D.A.S. Hellas Aνώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασίας
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

D.A.S. Hellas Aνώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασίας

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Kαταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2018
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της D.A.S. Hellas Aνώνυμη
Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασίας την 17 Ιουλίου 2019 και θα αναρτηθούν μετά από την έγκρισή
τους από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.das.gr`

D.A.S Hellas Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ............................................................................................................ 5
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ................................................................................................................... 6
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων .......................................................................................................... 7
Κατάσταση Ταμειακών Ροών ............................................................................................................................. 8
Σημειώσεις επί των Χρηματοικονομικών Καταστάσεων ..................................................................................... 9
1. Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων .......................................................................... 10
2. Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών πολιτικών ............................................................................... 10
2.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ιδιοχρησιμοποιούμενα) ........................................................ 10
2.2 Επενδύσεις σε ακίνητα ........................................................................................................................ 11
2.3 Επενδύσεις σε Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία .................................................................. 11
2.4 Απομείωση Στοιχείων Ενεργητικού ..................................................................................................... 12
2.4.1 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος ....................................... 12
2.4.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία ....................................................... 13
2.4.3 Απομείωση αξίας λοιπών, μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ......................... 13
2.5 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα .............................................................................................................. 14
2.6 Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία (μη παράγωγα) ........................................................................... 14
2.6.1 Απαιτήσεις από ασφάλιστρα..................................................................................................... 14
2.6.2 Λοιπές Απαιτήσεις .................................................................................................................... 14
2.6.3 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών ............................................................................. 14
2.6.4 Υποχρεώσεις (πλην ασφαλιστικών προβλέψεων) ................................................................... 14
2.7 Παροχές στο Προσωπικό .................................................................................................................... 14
2.8 Συμψηφισμός χρηματοπιστωτικών μέσων .......................................................................................... 15
2.9 Μισθώσεις ........................................................................................................................................... 15
2.10 Φόρος εισοδήματος ........................................................................................................................... 15
2.11 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις ....................................................................................... 16
2.12 Συνδεμένα Μέρη ................................................................................................................................ 16
2.13 Ασφαλιστικές δραστηριότητες ........................................................................................................... 16
2.13.1 Διαχωρισμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ...................................................................... 16
2.13.2 Ασφαλιστικές Προβλέψεις ....................................................................................................... 16
2.14 Αντασφαλιστικές συμβάσεις ............................................................................................................... 17
2.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων ....................................................................................................... 18
2.16 Νέα Πρότυπα, Τροποποιήσεις Προτύπων και Διερμηνείες ............................................................... 18
2.17 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών ................. 26
3. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Κινδύνων .................................................................. 27
3.1. Ασφαλιστικός Κίνδυνος ...................................................................................................................... 29
3.1.1 Γενικά ........................................................................................................................................ 29
3.1.2 Έλεγχος επάρκειας των αποθεμάτων που συνδέονται με ασφαλιστήρια Νομικής Προστασίας29
3.1.3 Εκτίμηση τελικού κόστους αποζημιώσεων ............................................................................... 29
3.2 Επιτοκιακός Κίνδυνος .......................................................................................................................... 30
3.3 Πιστωτικός Κίνδυνος ............................................................................................................................ 31
3.4 Κίνδυνος Αγοράς ................................................................................................................................. 33
3.5 Κίνδυνος Ρευστότητας ......................................................................................................................... 33
4. Δουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα .............................................................................................. 35
5. Έσοδα επενδύσεων .................................................................................................................................... 35

2

D.A.S Hellas Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

6. Λοιπά έσοδα ............................................................................................................................................... 35
7. Αποζημιώσεις ασφαλισμένων .................................................................................................................... 36
8. Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής ........................................................................................................ 36
9. Εξοδα διοίκησης και διάθεσης .................................................................................................................... 36
10. Χρηματοοικονομικά έξοδα ........................................................................................................................ 37
11. Λοιπά έξοδα .............................................................................................................................................. 37
12. Φόρος εισοδήματος .................................................................................................................................. 37
13. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία .............................................................................................................. 39
14. Επενδύσεις σε ακίνητα ............................................................................................................................. 40
15. Αναβαλλόμενη φορολογία ........................................................................................................................ 40
16. Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου ................................................................................................... 41
17. Απαιτήσεις από ασφάλιστρα .................................................................................................................... 42
18. Λοιπές απαιτήσεις .................................................................................................................................... 43
19. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη ............................................................................................................... 43
20. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών ............................................................................................... 44
21. Μετοχικό κεφάλαιο .................................................................................................................................... 44
22. Αποθεματικά ............................................................................................................................................. 45
23. Τεχνικές ασφαλιστικές προβλέψεις........................................................................................................... 46
24. Λοιπές προβλέψεις ................................................................................................................................... 47
25. Λοιπές υποχρεώσεις ................................................................................................................................ 48
26. Παροχές στο προσωπικό ......................................................................................................................... 48
27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοοικονομικών Καταστάσεων .............................. 49
28. Ενδεχόμενες απαιτήσεις / υποχρεώσεις και δεσμεύσεις .......................................................................... 49
29. Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις ...................................... 50
30. Αναταξινομήσεις ......................................................................................................................................... 52

3

D.A.S Hellas Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτές
Διοικητικό Συμβούλιο 31.12.2018
Θεόδωρος Κοκκάλας - Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος
Δρ. Θωμάς Ευάγγελος Γιαννάκος - Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος
Εμμανουήλ Κάλλης - Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό μέλος
Παύλος Φλώρος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Λινός - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Βάσει του Άρθρου 22 παρ. 2 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία που διαρκεί (3) τρία χρόνια και που παρατείνεται αυτόματα μέχρι
την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλέγονται
απεριόριστα.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05.09.2020.

