ταµειακά Ισοδύναµα        35.193.105,10       27.621.335,18  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   101.591.159,77     92.275.011,28  

 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 Ίδια κεφάλαια  
 Μετοχικό Κεφάλαιο      10.955.068,08       10.955.068,08  
 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο              7.987,77               7.987,77  
                

 
             

  Αποτελέσµατα εις νέον       5.260.419,60           817.157,85  

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   25.299.567,75    20.784.307,47  

 
 Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές         316.754,54          302.532,89  
 Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες                     -                9.023,77  
 Προβλέψεις         451.756,64          439.176,61  
 Λοιπές Υποχρεώσεις       8.624.922,83       7.483.072,64  

 Σύνολο υποχρεώσεων     9.393.434,01      8.233.805,91  

 Ασφαλιστικές προβλέψεις  
 Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα      14.114.672,66      14.073.293,84  
 Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών      43.243.711,60      39.760.650,60  
 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις       9.539.773,76       9.422.953,46  

 Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων   66.898.158,02     63.256.897,90  

 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   101.591.159,77     92.275.011,28  
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5.3. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 & ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 

ΤΟΥ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Λ.Π. 

  30-Ιουν-12 30-Ιουν-11 

Λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές στα λειτουργικά     

περιουσιακά στοιχεία    

Κέρδη προ φόρων 6.003.573,03 2.884.144,80 

Αναπροσαρμογές για:    

Αποσβέσεις 133.781,53 64.696,33 

Τόκοι χρεωστικοί 5.502,79 4.059,43 

Τόκοι και συναφή έσοδα -1.093.871,55 -1.132.403,04 

(Κέρδη)/Ζημιές από αποτίμηση Επενδυτκών Ακινήτων - - 

(Κέρδη)/ Ζημιές από αποτίμηση Επενδύσεων Αξιογράφων -54.763,40 3.333.626,45 

Ασφαλιστικές Προβλέψεις 2.869.106,30 -197.697,21 

Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως 900.000,00 1.329.372,36 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές  

στα λειτουργικά περουσιακά στοιχεία 8.763.328,70 6.285.799,12 

     

Μεταβολές σε λειτουργικά περουσιακά στοιχεία    

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων -2.514.383,08 -518.487,02 

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 443.469,16 -1.095.923,28 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 6.692.414,78 4.671.388,82 

     

Tαμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές άυλων και ενσώματων πάγιων περουσιακών στοιχείων -39.012,24 -76.445,78 

(Αγορές)/Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων -305.001,38 -4.230,00 

Πωλήσεις άυλων και ενσώματων πάγιων περουσιακών στοιχείων - 32.125,51 

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων - -4.388.557,48 

Πωλήσεις χρηματοοικονομκών στοιχείων 135.000,00 416.782,64 

Εισροές/ (Εκροές) Λοιπών επενδύσεων 921.147,68 915.756,39 

Εσοδα επενδύσεων (ενοικίων) 172.723,87 216.646,65 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 884.857,93 -2.887.922,07 

     

Τόκοι χρεωστικοί -5.502,79 -4.059,43 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -5.502,79 -4.059,43 

     
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
αυτών 7.571.769,92 1.779.407,32 

     

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών αρχής χρήσεως 27.621.335,18 33.394.397,16 

     

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών τέλους χρήσεως 35.193.105,10 35.173.804,48 

 

Η εξέλιξη των ταμειακών διαθεσίμων και ειδικότερα η ικανότητα της Εταιρείας να παράγει 

θετικές ταμειακές ροές, σύμφωνα και με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, βελτιώθηκε σε 

ποσοστό 326%, φθάνοντας τα 7,571 εκ. €, έναντι 1,779 εκ. € στην αντίστοιχη συγκρίσιμη 

περίοδο του 2011. 

Το γεγονός αυτό είναι απόλυτα συμβατό με την εξέλιξη της κερδοφορίας της Εταιρείας καθώς 

και με τη συνολικότερη θετική διαμόρφωση των μεγεθών του Ισολογισμού της. 
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6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

6.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η INTERLIFE Ασφαλιστική είναι Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1991 σε πολυμετοχική βάση, δραστηριοποιούμενη σε ένα έντονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον χαρακτηριζόμενο από υψηλές απαιτήσεις. Στο διάστημα που 

μεσολάβησε, κατόρθωσε να εισχωρήσει στην ελληνική αγορά και να επιτύχει τη δημιουργία 

ενός υπολογίσιμου ασφαλιστικού φορέα. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στεγάζονται σε 

ιδιόκτητο κτίριο 4.500 m² στο 14ο χλμ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, στη Θέρμη.  

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η πορεία της Εταιρείας υπήρξε κερδοφόρα από τα πρώτα 

χρόνια της λειτουργίας της, όπου και κατόρθωσε να εφαρμόσει ένα μοντέλο κάθετης 

ανάπτυξης, υλοποιώντας παράλληλα με επιτυχία τους εκάστοτε στόχους της. 

Η θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας, οι  επιτυχείς επενδύσεις σε ακίνητα 

και χρεόγραφα, σε συνδυασμό με το σωστό management συνέβαλαν στην εδραίωσή της στον 

ασφαλιστικό χώρο. 

Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη νομική εξέλιξη της Εταιρείας, θεωρούνται οι παρακάτω : 

Α) Αρχικά, στις 20/05/1991 συνεστήθη η Εταιρεία, και το συστατικό της καταστατικό 

δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 4481 ως INTERLIFE A.A.E.Γ.Α.  

Β) Στις 10/10/1994, πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση της Πρακτορειακής Εταιρείας 

ΙNTERBROKERS από την INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., πράξη, η οποία επίσης δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 

7144 .  

Στο ίδιο Φ.Ε.Κ., ανακοινώθηκε και η επέκταση των εργασιών της Εταιρείας στους κλάδους  

Πλοίων και Αεροσκαφών. 

Γ) Στις 12/12/2001, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στις νέες 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. 

Σήμερα, η INTERLIFE Ασφαλιστική αναπτύσσεται ταχύτατα αναδεικνύοντας συνεχώς την 

επιτυχημένη πορεία της, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει με την 

τεχνογνωσία που η ίδια δημιουργεί και διοχετεύει στους συνεργάτες της.  

Δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα με ένα ευρύ Δίκτυο Πωλήσεων. Έχει ήδη εγκαταστήσει 

Περιφερειακές Διευθύνσεις σε Αθήνα και Ρόδο, υποκαταστήματα σε Κρήτη, Λαγκαδά, 

Καλαμαριά, Θέρμη και Σέρρες και τέλος το δίκτυό της ολοκληρώνεται με τη λειτουργία 

αποκλειστικών γραφείων πωλήσεων καθώς και πρακτορείων στις περισσότερες πόλεις της 

χώρας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, σκοπός της 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 
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ασφαλιστικές εργασίες. 

Η Εταιρεία, διαγράφει συνεχώς μία ανοδική πορεία στον Ασφαλιστικό Κλάδο Γενικών 

Ασφαλίσεων.  

Μετά την αύξηση των οικονομικών της μεγεθών τα τελευταία χρόνια, η Εταιρεία εφαρμόζει μία 

προσεκτική αναπτυξιακή πολιτική με στόχο την διαρκή επάρκεια των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων, τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών και των συνεργατών της και την 

διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας της. 

Στην παρούσα μάλιστα οικονομικοπολιτική συγκυρία, η Διοίκηση της Interlife A.A.E.Γ.Α., 

ακολουθώντας μια ορθολογική πολιτική, κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις 

που επικρατούν στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, επιβεβαιώνοντας την υπάρχουσα 

αξιοπιστία της και ενισχύοντας τη δυναμική της παρουσία. 

Έτσι, στην περίοδο της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης για την χώρα µας, η Εταιρεία συνεχίζει 

να αυξάνει 

• τις οργανικές θέσεις εργασίας,  

• τα ίδια και τα επενδυμένα κεφάλαια,  

• την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,  

• την κερδοφορία της,  

στηριζόμενη σε μια βασική αρχή, η αξία της οποίας σήμερα αποτιμάται από όλους με σεβασμό : 

ορθολογικές δαπάνες και σεβασµό στα χρήµατα των πελατών µας. 

Σήµερα, η ΙNTERLIFE Ασφαλιστική, διαθέτει  υπερεπάρκεια κεφαλαίων, χωρίς να χρειάζεται να 

προσφύγει σε ευεργετικές διατάξεις της υπάρχουσας νομοθεσίας .  

Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι, ότι ο δείκτης φερεγγυότητας την 31η Μαρτίου 2012 

υπολογίζεται στα 2,39 (αυξημένος κατά 26,46% σε σχέση με την 31/12/2011), όπου 

υπολογιζόταν στο 1,89. 

Στόχος της είναι, η συνετή διαχείριση των κεφαλαίων της, με ελαχιστοποίηση των κινδύνων 

που λόγω της οικονομικής κρίσης μπορεί να εμφανιστούν, η σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με 

τους πελάτες μέσα από την πολιτική της διαφάνειας και της άμεσης εξυπηρέτησης και ο 

έλεγχος των αναλαμβανόμενων κινδύνων για την έγκαιρη εξασφάλισης της κάλυψής τους. 

 Η οικονομική κρίση που διέρχεται η Ευρωπαϊκή και, κυρίως, η Ελληνική οικονομία, καθώς και 

το νέο πλαίσιο φερεγγυότητας (Solvency II), προσδιορίζουν τον σχεδιασμό της πολιτικής και 

της διακυβέρνησης της Εταιρείας.  

Αποτέλεσμα αυτού, ήταν και  η υψηλή πραγματική κερδοφορία, τόσο κατά  την χρήση 2010, 

όσο κατά την αντίστοιχη του 2011, η αύξηση της απασχόλησης με δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και η υψηλή φερεγγυότητα. 

Ειδικότερα, όσον αφορά το επερχόμενο νέο πλαίσιο φερεγγυότητας (Solvency II), η Εταιρεία 

έχει ήδη εναρμονίσει την οργάνωση, τη λειτουργία και τη μέτρηση των κινδύνων με βάση το 

συγκεκριμένους κανόνες. Μάλιστα, έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία, σε όλες τις ασκήσεις του 

τύπου Q.I.S. (Quantitative Impact Study) που διοργάνωσε η Εποπτική Αρχή της ελληνικής 

ασφαλιστικής αγοράς και οι οποίες έχουν σα σκοπό την κατάδειξη της επάρκειας των 

κεφαλαίων των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει και την 

ετοιμότητα της Εταιρείας, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η εφαρμογή του 
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Solvency II, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, θα πρέπει να αναμένεται από τις 

1.1.2014.   

Παράλληλα, από την άλλη πλευρά, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αποκτά άμεση 

προτεραιότητα λόγω της υψηλής ρευστότητας που διαθέτει η Εταιρεία, ρευστότητα η οποία 

αναμένεται να αυξηθεί με βάση την  εισπρακτική πολιτική που εφαρμόζει τον τελευταίο χρόνο 

και η οποία, όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, ειδικότερα σε αυτές της 

τελευταίας διετίας, αποδίδει τα μέγιστα. 

Τέλος, ο  μέσος χρόνος αποπληρωμής ζημιών δεν ξεπερνά τις 14 ημέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι πολύ μικρότερος (π.χ. 4 με 5 ημέρες) όπως πολύ συχνά 

συμβαίνει στον κλάδο του αυτοκινήτου. 

Η φιλοσοφία της Εταιρείας, στηρίζεται πάνω στην αναλυτική μελέτη κάθε περίπτωσης 

ξεχωριστά, η οποία και επιφέρει την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών της. Τα 

συμβόλαιά της προσφέρουν την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών με το χαμηλότερο 

συγκριτικά κόστος. 

Παράλληλα, η  Εταιρεία είναι πλήρως μηχανογραφημένη και παρέχει σε όλα τα τμήματα της on-

line υποστήριξη, γεγονός, το οποίο σε συνδυασμό με μία ευέλικτη διοικητική δομή, σύγχρονο 

εξοπλισμό και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των 

γενικών εξόδων, επιτρέποντας κατά συνέπεια, ακόμη πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. 

Η εξειδίκευση αυτή, σε συνδυασμό με το σύγχρονο σύστημα διοίκησης προσδίδουν στην 

INTERLIFE Ασφαλιστική την ταυτότητα της σίγουρης και προσαρμοσμένης πάντοτε στις 

ειδικές ανάγκες του πελάτη Εταιρείας, η οποία δεν διστάζει να αποδεχθεί συμβόλαια μεγάλων 

και σοβαρών κινδύνων, όντας βέβαιη ότι θα ανταπεξέλθει. 

Όραμα της Εταιρείας είναι, αφού έχει εξασφαλίσει τα παραπάνω και κυρίως την αύξηση των 

ποιοτικών, κατά κύριο λόγο, πωλήσεών της, μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το κέρδη της με 

επενδύσεις, στοχεύοντας σταδιακά στην περιφερειακή αγορά και σε στρατηγικές συμμαχίες με 

πιστωτικά ιδρύματα κύρους της περιοχής. 

Οι επιχειρηµατικές της ιδέες, οι οποίες είναι κεντρικά υλοποιήσιµες, µε σηµαντικά χαµηλό 
επενδυτικό κίνδυνο, εκµεταλλευόµενη τη µέχρι σήµερα αποδεδειγµένη δυναµική της και τις 
καινοτόµες ιδέες των µετόχων της, καθιστά φανερό το γεγονός, ότι η επιχειρηµατική αυτή 
προσπάθεια έχει ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές επιτυχίας, µε δυναµικούς ρυθµούς 
ανάπτυξης και κερδοφορίας. 
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6.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

6.2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Σύμφωνα με στοιχεία της Εποπτικής Αρχής, ο συνολικός αριθμός των ασφαλιστικών Εταιρειών 

που δραστηριοποιήθηκαν το 2011 ανήλθε σε 71. Συγκεκριμένα, δραστηριοποιήθηκαν 46 

ανώνυμες ασφαλιστικές Εταιρείες με έδρα την Ελλάδα, 20 με έδρα σε κράτος-μέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ο οποίος περιλαμβάνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) και επιπλέον την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν, καθώς και 5 

αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί. 

Από το σύνολο των Εταιρειών, οι 13 δραστηριοποιούνται στον Κλάδο Ζωής, οι 47 στον Κλάδο 

Ζημιών και οι υπόλοιπες 11 και στους δύο κλάδους. Ο βαθμός συγκέντρωσης στον ασφαλιστικό 

τομέα, όπως συμβαίνει και στον τραπεζικό τομέα, είναι υψηλός. Έτσι, οι 10 μεγαλύτερες 

Εταιρείες από άποψη μεγέθους παραγωγής ασφαλίστρων των Κλάδων Ζωής και Ζημιών 

συγκεντρώνουν ποσοστά μεγαλύτερα του 85% και 55%αντίστοιχα της συνολικής παραγωγής 

ασφαλίστρων του κάθε κλάδου, ενώ στο σύνολο των ασφαλίστρων και των δύο κλάδων ο 

σχετικός βαθμός συγκέντρωσης ανέρχεται λίγο κάτω από το 60%. 

Η κατανομή των Εταιρειών ως προς τη μορφή και τον τύπο δραστηριότητας, εμφανίζεται  

στους παρακάτω πίνακες : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ          2011           2010 

Ασφαλίσεων Ζωής 13              14 

Ασφαλίσεων Ζημιών 47              48 

Μικτών ασφαλίσεων 11              11 

Σύνολο 71              73 

Πλήθος και δραστηριότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων1 

                Μορφή εγκατάστασης                                         Ζωής   Ζημιών   Μικτές 

Ανώνυμες ασφαλιστικές Εταιρείες  10     25           11 

Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών    3     17          0 

Πανελλαδικοί αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί    0       5          0   

Σύνολο  13     47        11 

Κατά δραστηριότητα και μορφή εγκατάστασης2 

 

6.2.2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Σε βραχυχρόνιο ορίζοντα η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα 

είναι μάλλον περιορισμένη, για όσο διάστημα διαρκέσει η σχετική μακροοικονομική δυσπραγία, 

δεδομένου ότι σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας τα νοικοκυριά επιδεικνύουν αυξημένη 

προτίμηση στη διακράτηση ρευστών διαθεσίμων και τείνουν μερικές φορές να ρευστοποιούν 

                                                 
1 Πηγή Ε.Ε.Α.Ε., Απρίλιος 2012 
2 Πηγή Ε.Ε.Α.Ε., Απρίλιος 2012 
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ήδη συναφθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Αυτό βέβαια ισχύει κυρίως για τον κλάδο των 

ασφαλειών ζωής, ενώ σχετικά ηπιότερες εκτιμάται ότι θα είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στον 

Κλάδο Ζημιών, δεδομένου ότι οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, ιδίως στον κλάδο των 

αυτοκινήτων, είναι υποχρεωτικές.  

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης των ασφαλιστικών Εταιρειών εκτιμάται ότι είναι 

θετικές, καθώς τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. στην Ελλάδα (2,2%) είναι 

σημαντικά χαμηλότερα του μέσου όρου στην Ε.Ε. (9%). 

Παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί ότι, το ενεργητικό των ασφαλιστικών Εταιρειών στο τέλος 

του 2011 υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδο ελαφρά κάτω του 3%, επί του 

συνολικού ενεργητικού του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.   

Μεταξύ των λοιπών (πλην τραπεζών) Εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι 

ασφαλιστικές αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο, καθώς οι μεγάλου μεγέθους 

ασφαλιστικές Εταιρείες ανήκουν σε τραπεζικούς ομίλους. 

Έπειτα από συνεχή άνοδο τα τελευταία έτη το ενεργητικό των ασφαλιστικών Εταιρειών 

σημείωσε σημαντική υποχώρηση το 2011 και διαμορφώθηκε σε 13,7 δισ. ευρώ, έναντι 15 δισ. 

ευρώ το 2010. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην υποχώρηση της αξίας του χαρτοφυλακίου 

επενδύσεων των ασφαλιστικών Εταιρειών σε μετοχές (κατά 60%) και σε αμοιβαία κεφάλαια 

(κατά 30%) και επηρέασε αρνητικά τα κέρδη του 2011.  Η στροφή σε ομόλογα ξένων χωρών, 

επιβεβαιώνουν τα στοιχεία για τη σύνθεση των επενδύσεων του 2011, που ανεβάζουν τη 

συμμετοχή των ξένων τίτλων στο 14% του ενεργητικού του ασφαλιστικού κλάδου.  

Αντίθετα η συμμετοχή των ελληνικών τίτλων περιορίζεται πλέον στο 7,7% - με βάση την 

αποτίμηση σε τρέχουσες τιμές - ενώ στο 5,5% ανέρχονται οι επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια 

του ελληνικού δημοσίου και στο 8% λοιποί ομολογιακοί τίτλοι, όπως τα εταιρικά ομόλογα. 

Συνολικά το ομολογιακό χαρτοφυλάκιο αντιπροσωπεύει το 35% των επενδύσεων των 

ασφαλιστικών εταιρειών και αποτελεί τη μεγαλύτερη επενδυτική κατηγορία. Αμέσως μετά 

ακολουθούν οι προθεσμιακές καταθέσεις, που αντιπροσωπεύουν το 14% των επενδύσεων, τα 

αμοιβαία κεφάλαια που συμμετέχουν με ποσοστό 5,8%, ενώ μεγάλο θύμα της οικονομικής 

κρίσης είναι και οι επενδύσεις σε μετοχές, που έχουν περιοριστεί μόλις στο 0,6%. 

Τα ακίνητα συμμετέχουν με ποσοστό 6,4% στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, ενώ σε ότι αφορά 

τις επενδύσεις για λογαριασμό των ασφαλισμένων, δηλαδή μέσω των προϊόντων unit linked, 

ανέρχονται στο 14,5% του ενεργητικού του ασφαλιστικού κλάδου, το ύψος των οποίου ανήλθε 

στο τέλος του 2011 στα 13,7 δισ. ευρώ. Σημαντική είναι επίσης η έκθεση του κλάδου σε 

απαιτήσεις από χρεώστες, που διαμορφώνεται στο 15% του συνολικού ενεργητικού του 

ασφαλιστικού κλάδου και συνιστά κυρίως οφειλές του δικτύου από ασφάλιστρα. 

Όσον αφορά την παραγωγή ασφαλίστρων, τα τελευταία χρόνια ο Κλάδος Ζωής και ο Κλάδος 

Ζημιών συμμετέχουν ο καθένας κατά 50% περίπου στη συνολική παραγωγή. Σύμφωνα με 

στοιχεία της Ε.Π.Ε.Ι.Α., η παραγωγή ασφαλίστρων όλων των κλάδων το 2008 ανήλθε σε 5,3 δισ. 

ευρώ, οριακά αυξημένη κατά 1,8% σε σύγκριση με το 2007. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε οριακή 

πτώση στην παραγωγή ασφαλίστρων του Κλάδου Ζωής (2008: -1%, 2007: +10,2%) και 

αύξηση, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό, στην παραγωγή ασφαλίστρων του Κλάδου Ζημιών 

(2008: +4,4%, 2007: +8,1%). Το α’ τρίμηνο του 2009 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 

αυξήθηκε κατά 2,9% έναντι του α’ τριμήνου του 2008. Ειδικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων 

ζημιών αυξήθηκε κατά 6,0%,ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής μειώθηκε κατά 1,0%. 
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6.2.3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ – ΘΕΣΗ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

Ένα μοντέλο το οποίο περιγράφει τις δυνάμεις του κλαδικού ανταγωνισμού με τρόπο 

ικανοποιητικό και ιδιαίτερα αναλυτικό είναι το μοντέλο του Porter3, (βλ. σχήμα). και 

επηρεάζουν την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης.  

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η ένταση του ανταγωνισμού σε κάθε κλάδο καθορίζεται από 5 

δυνάμεις.  

Κάθε επιχείρηση προκειμένου να διαμορφώσει την βασική στρατηγική της κατεύθυνση πρέπει 

πρώτα να έχει αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο οι 5 δυνάμεις επιδρούν στον ανταγωνισμό. 

O στόχος της ανάλυσης είναι να βρεθεί μια θέση στον κλάδο όπου η Εταιρεία μπορεί να αμυνθεί 

καλύτερα απέναντι στις 5 δυνάμεις ή μπορεί να τις επηρεάσει προς όφελος της. 

 

 

Το μοντέλο του Porter, που περιγράφει τις δυνάμεις του κλαδικού ανταγωνισμού 
 

Στο πλαίσιο της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας, το συγκεκριμένο μοντέλο απλοποιείται, μιας και 

δύσκολα μπορούν να υπάρξουν απειλές από υποκατάστατα, οι προμηθευτές (αντασφαλιστές) 

διαμορφώνουν ένα κοινό περιβάλλον δράσης για το σύνολο σχεδόν των Εταιρειών, οι φραγμοί 

εισόδου στην αγορά είναι περισσότερο κεφαλαιακοί και θεσμικοί και πέραν του ανταγωνισμού 

των υπαρχόντων παικτών, η διαπραγματευτική δύναμη των πελατών και των «αλυσίδων 

διανομής»,  είναι αυτή που αποκτά την πρωτοκαθεδρία σε όρους σημαντικότητας για το άμεσο 

μέλλον. 

 

 

6.2.4. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

Σε όρους άμεσου ανταγωνισμού, όπως φαίνεται και στον παρακάνω πίνακα, η Εταιρεία 

αποτελεί μέλος της ασφαλιστικής αγοράς των ισχυρών Εταιρειών (δηλ. σε όρους παραγωγής, 

αυτών που βρίσκονται πάνω από το όριο των 25 εκ. ευρώ ασφαλιστικής παραγωγής), 

καταλαμβάνοντας τη 18η θέση μεταξύ 49 ανταγωνιστών.  

Η αναλυτική παρουσίαση της παραγωγής ασφαλίστρων, κατά κλάδο ζημιών παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα : 

                                                 
3 Porters Five Forces 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΖΗΜΙΩΝ4 

  ΕΤΑΙΡΙΑ 2011 ΜΕΡΙΔΙΟ 2010 ΜΕΡΙΔΙΟ 

1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 444.730.676,96 € 15,30% 564.651.141,24 18,21% 

2 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 228.439.772,17 € 7,86% 211.280.473,11 6,81% 

3 ΑTE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 157.042.014,69 € 5,40% 189.905.778,73 6,12% 

4 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑΑΕ 148.496.623,79 € 5,11% 142.538.185,03 4,60% 

5 ERGO Α.Α.Ε.Ζ 146.866.648,50 € 5,05% 142.400.091,03 4,59% 

6 NATIONAL UNION 127.050.386,61 € 4,37% 118.311.874,35 3,82% 

7 ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. 126.544.290,56 € 4,35% 120.245.953,22 3,88% 

8 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ 123.060.567,28 € 4,23% 132.197.951,77 4,26% 

9 ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 119.725.647,34 € 4,12% 125.758.685,54 4,06% 

10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 118.958.567,47 € 4,09% 95.826.391,69 3,09% 

11 AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 110.764.155,86 € 3,81% 113.623.286,04 3,66% 

12 GENERALI HELLAS 91.125.040,60 € 3,13% 96.216.416,59 3,10% 

13 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε 87.293.206,72 € 3,00% 98.671.719,41 3,18% 

14 INTERNATIONAL LIFE 68.241.299,35 € 2,35% 79.136.527,92 2,55% 

15 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 65.425.830,23 € 2,25% 65.367.183,64 2,11% 

16 EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ 58.739.652,72 € 2,02% 68.752.882,46 2,22% 

17 ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε. 54.837.435,88 € 1,89% 70.908.497,13 2,29% 

18 INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. 45.295.172,14 € 1,56% 50.795.772,53 1,64% 

19 NP INSURANCE 44.984.945,96 € 1,55% 38.930.298,09 1,26% 

20 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 40.714.520,02 € 1,40% 42.917.179,90 1,38% 

21 EVIMA GROUP Α.Α.Ε. 38.751.712,23 € 1,33% 23.963.233,83 0,77% 

22 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘ. 26.800.108,99 € 0,92% 27.919.717,12 0,90% 

23 INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. 21.682.553,78 € 0,75% 13.556.422,88 0,44% 

24 ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. 18.346.376,41 € 0,63% 17.442.976,19 0,56% 

25 Euler Hermes 18.199.588,51 € 0,63% 12.057.478,41 0,39% 

26 HDI – GERLING 17.966.375,62 € 0,62% 21.556.706,47 0,70% 

27 ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ 17.836.776,23 € 0,61% 19.227.235,74 0,62% 

28 DEMCO INSURANCE LTD. 17.610.324,19 € 0,61% 15.092.949,80 0,49% 

29 AGA International S.A. 17.298.204,06 € 0,59%     

30 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦ. ΚΥΠΡΟΥ 13.582.248,15 € 0,47% 12.587.262,99 0,41% 

31 ATRADIUS CREDIT 11.443.508,88 € 0,39% 8.688.274,52 0,28% 

                                                 
4 Πηγή Ε.Ε.Α.Ε., Απρίλιος 2012 
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32 INTER PARTNER ASS 10.814.391,78 € 0,37% 9.884.014,13 0,32% 

33 Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛ.Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ 9.802.379,84 € 0,34% 10.062.250,78 0,32% 

34 D.A.S. - HELLAS Α.Ε. 9.207.348,70 € 0,32% 9.392.734,22 0,30% 

35 MAPFRE ASISTENCIA A.E. 8.622.263,48 € 0,30% 11.630.376,07 0,38% 

36 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. 8.214.676,27 € 0,28% 6.870.152,02 0,22% 

37 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. 7.033.392,14 € 0,24% 6.768.241,24 0,22% 

38 CREDIT AGRICOLE INS. 6.412.450,34 € 0,22% 4.539.462,20 0,15% 

39 Financial Insurance 6.002.775,39 € 0,21% 7.520.873,34 0,24% 

40 EUROP ASSISTANCE 5.939.864,67 € 0,20% 4.180.845,35 0,13% 

41 Γενική Πανελλαδική 5.609.681,25 € 0,19% 5.273.247,22 0,17% 

42 ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 5.121.787,66 € 0,18% 3.573.742,69 0,12% 

43 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ 4.633.437,58 € 0,16% 5.223.316,56 0,17% 

44 INCHCAPE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 4.330.799,93 € 0,15% 3.738.221,39 0,12% 

45 ARAG ALLGEMEINE 4.274.450,21 € 0,15% 4.215.124,66 0,14% 

46 LA VIE A.E.A.E.Y. 3.830.914,71 € 0,13% 5.194.550,11 0,17% 

47 ROYAL-SUN ALLIANCE 710.818,63 € 0,02% 471.825,60 0,02% 

48 MALAYAN INSURANCE 155.841,64 € 0,01% 167.810,22 0,01% 

49 ΤΟΚΙΟ ΜΑRINE 12.650,49 € 0,00% 11.884,48 0,00% 

 

 

6.3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, αναλύονται στα ακόλουθα υποκεφάλαια . 
 
 
6.3.1. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η Εταιρεία ασκεί όλους τους κλάδους ασφάλισης ζημιών, όπως: 

• Ατυχήματα     • Ασθένειες  

• Χερσαία οχήματα   • Αεροσκάφη  

• Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια)  • Μεταφερόμενα εμπορεύματα  

• Πυρός     • Λοιπές ζημίες αγαθών  

• Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων  • Αστική ευθύνη από αεροσκάφη  

• Αστική ευθύνη πλοίων   • Γενική αστική ευθύνη  

• Διάφορες χρηματικές απώλειες  • Νομική προστασία  

• Βοήθεια     • Κάλυψης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 
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6.3.2. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

Οι πελάτες της INTERLIFE Ασφαλιστικής, έχουν να επιλέξουν μέσα από μια ευρεία γκάμα 

σύγχρονων προϊόντων και προγραμμάτων ασφάλισης, έχοντας μια ολοκληρωμένη λύση για 

κάθε ασφαλιστική τους ανάγκη.  

Η Εταιρεία, φροντίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις επιταγές του 

σύγχρονου marketing, να αναμορφώνει και να επανεξετάζει κάθε παρεχόμενη κάλυψη ή 

πακέτο καλύψεων, ξεχωριστά, προκειμένου να προσφέρει πάντα, ευέλικτα και σύγχρονα 

ασφαλιστικά προϊόντα.  

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

• Ασφαλίσεις Περιουσίας 

Oikos Basic, Oikos Extra, Oikos Super, Oikos Smart, Oikos Standard, Oikos Premium, Oikos 

Ενυπόθηκο (Κατοικίας), Oikos Ενυπόθηκο Complete (Κατοικίας), Emporio, Emporio Basic 

(Καταστημάτων), Emporio Standard (Καταστημάτων), Office (Γραφείων), Pharmakon 

(Φαρμακείων), Hotel Plan (Ξενοδοχείων), Electro Safe (Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).  

• Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων 

Auto Basic, Auto Triplex, Auto Quattro, Minikasko, Teilkasko, Vollkasko  

• Ασφαλίσεις Προσώπων 

Υγεία Maximum, Προστασία Personal, Προστασία Family  

• Ασφαλίσεις Σκαφών & Μεταφορών 

Mare Basic, Mare Extra, Transit Cargo, Transit C.M.R., Transport Plus  

• Ασφαλίσεις Φωτοβολταϊκών 

Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων σε ταράτσες κατοικιών και εντός 

οικοπέδων.  

• Τεχνικές Ασφαλίσεις 

C.A.R., E.A.R., C.P.E., M.B., E.E., D.O.S.  

• Ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας 

Nomos Auto, Nomos Family, Nomos Mare, Nomos Business  

• Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης 

Γενική Αστική Ευθύνη : Οικογενείας, Καταστημάτων, Διαχειριστή Πολυκατοικίας, 

Εκπαιδευτηρίων, Γυμναστηρίων κ.α.  

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη : Ιατρών, Φαρμακοποιών, Νοσοκομείων & Κλινικών, 

Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση  

 

6.3.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Σε γενικές γραμμές τα ασφαλιστικά έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την 

δραστηριοποίησή της στην ασφάλιση αυτοκινήτων.  

Ο συγκεκριμένος κλάδος ασφάλισης αφορά την ασφάλιση της αστικής ευθύνης των 

αυτοκινήτων και αποτελούσε το 71% του ασφαλιστικού τζίρου της επιχείρησης και στις δυο 

προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, 2009 και 2010.  
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Στη χρήση του 2011, ο Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων κατέχει περίπου το 77,30% του 

γενικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, παρά το γεγονός ότι τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του 

κλάδου μειώθηκαν κατά 5,02% σε σχέση με το 2010. 

Οι λοιποί κλάδοι ασφαλίσεων ζημιών 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 

Στο σύνολο τους, οι παραπάνω ασφαλιστικοί κλάδοι αντιστοιχούν στο 22,7% του 

ασφαλιστικού τζίρου της Εταιρείας. Οι πιο σημαντικοί, από οικονομικής άποψης, είναι οι 

κλάδοι «σωμάτων χερσαίων οχημάτων» και «γενικής αστικής ευθύνης», οι οποίοι και 

αποτελούν το 6% και 7% αντίστοιχα των συνολικών εσόδων από ασφάλιστρα. 

 

6.3.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Η Εταιρεία στηρίζει τις πωλήσεις της στη δομή και τις ικανότητες ενός εκτεταμένου δικτύου 

πωλήσεων σε πανεθνικό επίπεδο, διαχωρισμένο παραγωγικά με βάση τα κύρια ελληνικά 

γεωγραφικά διαμερίσματα. 

Αντίθετα, σε διεθνές επίπεδο, έχει ξεκινήσει τη δόμηση συνεργασιών με ασφαλιστικές Εταιρείες 

της περιοχής, στη λογική της παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης στο πελατολόγιό τους, το 

οποίο για διάφορους λόγους (τουριστικούς, επαγγελματικούς κ.α.) ταξιδεύει εντός Ελλάδας. 

Στο δίκτυο της Εταιρείας δραστηριοποιούνται τέσσερις κύριες κατηγορίες ενεργών 

διαμεσολαβητών : οι μεσίτες ασφαλίσεων , οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι ασφαλιστικοί 

σύμβουλοι και οι Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων. 

Κάθε κατηγορία διαμεσολαβητών, διέπεται από εξειδικευμένο καθεστώς δικαιωμάτων, 

παροχών, υποχρεώσεων και απαιτήσεων, το οποίο σε κύρια βάση ορίζεται από την Εθνική 

Νομοθεσία και σε εξειδικευμένη, από τις συμβάσεις, τις οποίες ο κάθε ένας από αυτούς 

υπογράφει με την Εταιρεία. 

Σε διεθνές επίπεδο η Διοίκηση της Εταιρείας έχει υπογράψει σύμφωνα συνεργασίας με τις 

Εταιρείες : 
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• Εurolink Osiguranje AD Skopje 

• Vardar Osiguranje AD Skopje 

στη λογική της παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης στο πελατολόγιό τους, το οποίο για 

διάφορους λόγους ταξιδεύει εντός Ελλάδας. 

Αμφότερες οι Εταιρείες εδρεύουν στην Π.Γ.Δ.τ.Μ. και λόγω χιλιομετρικής γειτνίασης 

δημιουργούν και ροή ασφαλισμένων προς την Ελλάδα και συνακόλουθα την ανάγκη 

διαμόρφωσης ενός παρόμοιου πλαισίου συνεργασίας .  

Ο συνολικός κύκλος εργασιών από το συγκεκριμένο Κέντρο Κόστους/Πωλήσεων, παραμένει 

μικρός για τα συνολικά δεδομένα της Εταιρείας και την τελευταία τριετία δεν ξεπέρασε ποτέ το 

ποσο�  των 100.000 ευρω�  κατ  ́ε�τος. 

Συνεχίζει πάντως η Διοίκηση της Εταιρείας τη διερεύνηση για παρόμοιες συνεργασίες, κυρίως 

με φορείς από βαλκανικές χώρες. 
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6.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

6.4.1. ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Η εξέλιξη της ασφαλιστικής παραγωγής της Εταιρείας την τελευταία τριετία, εμφανίζεται στον 

παρακάτω πίνακα :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2009-2011 (ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ) 

ΕΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣ 
ΔΙΑΦ. 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2009 35.341.709,52 € 1.931.574,28 € 11.884.346,44 € 49.157.630,24 € 

2010 36.596.391,70 € 1.817.537,04 € 12.403.537,47 € 50.817.466,21 € 

2011 35.070.273,48 € 1.514.144,14 € 8.721.058,85 € 45.305.476,47 € 

ΕΛΛ.ΑΓΟΡΑ 2011 1.493.549.383,32 € 434.631.453,61 € 889.948.394,09 € 2.818.129.231,02 € 

% ΑΓΟΡΑΣ 2,35% 0,35% 0,98% 1,61% 

 

6.4.2. ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Η παραγωγική ικανότητα του Δικτύου σε γεωγραφικούς όρους, εμφανίζεται αναλυτικά 

στον παρακάτω πίνακα, όπου εκτός από τα καθαρά ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται 

και τα αντίστοιχα δικαιώματα, και μάλιστα σε ορίζοντα τριετίας (2009-2011) : 

Γεωγραφική κατανομή 2009 2010 2011 

03 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17.627.891,35 19.066.128,71 16.502.507,69 

01 ΘΡΑΚΗ 284.761,55 155.830,77 175.695,51 

02 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2.998.762,87 2.633.920,11 2.355.017,42 

04 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3.261.020,03 2.845.984,44 1.915.692,41 

05 ΗΠΕΙΡΟΣ 3.579.176,77 4.105.650,84 3.125.752,22 

06 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 312.891,05 461.022,06 320.119,15 

07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.914.563,17 11.487.359,23 12.428.089,50 

08 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.594.798,62 2.924.368,50 2.605.941,78 

09 ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ 1.451.860,67 2.147.688,21 1.883.393,79 

10 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.594.711,02 1.205.906,10 1.241.287,29 

11 ΚΡΗΤΗ 3.449.043,98 3.623.828,78 2.644.846,18 

Συνολικά 49.069.481,08 50.657.687,75 45.198.342,94 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει, η αδιαμφισβήτητα δεσπόζουσα σημασία στη 

συνολική παραγωγική ικανότητα της Εταιρείας, που παίζει ο Νομός Θεσσαλονίκης, 

στον οποίο άλλωστε βρίσκεται και η Έδρα της. 
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6.5. ΠΕΛΑΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Στο δίκτυο της Εταιρείας δραστηριοποιούνται τέσσερις κύριες κατηγορίες ενεργών 

διαμεσολαβητών : οι μεσίτες ασφαλίσεων , οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι ασφαλιστικοί 

σύμβουλοι και οι Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων. 