Ελεγκτές
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Στρατηγού Τόμπρα 3
Αγία Παρασκευή 153 42 Αθήνα
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
(Ποσά σε Ευρώ)
Ενεργητικό
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων
χρήσεων (ΜΕΠ)
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση
Απαιτήσεις από ασφάλιστρα
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού

Σημ.

2018

2017

(13)
(14)

243.371
141.000

242.964
137.000

(15)
(16)
(17)
(18)
(20)

1.509.958
440.465
10.101.163
882.692
408.862
568.892
14.296.403

1.519.574
500.684
9.853.505
1.067.338
716.338
784.894
14.822.297

210.849
2.123.626
3.085.250

210.849
2.136.044
2.447.631

5.419.725

4.794.524

7.241.896
530.957
932.861
170.964
8.876.678

7.749.049
597.676
1.491.497
189.551
10.027.773

14.296.403

14.822.297

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο Κατεβλημένο
Αποθεματικά
Αποτέλεσμα εις νέο

(21)
(22)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Τεχνικές ασφαλιστικές προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

(23)
(24)
(25)
(26)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ 9-52) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
(Ποσά σε Ευρώ)
Σημ.
(4)

2018
8.249.642

2017
8.662.827

Έσοδα επενδύσεων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο Εσόδων

(5)
(6)

166.050
454.467
8.870.159

201.730
33.118
8.897.675

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων
Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά έξοδα
Σύνολο εξόδων
Κέρδη προ φόρων

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

-1.060.920
-3.785.895
-2.968.602
-166.873
-104.900
-8.087.190
782.968

-195.113
-4.545.303
-3.410.576
-172.762
-373.163
-8.696.918
200.757

Φόροι εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

(12)

-145.350
637.619

-272.030
-71.273

(16)
(15)

-10.311
3.699

-63.577
18.437

(26)
(15)

-7.021
1.216

7.373
-2.138

625.202

-111.177

Δουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα
Ποσά που ανακυκλώνονται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος:
Διαθέσιμα προς πώληση αξιόγραφα
Φόρος στα λοιπά ανακυκλώμενα συνολικά εισοδήματα
Ποσά που δεν ανακυκλώνονται στην Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος:
Αναλογιστικές (ζημίες)/ κέρδη
Φόρος στα λοιπά μη ανακυκλώμενα συνολικά εισοδήματα
Συνολικά εισοδήματα, μετά από φόρους

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ 9-52) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοικονομικών
Καταστάσεων.

6

D.A.S Hellas Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων
Κεφαλαίων
(Ποσά σε Ευρώ)
Αποθεματικό
αξιογράφων
διαθέσιμων
προς πώληση

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017
Αποτέλεσμα χρήσης μετά φόρων
Aναλογιστικά κέρδη
Αποτίμηση χαρτοφυλακίου διαθέσιμων
προς πώληση αξιογράφων

210.849
0
0

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2018
Αποτέλεσμα χρήσης μετά φόρων
Aναλογιστικές (ζημίες)
Αποτίμηση χαρτοφυλακίου διαθέσιμων
προς πώληση αξιογράφων
η

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018

0

77.632
0
0

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποτέλεσμα
εις νέο

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

2.098.316
0
5.235

2.518.904
-71.273
0

4.905.701
-71.273
5.235

0

0

210.849

-45.140
32.493

2.103.551

2.447.631

-45.140
4.794.524

210.849
0
0

32.493
0
0

2.103.551
0
-5.805

2.447.631
637.619
0

4.794.524
637.619
-5.805

0
210.849

-6.612
25.880

0
2.097.746

0
3.085.250

-6.612
5.419.725

Οι επισυναπτόμενες σημιώσεις (σελ.9-52) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(Ποσά σε Ευρώ)
Σημ.
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για μη ταμειακά στοιχεία
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Λοιπές προβλέψεις
Έξοδα προγραμμάτων προκαθορισμένων παροχών προς το προσωπικό
Ζημιά από αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία
Απόσβεση ομολόγων
Καθαρά έσοδα από τόκους
Σύνολο προσαρμογών για μη ταμειακά στοιχεία

(13)
(17) (18)
(24)
(26)
(14)
(16)
(5)