Συνολικά το Δίκτυο Πωλήσεων συμπεριλαμβάνει περισσότερους από 500 συνεργάτες-σημεία 

πώλησης, οι οποίοι από πλευράς δομής, παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :   

Μεσίτες Ασφαλίσεων    :       27 

Ασφαλιστικοί Πράκτορες   :    156 

Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι   :   362 

Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων :          2 

Σύνολο       :    547 

Σε κάθε κατηγορία, υφίσταται ειδική φόρμα συμβάσεων, οι οποία περιγράφει ειδικούς όρους 

και υποχρεώσεις των συνεργατών, ανάλογα με τη βαθμίδα τους. Αναλυτικότερα : 

α) Οι βασικοί όροι συνεργασίας, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις Συμβάσεις που η Εταιρεία 

συνάπτει με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων και τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες, είναι οι εξής : 

i. Ο Μεσίτης/Ασφαλιστικός Πράκτορας κατ’ εντολή των Ασφαλιζομένων μπορεί να 

προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικής 

σύμβασης και να την ολοκληρώνει μετά από τελική αποδοχή της τόσο από τους 

Ασφαλιζόμενους όσο και από την Εταιρεία. 

ii. Η Εταιρεία δικαιούται, κατά την ελεύθερη κρίση της να αποδέχεται ή να απορρίπτει 

την προτεινόμενη κάλυψη κινδύνου, να αυξομειώνει τα όρια καλύψεως που αναλαμβάνει, να 

ακυρώνει ή να αναστέλλει την ισχύ των ασφαλιστικών συμβάσεων να καθορίζει την τεχνική 

διαδικασία συνεργασίας με τον Μεσίτη και γενικά να ασκεί ελεύθερα την ασφαλιστική, 

οικονομική, εμπορική και διοικητική της πολιτική. 

iii. Ο Μεσίτης/Ασφαλιστικός Πράκτορας μετά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπον 

(συμπεριλαμβανομένου και τηλεομοιοτυπικού μηνύματος) έγγραφη αποδοχή του κινδύνου 

από την Εταιρεία, θα αποδίδει προς αυτήν είτε την συμπληρωμένη Αίτηση Ασφάλισης της 

Εταιρείας, είτε συμφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης που θα αναγράφει όλες τις προϋποθέσεις 

και όρους αποδοχής της ασφάλισης, καθώς και την συμφωνημένη μεταξύ των μερών αμοιβή 

του Μεσίτη, η δε Εταιρεία θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου θέτοντας 

την σφραγίδα και υπογραφή της επ’ αυτού. Συμφωνείται ότι μέχρι εκδόσεως του οριστικού 

συμβολαίου, το συμφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης θα επέχει θέση και ισχύ ασφαλιστηρίου, 

σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της Εταιρείας.  

iv. Ο Μεσίτης/Ασφαλιστικός Πράκτορας με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω 

συμφωνητικού θα επιδίδει προς τον Ασφαλιζόμενο πιστοποιητικό ασφάλισης και δύνανται να 

εκδίδει χρεωστικό σημείωμα δικαιούμενος να προβεί στην είσπραξη των ασφαλίστρων. Tο 

συμφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης θα το αντικαταστήσει  το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

μόλις αυτό εκδοθεί.  

v. Ο Μεσίτης/Ασφαλιστικός Πράκτορας πρέπει να δείχνει την απαιτούμενη επιμέλεια 

για την όσο το δυνατό ακριβέστερη περιγραφή των στοιχείων του κινδύνου όπως θα 

παρουσιάζεται αυτός στο Συμφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης, το οποίο αυτός υποβάλει στην 
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Εταιρεία. Η είσπραξη των ασφαλίστρων θα πραγματοποιείται από τον Μεσίτη/Ασφαλιστικό 

Πράκτορα, εκτός αν άλλος τρόπος πληρωμής προσυμφωνηθεί με τον Ασφαλιζόμενο. Τα 

ασφάλιστρα που εισπράττει ο Μεσίτης/Ασφαλιστικός Πράκτορας ανήκουν στην Εταιρεία, 

θεωρούνται ως παρακαταθήκη και ο Μεσίτης/Ασφαλιστικός Πράκτορας ευθύνεται ως 

θεματοφύλακας. Η απόδοση των ασφαλίστρων θα πραγματοποιείται από τον 

Μεσίτη/Ασφαλιστικός Πράκτορας στον χρόνο που συμφωνείται με την Εταιρεία. 

vi. Για την παραγωγή κάθε μήνα, θα πρέπει ο Μεσίτης/Ασφαλιστικός Πράκτορας να 

παραδίδει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 25η μέρα του επόμενου μήνα, μαζί με το 

σύμφωνο λογαριασμού και μεταχρονολογημένη επιταγή με ημερομηνία εμφάνισης την  25η 

μέρα του μεθεπόμενου μήνα. 

vii. Για τη Διαμεσολάβησή του στην σύναψη των ασφαλιστικών συμβάσεων σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα από τον νόμο (Ν.1569/85 – Ν.2170/93) και με την παρούσα συμφωνία, ο 

Μεσίτης/Ασφαλιστικός Πράκτορας δικαιούται από την Εταιρεία τις προμήθειες όπως αυτές 

κατά περίπτωση θα προσυμφωνούνται πριν την αποδοχή από την Εταιρεία του Ασφαλιστικού 

Κινδύνου και την έκδοση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή όπως αυτές αναφέρονται σε 

συνημμένο Προσάρτημα προμηθειών ο οποίος αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

viii. Σε περίπτωση ζημιάς ο Μεσίτης/Ασφαλιστικός Πράκτορας θα παρέχει την 

συνδρομή του τόσο στην Εταιρεία όσο και προς τον Ασφαλιζόμενο με σκοπό την διευκόλυνση 

της διαχείρισης της. Έτσι θα μπορεί να παραλαμβάνει από τον Ασφαλιζόμενο τις Δηλώσεις 

ζημιάς, τις οποίες θα διαβιβάζει πάραυτα προς την Εταιρεία και να παρέχει την συνδρομή και 

καθοδήγησή του για την έκδοση και συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών 

για την ταχύτερη και πλέον εύρυθμη και απρόσκοπτη διεκπεραίωση της ζημίας. Επίσης θα 

μπορεί να προτείνει πραγματογνώμονες στην Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα του 

διορισμού τους ή μη. 

β) Οι βασικοί όροι συνεργασίας, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις Συμβάσεις που η Εταιρεία 

συνάπτει με τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους, είναι οι εξής : 

i. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος οφείλει να παρουσιάζει, προτείνει και προπαρασκευάζει 

ασφαλιστικές συμβάσεις με τρίτα πρόσωπα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Το δικαίωμα 

όμως για αποδοχή ή απόρριψη της σχετικής αίτησης, της υπογραφής του σχετικού συμβολαίου 

ή τροποποίησης αυτού και της είσπραξης ασφαλίστρων ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία. 

ii. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να συνεργάζεται και με άλλη ασφαλιστική 

εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να υπόσχεται ή να καταβάλλει οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή έκπτωση 

για παρακίνηση προσώπου να ασφαλιστεί και δεν δικαιούται να κάνει αναληθείς συγκρίσεις 

υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας ή άλλης ασφαλιστικής εταιρείας. 

iii. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος έχει υποχρέωση διαφύλαξης των επαγγελματικών και 

εμπορικών απορρήτων της εταιρείας που έλαβε γνώση στη διάρκεια της συνεργασίας τους. 

iv. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος υποχρεούται να δηλώνει στην Εταιρεία οποιαδήποτε 

αλλαγή κατοικίας του.   

v. Αν επιδοθεί στον ασφαλιστικό σύμβουλο οποιοδήποτε έγγραφο ή δικόγραφο που 

αφορά την Εταιρεία, υποχρεούται να το παραλάβει με ρητή γραπτή δήλωση του ότι δεν 

εκπροσωπεί την Εταιρεία και να το παραδώσει στην Εταιρεία.  

vi. Η αμοιβή του ασφαλιστικού συμβούλου για την εκτέλεση της παραπάνω εντολής 

(έργου) και σε εξόφληση όλων των σχετικών υπηρεσιών και εξόδων του, συμφωνείται σε 
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ποσοστό (προμήθεια) επί καθαρών ασφαλίστρων από τις ασφαλίσεις, που πραγματοποιούνται 

με αποκλειστική μεσολάβηση του ιδίου και αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα  (προσάρτημα 

προμηθειών) της σύμβασης.  Σε περιπτώσεις συνδυασμού περισσοτέρων του ενός κλάδου σε 

ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο τότε η προμήθεια υπολογίζεται ως μέσος όρος των επιμέρους 

κλάδων. Διευκρινίζεται ότι για ειδικές τιμολογήσεις όλων των κλάδων απαιτείται κατά 

περίπτωση ειδική συμφωνία με την Εταιρεία. Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος πέρα από την 

προμήθεια αυτή και τα όσα περιέχονται στον Κανονισμό Πωλήσεων δεν δικαιούται καμία άλλη 

παροχή. 

vi. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος αποκτάει δικαίωμα για λήψη προμήθειας μετά την 

παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ενδιαφερόμενο και την είσπραξη και απόδοση των 

ασφαλίστρων από και προς την Εταιρεία. 

vii. Οι προμήθειες του ασφαλιστικού Συμβούλου υπολογίζονται και καταβάλλονται 

κάθε μήνα επί των εισπραχθέντων ασφαλίστρων, με εκκαθαριστικό σημείωμα της Εταιρείας 

(Πινάκιο) που αποτελεί απόδειξη και για τα δύο μέρη.  Το Πινάκιο αυτό θα περιλαμβάνει τον 

κλάδο ασφάλισης, τα είδη και τα ποσά των ασφαλίσεων, την αναλογούσα προμήθεια του 

ασφαλιστικού συμβούλου, (επί των εισπραγμένων ασφαλίστρων), τις χρεώσεις από τυχόν 

προκαταβολές του ασφαλιστικού συμβούλου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και το υπόλοιπο 

(πιστωτικό ή χρεωστικό).  Σε περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής ασφαλίστρων, για 

οποιοδήποτε λόγο, ο ασφαλιστικός σύμβουλος υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρεία το 

ποσό της προμήθειας που αναλογεί στα επιστρεφόμενα ασφάλιστρα.  

viii. Η σύμβαση είναι αορίστου διαρκείας και μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε με γραπτή 

δίμηνη προειδοποίηση αζημίως τόσο για την εταιρεία όσο και τον ασφαλιστικό σύμβουλο. Η 

Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς καμία προειδοποίηση όταν    ανακληθεί   

ή   δεν   ανανεωθεί  η νόμιμη άδεια  άσκησης επαγγέλματος του  ασφαλιστικού συμβούλου, και 

για σπουδαίο λόγο (καθυστέρηση καταβολής οποιουδήποτε ποσού οφείλει ο σύμβουλος στην 

Εταιρεία, η  οποιαδήποτε παράβαση, από μέρος του ασφαλιστικού συμβούλου, των  εντολών - 

οδηγιών της Εταιρείας, οποιαδήποτε παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και του  κώδικα  

ασφαλιστικής  δεοντολογίας, η διάπραξη ποινικού ή αστικού αδικήματος σε βάρος της 

Εταιρείας  ή  των ασφαλιζομένων και η καταδίκη του ασφαλιστικού συμβούλου για πράξεις 

που αποτελούν ατιμωτικά αδικήματα). 

γ) Οι βασικοί όροι συνεργασίας, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις Συμβάσεις που η Εταιρεία 

συνάπτει με τους Συντονιστές των Ασφαλιστικών Συμβούλων, είναι κατά βάση ίδιες με αυτές 

των Ασφαλιστικών Συμβούλων. 
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6.6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

6.6.1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 Ως εκ της φύσης των εργασιών της, η Εταιρεία αντιμετωπίζει τους παρακάτω γενικούς 
κινδύνους: 

• Κίνδυνο αγοράς, δηλαδή πιθανότητα ζημιών από τοποθετήσεις σε χρηματοοικονομικά 

προϊόντα των οποίων οι τιμές ενδέχεται να μειωθούν.  

• Κίνδυνο μακροοικονομικού περιβάλλοντος, δηλαδή πιθανότητα ζημιών από 

ενδεχόμενη μακροοικονομική επιδείνωση που περιορίζει τη ζήτηση ασφαλιστικών 

προϊόντων ή ενθαρρύνει την εξαγορά ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής.  

• Κίνδυνο επέλευσης καταστροφικών γεγονότων, τα οποία θα μπορούσαν να 

εξαναγκάσουν την Εταιρεία να ρευστοποιήσει εσπευσμένα ορισμένα στοιχεία του 

ενεργητικού της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις καταβολής 

αποζημιώσεων.  

• Κίνδυνο μετάδοσης προβλημάτων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 

περίπτωση επενδύσεων σε προϊόντα των ιδρυμάτων αυτών.  

• Κίνδυνο αυξανόμενου ανταγωνισμού από άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή από 

τράπεζες που προσφέρουν ασφαλιστικές υπηρεσίες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

τονιστεί ότι ενώ ο έντονος ανταγωνισμός, ωθεί συνήθως τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

σε υποτιμολόγηση των προϊόντων τους, η οποία συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο 

ζημιών, η Interlife Ασφαλιστική, ιστορικά, δεν κατέφυγε ποτέ σε παρόμοια πρακτική. 

• Κίνδυνο θεσμικού πλαισίου, καθώς η ουσιαστική η αλλαγή  σε οποιαδήποτε 

νομοθεσία που διέπει την αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όποως η 

εφαρμογή αυστηρότερων περιορισμών σε επίπεδο διαχείρισης των επενδυτικών 

χαρτοφυλακίων, εποπτείας, reporting, αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της 

φερεγγυότητας των ασφαλιστικών, μπορεί να επηρεάσει  τα αποτελέσματα και τη 

λειτουργία της Εταιρείας. Η Εταιρεία βέβαια, έχει ήδη προνοήσει να εναρμονίσει σε 

σημαντικό βαθμό τις λειτουργίες της, εν’ όψει της εφαρμογής του Solvency II, το οποίο 

και θεωρεί τη σημαντικότερη αλλαγή επί το αυστηρότερο, σε επίπεδο θεσμικού 

πλαισίου που διέπει το επιχειρηματικό της περιβάλλον .    

• Ασφαλιστικό κίνδυνο, υπό την έννοια ότι για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

υφίσταται η πιθανότητα να επέλθει ο ασφαλισμένος κίνδυνος και η αβεβαιότητα για το 

τελικό ποσό που θα προκύψει προς αποζημίωση. Από τη φύση των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων, ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι τυχαίος και συνεπώς μη προβλέψιμος. Σε 

ένα χαρτοφυλάκιο συμβολαίων στο οποίο εφαρμόζεται η θεωρία των πιθανοτήτων για 

την τιμολόγηση και για την εκτίμηση των ασφαλιστικών προβλέψεων, ο βασικός 

κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Εταιρεία είναι η υπέρβαση των πραγματοποιηθεισών 

αποζημιώσεων σε σχέση με τις αρχικές της εκτιμήσεις. Αυτό  συμβαίνει όταν η 

συχνότητα των ζημιών και το ύψος των αποζημιώσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερα 

από αυτά που αρχικά είχαν εκτιμηθεί. Η στατιστική αλλά και η εμπειρία, αποδεικνύουν, 

ότι όσο διευρύνεται ο όγκος ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, τόσο μικρότερη 

καθίσταται η σχετική μεταβλητότητα του αναμενόμενου αποτελέσματος. Έτσι, ένα 

διευρυμένο χαρτοφυλάκιο, είναι λιγότερο πιθανό να επηρεαστεί από μια αλλαγή σε ένα 

οποιοδήποτε υποσύνολό του. Η πολιτική του underwriting στην αποδοχή των κινδύνων 
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που εφαρμόζει η Εταιρεία, αποδεικνύεται από τους σχετικούς δείκτες απόλυτα 

πετυχημένη, γεγονός το οποίο καταμαρτυρεί και το χαμηλό loss ratio που έχει επιτύχει 

(64%).  

• Ο κίνδυνος από τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, ο οποίος σχετίζεται με την 

παρατεταμένη οικονομική κρίση που διέρχεται η ελληνική οικονομία και μεταξύ των 

άλλων έχει οδηγήσει σε ύφεση, η οποία διέρχεται ήδη τον τρίτο χρόνο, ενώ δεν 

προβλέπεται η επαναφορά σε συνθήκες ανάπτυξης τα επόμενα δύο χρόνια. 

Ταυτόχρονα, έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των ανέργων και έχει επέλθει 

σημαντική μείωση των διαθεσίμων εισοδημάτων της πλειοψηφίας των πολιτών, με την 

παράλληλη αύξηση των φορολογικών βαρών. Όλα τα παραπάνω έχουν ως άμεση 

συνέπεια την συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, η οποία με τη σειρά 

της επηρεάζει αρνητικά το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας. Η Εταιρεία 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, κατά συνέπεια, η πορεία της ελληνικής οικονομίας 

επηρεάζει άμεσα τη συνολική χρηματοοικονομική της κατάσταση, ενώ η επιβράδυνση 

της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση της 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων, καθώς και όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί τελευταία, 

ή/και που θα ληφθούν στο άμεσο μέλλον, ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ 

άλλων, τον περιορισμό του ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς και τη μείωση 

των προϋπολογισμών και των δαπανών των επιχειρήσεων για ασφάλιση και ως εκ 

τούτου τη μείωση των πωλήσεων της Εταιρείας. Βέβαια, ειδικότερα για την τρέχουσα 

χρήση, η Εκδότρια δείχνει να μην επηρεάζεται, καθώς η ασφαλιστική της παραγωγή 

δέιχνει να παραμένει σταθερή με τάση αύξησης της τάξης του 5%, ενώ σημαντικό μέρος 

των επενδύσεών της, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κινδύνου,  έχει 

μεταφερθεί στο Λουξεμβούργο και την Κύπρο . 

• Ο κίνδυνος από την απώλεια στελεχών ή εξειδικευμένου προσωπικού, είναι 

γενικότερα υπαρκτός, για την πλειονότητα των εταιρειών, στην περίπτωση όμως της 

Εκδότριας ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι σημαντικά μειωμένος, λόγω του γεγονότος 

ότι οι κρίσιμες θέσεις του management καλύπτονται από βασικούς μετόχους της.  

Από τους ανωτέρω κινδύνους σχετικά σημαντικότεροι, για το τρέχον έτος, είναι ο κίνδυνος 

αγοράς και ο κίνδυνος μακροοικονομικού περιβάλλοντος. 

Συμπερασματικά, παρά το αντίξοο σε τοπικό στενά περιβάλλον, η τεχνογνωσία και οι εμπειρίες 

της Εταιρείας, δημιουργούν ένα κρίσιμο αμυντικό τείχος έναντι των συστημικών κινδύνων που 

αντιμετωπίζει.  

 

6.6.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι μετοχές της Εταιρείας δεν αποτελούν κατάλληλη επένδυση για όλους τους επενδυτές.  Κάθε 

πιθανός επενδυτής σε οποιεσδήποτε μετοχικές αξίες, εισηγμένες σε μη ρυθμιζόμενη αγορά, 

όπως η Ν.Ε.Α. αγορά του Χ.Α.Κ., πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα μιας τέτοιας 

επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Συγκεκριμένα κάθε πιθανός επενδυτής πρέπει : 

• να έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί σε 

ουσιαστική αξιολόγηση και κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε μια τέτοια 
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επένδυση, στο πλαίσιο της ιδιαίτερης οικονομικής κατάστασής του, και τις επιπτώσεις που 

δύναται να επιφέρει μια τέτοια επένδυση στο συνολικό του χαρτοφυλάκιο. 

• Να έχει ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους και ρευστότητα, έτσι ώστε να μπορέσει να 

επωμισθεί όλους τους κινδύνους της επένδυσης του. 

• Να αναγνωρίσει ότι υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρει να πωλήσει τις μετοχές του για 

μεγάλο χρονικό διάστημα ή και καθόλου και 

• να είναι σε θέση να αξιολογήσει, (είτε ο ίδιος είτε με τη βοήθεια οικονομικών συμβούλων), 

τα πιθανά σενάρια που αφορούν τους παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν την 

επένδυση του, όπως το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, ή άλλους παράγοντες και στη 

δυνατότητα του να αναλάβει τους κινδύνους που εμπεριέχονται στην επένδυση του. 

Πέραν αυτών, οι χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς υπόκεινται κατά καιρούς σε σημαντικές 

μεταβολές, τόσον όσον αφορά στις τιμές των μετοχών, όσο και στον όγκο συναλλαγών. Η τιμή 

των μετοχών της Εταιρείας μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις, οι οποίες να οφείλονται στις 

προαναφερθείσες μεταβολές και να μην συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα και τις 

προοπτικές της Εταιρείας.  

Οι γενικότερες οικονομικές, πολιτικές και χρηματιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγμα η 

οικονομική ύφεση, οι διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία της τιμής και τη ζήτηση για τις μετοχές της 

Εταιρείας. 

 

6.6.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών 

αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταμειακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων 

α) Κίνδυνος αγοράς 

Τα έσοδα της Εταιρείας μέχρι και το τέλος του 2011 αποτελούν προϊόν δραστηριοποίησης σε 

εγχώριο επίπεδο και συνεπώς δεν τίθεται θέμα σε συναλλαγματικό κίνδυνο.  

β) 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 Εταιρεία σχηματίζει αντίστοιχες προβλέψεις 

επισφαλειών. Στο τέλος της χρήσης η Εταιρεία 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 

Εταιρεία προτού προχωρήσει σε σύμβαση συνεργασίας ελέγχει την πιστοληπτική τους 

ικανότητα. 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε συνεχή βάση, 

εφαρμόζοντας διαδικασίες οι οποίες βεβαιώνουν, ότι οι πωλήσεις προϊόντων και η παροχή 

υπηρεσιών, γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας. Όπου κρίνεται απαραίτητο 
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και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για 

πελάτες που παρουσιάζουν αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο. 

Τα τραπεζικά υπόλοιπα τηρούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική 

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

κίνδυνο, σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. 

γ) 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 Εταιρεία 

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 και αμοιβαία κεφάλαια, διατηρώντας υψηλά άμεσα διαθέσιμα στους λογαριασμούς 

όψεως, εξασφαλίζει άμεση ρευστότητα, η οποία 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 τη 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. 

δ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών 

των επιτοκίων.  

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε 

κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.  

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα  δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό 

επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο 

εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.  Πολιτική της Εταιρείας είναι 

να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων του σε μεταβλητό επιτόκιο. 

ε) Επενδυτικός κίνδυνος. 

Οι τιμές των κινητών αξιών παρουσιάζουν μεταβλητότητα στις τιμές του και ποτέ δεν 

ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία. Οι ιστορικές αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές 

και ως εκ τούτου το σύνολο των επενδύσεων μπορεί να υποβληθεί σε αυξομειώσεις, 

καταγραφή ζημιών και συνακόλουθα σαφή επηρεασμό των αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Με 

δεδομένο μάλιστα ότι το 25% των επενδύσεων της Εταιρείας βρίσκεται τοποθετημένο σε 

ακίνητα, στην Ελλάδα, υπόκειται επιπρόσθετα στην πιθανότητα μείωσης στις τιμές γης και 

ακινήτων, το οποίο πιθανόν να επηρεάσει τα μελλοντικά της αποτελέσματα.  

Η Εταιρεία, βέβαια, φροντίζει με ιδιαίτερη προσοχή τη διαμόρφωση των επενδυτικών της 

χαρτοφυλακίων έτσι ώστε να μειώνει στο ελάχιστο τους επενδυτικούς κινδύνους που 

αναλαμβάνει και αναφορικά με τα ακίνητά της, αποτιμούνται από εξειδικευμένους εκτιμητές σε 

ετήσια βάση και τα αποτελέσματα ενσωματώνονται στις οικονομικές της καταστάσεις .  
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Στ) Ο κίνδυνος από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που η Εταιρεία συνεχίζει να 

έχει στο χαρτοφυλάκιό της, είναι πλέον περιορισμένος, εξαιτίας του γεγονότος ότι το 

συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο και προέκυψε από την ανταλλαγή των ομολόγων του 

PSI, παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

i. Αφορά 13 τίτλους, οι οποίοι λήγουν από το 2023 έως το 2035. 

ii. Η ονομαστική τους αξία ανέρχεται σε 1.552.747 € (5 τίτλοι των 114.735 € και 8 

τίτλοι των 122.384 €). 

iii. Η καθαρή αξία αποτίμησή τους στα βιβλία της Εταιρείας ανέρχεται σε 

276.962,94 € . 

Με βάση τα παραπάνω, η έκθεση της Εταιρείας στο συγκεκριμένο κίνδυνο, κρίνεται εξαιρετικά 

περιορισμένη. 
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7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

7.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα : 

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Interlife A.A.E.Γ.Α.5 

α/α Απόφαση 
Ημερομηνία 
Απόφασης Φ.Ε.Κ. 

Ποσά 
προοριζόμενα 

για Μ.Κ Νόμισμα 
1 Σύσταση 20.05.1991 4481/14.11.1991 293.470,29 € Δρχ. 

2 Απόφαση Δ.Σ 05.04.1994 2101/01.06.1994 5.869,41 € Δρχ. 

3 Απόφαση Ε.Γ.Σ 10.10.1994 7144/28.12.1994 129.391,05 € Δρχ. 

4 Απόφαση Δ.Σ 28.02.1996 5704/07.08.1996 35.216,43 € Δρχ. 

5 Απόφαση Ε.Γ.Σ 26.03.1996 5755/12.08.1996 259.251,65 € Δρχ. 

6 Απόφαση Γ.Σ 25.06.1997 6525/11.09.1997 128.355,10 € Δρχ. 

7 Απόφαση Δ.Σ 02.07.1997 6827/24.09.1997 293.470,29 € Δρχ. 

8 Απόφαση Δ.Σ 05.11.1998 9979/30.12.1998 267.782,83 € Δρχ. 

9 Απόφαση Ε.Γ.Σ 30.08.1999 8232/14.10.1999 3.430.896,55 € Δρχ. 

10 Απόφαση Ε.Γ.Σ 29.03.2000 4425/14.06.2000 0,00 € Δρχ. 

11 Απόφαση Ε.Γ.Σ 29.03.2000 4425/14.06.2000 298.517,98 € Δρχ. 

12 Απόφαση Ε.Γ.Σ 29.03.2000 4425/14.06.2000 484.370,51 € Δρχ. 

13 Απόφαση Ε.Γ.Σ 10.11.2000 486/23.01.2001 0,00 € Δρχ. 

14 Απόφαση Ε.Γ.Σ 10.11.2000 486/23.01.2001 1.184.820,98 € Δρχ. 

15 Απόφαση Γ.Σ 29.06.2001 7943/10.09.2001 5.072.050,62 € ευρώ 

16 Απόφαση Γ.Σ 29.06.2005 1618/07.03.2006 -928.395,60 € ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ 10.955.068,08 € ευρώ 

 

Αναλυτικότερα : 

1. Tο κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύσταση σε δραχμές εκατό εκατομμύρια 

(1ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ δρχ.) διαιρεμένο σε 1Ο.ΟΟΟ μετοχές ονομαστικής αξίας 1Ο.ΟΟΟ δραχμών 

εκάστης και καλύφθηκε σύμφωνα με τα ορισθέντα στο άρθρο 28 του καταστατικού της 

Εταιρείας.  

2. Με την από 5 Απριλίου 1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 2101/1-6-1994 

Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια (2.ΟΟΟ.ΟΟΟ δρχ.) 

δραχμές. με καταβολή τοις μετρητοίς, ανερχόμενο πλέον σε εκατόν δύο εκατομμύρια δραχμές 

(1Ο2.ΟΟΟ.ΟΟΟ δρχ.) και εκδόθηκαν 2ΟΟ νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1Ο.ΟΟΟ 

δρχ. εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή 16.ΟΟΟ δραχμών η κάθε μία κατά τους όρους της 

ανωτέρω αποφάσεως.  

                                                 
 
5 Οι µεταβολές 1-14 έγιναν σε ∆ραχµές. Για λόγους οµοιοµορφίας στον πίνακα παρουσιάζονται σε Ευρώ 
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3. Με την από 1Ο-1Ο-1994 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων 

ενενήντα χιλιάδων (44.Ο9Ο.ΟΟΟ δρχ.), με την έκδοση 4.4Ο9 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 

1Ο.ΟΟΟ δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με εισφορά μέρους της καθαρής 

περιουσίας της απορροφηθείσας Εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε., όπως αυτή εκτιμήθηκε με 

την από 11-7-1994 έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.  

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια 

ενενήντα χιλιάδες (146.Ο9Ο.ΟΟΟ δρχ.) διαιρεμένο σε 14.6Ο9 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 

αξίας δραχμών 1Ο.ΟΟΟ η κάθε μια, ολοσχερώς καταβεβλημένο.  

4. Με την από 28 Φεβρουαρίου 1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 5704/7-8-

98 Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000 

δρχ.) εκατομμύρια δραχμές, με καταβολή τοις μετρητοίς, ανερχόμενο πλέον σε εκατόν πενήντα 

οκτώ εκατομμύρια ενενήντα δραχμές και εκδόθηκαν χίλιες διακόσιες (1200) νέες ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας 1Ο.ΟΟΟ εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή δώδεκα χιλιάδων 

(12.000 δρχ.) δραχμών η κάθε μία, κατά τους όρους της ανωτέρω αποφάσεως. 

5. Με την από 26-3-1996 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων 

τριακόσιων σαράντα χιλιάδων (88.340.ΟΟΟ δρχ.) με την έκδοση 8.834 νέων μετοχών 

ονομαστικής αξίας 1Ο. ΟΟΟ δραχμών η κάθε μια.  

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με εισφορά της καθαρής περιουσίας των απορροφηθεισών 

ατομικών επιχειρήσεων του Παναγιώτη Ι. Βοτσαρίδη και Ηλέκτρας Ι. Βοτσαρίδη, όπως αυτές 

εκτιμήθηκαν με τις από 19-12-1995 εκθέσεις της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 

2190/1920.  

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές διακόσια σαράντα έξι 

εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (246.43Ο.ΟΟΟ δρχ.) διαιρεμένο σε εικοσιτέσσερις 

χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τρείς (24.643) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 

1Ο.ΟΟΟ η κάθε μια ολοσχερώς καταβεβλημένο. 

6. Με την από 30-06-1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η 

μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) σε χίλιες (1.000) 

δρχ. εκάστη. Κατά συνέπεια από την νομότυπη καταχώρηση της από 26-03-1996 απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως του κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης καθώς και την 

νομότυπη καταχώρηση της από 30-06-1996 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί μειώσεως 

της ονομαστικής αξίας της μετοχής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που ανέρχεται σε δρχ. 

διακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (246.430.000) διαιρείται 

πλέον σε διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (246.430) ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο. 

7. Με την από 25-06-1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών κατά 

43.737.000 δρχ. (σαράντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες δρχ.) με την 

έκδοση 43.737 (σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά) νέων ονομαστικών 

μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δρχ. εκάστη, με ανάληψη από τους μετόχους 

δωρεάν μετοχών ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο 

και με κάλυψη των κεφαλαίων της αύξησης από τα ελεύθερα αποθεματικά της Εταιρίας και 

συγκεκριμένα (α) Από τον λογ. «Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» δρχ. 
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14.372.460 (β) Από τον λογ. «Διαφορές αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

Ν.2065/92» δρχ. 29.094.826 (γ) Από τον λογ. «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» δρχ. 269.714 το οποίο 

δεν έχει αναληφθεί από τους μετόχους.  

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές διακόσια ενενήντα εκατομμύρια 

εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες (290.167.000 δρχ.), διαιρεμένο σε διακόσιες ενενήντα χιλιάδες 

εκατόν εξήντα επτά (290.167) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων 

(1.000) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο. 

8. Με την από 2 Ιουλίου 1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων 

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000 δρχ.) έκαστη, οι οποίες θα 

διατεθούν μέχρι 2/11/97 σε τιμή πώλησης χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών δραχμών (1.693 

δρχ.) έκαστη.  

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνει κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές 

(100.000.000 δρχ.), ήτοι σύνολο τριακόσια ενενήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες 

δραχμές (390.167.000 δρχ.) και ο λογαριασμός «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» 

πιστώνεται με το ποσό των εξήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων δραχμών 

(69.300.000 δρχ.). Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν 

εξήντα επτά (390.167) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η 

κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο. 

9. Με την από 05/11/1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση ενενήντα μία χιλιάδων διακοσίων 

σαράντα επτά (91.247) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000 

δρχ.) έκαστη, οι οποίες προήλθαν εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες (69.300) από 

κεφαλαιοποίηση της διαφοράς μετοχών υπέρ το άρτιο και από είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσιες 

σαράντα επτά (21.947) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών.  

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια 

τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες δραχμές (481.414.000 δρχ.), διαιρεμένο σε τετρακόσιες 

ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσιες δέκα τέσσερις μετοχές (481.414) ονομαστικής αξίας χιλίων 

δραχμών εκάστη. 

Η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνιστούσε τροποποίηση του 

καταστατικού. 

10. Με την από 30/08/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

Εταιρείας αποφασίσθηκε: 

i. Η διαίρεση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000 δρχ.) δραχμές, σε διακόσιες 

πενήντα (250 δρχ.) δραχμές.  

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες 

τετρακόσιες δέκα τέσσερις δραχμές (481.414.000 δρχ.) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο 

εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες πενήντα έξι (1.925.656) ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250 δρχ.) δραχμών . 

ii. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου : 

Α. Με την έκδοση 3.851.312 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 

δραχμών και τιμή διάθεσης 250 δραχμών υπέρ των παλαιών μετόχων 
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Β. Με την έκδοση 25.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμών 

και τιμή διάθεσης 350 δραχμές. 

Γ. Με την έκδοση 800.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμών 

και τιμή διάθεσης 1.000 δραχμές. 

Δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δις εξακόσια πενήντα εκατομμύρια 

τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (1.650.492.000 δρχ.) δραχμές, διαιρούμενο σε έξι 

εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα οκτώ (6.601.968) ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 250 δραχμών έκαστη. 

11. Με την από 29/03/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

Εταιρείας αποφασίσθηκε: 

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) κατά τριακόσια τριάντα εκατομμύρια ενενήντα οκτώ 

χιλιάδες πεντακόσιες (330.098.500 δρχ.) δραχμές, με την έκδοση 1.320.394 νέων ονομαστικών 

μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμών και τιμή διάθεσης 1.500 δραχμές εκάστη, υπέρ 

παλαιών μετόχων και β) κατά έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (6.250.000 δρχ.) 

δραχμές, με την έκδοση 25.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμών 

και τιμή διάθεσης 3.500  δραχμές εκάστη, υπέρ πελατών και συνεργατών της Εταιρείας.  

Μετά από τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε δρχ. 1 δις εννιακόσια 

ογδόντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές (1.986.840.500 

δρχ.), διαιρούμενο σε 7.947.362 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών εκάστη. 

Επειδή η ανωτέρω αύξηση δεν καλύφθηκε εξ ολοκλήρου, με την από 10-11-2000 απόφαση της 

Έκτακτης Γενικη� ς Συνε�λευσης, αποφασι�σθηκε ομο� φωνα, κατ  ́ α� ρθρο 13α παρ. 2 του 

Ν.2190/1920, η τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα του άρθρου 5, ώστε να 

εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. 

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, δεν ανερχόταν πλέον σε 1.986.840.500 δραχμές 

διαιρούμενο σε 7.947.362. ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών εκάστης, 

αλλά σε 1.752.212.000 δραχμές διαιρούμενο σε 7.008.848 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας 250 δραχμών εκάστης. 

12. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/03/2000, για τη 

θέσπιση προγράμματος διάθεσης Μετοχών στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, την άσκηση στις 

28/6/2000 και πιστοποίηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο της 27/12/2000, το μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 165.049.250 δραχμές, διαιρούμενο σε 660.197 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών . 

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.917.261.250 δραχμές, διαιρούμενο σε 

7.669.045 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών εκάστης. 

13. Με ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10-11-2000, αποφασίσθηκε 

αύξηση του εκ. δραχμών 1.917.261.250 μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 500.632.000 

δραχμές, με την καταβολή μετρητών και έκδοση 2.002.528 νέων ονομαστικών μετοχών 

ονομαστικής αξίας 250 δραχμών εκάστης και τιμή διάθεσης 600 δραχμές εκάστης, με παροχή 

δικαιώματος προτίμησης σε ολόκληρο το ανωτέρω ποσό στους παλαιούς μετόχους. 

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 2.417.893.250 δραχμές 

και διαιρούνταν σε 9.671.573 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 250 εκάστης. 



   Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α  

Σελίδα 65 από 105 

Επειδή η ανωτέρω αύξηση δεν καλύφθηκε εξ ολοκλήρου, με την από 29.06.2001 απόφαση της 

Τακτικη� ς Γενικη� ς Συνε�λευσης, αποφασι�σθηκε ομο� φωνα, κατ  ́ α� ρθρο 13α παρ. 2 του 

Ν.2190/1920, η τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα του άρθρου 5, ώστε να 

εμφανίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. 

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν ανέρχεται πλέον σε 2.417.893.250 δραχμές, 

διαιρούμενο σε 9.671.573 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών εκάστης, αλλά 

σε 2.320.989.000 δραχμές διαιρούμενο σε 9.283.956 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

250 δραχμών εκάστης. 

14. Με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2001, αποφασίσθηκε 

αύξηση του εκ δραχμών 2.320.989.000 μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά 

1.728.301.249 δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών της Εταιρείας, όχι 

με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, αλλά με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των ήδη 

υπαρχουσών μετοχών (9.283.956) κατά 186,16 δραχμές, δηλαδή από 250 δραχμές που ήταν 

μέχρι σήμερα σε 436,16 δραχμές. 