31/12/2018

31/12/2017

782.968

200.757

66.414
-378.875
-66.719
14.708
-4.000
163.865
-166.050
-370.657

76.494
-19.118
110.781
13.133
6.000
169.376
-201.730
154.936

9.616
663.999
-507.153
-558.636
-392.174

-167.522
1.032.100
-1.016.759
-18.709
-170.890

184.190
68.327
252.517

201.730
-381.146
-179.416

272.654

5.388

-66.821
-2.776.835
2.355.000
-488.656

-21.589
-2.278.584
2.265.000
-35.173

-216.002
784.894
568.892

-29.785
814.679
784.894

Μεταβολή στοιχείων απαιτήσεων / υποχρεώσεων
Μεταβολή προμηθειών και άλλων έξοδων παραγωγής επόμενων
χρήσεων
Μεταβολή χρεωστών ασφαλίστρων και λοιπών απαιτήσεων
Μεταβολή τεχνικών ασφαλιστικών προβλέψεων
Μεταβολή λοιπών υποχρεώσεων

Τόκοι εισπραχθέντες
Φόρος εισοδήματος

(17) (18)
(23)

(12)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Eπενδυτικές δραστηριότητες
(Αγορές) ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές αξιογράφων
Πωλήσεις αξιογράφων
Tαμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδύναμων
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην τέλος της χρήσης

(13)
(16)
(16)

(20)
(20)

Οι επισυναπτόμενες σημιώσεις (σελ.9-52) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
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Σημειώσεις επί των Χρηματοικονομικών Καταστάσεων
Γενικές πληροφορίες
Η D.A.S. Hellas Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασία (η “Εταιρεία”) είναι Ανώνυμη
Ασφαλιστική Εταιρεία και αναλαμβάνει κινδύνους Νομικής Προστασίας. Έχει παρουσία στην Ελληνική αγορά για
περισσότερο από 48 χρόνια. Τα ασφαλιστικά προϊόντα της Εταιρείας προσφέρονται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η
Εταιρεία απασχολεί 43 άτομα στην Ελλάδα. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην λεωφόρο Βουλιαγμένης 411,
Ηλιούπολη και ο Α.Μ.Α.Ε. της είναι 32509/05/β/9415 (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 1932801000). H Εταιρεία αποτελεί μέλος του
Γερμανικού Ομίλου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ERGO.
Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν. 4364/2016 (Φερεγγυότητα ΙΙ) σχετικά
με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης, όπως ισχύουν σήμερα.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η σύναψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων στον κλάδο νομικής προστασίας
αποκλειστικώς.
2. Η ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών και χαρτοφυλακίων άλλων εταιρειών στο εν λόγω κλάδο.
3. Η ίδρυση ελληνικών ασφαλιστικών ή αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς
και η συμμετοχή σε ήδη λειτουργούσες.
4. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε εταιρείες διακανονισμού ζημιών Νομικής Προστασίας.
5. Η ίδρυση ινστιτούτου σπουδών, μελετών και επιμορφώσεως στελεχών ασφαλίσεων.
6. Κάθε σχετική με τις πιο πάνω εργασία ή δραστηριότητα, που δεν απαγορεύεται από το Νόμο.
7. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να ασκούνται και σε συνεργασία με τρίτους, είτε στην Ελλάδα,
είτε στο εξωτερικό, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω διαμεσολαβητών.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας προς δημοσίευση την 17η Ιουλίου 2019 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Εταιρείας και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.das.gr.
Μέτοχοι
Η Εταιρεία, έχει κύριο μέτοχο την ERGO Versicherung AG η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό
100% και είναι μέλος του Ομίλου της Munich Re.
Θητεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Βάσει του Άρθρου 22 παρ. 2 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία που διαρκεί (3) τρία χρόνια και που παρατείνεται αυτόματα μέχρι
την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλέγονται
απεριόριστα.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05.09.2020.
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1. Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (I.A.S.B.) και τις Διερμηνείες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της
I.A.S.B., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου 2018.
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και είναι σε
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018, ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά είναι εφαρμόσιμα.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάσει την αρχή του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τις
επενδύσεις σε αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση και επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία
τους και βάση της αρχής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Η σύνταξη των Χρηματοοιικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και
την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την εφαρμογή των
λογιστικών πολιτικών καθώς και τα ποσά που περιλαμβάνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Οι
σημαντικότερες από τις παραδοχές αυτές έγιναν στα πεδία που χαρακτηρίζονται από αυξημένη πολυπλοκότητα και
υποκειμενικότητα στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και αναφέρονται στη σημείωση 2.17 Οι εκτιμήσεις και
οι παραδοχές αυτές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που
πραγματοποιούνται και επηρεάζουν τις σχετικές περιόδους που αφορούν.
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές, βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες
που θεωρούνται εύλογοι, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση
για τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που
δεν προκύπτουν από άλλες πηγές. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις
ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύνανται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
Τα ποσά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική ERGO Verschicherung A.G με έδρα τη Γερμανία.
2. Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών πολιτικών
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων παρουσιάζονται παρακάτω:
2.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ιδιοχρησιμοποιούμενα)
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε μισθωμένα ακίνητα, τα
μεταφορικά μέσα και ο κινητός εξοπλισμός, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από την Εταιρεία είτε για τις λειτουργικές
εργασίες της είτε για διοικητικούς σκοπούς. Tα πάγια αυτά παρουσιάζονται και αποτιμούνται στο ιστορικό κόστος
τους μειωμένο κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες απομείωσής τους. Μεταγενέστερες δαπάνες
επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν είναι πολύ πιθανόν να
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Σε διαφορετική
περίπτωση, οι συγκεκριμένες δαπάνες καταχωρούνται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα κατά την πραγματοποίησή
τους. Δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την πραγματοποίησή
τους.
Η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει με την έναρξη
χρησιμοποίησης του και διακόπτεται μόνο με την πώληση ή τη μεταβίβαση του πάγιου περιουσιακού στοιχείου.
Οι αποσβέσεις μεταφορικών μέσων και του λοιπού εξοπλισμού, διενεργούνται στο κόστος κτήσης και υπολογίζονται
σύμφωνα με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους.
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Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή ανά κατηγορία παγίων έχει καθορισθεί ως εξής:

Εκτιμώμενη μέση
ωφέλιμη ζωή
Προσθήκες και βελτιώσεις σε κτίρια μισθωμένα
Μεταφορικά μέσα

Συντελεστές
αποσβέσεων
που ισχύουν

Η διάρκεια της
μίσθωσης
6,25 έτη

16%

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

10 έτη

10%

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

5 έτη

20%

Πάγια που έχουν υποστεί απομείωση προσαρμόζονται στην ανακτήσιμη αξία τους.
Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις των ενσώματων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται,
μεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε
κέρδος ή ζημία προκύπτει καταχωρείται στα αποτελέσματα.
2.2 Επενδύσεις σε ακίνητα
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται γήπεδο που είναι ιδιόκτητο, το οποίο κατέχει η Εταιρεία με σκοπό την
αποκόμιση κεφαλαιακών κερδών.
Τα ακίνητο αυτό αποτιμάται κατ’ έτος από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή με βάση τις αγοραίες αξίες (συγκριτικά
στοιχεία) και οι διαφορές αποτίμησης καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.
2.3 Επενδύσεις σε Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία
συμπίπτει με το κόστος απόκτησής τους. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης ταξινομούνται ανάλογα με το
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ταξινομηθεί ως Αξιόγραφα
Διαθέσιμα προς Πώληση. Η απόφαση για την ταξινόμηση των επενδύσεων λαμβάνεται κατά την απόκτησή τους.
Οι επενδύσεις καταχωρούνται με βάση την ημερομηνία συναλλαγής και αποτιμώνται στην αξία κτήσης, που είναι η
εύλογη αξία της αντιπαροχής που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αγοράς που σχετίζονται με την
επένδυση, εφόσον πρόκειται για επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση.
Η κατηγορία των Διαθέσιμων προς Πώληση επενδύσεων αφορά επενδύσεις οι οποίες μπορεί είτε να κρατούνται
μέχρι τη λήξη ή να πωληθούν προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες ρευστότητας ή να επιτευχθούν κέρδη από
μεταβολή των επιτοκίων ή της τιμής ξένων νομισμάτων. Έπειτα από την αρχική καταχώρησή τους, οι επενδύσεις
που έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμες προς πώληση αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που
προκύπτουν από την αποτίμηση των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασμό
της καθαρής θέσης έως ότου εκποιηθούν ή εισπραχθούν ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει απομείωση στην αξία τους,
οπότε και μεταφέρονται στα αποτελέσματα.
Επενδύσεις που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματαγορές αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία
προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία την ημέρα κλεισίματος των Χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους μείον την τυχόν
υπάρχουσα απομείωσή τους στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βάσιμο τρόπο.
Όλες οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται
την ημερομηνία σύναψης της συναλλαγής (trade date), η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία η
Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο.
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Η Εταιρεία υπολογίζει την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων βάσει ενός πλαισίου υπολογισμού της
εύλογης αξίας που κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων των δεδομένων που
χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργή αγορά πανομοιότυπων χρηματοοικονομικών στοιχείων. Στο επίπεδο
1 περιλαμβάνονται μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά.
Επίπεδο 2 : Παρατηρήσιμα δεδομένα εκτός από τις τιμές του Επιπέδου 1, όπως χρηματιστηριακές τιμές παρόμοιων
στοιχείων, τιμές από αγορές που δεν είναι ενεργές, ή άλλα δεδομένα που μπορούν να επιβεβαιωθούν από
παρατηρήσιμα δεδομένα για σχεδόν το σύνολο της διάρκειας του στοιχείου. Στο επίπεδο 2 περιλαμβάνονται
χρεόγραφα με τιμές σε μη ενεργές αγορές, καθώς και χρεόγραφα χωρίς τιμή από κάποια αγορά των οποίων οι αξίες
υπολογίζονται χρησιμοποιώντας μοντέλα αποτίμησης ή τεχνικές με δεδομένα που είναι παρατηρήσιμα στην αγορά
ή μπορούν να υπολογισθούν από παρατηρήσιμα στοιχεία από την αγορά. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως
ομόλογα και μετοχές οι αξίες των οποίων έχουν υπολογισθεί χρησιμοποιώντας δεδομένα από οργανωμένες αγορές.
Επίπεδο 3 : Μη παρατηρήσιμα δεδομένα που υποστηρίζονται από λίγες ή καθόλου συναλλαγές σε ενεργή αγορά
και επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία. Εάν η αποτίμηση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι βασισμένη
σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα, αυτό το στοιχείο κατατάσσεται στο επίπεδο 3. Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται
χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως μετοχές και ομολογίες εταιρειών εσωτερικού για την αποτίμηση των οποίων
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της καθαρής θέσης ή προσδιορίσθηκε με βάσει εκτίμηση από την Διοίκηση.