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.049.290.249 δραχμές, διαιρούμενο 

σε 9.283.956 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 436,16 δραχμών εκάστης. 

15. Με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2001, αποφασίσθηκε 

έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και 

σε Euro. 

Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.049.290.249 δραχμές, ή 

11.883.463,68 € και διαιρείται σε 9.283.956 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 436,16 

δραχμών,  ή 1,28 €. 

16. Με την από 29.06.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία 

συνοδεύεται από την 27.06.2005 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Χήτα Γ. Χρήστου, με την 

οποία βεβαιώνεται η δυνατότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της και μετά 

την αποφασισθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, αποφασίσθηκε η μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 928.395,60, με μείωση της 

ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 1,28 Ευρώ σε 1,18 Ευρώ και με καταβολή 

μετρητών (ήτοι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή) σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας.  

17. Με την από 31.07.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, 

αποφασίστηκε η Μείωση της Ονομαστικής Αξίας της μετοχής από 1,18 € σε 0,59 € (Split 

μετοχών), με την κατάργηση των υφιστάμενων 9.283.956 Ονομαστικών Μετοχών και την 

έκδοση 18.567.912 Ονομαστικών Μετοχών, σε αντικατάσταση των παλαιών και τη διάθεση 

των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους, με αναλογία δύο (2) νέες για κάθε μία (1) 

παλαιά μετοχή. 

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 10.955.068,08  

διαιρεμένο σε 18.567.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ εκάστης. 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία και ενέκρινε τη μείωση της ονομαστικής 

αξίας της μετοχής από 1,18 € σε 0,59 € (Split μετοχών), ενέκρινε και την απόφαση για την  

Αίτηση της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά, 

του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.  
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7.2. ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η Εταιρεία διαθέτει εξαιρετικά ευρεία μετοχική βάση, προϊόν παλαιότερων προσπαθειών της 

να εισάγει τις μετοχές της σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά. 

Συγκεκριμένα, υφίστανται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας, συνολικά χίλιοι τετρακόσιοι εξήντα 

δύο (1.462) μέτοχοι.  

Εξ αυτών, οι χίλιοι τετρακόσιοι πενήντα τέσσερις μέτοχοι, κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 

1%, επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 

Η οικογένεια Βοτσαρίδη, είτε απευθείας μέσω φυσικών προσώπων-μελών της οικογένειας, είτε 

μέσω νομικών προσώπων στα οποία ελέγχει τη μετοχική πλειοψηφία, διαθέτει συνολικά τον 

έλεγχο του 66,25% του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, το οποίο μεταφράζεται σε δώδεκα 

εκατομμύρια, τριακόσιες μία χιλιάδες, ενενήντα  έξι μετοχές (12.301.096 μετοχές). 

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Βοτσαρίδης, ο 

οποίος και κατέχει το 21,63%, ήτοι τέσσερα εκατομμύρια, δέκα έξι χιλιάδες, οκτακόσιες δέκα 

τέσσερις μετοχές (4.016.814 μετοχές) . 

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι οι μετοχές της Εταιρείας έχουν ονομαστική αξία 

πενήντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,59 €), κατά συνέπεια, το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο 

ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες, εξήντα οκτώ ευρώ και 

οκτώ λεπτά του ευρώ (€ 10.955.068,08) . 

Η συνοπτική παρουσίαση των μετόχων της Εταιρείας, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα :  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. 

Κωδ. Ονοματεπώνυμο Τ.Κ. Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. 
Σύν. 

Μετοχών 
Ποσοστό 

1 ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

55236 ΑΕ187232 12111422 Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  4.016.814 21,63% 

2 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

55236 ΑΕ187526 29388010 Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.644.564 14,24% 

3 ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

57019 Φ 186616 21633050 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2.478.392 13,35% 

4 ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ 55236 - 99772897 Φ.Α.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

986.566 5,31% 

5 ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

55236 Φ 187787 46811860 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 943.692 5,08% 

6 ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

55236 ΑΕ680802 12012804 Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  943.692 5,08% 

7 INTERBROKERS Α.Ε. 57001 - 99358674 Φ.Α.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

287.376 1,55% 

8 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

56334 Σ 748328 31977014 Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

190.000 1,02% 

9-
1.462 

1.454 ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 1% (<1%) 

- - - - 6.076.816 32,73% 

1.462 ΣΥΝΟΛΑ 18.567.912 100,00% 

 
 

Σε σχέση με τις ιδιότητες των μετόχων της Εταιρείας, το υφιστάμενο status αποτυπώνεται 

στον παρακάτω πίνακα : 
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ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ  (ΟΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

(ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ 

ΕΜΜΕΣΗ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ   

(%) 

Πρόεδρος 2.000 2.000 0,0108% 

Διευθύνων Σύμβουλος 4.016.814 9.822.704 52,9015% 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 6.076.648 2.488.392 13,4016% 

Γενικός Διευθυντής 0 0 0% 

Προϊστάμενος Λογιστηρίου  0 0 0% 

Οικονομικός Διευθυντής  0 0 0% 

Γραμματέας 0 0 0% 

Ελεγκτές 0 0 0% 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 0 0 0% 

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων 0 0 0% 

Κύριοι-αρχικοί Μέτοχοι άνω του 5%  1.930.258 0 0% 

Αρχικοί Μέτοχοι κάτω του 5%(1) 6.528.334 6.245.958 33,6115% 

Υπάλληλοι της εκδότριας 13.858 13.858 0,0746% 

Ιδιωτική τοποθέτηση 0 0 0% 

Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου 18.567.912 18.567.912 100,0000% 

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με 

ποσοστό κατοχής του κάθε μετόχου 

ξεχωριστά να υπερβαίνει το 2% των 

μετοχών. 

5 φυσικά και 1 νομικό, πρόσωπα με 

12.013.720 μετοχές 
64,7015% 

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με 

ποσοστό κατοχής του κάθε μετόχου 

ξεχωριστά να μην υπερβαίνει το 2% 

των μετοχών. (1) 

1.454 φυσικά και 2 νομικά, πρόσωπα 

με 6.554.192 μετοχές 
35,2985% 

Ολικό (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) (1.459 φυσικά & 3 νομικά) 18.567.912 100,0000% 

(1) Στην άθροιση «Αρχικοί μέτοχοι κάτω του 5%», δε συμπεριλαμβάνονται, οι 2.000 μετοχές 

του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ξουρή καθώς και οι 10.000 μετοχές του μέλους του Δ.Σ. κ. Τουφεξή. 

Αμφότερες υπολογίζονται στο επάνω μέρος του πίνακα (Πρόεδρος και Μέλη του Δ.Σ.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α  

Σελίδα 68 από 105 

8. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας των βασικών μετόχων της Εταιρείας, μετά την εισαγωγή 

των μετοχών της στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ., ο οποίος είναι ταυτόσημος με τον αρχικό πίνακα, 

εξαιτίας της εισαγωγής των υφιστάμενων μετοχών, χωρίς αύξηση κεφαλαίου  :  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. 

Κωδ. Ονοματεπώνυμο Τ.Κ. Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. 
Σύν. 

Μετοχών 
Ποσοστό 

1 ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 55236 ΑΕ187232 12111422 Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  4.016.814 21,63% 

2 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

55236 ΑΕ187526 29388010 Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.644.564 14,24% 

3 ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

57019 Φ 186616 21633050 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2.478.392 13,35% 

4 ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ 55236 - 99772897 Φ.Α.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

986.566 5,31% 

5 ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 55236 Φ 187787 46811860 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 943.692 5,08% 

6 ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 55236 ΑΕ680802 12012804 Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  943.692 5,08% 

7 INTERBROKERS Α.Ε. 57001 - 99358674 Φ.Α.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

287.376 1,55% 

8 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 56334 Σ 748328 31977014 Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

190.000 1,02% 

9-
1.462 

1.454 ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 1% (<1%) 

- - - - 6.076.816 32,73% 

1.462 ΣΥΝΟΛΑ 18.567.912 100,00% 

 

Εύκολα διαπιστώνεται, ότι το ευρύ επενδυτικό κοινό της συγκεκριμένης εισαγωγής, βρίσκεται 

σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα από πλευράς ποσοστών, επί του τελικού μετοχικού κεφαλαίου 

της Εκδότριας. 
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9. ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΑΝΤΛΗΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

9.1. ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

9.1.1. ΣΤΟΧΟΙ 

Στον κλάδο της ασφαλιστικής βιομηχανίας, οι σημερινές οικονομικές συνθήκες, οι οποίες 

διαμορφώθηκαν από τη διαδικασία μιας, τόσο εθνικής, όσο και παγκόσμιας κρίσης, το θεσμικό 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ραγδαία ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πληροφοριών και 

του e-επιχειρείν, συνιστούν ένα ενδιαφέρον περιβάλλον, για την πορεία της περαιτέρω 

ανάπτυξη της . 

Στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών, είναι αναπόφευκτο να εκδηλώνονται διαρκώς 

ανακατατάξεις δηλαδή κλείσιμο εταιρειών, απορροφήσεις, συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις, 

στρατηγικές συμμαχίες, κ.λπ. ως αποτέλεσμα της ανάγκης προσαρμογής στις μεταβολές και 

στις εξελίξεις. Οι ανακατατάξεις αυτές, εντάσσονται σε μια αδιαμφισβήτητη ανάγκη  

επανακαθορισμού των στρατηγικών και επαναπροσδιορισμού των πολιτικών των εταιρειών 

για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την αύξηση της κερδοφορίας σε συνάρτηση 

με το συνεχώς μεταβαλλόμενο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οικονομικών 

μονάδων.  

Η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α, καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών με ΤΗΝ 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη στροφή της στο χώρο της Ψηφιακής Εποχής και τη 

μετατροπή σημαντικού μέρους των εργασιών της σε αντικείμενο επιτυχούς ψηφιακής 

διαχείρισης. 

Το αν θα επιτύχει το συνολικό εγχείρημα, θα κριθεί από μια σειρά παραμέτρων τόσο του 

γενικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως  

• η πορεία της εθνικής οικονομίας,  

• η επιστροφή του κοινού στην κατανάλωση,  

• η γενικότερη οικονομική πορεία της Ε.Ε.,  

όσο και του εσωτερικού της μικρόκοσμου και πιο συγκεκριμένα   

• o βαθμός ολοκληρωμένης εκπαίδευσης του προσωπικού και των συνεργατών,  

• ο βαθμός αποδοχής από το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας, 

• η επιτυχημένη εφαρμογή του μοντέλου, 

• η κατάλληλη επιλογή outsourcing,  

• η συνολική επένδυση, και τέλος  

• το dedication της Διοίκησης στην εφαρμογή της νέας πραγματικότητας.     

Τέλος, οι προτεινόμενες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι οποίες τροποποιούν τα λογιστικά 

πρότυπα αλλά και τα κριτήρια φερεγγυότητας, θα επηρεάσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες από 

διοικητική αλλά και από λειτουργική άποψη . 

Κατά συνέπεια, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να επανεξετάσουν το μίγμα πολιτικών και 

προϊόντων υπό το πρίσμα των αναμενομένων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι επικείμενες 

αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, θα τις υποχρεώσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες να παρέχουν 
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πληρέστερη πληροφόρηση, γεγονός το οποίο προϋποθέτει καλύτερης ποιότητας στοιχεία και 

ενδεχομένως αναθεώρηση των χρηματοοικονομικών συστημάτων . 

 

9.1.2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ 

9.1.2.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με την τοπική αλλά και τη διεθνή βιβλιογραφία, στο χώρο της υγείας στη χώρα μας, 

υφίσταται το λεγόμενο «ελληνικό παράδοξο»6. Δεδομένης της καθολικής υγειονομικής  

κάλυψης του πληθυσμού από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, είναι οξύμωρο ότι το 

υγειονομικό μας σύστημα είναι από τα πλέον ιδιωτικοποιημένα μεταξύ των ευρωπαϊκών 

χωρών.  

Από το σύνολο της δαπάνης υγείας των νοικοκυριών, το 68% απορροφούν οι 

εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες. Αναλυτικά, στην οδοντιατρική φροντίδα κατευθύνεται το 31,1% 

της δαπάνης των νοικοκυριών. Επίσης, το πρόβλημα της ελλιπούς στελέχωσης των δημόσιων 

πρωτοβάθμιων δομών φροντίδας υγείας στην περιφέρεια φαίνεται ότι «εξαναγκάζει» τις 

οικογένειες αυτών των περιοχών στο να καταφεύγουν συχνότερα στον ιδιωτικό 

εξωνοσοκομειακό τομέα.  

Από την άλλη πλευρά, ο νοσοκομειακός τομέας απορροφά <15% της υγειονομικής δαπάνης 

των νοικοκυριών. Σημαντικό ποσοστό (20%) της νοσοκομειακής δαπάνης των νοικοκυριών 

αφορά επίσης σε άτυπες πληρωμές εντός των δημόσιων νοσοκομείων. Το ποσό αυτό είναι 

περίπου ίσο με τις θεσμοθετημένες πληρωμές της συμμετοχής στο κόστος εντός των δημόσιων 

νοσοκομείων.  

Η ραγδαία αυτή αύξηση της δαπάνης υγείας των νοικοκυριών και η ταχεία ανάπτυξη του 

ιδιωτικού τομέα (κύρια με επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές και τεχνολογία αιχμής) την 

τελευταία 20ετία στη χώρα μας, φαίνεται να συνδέονται με την υποχρηματοδότηση του 

δημόσιου συστήματος υγείας7.  

Όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες8, οι αρνητικές γνώμες για τις υπηρεσίες του δημόσιου 

συστήματος υγείας  ανέρχονται σε 47,6% στο επίπεδο της αξιοπρέπειας, 46% στο θέμα της 

έγκαιρης προσοχής και 63,5% στην αξιολόγηση του περιβάλλοντος. Υπάρχουν μεγάλες 

ελλείψεις σε προσωπικό, και όπως υπολογίζουν οι ομοσπονδίες των εργαζομένων, αλλά και τα 

ίδια τα νοσοκομεία, υπάρχουν πάνω από 25.000 κενές θέσεις. Οι πολίτες συναντούν μια 

απαράδεκτη κατάσταση στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη. Το Ι.Κ.Α. - για παράδειγμα - 

χαρακτηρίζεται από ταλαιπωρία, μεγάλες λίστες αναμονής, έλλειψη βασικών ειδικοτήτων. Οι 

υπηρεσίες υγείας του Ι.Κ.Α., και δευτερευόντως άλλων ταμείων, έχουν απαξιωθεί στη 

συνείδηση των ασφαλισμένων με αποτέλεσμα τη μεγάλη διαρροή του οικογενειακού 

εισοδήματος προς την ιδιωτική αγορά.  

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κάθε 

ασφαλιστικός οργανισμός επιλέγει και εφαρμόζει ένα δικό του, αναποτελεσματικό και 

γραφειοκρατικό, σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με αποτέλεσμα όλες οι αρνητικές 

επιπτώσεις να βαρύνουν τους ασφαλισμένους . 

                                                 
6 Private health expenditure in Greece: The Greek paradox 2008, 25(5):663-672 
7 HEALTH ECONOMICS ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2008 
8 Έρευνα της Ε.Σ.Δ.Υ. 
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Τέλος τα κέντρα υγείας παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις και στο προσωπικό, αλλά και στην 

υποδομή. Ο εξοπλισμός τους στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν έχει ανανεωθεί την τελευταία 

εικοσαετία.  

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, η συμπληρωματική φύση της ιδιωτικής φροντίδας υγείας 

είναι αδιαμφισβήτητη. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί ζήτημα σοβαρού προβληματισμού και 

ενδελεχούς σχεδιασμού, η στρατηγική εμπορική ανάπτυξη του κλάδου της υγείας, για μια 

ευέλικτη εταιρεία όπως η Interlife Ασφαλιστική . 

  

9.1.2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

Σήμερα η Εταιρεία διατηρεί πανελλαδικά περισσότερα από 50 Σημεία Υποστήριξης και 

Εξυπηρέτησης των πελατών της . 

Σε κάθε ένα από τα Σημεία αυτά, διεκπεραιώνεται αποκεντρωμένα μια σημαντική σειρά 

εργασιών, οι οποίες αποσκοπούν αφενός στην αρτιότερη και με σημαντική μείωση των 

σχετικών χρόνων, εξυπηρέτηση των πελατών και αφετέρου στη μείωση του συνολικού 

διαχειριστικού της κόστους. 

Οι εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνουν μεταξύ των άλλων, 

• την επιτόπια παραγωγή και παράδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, 

• την παραλαβή των δηλώσεων των ατυχημάτων, 

• τη γραφειοκρατική οργάνωση και εξυπηρέτηση των ζημιών και τέλος 

• την καταβολή αποζημιώσεων σε πελάτες και παθόντες . 

Τα Σημεία αυτά επανδρώνονται με επαγγελματίες ασφαλιστικούς συμβούλους, οι οποίοι 

διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εκπαίδευση σε θέματα προσωπικής εξυπηρέτησης 

και πάντοτε διαθέτοντας ως σημείο αναφοράς τον «κώδικα δεοντολογίας και ηθικής»,  

καλλιεργούν συστηματικά μια φιλοσοφία προσανατολισμένη στην δημιουργία υπεραξίας για 

τον πελάτη, την δημιουργικότητα και την επίτευξη υψηλής απόδοσης, στοιχεία τα οποία 

ανταμείβονται στο σύνολό τους από την ίδια την αγορά.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί τα Σημεία Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης ως επί μέρους 

πρόσθετη υπεραξία στο συνολικό της οικοδόμημα και για το λόγο αυτό σκοπεύει να επενδύσει 

περαιτέρω στη δημιουργία και νέων Σημείων. 

Τα κριτήρια ανάπτυξης θα είναι αυστηρά και κύριος γνώμονας θα είναι η προοπτική, που θα  

καταστεί εμφανές ότι θα μπορούν να ανοίξουν, τόσο οι υφιστάμενες, όσο και οι νέες 

συνεργασίες, με σοβαρούς επαγγελματίες του κλάδου. 

 

9.1.2.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ E-SHOP 

Η δημιουργία ενός εμπορικού ιστοχώρου μίας εταιρείας (e-shop), δίνει τη δυνατότητα στους 

δυνητικούς της πελάτες να αναζητήσουν λεπτομερή περιγραφή των προϊόντων και των τιμών 

της, όπως επίσης και το να προβούν στις αγορές τους 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, καθημερινά 

από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκονται. Περίπου το 38% των εταιρειών που 

έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το χρησιμοποιούν σήμερα για την πραγματοποίηση αγορών, ή 

για τον εντοπισμό νέων προμηθευτών, μεταξύ των οποίων και προμηθευτών ασφαλιστικών 

καλύψεων.  



   Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α  

Σελίδα 72 από 105 

Από την άλλη πλευρά, διεθνώς οι σημαντικότερες ασφαλιστικές διαθέτουν σήμερα το δικό τους 

e-shop, το οποίο, εφόσον είναι καλά σχεδιασμένο, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προώθησης 

ασφαλιστηρίων, σε τιμή συχνά χαμηλότερη από τη διάθεσή τους μέσω των παραδοσιακών 

μέσων.  