2.4 Απομείωση Στοιχείων Ενεργητικού
2.4.1 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
Σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος των Χρηματοοοικονομικών Καταστάσεων, η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει την
αξία των περιουσιακών στοιχείων της προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται περίπτωση απομείωσης της αξίας
τους. Η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται, με αποτέλεσμα την αναγνώριση
ζημιάς απομείωσης, όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα ή περισσότερα γεγονότα που συνέβηκαν μετά την
αρχική αναγνώριση της επένδυσης είχαν αρνητική επίδραση στις προσδοκώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές από
την επένδυση, και αυτή μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.
Αντικειμενική ένδειξη απομείωσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου συμπεριλαμβάνει
στοιχεία που σχετίζονται με τα πιο κάτω:
i. Σημαντική οικονομική δυσχέρεια του εκδότη ή του χρεώστη.
ii. Αθέτηση συμβολαίου, όπως π.χ. καθυστέρηση σε πληρωμές.
iii. Ένδειξη ότι ο εκδότης ή ο χρεώστης χρεοκοπεί ή εκκαθαρίζεται.
iv. Η εξαφάνιση μιας ενεργούς αγοράς για το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσμα
οικονομικών δυσκολιών.
v. Ενδείξεις που εισηγούνται ότι υπάρχει μετρήσιμη μείωση στις προσδοκώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές
προς την Εταιρεία από μια κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, σε σχέση με την αρχική
εκτίμηση, παρόλο που η μείωση δεν μπορεί να διαπιστωθεί στα ξεχωριστά χρηματοοικονομικά στοιχεία της
κατηγορίας.
Η Εταιρεία κατ’ αρχήν εξακριβώνει αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης για κάθε ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο που είναι από μόνο του σημαντικό. Όταν δεν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης της
αξίας ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, είτε σημαντικό είτε όχι, τότε το στοιχείο αυτό ομαδοποιείται
με άλλα περιουσιακά στοιχεία παρόμοιων χαρακτηριστικών και η ομάδα που δημιουργείται ελέγχεται για απομείωση.
Περιουσιακά στοιχεία που έχουν ξεχωριστά ελεγχθεί για απομείωση και για τα οποία αναγνωρίζεται ζημιά
απομείωσης, δεν περιλαμβάνονται στον ομαδικό έλεγχο για απομείωση.
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Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης δανείων και απαιτήσεων που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος
τους, το ποσό της ζημιάς απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της τρέχουσας
αξίας των προσδοκώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προς την Εταιρεία προεξοφλημένων στο αρχικό
πραγματικό ποσοστό του αξιόγραφου. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται με τη χρήση ενός
λογαριασμού προβλέψεων και η ζημιά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης.
Για σκοπούς συνολικής εκτίμησης απομείωσης μιας κατηγορίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα
στοιχεία ομαδοποιούνται με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που φέρουν. Τα χαρακτηριστικά
αυτά σχετίζονται με τον υπολογισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών από τα περιουσιακά στοιχεία και είναι
ενδεικτικά της φερεγγυότητας του εκδότη και της ικανότητάς του να πληρώσει όλα τα σχετικά ποσά που ορίζουν οι
συμβάσεις σε ισχύ.
Αν σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της απομείωσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
μειωθεί, και η μείωση αντικειμενικά σχετίζεται με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης,
τότε η ζημιά απομείωσης που είχε αναγνωριστεί αντιστρέφεται μέσω προβλέψεων. Το ποσό της αντιστροφής
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης.
2.4.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία
Η Εταιρεία, με βάση τις σχετικές οδηγίες που υποδεικνύονται από την πολιτική του Ομίλου, αξιολογεί σε κάθε
ημερομηνία κλεισίματος της Χρηματοοικονομικής Θέσης αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι τα αξιόγραφα
διαθέσιμα προς πώληση δηλ. οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος (π.χ. ομόλογα) έχουν υποστεί απομείωση στην αξία
τους.
Στους τίτλους σταθερού εισοδήματος, ενδείξεις απομείωσης της αξίας τους προκύπτουν όταν η τρέχουσα τιμή είναι
τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από την αποσβεσθείσα τιμή (amortised cost) ή όταν η τρέχουσα τιμή είναι χαμηλότερη
από το 70% της ονομαστικής αξίας του τίτλου. Επίσης, ενδείξεις απομείωσης της αξίας των τίτλων σταθερού
εισοδήματος προκύπτουν όταν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία όπως : α) Σημαντικά οικονομικά προβλήματα του
εκδότη, β) παραβίαση της σύμβασης (π.χ. αθέτηση πληρωμής τόκων), γ) υψηλή πιθανότητα ότι ο εκδότης θα