Επίσης, παρατηρούμε ότι, κάθε εταιρεία  χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους χρέωσης, όπως 

π.χ., ελάχιστες μηνιαίες πληρωμές, ποσοστό της αξίας συναλλαγής, πρόσθετες καλύψεις κ.λπ. .  

Για τους δυνητικούς πελάτες, είναι σαφές ότι «σερφάροντας» στο διαδίκτυο και χωρίς καμία 

μάλιστα χρέωση, τους παρέχεται πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες, αναφορικά με τις 

υπάρχουσες και τις δυνητικές αγορές αλλά και τον ανταγωνισμό σε όλο το φάσμα της 

ασφαλιστικής αγοράς. 

Παράλληλα, για το επιχειρηματικό κυρίως retail, το Διαδίκτυο αποτελεί επίσης μία θαυμάσια 

πηγή για την αναζήτηση νέων ιδεών, την ανεύρεση απαντήσεων σε ασφαλιστικά προβλήματα 

και την ενημέρωση σχετικά με καινοτόμες τεχνικές και προϊόντα που μπορεί να χρησιμοποιήσει 

μια επιχείρηση στο χώρο της ασφάλισης.  

Κλείνοντας, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για την Interlife, σε στρατηγικό επίπεδο, η εμπλοκή 

με το  ηλεκτρονικό εμπόριο, αποτελεί την προσθήκη απλώς ενός εργαλείου, το οποίο θα 

υποστηρίζει τις πολιτικές marketing, χωρίς να υποκαθιστά το ρόλο των παραδοσιακών δομών 

πωλήσεων, στις οποίες άλλωστε η Εταιρεία έχει επενδύσει και σε κεφάλαια αλλά και σε χρόνο. 

Σε εταιρικό επίπεδο λοιπόν, η Διοίκηση της Interlife Ασφαλιστικής, θα προωθήσει το μοντέλο 

του E-Shop ως εργαλείο, το οποίο θα παραδοθεί προς χρήση στους συνεργάτες της, με στόχο 

την άμεση πληροφόρηση, τιμολόγηση και την τελική εξυπηρέτηση των πελατών τους και όχι 

ως μηχανισμό ο οποίος θα τους παρακάμψει . 

 

9.1.2.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ένα δίκτυο, αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ 

τους, κατά τρόπο ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν και επομένως να μοιράζονται αρχεία 

δεδομένων, εκτυπωτές, ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό εξοπλισμό και πακέτα λογισμικού, είτε 

μέσω ενός τοπικού δικτύου (L.A.N.) μέσα στο ίδιο κτίριο, είτε μέσω ενός ευρυζωνικού δικτύου 

(W.A.N.), το οποίο συνδέει υπολογιστές που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές.  

Το δίκτυο, είναι σε θέση να προσφέρει νέες δυνατότητες διαχείρισης των πληροφοριών που 

αφορούν τους πελάτες. Για παράδειγμα, η ορθή δόμηση ενός τέτοιου δικτύου στο περιβάλλον 

μιας ασφαλιστικής εταιρείας, μπορεί να επιτρέψει  

• την κοινή χρήση δεδομένων,  

• την ενημέρωση και προσβασιμότητα σε συνεχή βάση,  

• την τήρηση ενημερωμένων καταλόγων επαφών, τιμολογήσεων, ημερολογίων 

πληρωμών, διαχείρισης αποζημιώσεων, καθώς και  

• την ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων ομαδικής εργασίας. 

Με τη μεταφορά των αρχείων, κάθε πτυχή μίας διαδικασίας μπορεί να κοινοποιείται άμεσα σε 

οποιονδήποτε συμμετέχει, π.χ. στη σύνταξη ενός εγγράφου, στην αξιολόγηση ενός κινδύνου, 

στη διαχείριση μιας ζημιάς, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, και εν συνεχεία τα δεδομένα να 

αξιολογούνται ή να ενημερώνονται, εφόσον είναι απαραίτητο. Με τον τρόπο αυτό, διάφορα 

είδη πληροφοριών προερχόμενα από διαφορετικά άτομα, θα μπορούν να ενσωματωθούν σε 
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ένα και μοναδικό έγγραφο-κόμβο εγγράφων, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το συνολικό 

διαχειριστικό κόστος της Εταιρείας . 

 

9.1.2.5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Είναι αποδεδειγμένο, ότι η ανταλλαγή εμπορικών πληροφοριών σε έντυπη μορφή (προτάσεις 

ασφάλισης, συμβόλαια, έντυπα ζημιών, δελτία αποστολής, τιμολόγια, εμβάσματα, λογαριασμοί, 

κλπ.) συχνά επιβάλλει την εκ νέου πληκτρολόγηση στοιχείων. Αποτέλεσμα είναι η συχνή 

εμφάνιση σφαλμάτων, οι καθυστερήσεις, ενώ παράλληλα να αυξάνεται σημαντικά το 

διαχειριστικό κόστος.  

Η επεξεργασία και διαβίβαση όλων των στοιχείων των πελατών μέσω ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδομένων (E.D.I.), με τη χρήση τυποποιημένων ηλεκτρονικών εντύπων, βοηθά 

στη διενέργεια αποτελεσματικότερων διαχειριστικών «συναλλαγών» και στη δραστική μείωση 

της γραφειοκρατίας.  

Η συγκεκριμένη τεχνολογία (E.D.I.) εξυπηρετεί την αυτόματη επικοινωνία μεταξύ 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, με ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης. 

Η ανταλλαγή τυποποιημένων επιχειρηματικών εγγράφων, μεταξύ των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών των συναλλασσόμενων, επιτρέπει τη διαχείριση του συνολικού κύκλου εργασιών 

μιας ασφαλιστικής εταιρείας, με πιο αποτελεσματικό τρόπο.  

Η απόλυτη και πετυχημένη εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας, παρέχει σε τελικό βαθμό 

την ευκαιρία για την ανάπτυξη καλύτερων χρόνων εξυπηρέτησης και συνακόλουθα τη 

μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών.  

 

9.1.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ 

Η  Εταιρεία έχει συντάξει με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων έναν ενδελεχές Επιχειρησιακό 

Πλάνο για την πενταετία 2012-2016. Σύμφωνα με αυτό, η Εταιρεία δεν θα χρειαστεί πρόσθετα 

κεφάλαια για την κάλυψη των υποχρεώσεών της και για το λόγο αυτό, αποφάσισε την  

πραγματοποίηση της παρούσας εισαγωγής, χωρίς συνακόλουθη αύξηση κεφαλαίου .  

Παράλληλα, η φιλοσοφία που διαπνέει το σχέδιο, είναι συντηρητική. Η πρόβλεψη αφορά 

αύξηση της παραγωγής των ασφαλίστρων κατά 7% περίπου ανά έτος, παρά τις στατιστικές 

‘’υποδείξεις’’ της προηγούμενης 5ετίας και την αναπτυξιακή τάση των τελευταίων ετών.  

Παράλληλα, είναι πάγια πολιτική της Εταιρείας, η συνετή διαχείριση των Γενικών Εξόδων 

χωρίς ο περιορισμός τους να αποβαίνει σε βάρος της αποτελεσματικής λειτουργίας και 

εξυπηρέτησης των πελατών.  

Η πολιτική marketing στηρίζεται στην διατήρηση και την ισχυροποίηση της φερεγγυότητας δια 

μέσου της οποίας ενισχύεται η αξιοπιστία της Εταιρείας στην αγορά και διασφαλίζεται η  

επίτευξη των στόχων. Έτσι, ένα σημαντικό, για τον ανταγωνισμό, κόστος είναι για την 

Εκδότρια περιορισμένο στο πλαίσιο της ‘’υπενθύμισης’’ μιας και ο προσανατολισμός της δεν 

είναι επεκτατικός.  

Η αύξηση των δαπανών είναι εξίσου συντηρητική κινούμενη στο πλαίσιο των ιστορικών 

δεδομένων. Παρόλα αυτά, και παρά την οικονομική κρίση, η προβλεπόμενη αύξηση για δαπάνες 

προσωπικού είναι της τάξης του 5% ανά έτος και συμπεριλαμβάνει αυξήσεις αμοιβών και νέες 
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προσλήψεις, σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό που προβαίνει σε περικοπές και αναδιοργάνωση 

των γενικών εξόδων.  

Ο λόγος που τεκμαίρει τα ανωτέρω, όπως προαναφέρθηκε, εδράζεται στη φιλοσοφία της 

συνετής διαχείρισης, η οποία διέπει τις πρακτικές της Εταιρεία από την ίδρυσή της.  

Επίσης συντηρητική είναι και η πρόβλεψη των χρηματοροών, παρά το ότι υπάρχουν ισχυρές 

ενδείξεις πως η εφαρμοζόμενη πολιτική εισπράξεων δημιουργεί περαιτέρω αισιόδοξες 

προοπτικές, ενώ η Εταιρεία προωθεί στο άμεσο μέλλον και τον περιορισμό των εισπράξεων 

μέσω διαμεσολαβητών.  

Τέλος, η επενδυτική πολιτική στοχεύει στην διασφάλιση της άμεσης ρευστότητας, προκειμένου 

η Εταιρεία να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιονδήποτε κίνδυνο χωρίς να κλονιστεί. Για το 

λόγο αυτό, προβλέπει επενδύσεις άμεσα ρευστοποιούμενες, με την κατάλληλη διασπορά για 

την ελαχιστοποίηση του συστημικού κινδύνου. 

Στον αντίποδα, οι παραδοχές για τις καταβολές αποζημιώσεων, τις πληρωμές υπηρεσιών 

τρίτων και την κάλυψη των υποχρεώσεων σε προμηθευτές, προβλέπονται άμεσες χωρίς την 

εφαρμογή ‘’πιστωτικής πολιτικής’’. Με την ίδια φιλοσοφία αντιμετωπίζονται στο 

χρηματοοικονομικό σχέδιο και οι υποχρεώσεις, τόσο προς τους διαμεσολαβητές (η απαίτηση 

απόδοσης ασφαλίστρων έχει την έννοια του καταβλητέου), όσο  και προς τους αντασφαλιστές. 

 

9.1.4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

Η στρατηγική που περιγράφεται στο Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εκδότριας, στοχεύει στο να 

διασφαλίσει τη λειτουργία της Εταιρείας, στο πλαίσιο της νέας παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας και στη διαμορφωμένη πλέον Κοινωνία της Γνώσης. 

Οι προβλεπόμενες επενδύσεις θα κατευθυνθούν  :  

• Στην δημιουργία και επέκταση σε όλη την επικράτεια, σημείων υποστήριξης και 

εξυπηρέτησης δικτύου και προώθησης εργασιών, 

• στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου υγείας, 

• στον τομέα των εφαρμογών της τηλεματικής,  

• της εφαρμογής υψηλών τεχνολογιών στο εργασιακό περιβάλλον και  

• της διαχείρισης σημαντικού μέρους των εργασιών, μέσω διαδικτυακών εργαλείων.   

Το τελικό αποτέλεσμα των παραπάνω επενδύσεων, στοχεύει και είναι υπέρ του δέοντος 

βέβαιο, ότι θα συμβάλλει  

• στην ανάπτυξη νέων προϊόντων προς το πελατολόγιο της Εταιρείας, 

• στην αύξηση της παραγωγικότητας ανά μονάδα εργασίας, 

• στη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε κρίσιμους τομείς (διαχείριση ζημιών,  παροχή 

τιμολόγησης, διάθεση συμβολαίων κ.ο.κ.), 

• στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών, 

• στην αύξηση των μεριδίων αγοράς και συνακόλουθα,  

• στην αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας. 
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9.2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Η σκοπούμενη εισαγωγή της Εταιρείας στη Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, 

παρά το γεγονός ότι στην παρούσα φάση θα γίνει χωρίς αύξηση κεφαλαίου, κρίνεται ότι θα 

αποβεί επωφελής καθώς : 

• Η Εταιρεία θα ολοκληρώσει σε δεύτερο χρόνο μια σημαντική αύξηση κεφαλαίου, η οποία 

θα της επιτρέψει να χρηματοδοτήσει την περαιτέρω επέκτασή της και δη αυτή σε διεθνές 

επίπεδο. 

• Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα κεφαλαιοποιήσουν ως αξία, μέρος της φήμης και πελατείας 

που έχει μέχρι σήμερα άτυπα, συσσωρευθεί στην Εταιρεία.  

• Τόσο οι υφιστάμενοι, όσο και οι νέοι μέτοχοι θα κατέχουν μετοχές-ανταλλάξιμες πλέον 

αξίες σε μια χρηματιστηριακή αγορά, στο πλαίσιο ενός Πολυμερούς Μηχανισμού 

Διαπραγμάτευσης. 

• Θα καταστούν ευχερέστερες οι στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες οι οποίες 

παρουσιάζουν συμπληρωματικές με την Εκδότρια δραστηριότητες. 

• Θα καταστεί εφικτή η απόκτηση ή η στρατηγική συμμετοχή σε παρόμοια εταιρικά 

σχήματα, με την ανταλλαγή μετοχών. 

• Θα αποτελέσει μια σημαντική αφετηρία για τη διεθνοποίηση, τόσο του ονόματος, όσο και 

των δραστηριοτήτων της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. 

• Θα αποδώσει στην Εταιρεία πρόσθετο κύρος σε μια αγορά, η οποία επιλέγει τους 

συνεργάτες της με κύριο κριτήριο την πιστότητα. 

• Θα επιτρέψει στην Εταιρεία μελλοντικά, την επέκταση των εργασιών της με βάση την 

Κύπρο και με παράλληλες τοπικές στρατηγικές συνεργασίες 

Παράλληλα, η Διοίκηση της Εταιρείας σκοπεύει, ακόμη μέσα στο 2012 ή το 2013 να 

ολοκληρώσει αύξηση κεφαλαίου, πλέον ως εισηγμένη.  

Το Επενδυτικό Πρόγραμμα της Εταιρείας που θα χρηματοδοτηθεί από τις προγραμματιζόμενες 

αυξήσεις του κεφαλαίου της, θα κινηθεί σε δύο άξονες : 

1. Αύξηση της ρευστότητας της Εταιρείας. 

2. Επένδυση σε  νέα προϊόντα και υποδομές της Εταιρείας. 

Από κει και πέρα υπολογίζεται : 

Α) Το 20% των κεφαλαίων να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της ρευστότητας, 

Β) Το 60% των κεφαλαίων να κατευθυνθεί στις υποδομές (Σημεία Εξυπηρέτησης, ΙΤ) και το  

Γ) υπόλοιπο 20% σε επενδύσεις στους βασικούς τομείς δράσης της Εταιρείας στο εσωτερικό. 

 

9.2.1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

Οι προβλεπόμενες επενδύσεις για την επόμενη τριετία οριοθετούνται από τρεις άξονες. 

Ο πρώτος άξονας, εμπλέκει τη διεύρυνση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και δη των 

διαδικτυακών. 

Παράδειγμα, η διαδικτυακή προώθηση προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένη και κυρίως στην Αγγλία, όπου τα ποσοστά πώλησης μέσω αυτού του καναλιού 

διανομής αγγίζουν το 38-40%. Η ιδιαιτερότητα βέβαια που παρουσιάζει το διαδίκτυο, είναι ότι 

καθίσταται δυσκολότερη η πώληση σύνθετων ασφαλιστικών προϊόντων, αν και η τάση αυτή 
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φαίνεται πως σταδιακά μειώνεται. Σαφέστατα όμως το συγκεκριμένο στοιχείο λαμβάνεται 

υπόψη σοβαρά στο συνολικό επενδυτικό σχεδιασμό της Εταιρείας.  

Ο δεύτερος άξονας αφορά επενδύσεις με στόχο την αύξηση των Σημείων Εξυπηρέτησης, τα 

οποία και βελτιώσουν τη διαχείριση του πελατολογίου. Η Εταιρεία ήδη υιοθετεί το 

συγκεκριμένο μοντέλο και στόχος της είναι να διευρύνει τη χρήση και την αποτελεσματικότητά 

τους στο άμεσο μέλλον. 

Τέλος το τρίτος άξονας, αφορά τις επενδύσεις στο παραδοσιακά ανεπτυγμένο μοντέλο 

πωλήσεων της Εταιρείας, το οποίο βασίζεται στην ύπαρξη ενός άρτια οργανωμένου, 

καταρτισμένου και εκτεταμένου δικτύου το οποίο μέχρι σήμερα έχει συμβάλλει με επιτυχία 

στην επίτευξη του στρατηγικού της στόχου δηλ. την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την 

διατήρησή της στις σημαντικές εταιρείες του κλάδου. Ένα δίκτυο δυναμικό, συνεχώς 

ανανεωνόμενο, πλήρως ενημερωμένο και εκπαιδευμένο, με την υποστήριξη της πλέον 

σύγχρονης τεχνολογίας, η χρήση της οποίας, επίσης μέσα από τις επενδύσεις που θα 

πραγματωθούν στο πλαίσιο του υφιστάμενου Επιχειρησιακού Πλάνου, θα διευρυνθεί 

σημαντικά . 
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10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

10.1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Όπως ήδη έχει παρουσιαστεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 6μελές και αποτελείται από τους 

εξής: 

• Δημήτριος Ξουρής, Πρόεδρος 

• Ιωάννης Βοτσαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 

• Γεωργία Βοτσαρίδου, Αντιπρόεδρος 

• Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης, Μέλος 

• Παναγιώτης Βοτσαρίδης, Μέλος 

• Γεώργιος Τουφεξής, Μέλος 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο καθηγητής  κ. Δημήτριος 

Ξουρής, είναι κάτοχος πτυχίου (B.S) Μηχανολογίας του Πολυτεχνείου Wichita State University 

του Kansas των Η.Π.Α., μεταπτυχιακού Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του ίδιου 

πανεπιστημίου. Ακόμη είναι κάτοχος διδακτορικού (Ph.D) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το 

University of Iowa, Iowa U.S.A. και Μεταδιδακτορικού (Post – Doctorate) στην Οργανωσιακή 

Ανάπτυξη  από το Harvard Business School των Η.Π.Α. 

Διετέλεσε καθηγητής της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Laval στο Quebec του 

Καναδά και Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου. 