χρεοκοπήσει ή θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση, δ) έλλειψη ενεργούς αγοράς διαπραγμάτευσης, ε) πληροφορίες
που αφορούν την ρευστότητα, την πιστοληπτική ικανότητα, τους επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς
κινδύνους του εκδότη, στ) πληροφορίες που αφορούν τάσεις της παγκόσμιας και εθνικής οικονομίας και δύναται να
επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση του εκδότη. Η απουσία ενεργής αγοράς διαπραγμάτευσης και η υποβάθμιση
της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη δεν είναι στοιχεία που από μόνα τους μπορούν να οδηγήσουν σε
απομείωση της αξίας των τίτλων σταθερού εισοδήματος.
Σε περίπτωση απομείωσης για τα αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση, η ζημιά – η διαφορά δηλαδή μεταξύ του
κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας – μεταφέρεται από τα Ίδια Κεφάλαια στα αποτελέσματα. Οι ζημίες
απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα δεν μπορούν να αντιστραφούν εκ των υστέρων ιδιαίτερα
όσον αφορά τις μετοχικές επενδύσεις. Η ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων, αν σε
μελλοντική περίοδο η εύλογη αξία του χρεωστικού τίτλου (ομολογιακού) που είναι διαθέσιμος προς πώληση αυξηθεί,
και η αύξηση μπορεί αντικειμενικά να συσχετιστεί με ένα γεγονός που συμβαίνει μετά την αναγνώριση της
απομείωσης.
2.4.3 Απομείωση αξίας λοιπών, μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται για απομείωση της αξίας
τους σε ετήσια βάση. Περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους όταν
γεγονότα ή αλλαγές σε συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι δυνατό να ανακτηθεί.
Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, τότε διενεργείται ανάλογη
πρόβλεψη για απομείωση που καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ
της καθαρής τιμής πώλησης (τιμή πώλησης μειωμένη κατά τα έξοδα πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Για
σκοπούς ελέγχου για απομείωση τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο όπου μπορούν
να ξεχωρίσουν οι ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών - cash-generating units).
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2.5 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ που είναι και το λειτουργικό της νόμισμα.
2.6 Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία (μη παράγωγα)
2.6.1 Απαιτήσεις από ασφάλιστρα
Οι Απαιτήσεις από Ασφάλιστρα αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία που αναμένεται να διακανονιστούν οι
απαιτήσεις αυτές και μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος. Οι Απαιτήσεις από Ασφάλιστρα περιλαμβάνουν
ασφάλιστρα από ασφαλισμένους, συνεργάτες με δικαίωμα είσπραξης καθώς και απαιτήσεις για της οποίες έχουν
κινηθεί ένδικα μέσα. Οι απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων καταχωρούνται στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις την ημερομηνία έκδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Κατά την εκάστοτε περίοδο και ημερομηνία
σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών εκτιμάται
βάσει ιστορικών τάσεων και στατιστικών δεδομένων, και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να
συμβούν και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς
πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
2.6.2 Λοιπές Απαιτήσεις
Οι Λοιπές Απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο κόστος και μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης εμφανίζονται στην
αναπόσβεστη αξία τους.
2.6.3 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών
Για τους σκοπούς σύνταξης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, ως ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα νοούνται τα
υπόλοιπα των λογαριασμών «ταμείο», «μη δεσμευμένα χρηματικά διαθέσιμα σε Τράπεζες» και τα υψηλής
ρευστότητας χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διάρκειας μικρότερης των τριών μηνών από την ημερομηνία
απόκτησής τους, ο κίνδυνος μεταβολής της εύλογης αξίας των οποίων είναι ασήμαντος και τα οποία
χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την εξυπηρέτηση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του. Τα στοιχεία της
κατηγορίας αυτής αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος.
2.6.4 Υποχρεώσεις (πλην ασφαλιστικών προβλέψεων)
Αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους εκτός των ασφαλισμένων από την άσκηση της
εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας και παρουσιάζονται στη λογιστική τους αξία (αναπόσβεστη).
2.7 Παροχές στο Προσωπικό
Η υποχρέωση της Εταιρείας για Παροχές στο Προσωπικό από προγράμματα προκαθορισμένων παροχών
περιορίζεται μόνο στο πρόγραμμα του Ν.2112/1920 και αφορά την παροχή αποζημίωσης στο σύνολο του
προσωπικού κατά την έξοδό του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση αυτή έχει υπολογισθεί