Στη συνέχεια εξελέγη τακτικός καθηγητής στην Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων της 

πρώην Α.Β.Σ.Θ. και νυν Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπου διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων επί σειρά ετών, καθώς επίσης και Αντιπρύτανης 

επί των Οικονομικών του ιδίου Πανεπιστημίου. Κατά την ακαδημαϊκή του πορεία εκλήθη για 

ένα έτος ως Επισκέπτης Καθηγητής (Visiting Professor) στο Business School του University of 

Georgia των Η.Π.Α. 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, διδάσκει Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων στο 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων του 

Πολυτεχνείου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Βοτσαρίδης  είναι κάτοχος της θέσης από το 1991, ενώ 
μέχρι πρόσφατα κατείχε και τη θέση του Προέδρου. Είναι απόφοιτος της Ανωτέρας Σχολής 
Ηλεκτρονικών Θεσσαλονίκης ενώ έχει σπουδάσει και στην Ελβετία και συγκεκριµένα στο 
Elektrοnisch, Internationales Technisches Institut, της Ζυρίχης στην Ελβετία, καθώς και στην 
εµπορική-οικονοµική σχολή Handelsschule Öerlikon, επίσης της Ζυρίχης, από όπου έχει 
λάβει και το Kaufmännisches Diplom . 
Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά, ενώ διαθέτει τεράστια επαγγελματική εμπειρία, αφού, από το 

1974 έχει εργαστεί ως Προγραμματιστής / Αναλυτής Εμπορικών Εφαρμογών στην DATA HELP 

A.G. Zürich Schweiz, ως Υπεύθυνος Ταξιδιωτικών Προγραμμάτων για την Ελλάδα στο 

"Reisebüro Falinda" Bülach, Zürich, Schweiz, ως Υπεύθυνος Ταξιδιωτικών Ασφαλίσεων του  

ασφαλιστικού γραφείου Bülach Zürich,  επίσης με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας, ως 

Περιφερειακός Διευθυντής Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος του Ομίλου Ασφαλιστικών 

Επιχειρήσεων "ΕΣΤΙΑ – AMERICAN – DAITOKYO Ltd." και τέλος ως διαχειριστής της 

"INTERLIFE INSURANCE BROKERS Ε.Π.Ε.", πρακτορειακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. 

Έχει διατελέσει  Διευθύνων Σύμβουλος της "INTERLIFE INSURANCE BROKERS A.E.", ανώνυμης 

μεσιτικής εταιρείας και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΝΩΜΩΝ A.Ε., εταιρείας 

συμβούλων επιχειρήσεων.  
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Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΝΩΜΩΝ A.Ε. Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Direkta Ασφαλιστική A.A.Ε.Γ.Α., Ανώνυμη 

Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

INTERBROKERS Α.Ε., Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων Πρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος της INTERLIFE Properties A.Ε., Εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. 

Έχει κάνει εισηγήσεις σε ημερίδες και σεμινάρια ενώ έχει συντάξει μελέτες  σχετικές με τον 

ασφαλιστικό κλάδο. Επίσης αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο 

αλλά και σε κλαδικά περιοδικά. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. 

Η Αντιπρόεδρος κ. Γεωργία Βοτσαρίδου είναι απόφοιτη του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων 

της Εμπορικής Σχολής. Μιλά Γαλλικά επιπέδου Certificat.  

Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία ως Μεσίτης Ασφαλίσεων, ενώ έχει και πλούσια 

διοικητική εμπειρία ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης της 

“INTERLIFE INSURANCE Ασφαλιστική, Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης της “INTERLIFE INSURANCE 

BROKERS A.E.” Ανώνυμη Πρακτορειακή Εταιρεία, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Direkta Ασφαλιστική A.A.Ε.Γ.Α., Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, 

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΓΝΩΜΩΝ A.Ε., Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Ακόμη 

έχει διατελέσει  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης της “INTERLIFE 

INSURANCE BROKERS A.E.” Ανώνυμη Πρακτορειακή Εταιρεία, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα 

Σύμβουλος της "INTERLIFE INSURANCE BROKERS A.E." Ανώνυμη Μεσιτική Εταιρεία, 

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΝΩΜΩΝ A.Ε., Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. 

Είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών. 

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης έχει την ειδικότητα του Μηχανολόγου 

Μηχανικού κι έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικών με όλο το φάσμα της 

ασφαλιστικής αγοράς. 

Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία ως Προϊστάμενος Τμήματος – Διακανονιστής Ζημιών 

και Εκτιμητής στην Ασφαλιστική Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΟΥΔ, Εκτιμητής και Διακανονιστής 

Ζημιών, Διευθυντής Τμήματος Αποζημιώσεων, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και 

Διευθυντής Τμήματος  Αποζημιώσεων της Εταιρείας INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.                             

Συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της INTERBROKERS 

A.E., Πρακτορειακή Εταιρεία και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της DIREKTA  

A.A.Ε.Γ.Α. . 

Είναι έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού. 

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Βοτσαρίδης είναι πτυχιούχος BA Financial Services του 

University of Greenwich, London, U.K. και κάτοχος MSc Management από το University of 

Sheffield, Sheffield, U.K. . Έχει παρακολουθήσει ακόμη κύκλους σπουδών στα Foundation in 

Economics, ετήσιο, Βακάλης, Θεσσαλονίκη, Foundation in Business, ετήσιο, Καλογραία, 

Θεσσαλονίκη και Microsoft Access 2003 Fundamentals, Microsoft Certified. Γνωρίζει πολύ καλά 

Αγγλικά (Επίπεδο Proficiency). Έχει παρακολουθήσει προγράμματα ασφαλιστικών σπουδών 

αλλά και σεμινάρια τεχνικών πωλήσεων για στελέχη επιχειρήσεων. 

Διαθέτει καθετοποιημένη εμπειρία σε όλα τα επίπεδα της INTERLIFE Ασφαλιστικής και σήμερα 

κατέχει τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων. Ακόμη συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των 
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ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, INTERLIFE Ασφαλιστική, INTERLIFE Properties A.E. 

Μεσιτική, DIREKTA Ασφαλιστική. 

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Τουφεξής είναι απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής IUAV 

Βενετίας. 

Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία ως Αρχιτέκτων Μηχανικός αφού έχει εργαστεί στο 

Μελετητικό Γραφείο του Καθηγητού Romano Burelli, στο Udine, ως Ελεύθερος Επαγγελματίας 

με πληθώρα μελετών και κατασκευών Ιδιωτικών Έργων, είναι μέλος και μέτοχος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΞΕΚΑΤ Α.Ε.,  συμμετείχε κατά το ήμισυ σε κοινοπραξίες με τον 

Γεώργιο Αρώνη, συμμετέχει κατά το ήμισυ σε κοινοπραξίες με ΑΦΟΙ ΑΡΩΝΗ, έχει δημιουργήσει 

τη Γεώργιος Τουφεξής και Σια Ε.Ε.  Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. 

 

10.2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Δεν υφίστανται σημαντικές συναλλαγές, ούτε έχουν συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν μεταξύ 

του εκδότη και των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας ή οποιονδήποτε 

μέτοχο που κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου ή συνδεδεμένων 

με αυτούς προσώπων, πέραν αυτών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό των ορκωτών 

ελεγκτών . Επί των συγκεκριμένων συναλλαγών που έλαβαν χώρα στη χρήση του 2011 

(αναφορά για λοιπές συναλλαγές, στρογγυλοποιημένου ύψους 900.000 ευρώ),  αυτές αφορούν 

την αγορά δύο ακινήτων από διευθυντικά στελέχη και συγγενείς αυτών, και πιο συγκεκριμένα : 

• Αγορά ακινήτου στο Περιβολάκι Γρεβενών, αξίας 251.392,99 ευρώ (οικόπεδο και 

ακίνητο) και  

• Αγορά «Κτήματος Χρηστίδη» στην Περαία Θεσσαλονίκης, αξίας 648.035,75 ευρώ 

(οικόπεδο και ακίνητο) .  

Αμφότερες οι συναλλαγές εγκρίθηκαν από την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στις 30.06.2012. 

Επίσης δεν έχουν παρασχεθεί από τον εκδότη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

οποιαδήποτε δάνεια καθώς και εγγυήσεις προς όφελος τους. 

 

10.3. ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Το οργανόγραμμα της Εταιρείας εμφανίζεται σε πλήρη ανάπτυξη στην επόμενη σελίδα . 

Διακρίνονται οι πέντε βασικές Διευθύνσεις : 

• η Διεύθυνση Παραγωγής, 

• η Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, 

• η Διεύθυνση Πληροφορικής, 

• η Διεύθυνση Ζημιών και 

• η Εμπορική Διεύθυνση . 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο Όργανο της Εταιρείας και είναι αυτή 

που καθορίζει με τις αποφάσεις της, την συνολική της πορεία. Αρμόδιο για τη Διαχείριση της 

Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο με καταστατικό του εκπρόσωπο τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, το οποίο και εποπτεύει τη Διεύθυνση της Εταιρείας. 
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11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Το μόνιμο προσωπικό της Εταιρείας αποτελείται από 84 άτομα. Η επάνδρωση των 

Διευθύνσεων (προσδιορισμένων με λειτουργικό κριτήριο), παρουσιάζεται παρακάτω : 

• Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  : 13 άτομα 

• Διεύθυνση Πωλήσεων    : 13 άτομα 

• Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου  :    2 άτομα 

• Διεύθυνση Αποζημιώσεων   : 21 άτομα 

• Διεύθυνση Παραγωγής  : 17 άτομα 

• Διεύθυνση Οικονομικών    : 12 άτομα 

• Διεύθυνση Μηχανογράφησης  :    6 άτομα 

• Σύνολο     : 84 άτομα 

Η πλειονότητα του προσωπικού είναι κάτοχος πανεπιστημιακών ή άλλων ανώτερων και 

ανώτατων εκπαιδευτικών τίτλων και η υπηρεσία του στο πλαίσιο της Εταιρείας κατά μονάδα, 

είναι κατά κύριο λόγο πολυετής.  
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12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

12.1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ 31.12.2011 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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 Εταιρεία 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 Εταιρειών στο 2ο και τον 3ο Πυλώνα ως συμπληρωματικών φορέων 

Συνταξιοδότησης και Επικουρικής – 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. 
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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 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 Εταιρεία, 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 

Εταιρείας, συνετέλεσαν και πλείστοι άλλοι παράγοντες, όπως η συνεχιζόμενη συνετή πολιτική 

διαχείρισης γενικών εξόδων (που αποτελεί πλέον παράδοση για την Εταιρεία) 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 
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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 P.S.I. 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 

Τιμολόγηση και διαχείριση χαρτοφυλακίων 

Η Εταιρεία, 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 Εταιρειών 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας, λειτουργεί από το 2011 

ανεξάρτητο τμήμα νομικής εποπτείας συμβάσεων.  

Διαχείριση Αποζημιώσεων 

Το σύνθημα έγινε πράξη. ‘’Πάνω απ’ όλα ο Άνθρωπος’’ είναι το σλόγκαν της Εταιρείας 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) 
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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 

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 Νικολαΐδης 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 

Στo πλαίσιο 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. 



 Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α  

Σελίδα 86 από 105 

Πλήθος διεργασιών όπως π.χ. η διαχείριση των εκτυπώσεων, η διαχείριση της ακίνητης 

περιουσίας κ.λπ., έχουν ανατεθεί σε αξιολογημένους εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing), με 

σκοπό την μείωση του κόστους από τις συγκεκριμένες εργασίες και την απρόσκοπτη 

προσήλωση του προσωπικού στις βασικές εργασίες της Εταιρείας. 

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

λειτουργίες της Εταιρείας, η οποία 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 25.207.303 

και υπερκαλύπτουν το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για το 2011. Ο δείκτης 

απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων για το 2011 ανήλθε σε Ευρώ 20.784.307. 

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

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

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

δυναμικού της. 

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Το σύνολο των δεδουλευμένων (μικτών) ασφαλίστρων και συναφών εσόδων 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 στο πλαίσιο του PSI II, 

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



 Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α  

Σελίδα 87 από 105 

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 Εταιρείας. Για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 

κινδύνων, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ήδη λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την αποφυγή των 

επιπτώσεων από την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων με μεταφορά μέρους των επενδύσεων της 

Εταιρείας σε ασφαλέστερες αγορές έτσι ώστε να θεωρείται βέβαια η συνέχιση της 

δραστηριότητας της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας 

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

Εποπτική Αρχή και το επερχόμενο θεσμικό πλαίσιο SOLVENCY II. 
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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 

 

12.1.1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Η Διοίκηση, στις δηλώσεις της για τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2011, 

αναφέρεται,  στο πλαίσιο των ‘Μεταγενέστερων Γεγονότων’, στη «..μεταφορά μέρους των 

επενδύσεων της Εταιρείας σε ασφαλέστερες αγορές, έτσι ώστε να θεωρείται βέβαια η συνέχιση 

της δραστηριότητας της Εταιρείας, ακόμα και μετά την εμφάνιση καταστροφικών συστημικών 

φαινομένων..» .  

Η συγκεκριμένη αναφορά, όπως σχολιάστηκε και στο υποκεφάλαιο 5.6.1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και συγκεκριμένα στον «Κίνδυνο από τις πολιτικές και οικονομικές 

εξελίξεις», αφορά τη μεταφορά της πλειονότητας των χρηματοοικονομικών της επενδύσεων, 

σε πιστωτικά ιδρύματα του Λουξεμβούργου και της Κύπρου, θωρακίζοντας με τον τρόπο αυτό 

και νομισματικά τις συγκεκριμένες επενδύσεις.  

Η συγκεκριμένη στρατηγική δεν επηρεάζει τα επιχειρησιακά πλάνα της Εκδότριας, 

τουλάχιστον στην παρούσα φάση της ανάπτυξής της, η οποία αφορά αποκλειστικά την 

ελληνική ασφαλιστική αγορά. 
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12.2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

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. 

Γνώμη 

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

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

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 
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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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12.3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

12.3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της Χρήσης  01.01 – 31.12.2011 
(Ποσά σε Ευρώ) 
 

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

Δεδουλευμένα μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα  45.946.034,23  52.795.796,85 

Εκχωρημένα ασφάλιστρα    (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  (1.229.919,22)  (320.728,85) 

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

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

Έσοδα επενδύσεων     2.943.228,13  1.453.305,60 

Λοιπά έσοδα     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    (19.059.335,25)  (19.463.393,90) 

Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων   (2.901.304,51)  (9.450.816,18) 
Δουλευμένες προμήθειες 
παραγωγής    (7.660.969,30)  (9.382.272,45) 

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

Λοιπά έξοδα     (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     (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) 370.841,92  -- 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα Χρήσης 
(1)+(2)  730.834,60  5.855.102,55 
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12.4. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

12.4.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

(Ποσά σε Ευρώ) 

                   31 Δεκεμβρίου 2011             31 Δεκεμβρίου 2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία   5.191.444,30  4.972.133,01  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία    7.316,55  30.171,24  

Επενδύσεις σε ακίνητα     16.249.226,89  16.422.998,47  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 22.688.635,25  15.587.228,21  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   1.724.658,03  -  

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα    13.883.315,59  15.739.144,17  

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές    428.262,32  -  
Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές 
δραστηριότητες   19.626,95  33.006,53  

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

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού    2.114.616,37  1.942.903,21  

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα    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     10.955.068,08  10.955.068,08  

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

Αποθεματικά     9.004.093,77  7.369.176,57  

Αποτελέσματα εις νέον     817.157,85  1.795.408,83  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    20.784.307,47  20.127.641,25  

          

Υποχρεώσεις από αντασφαλιστές    302.532,89  247.090,77  

Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες  9.023,77  -  

Προβλέψεις      439.176,61  166.979,33  

Λοιπές Υποχρεώσεις     7.483.072,64  9.567.398,05  

Σύνολο υποχρεώσεων     8.233.805,91  9.981.468,15  

          

Ασφαλιστικές προβλέψεις        

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα    14.073.293,84  14.724.155,93  

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών   39.760.650,60  40.308.684,36  

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις    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  

 

 



 Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α  

Σελίδα 93 από 105 

12.5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

12.5.1. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ της 31ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 

31 ∆εκεµβρίου 2011 31 ∆εκεµβρίου 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 ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα αυτών (5.773.061,98)         12.630.397,16         

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα αυτών αρχής χρήσεως 33.394.397,16        20.764.000,00         

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα αυτών τέλους χρήσεως 27.621.335,18        33.394.397,16         

 
 

 



 Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α  

Σελίδα 94 από 105 

13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

 

13.1. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός για τη μεταβίβαση των νέων τίτλων από οποιοδήποτε 

μέτοχο της Εταιρείας σε άλλο, όπως επίσης δεν υπάρχουν συμφωνίες που δυνατόν να 

περιορίζουν την ελεύθερη μεταβίβαση. 

 

13.2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Η Εταιρεία δεν έχει παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε μέτοχο. Επίσης δεν 

υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες με τα όργανα διοίκησης ή με μεγαλομετόχους και με 

συνδεδεμένα με αυτά άτομα. 

 

13.3. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Προκειμένου περί μετοχών, ο εκδότης διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση θα 

προσφέρεται αρχικά στους υφιστάμενους μετόχους ανάλογα του ποσοστού που ο κάθε ένας 

κατέχει στο κεφάλαιο του εκδότη, εκτός εάν με ειδικό ψήφισμα τους οι μέτοχοι αποφασίσουν 

διαφορετικά. 

 

13.4. STATUS ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι τίτλοι που προτείνονται για εισαγωγή είναι πλήρως αποπληρωμένοι. 

 

13.5. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίμησε τα προηγούμενα χρόνια να μην αποδώσει μέρος της 

κερδοφορίας της με τη μορφή μερισμάτων στους μετόχους της, διαβλέποντας τις αυξημένες 

ανάγκες χρηματοδότησης του κλάδου, τόσο λόγω των θεσμικών επιταγών που παρήγαγαν οι 

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για λόγους θωράκισης της οικονομικής της 

κατάστασης. 

Πλέον, θεωρείται αποδεκτό, ότι η Διοίκηση μπορεί να προτείνει τη διανομή μερίσματος από την 

επόμενη χρήση, με δεδομένο ότι θα καταστεί εφικτή η διατήρηση της κερδοφορίας της στα 

παρόντα επίπεδα, πραγματικότητα την οποία και προβλέπει η τρέχουσα πορεία των εργασιών 

της, αλλά και η εξέλιξη των επί μέρους δεικτών .  
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14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 

14.1. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 

Η χρηματιστηριακή αξία της Εταιρείας, πριν την εισαγωγή της, σύμφωνα και με τη σχετική 

Έκθεση Αποτίμησης του Ανεξάρτητου Συμβούλου, ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα έξη 

εκατομμύρια, εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες, τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι 

λεπτά του ευρώ (76.128.439,20€) και αντιστοίχως, η αξία της κάθε μίας εκ των δέκα οκτώ 

εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων, εννιακοσίων δώδεκα (18.567.912) 

ανώνυμων μετοχών της, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,59) €, 

ανέρχεται στην τιμή των  τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (4,10 €) ανά μετοχή. 

Η εισαγωγή της Εταιρείας στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ., γίνεται χωρίς αύξηση κεφαλαίου. 

Τα ίδια κεφάλαια το έτος που έληξε στις 31/12/2011 ανέρχονται σε € 20,784 εκ.  σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα . 

 

14.2. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

Νομικού   Ελέγχου 

Πληρότητας   και  Ακρίβειας του 

Πληροφοριακού  Δελτίου 

της 

«ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» με δ.τ. 

«INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.» 

Για την Εισαγωγή Μετοχών στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

Ο νομικός έλεγχος της Εταιρείας καλύπτει τη χρονική περίοδο μέχρι και τον Αύγουστο του 

2012 και διενεργήθηκε από το κ. Γεώργιο Παλάζη (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32482) του Δικηγορικού 

Γραφείου «Γεωργίου Παλάζη & Συνεργατών»  (Φράγκων 3 Θεσσαλονίκη 54626, τηλ. 2310-

547672, Φαξ. 2310 526 653) και οι συνεταίροι της δηλώνουν ότι δεν συνδέονται και δεν 

διατηρούν οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρεία. 

Ο Νομικός Έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των Κανόνων Λειτουργίας  

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

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Συμβούλου, της CAPITAL MARKETS EXPERTS A.E., που 

εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Σ. Καζαντζίδη, αριθ. 47. 

Οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τις διατάξεις, ως προς τα δικαιώματα 

μειοψηφίας, είναι σύμφωνες με τον πρόσφατο ν. 3604/2007. 

 Η νομική κατάσταση της Εταιρείας και των τίτλων της είναι σύμφωνη με του νόμους  και τους 

κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ιδίως όσον αφορά την ίδρυση και την καταστατική της 

λειτουργία 
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Από το νομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, δεν προέκυψε ουσιώδες γεγονός ή άλλο στοιχείο που 

να εμποδίζει την προτεινόμενη εισαγωγή στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) 

του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.  

Ειδικότερα: 

Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η INTERLIFE Ασφαλιστική ξεκίνησε το 1991, δραστηριοποιούμενη σε ένα έντονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον χαρακτηριζόμενο από υψηλές απαιτήσεις. Στο διάστημα που 

μεσολάβησε, κατόρθωσε να εισχωρήσει στην ελληνική αγορά και να αναδειχθεί σε ένα 

υπολογίσιμο ασφαλιστικό φορέα. 

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

διαθέτει τον Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρών 25088/05/Β/91/23, ενώ η διάρκειά της 

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 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.) είναι 094342626 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Μεγάλων 

Επιχειρήσεων, ενώ ελέγχεται σε ετήσια βάση από Ορκωτούς Λογιστές - Ελεγκτές. Τον τακτικό 

έλεγχο, βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας, διενήργησε για την χρήση 2011 η Εταιρεία Grant 

Thornton.  

Η εν λο�γω Εταιρει�α συστα� θηκε με την υπ άριθμ 9414/20.5.1991 συμβολαιογραφική 

πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ζωής Παπαδοπούλου όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και εγκρι�θηκε με την υπ  ́αριθμ. Κ3-5793/4-11-91 Εγκριτική Απόφαση του κ Υπουργού (τότε) 

Εμπορίου και (ήδη) Ανάπτυξης. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ άριθμ. 4481/91 

Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. .  

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Πολυγύρου. Η διάρκειά της 

είναι εκατό έτη (100) .   

Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα με 

ενσωματωμένες όλες τις μέχρι σήμερα αποφασισθείσες νομιμοτρόπως και ισχύουσες 

τροποποιήσεις του.   
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Στο φάκελο του νομικού ελέγχου που συνοδεύει το Πληροφοριακό Σημείωμα, εμπεριέχεται 

βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και 

Δικτύων με όλες τις τροποποιήσεις καθώς και περί μη ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της 

και περί μη πτωχεύσεως, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού με απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Επίσης, ότι η 

Εταιρεία δεν είναι σε κοινή εκκαθάριση όπως προκύπτει από το προσφάτως εκδοθέντος 

πιστοποιητικό. Επίσης υφίσταται ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. (Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων), περί μη οφειλής της Εταιρείας και πλήρης φορολογική ενημερότητα για Χρέη 

προς το Δημόσιο. 

 

14.3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Η Διοίκηση της Εταιρείας σκοπεύει, είτε μέσα στο 2013 είτε το 2014 το αργότερο, ανάλογα και 

με την εξέλιξη του συνολικού όγκου των εργασιών, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων, την πλήρη υιοθέτηση και εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

 

14.4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Η εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας, βρίσκεται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση  

http://www.interlife.gr/ . 

Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες αναφορικά με το status της Εταιρείας, την εμπειρία της, τις 

υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και ενημερώσεις επί ασφαλιστικών προϊόντων .  

Η ιστοσελίδα, πέραν των ελληνικών, παρέχει το σύνολο της βασικής της πληροφόρησης στα 

αγγλικά. 

Μέσα στο χρονικό πλαίσιο της τρέχουσας χρήσης, αναμένεται η περαιτέρω ουσιαστική 

αναβάθμιση της ιστοσελίδας. 

 

14.5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Από τον Ιανουάριο του 2012, μέσα από μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε το 2011,  η Εταιρεία 

διαθέτει, εφαρμόζει και συντηρεί τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως μέσο 

διασφάλισης των προσφερομένων υπηρεσιών της, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.  

 

14.6. ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Οι σημαντικότερες ενεργές συμβάσεις στις οποίες εμπλέκεται η Εταιρεία, πέραν αυτών που 

παρουσιάστηκαν στο Υποκεφάλαιο  5.5. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και αφορούν 

το πλαίσιο των σχέσεών της με τους επαγγελματίες που συνθέτουν το εμπορικό της δίκτυο 

(Μεσίτες, πράκτορες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί σύμβουλοι και συντονιστές ασφαλιστικών 

συμβούλων), εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες και αφορούν τους αντασφαλιστές της . 

Ως συμβάσεις 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 των εσόδων από ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο με 
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αντάλλαγμα την αποζημίωσή της ως ένα ποσοστό από τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν 

από το συμβόλαιο αυτό. 

Αναλυτικότερα, οι κύριες αυτές συμβάσεις είναι οι εξής  :   

 

 14.6.1. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
01/07/2012-
31/12/2013 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
PROPERTY  ENGINEERING CATASTROPHE EXCESS OF LOSS  

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ : AMLIN A.G. Zurich Switzerland (25%) 
Swiss Reinsurance Company, Zurich Switzerland (50%) 
General Insurance Corporation of India, Mumbai, India (10%) 
SCOR GLOBAL P&C Germany, Germany (15%) 

 ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
1st  LAYER  : € 1.500.000 EXCESS OF € 500.000 
2nd LAYER  : € 3.000.000 EXCESS OF € 2.000.000 
3rd LAYER  : € 10.000.000 EXCESS OF € 5.000.000 
4rth LAYER  : UNLIMITED EXCESS OF € 15.000.000 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ : MATRIX INSURANCE & REINSURANCE BROKERS A.E. 

 

 

 14.6.2. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
01/01/2012-
31/12/2012 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
PROPERTY & ENGINEERING PER RISK EXCESS OF LOSS 

REINSURANCE 
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ : AMLIN A.G. Zurich Switzerland (50%) 

Mitsui Sumitomo Reinsurance Ltd., Dublin Ireland (20%) 
General Insurance Corporation of India, Mumbai, India (10%) 
SCOR GLOBAL P&C Germany, Germany (20%) 

 ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
1st  LAYER  : € 1.625.000 EXCESS OF € 125.000 
2nd LAYER  : € 3.250.000 EXCESS OF € 1.750.000 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ : MATRIX INSURANCE & REINSURANCE BROKERS A.E. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
01/01/2012-
31/12/2012 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
PROPERTY  ENGINEERING CATASTROPHE EXCESS OF LOSS  

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ : AMLIN A.G. Zurich Switzerland (25%) 
Swiss Reinsurance Company, Zurich Switzerland (50%) 
General Insurance Corporation of India, Mumbai, India (10%) 
SCOR GLOBAL P&C Germany, Germany (15%) 

 ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
1st  LAYER  : € 750.000 EXCESS OF € 250.000 
2nd LAYER  : € 2.000.000 EXCESS OF € 1.000.000 
3rd LAYER  : € 13.000.000 EXCESS OF € 3.000.000 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ : MATRIX INSURANCE & REINSURANCE BROKERS A.E. 
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14.6.3. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
01/01/2012-
31/12/2012 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
MISCELLANEOUS ACCIDENT EXCESS OF LOSS REINSURANCE 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ : Mitsui Sumitomo Reinsurance Ltd., Dublin Ireland (100%) 

 ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
1st  LAYER  : € 525.000 EXCESS OF € 75.000 
2nd LAYER  : € 520.000 EXCESS OF € 600.000 
3rd LAYER  : N/E 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ : MATRIX INSURANCE & REINSURANCE BROKERS A.E. 

 
   

 14.6.4. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΚΑΦΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
01/01/2012-
31/12/2012 

ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΑΦΩΝ 
MARINE EXCESS OF LOSS REINSURANCE 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ : AMLIN A.G. Zurich Switzerland (50%) 
Mitsui Sumitomo Reinsurance Ltd., Dublin Ireland (50%) 

 ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
1st  LAYER  : € 350.000 EXCESS OF € 50.000 
2nd LAYER  : € 550.000 EXCESS OF € 400.000 
3rd LAYER  : € 200.000 EXCESS OF € 950.000 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ : MATRIX INSURANCE & REINSURANCE BROKERS A.E. 

 

 

14.7. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η Εταιρεία παρέχει ένα ασφαλές και υγιές  εργασιακό περιβάλλον και λαμβάνει 

αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή ενδεχόμενων ατυχημάτων που συνδέονται ή που 

συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.,  ακολουθεί διαδικασίες εφαρμογής κανόνων υγιεινής & ασφάλειας στις 

εγκαταστάσεις της και φροντίζει καθημερινά για την καθαριότητα και την επιμέλεια των 

γραφείων και των βοηθητικών χώρων.  

Επιπρόσθετα, εφαρμόζει ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, 

προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή καταστροφών, όπως επίσης και 

να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του μετά από μία αναπόφευκτη καταστροφή. 

Η επιχείρηση αξιολογεί όλους τους κινδύνους για τις νέες μητέρες  και τις εγκυμονούσες που 

απορρέουν από τις εργασιακές τους δραστηριότητες και διασφαλίζει  ότι εφαρμόζονται όλα τα 

εύλογα μέτρα, ώστε να αρθούν ή να μειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια τους. 
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14.8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Η Εκδότρια εφαρμόζει ασφαλιστικές διατάξεις προκειμένου να προστατεύεται από πιθανή μη 

εξουσιοδοτημένη απόπειρα εισόδου (εξοπλισμός συναγερμού). Επιπρόσθετα, εφαρμόζει 

διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (back-ups) προκειμένου να φυλάσσει σε 

διαφορετικά αποθηκευτικά μέσα τα σημαντικά ψηφιοποιημένα έγγραφα και να έχει τη 

δυνατότητα αποκατάστασης των εγγράφων αυτών σε περίπτωση καταστροφής των 

πρωτότυπων αρχείων.  

Η Εταιρεία προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις που προέρχονται από τους 

παραπάνω κινδύνους, διαθέτει εξοπλισμό και προληπτικά μέτρα, όπως: 

• ασφάλειες τερματισμού ηλεκτροδότησης 

• σύστημα πυρανίχνευσης,  

• φορητούς  πυροσβεστήρες,  

• αποχετευτικές εγκαταστάσεις στο   χώρο 

•  αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στο χώρο του λεβητοστασίου 

• όργανα μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας στους χώρους αποθήκευσης 

• φωτισμό ασφαλείας 

• φακούς ασφαλείας 

 

14.9. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Η INTERLIFE Ασφαλιστική θέλοντας να μοιραστεί την υπεύθυνη στάση της απέναντι στην 

κοινωνία, αναπτύσσει σειρά δράσεων, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης.  

 Για το Ανθρώπινο Δυναμικό  

• Επενδύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων της, φροντίζοντας για τη δια 

βίου μάθηση.  

• Παρέχει στους εργαζομένους της, δωρεάν κάλυψη για Προσωπικά Ατυχήματα & 

Νοσοκομειακή Περίθαλψη. 

• Επιβραβεύει σε ετήσια βάση υπαλλήλους της, για την απόδοση και την προσφορά τους 

στην Εταιρεία. 

• Καθιέρωσε τον θεσμό ανακήρυξης Υπαλλήλου της Χρονιάς, μέσω ψηφοφορίας των 

εργαζομένων. 

Για την Αγορά 

• Είναι πιστοποιημένη κατά ISO για την ορθή τήρηση κανόνων και διαδικασιών ανάληψης 

κινδύνων & έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

• Προάγει την διαφάνεια των εταιρικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών εφαρμόζοντας 

τους κανόνες δεοντολογίας στο marketing και στη διαφήμιση σεβόμενη τον καταναλωτή. 

• Συμμετείχε ενεργά στο 2ο Forum Εργασίας που διοργάνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού. 

Για το Περιβάλλον 

• Κάνει χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, έτσι ώστε η αποστολή μηνυμάτων, η διαχείριση 

αιτήσεων και συμβολαίων ασφάλισης αλλά και η διατήρηση αρχείων να γίνεται με 

ηλεκτρονικά μέσα. 
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• Χρησιμοποιεί στις εγκαταστάσεις της λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, ελέγχει την 

κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και έχει εγκαταστήσει κάδους ανακύκλωσης 

μπαταριών. Ανακυκλώνει καθημερινά, υλικά όπως χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο σε ειδικούς 

κάδους. 

• Στηρίζει την περιβαλλοντική 

οργάνωση «Καλλιστώ», η οποία 

δραστηριοποιείται στην Β. Ελλάδα 

για την προστασία της καφέ 

αρκούδας και του λύκου. Ασφαλίζει 

τα οχήματα της οργάνωσης και 

συμμετέχει στις εκδηλώσεις της 

που αφορούν στην ενημέρωση του 

κοινού για το περιβάλλον, την 

άγρια φύση και ζωή. 

• Προσφέρει δωρεάν ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων στους εθελοντές της «Καλλιστώ» 

που υλοποιούν προγράμματα δασοπροστασίας στο άλσος Σέιχ Σού, στη Βάλια Κάλντα και 

στο Γράμμο. 

Για την Κοινωνία 

• Ενισχύει τον ναυταθλητισμό στηρίζοντας το αγωνιστικό 

ιστιοφόρο ανοικτής θάλασσας «Πάραλος INTERLIFE». 

• Είναι αρωγός των δράσεων του Ναυτικού Ομίλου 

Θεσσαλονίκης. 

• Προσφέρει δωρεάν ασφαλιστήρια Πυρός στα 

κληροδοτήματα της «Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας 

και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων» και στέκεται 

αρωγός του έργου της.  

• Στηρίζει οικονοµικά την Οργάνωση «Αγ. Αναστάσιος ο 

Πέρσης» για παιδιά με ειδικές ανάγκες και το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, μέσα από τις 

δράσεις εθελοντισμού του ανθρώπινου δυναμικού της. 

• Ασφαλίζει δωρεάν οχήματα του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος.  

• Προσέφερε κάλυψη Αστικής Ευθύνης των εκδηλώσεων για την ενημερωτική εκστρατεία 

της Ελληνικής Εταιρείας για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, που έγιναν στο Mediterranean 

Cosmos . 

• Προσφέρει δωρεάν κάλυψη σε ασθενοφόρο του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων 

Θεσσαλονίκης. 

 

14.9.1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ 

Όλες οι λειτουργίες και δραστηριότητες της Interlife Ασφαλιστικής, χαρακτηρίζονται από την 

προσήλωση στις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας, με στόχο τη δημιουργία αειφόρου αξίας. 

Παράλληλα, με την επιτυχημένη υλοποίηση της επιχειρηματικής της στρατηγικής, η Εταιρεία 

ακολουθεί μια συνεπή εταιρική πολιτική, η οποία σέβεται απόλυτα τις δεσμεύσεις της απέναντι 

στους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους της, στις 

τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, καθώς και σε όλους, όσους σχετίζονται με τη 

λειτουργία της.  
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Οι βασικοί άξονες της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αντανακλούν τους πολλαπλούς 

ρόλους της Εταιρείας και παρουσιάστηκαν εκτενέστερα στο Υποκεφ. 11.1. του παρόντος 

Επιχειρησιακού Πλάνου. 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η Interlife Ασφαλιστική, ακολουθεί ηθικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα, πέραν των συμβατικών υποχρεώσεών της, ενσωματώνει τις 

προσδοκίες των άμεσα ενδιαφερόμενων στην αναπτυξιακή στρατηγική της και δημοσιοποιεί 

τις σχετικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους .  

Προϊόν των δράσεων αυτών ήταν και η επιβράβευση με σειρά διακρίσεων από σημαντικούς 

φορείς, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω : 

• Τον Φεβρουάριο του 1998, για την Χορηγική Υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Ποδηλασίας. 

• Τον Φεβρουάριο του 2002, για την Εθνική και Κοινωνική προσφορά της Εταιρείας από 

την Παγκόσμια Αδελφότητα Ελληνισμού & Ορθοδοξίας. 

• Τον Φεβρουάριο του 2002 και πάλι για την Χορηγική Υποστήριξη της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. 

• Τον Ιούλιο του 2005, για τη μεγάλη συμβολή στο Κοινωνικό έργο της Λέσχης από την 

Λέσχη Lions Ρόδου. 

• Τον Σεπτέμβριο του 2005 της απονεμήθηκε το Βραβείο καλύτερης Δημιουργίας 

Στεγασμένου Εκθεσιακού χώρου από την HELEXPO Α.Ε. . 

• Τον Νοέμβριο του 2011, για την 20χρονη συμβολή της INTERLIFE στην 

επιχειρηματικότητα από το KA-BUSINESS (Καινοτομία & Ανάπτυξη). 

 

14.10. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ 

Ο εκδότης είναι έτοιμος και ικανός να παραδώσει το Μητρώο του στο Κεντρικό Αποθετήριο και 

Μητρώο και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση του κατά την ανάληψη ή κατά την 

στην συνέχεια τήρηση του Μητρώου ή των Μητρώων των εγγεγραμμένων κατόχων των αξιών 

του. 

 

14.11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκειται η Εταιρεία, συνδέεται τόσο με τον 2190/20 περί 

Ανωνύμων Εταιρειών, όσο και με τον νέο φορολογικό νόμου 3943/2011 ΦΕΚ 66/31-3-2011. 

Ιδιαίτερα σε ότι έχει σχέση με την εφαρμογή των νέων φορολογικών συντελεστών των 

νομικών προσώπων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε., όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 14 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α’ 66/31-03-2011) και 

σύμφωνα με την παρ. 10 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει για εισοδήματα οικονομικού 

έτους 2012 (01.01.2011-31.12.2011), ορίζεται: 

«Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, 

δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί 

νόμιμα και οι ενώσεις τους, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο 
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εταιρείας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση 

οικονομικών ωφελημάτων, κ.ο.κ), ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό 

(20%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους».  

Παράλληλα, 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 

γραφει�α που ει�ναι εγγεγραμμε�να στο Δημο� σιο Μητρω� ο του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 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. 

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 και δεν αναμένει οι τυχόν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν, 

να έχουν σημαντική επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις .   

 

14.12. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Δεν υπάρχουν, όπως άλλωστε φαίνεται και από το σχετικό ανεξάρτητο νομικό έλεγχο αλλά και 

από την Έκθεση των Ορκωτών, δικαστικές διαφορές, διαιτησίες ή διακοπή δραστηριοτήτων 

που να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του Εκδότη. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία 

ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 

 

Εγώ ο Ιωάννης Βοτσαρίδης Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εκδότριας Εταιρείας 

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., δηλώνω υπεύθυνα και εν’ γνώσει των συνεπειών του Νόμου, ότι οι 

απαντήσεις σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα είναι αληθείς. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                           
 

 

 

.…………………………….                                                                       .........................................      

Ιωάννης Βοτσαρίδης              Βασίλειος Μάργαρης 

Διευθύνων Σύμβουλος                                                            Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  

της εκδότριας Εταιρείας                               Capital Markets Experts A.E. 

                              Σύμβουλος Εισαγωγής   
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