λαμβάνοντας τους όρους του ανωτέρω Νόμου οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις πρακτικές και πολιτικές της Εταιρείας
σε σχέση με αντίστοιχες παροχές.
Οι εισφορές σε κρατικά ασφαλιστικά ταμεία καθώς και σε προγράμματα εφάπαξ παροχών προς τους υπαλλήλους
της Εταιρείας θεωρούνται ως προγράμματα καθορισμένων εισφορών και εξοδοποιούνται όταν καθίστανται
καταβλητέες. Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε, είτε νομική είτε συμβατική υποχρέωση, να καταβάλει πρόσθετες
εισφορές σε περίπτωση που το ταμείο δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να παράσχει στους
ασφαλιζόμενούς του τις παροχές που τους οφείλει. Στα προγράμματα αυτά η υποχρέωση της Εταιρείας περιορίζεται
στο ετήσιο ποσό των εισφορών που οφείλει να καταβάλλει στο ταμείο ή στο πρόγραμμα.
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται ως το πρόγραμμα με το οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει τον
αναλογιστικό κίνδυνο με βάση διάφορες παραμέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας ή ο μισθός, και συνεπώς
την υποχρέωση να καταβάλει στο προσωπικό που αποχωρεί τις προβλεπόμενες παροχές. Για τα προγράμματα
συγκεκριμένων παροχών, η αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από την παρούσα αξία των παροχών κατά την
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων μειούμενη με την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων
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του προγράμματος και των προσαρμογών που απαιτούνται για τα κέρδη ή τις ζημίες, που δεν έχουν αναγνωριστεί
από τις αναλογιστικές μελέτες και του κόστους προϋπηρεσίας.
Ο υπολογισμός γίνεται από αναλογιστή σε ετήσια βάση, με τη μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας.
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τις εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές, με επιτόκιο
προεξόφλησης που ισχύει για ομόλογο υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης, που έχει εκδοθεί σε νόμισμα κοινό με αυτό
το οποίο καταβάλλεται η καθορισμένη παροχή και έχει εναπομένουσα διάρκεια που εναρμονίζεται με τη διάρκεια
της σχετικής υποχρέωσης.
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα ή την
μεταβολή των αναλογιστικών υποθέσεων, αναγνωρίζονται στο σύνολό τους σε ιδιαίτερο αποθεματικό εντός των
Ιδίων Κεφαλαίων και αναπροσαρμόζουν τη σχετική υποχρέωση.
2.8 Συμψηφισμός χρηματοπιστωτικών μέσων
Η απεικόνιση στις Χρηματοικονομικές Καταστάσεις του καθαρού ποσού που προκύπτει από συμψηφισμό
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιτρέπεται, μόνο εφόσον υφίσταται συμβατικό
δικαίωμα που επιτρέπει το συμψηφισμό των ποσών που έχουν καταχωρηθεί και παράλληλα υπάρχει πρόθεση είτε
για ταυτόχρονο διακανονισμό του συνολικού ποσού, τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο και
της υποχρέωσης αντίστοιχα, είτε για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει μετά το συμψηφισμό.
2.9 Μισθώσεις
Η Εταιρεία συνάπτει μισθώσεις ακινήτων είτε ως μισθώτρια είτε ως υπεκμισθώτρια.
Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, που η Εταιρεία λειτουργεί ως μισθώτρια, δεν καταχωρεί το μισθωμένο
πάγιο ως στοιχείο Ενεργητικού, αναγνωρίζει δε, ως έξοδο, το ποσό των μισθωμάτων που αντιστοιχούν στη χρήση
του μισθωμένου παγίου, με τη μέθοδο του δουλευμένου.
Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, όπου η Εταιρεία λειτουργεί ως υπεκμισθώτρια, το ποσό των
μισθωμάτων που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου, αναγνωρίζεται ως έσοδο, στην κατηγορία Λοιπά
Έσοδα με τη μέθοδο του δουλευμένου.
Στις περιπτώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων οι καταβολές μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηματοδότησης
και σε μείωση της υποχρέωσης της μίσθωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί μία σταθερή, περιοδική επιβάρυνση από
τόκους στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το κόστος χρηματοδότησης επιβαρύνει απευθείας τα
αποτελέσματα εκτός αν μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί σε περιπτώσεις παγίων όπως προβλέπεται από τα σχετικά
Δ.Π.Χ.A.. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.
2.10 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος
είναι ο αναμενόμενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου εισοδήματος χρήσης, βάσει θεσπισμένων ή
ουσιαστικά θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης, καθώς και
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στον πληρωτέο φόρο προηγουμένων χρήσεων.
Αναβαλλόμενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο μέλλον και σχετίζεται µε λογιστικές
πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειομένης χρήσεως αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα
έξοδα μελλοντικών χρήσεων. Υπολογίζεται στις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές που
αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και νόμους) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία της
Χρηματοοικονομικής Θέσης. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο όταν πιθανολογούνται
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, από τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι αντίστοιχες προσωρινές
διαφορές. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται όταν είναι πλέον πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό
όφελος θα υλοποιηθεί.
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Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στα αποτελέσματα ή απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια αν αφορά
στοιχεία που έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην καθαρή θέση.
2.11 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις για τις τρέχουσες υποχρεώσεις που
προκύπτουν από γεγονότα που έχουν συμβεί και είναι πιθανό η τακτοποίησή τους να δημιουργήσει εκροή το ύψος
της οποίας μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι σχηματισμένες προβλέψεις επί των επισφαλών απαιτήσεων και των
επίδικων υποθέσεων επαναξιολογούνται και αναθεωρούνται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων, με τη βοήθεια των Νομικών Συμβούλων της Εταιρείας. Οι εν λόγω προβλέψεις μειώνονται με τα ποσά
που καταβάλλονται για το διακανονισμό των συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Σχηματισμένες προβλέψεις για αγωγές
κατά της Εταιρείας (εκτός εκκρεμών αποζημιώσεων) αναπροσαρμόζονται στη βάση έκδοσης τελεσίδικων
δικαστικών αποφάσεων.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται σε
αυτές, εκτός αν η πιθανότητα εκροής χρηματοοικονομικών πόρων είναι απομακρυσμένη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις
δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται σε αυτές αν η πιθανότητα εισροής
χρηματοοικονομικών πόρων είναι υψηλή. Προβλέψεις για μελλοντικές λειτουργικές ζημίες δεν αναγνωρίζονται.
2.12 Συνδεμένα Μέρη
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεμένα μέρη αναφέρονται ξεχωριστά στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Αυτά τα συνδεμένα μέρη κυρίως αφορούν τους κύριους μετόχους και τα μέλη της διοίκησης μίας επιχείρησης ή / και
θυγατρικών της εταιρειών, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και / ή διοίκηση με την επιχείρηση και τις
ενοποιούμενες θυγατρικές της ή θυγατρικές αυτών των εταιρειών.
2.13 Ασφαλιστικές δραστηριότητες
2.13.1 Διαχωρισμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι εκείνα τα συμβόλαια με τα οποία μεταφέρεται σημαντικός ασφαλιστικός κίνδυνος από
τον ασφαλιζόμενο στην ασφαλιστική Εταιρεία και όπου η ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται να αποζημιώσει τον
ασφαλιζόμενο σε περίπτωση επέλευσης καθορισμένου αβέβαιου μελλοντικού συμβάντος που επηρεάζει αρνητικά
τον ασφαλιζόμενο.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αφορούν ασφαλίσεις νομικής προστασίας. Τα ασφάλιστρα των συμβολαίων νομικής
προστασίας αναγνωρίζονται ως έσοδα (δουλευμένα ασφάλιστρα) αναλογικά για την περίοδο διάρκειας του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Κατά την ημερομηνία κλεισίματος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων το ποσό των
εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που αναλογεί στο επόμενο ή στα επόμενα έτη μεταφέρεται στο απόθεμα μη
δουλευμένων ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται πριν την μείωση των αναλογουσών προμηθειών.
2.13.2 Ασφαλιστικές Προβλέψεις
Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αντιπροσωπεύουν εκτιμήσεις για τις μελλοντικές χρηματοροές που θα προκύψουν από
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων. Διακρίνονται τα ακόλουθα είδη:
ι) Απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστων (ΑΜΔΑ)
Αντιπροσωπεύουν το μέρος των καθαρών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που καλύπτει κατ’ αναλογία την περίοδο
από την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία
έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα στα αντίστοιχα μητρώα της Εταιρείας.
ιι) Απόθεμα Κινδύνων σε Ισχύ (AKEI)
Το ΑΚΕΙ υπολογίζεται από τον Υπεύθυνο Αναλογιστή βάσει πρόβλεψης για τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις και τα
Έξοδα Διοίκησης, εξαιρουμένων των Εξόδων Επενδύσεων, που αναμένεται να προκύψουν μετά την ημερομηνία
υπολογισμού του ΑΚΕΙ και έως την λήξη της ασφάλισης των υφισταμένων κατά την ημερομηνία υπολογισμού
ασφαλιστικών συμβάσεων του Χαρτοφυλακίου.
Ειδικότερα ο υπολογισµός του Αποθέµατος Κινδύνων σε Ισχύ (ΑΚΕΙ) γίνεται ως εξής:
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Καθορίζεται ο ∆είκτης Ζηµιών ο οποίος αναµένεται να προκύψει για τα µη δουλευµένα ασφάλιστρα τα οποία
αφορούν την επόµενη περίοδο.
Υπολογίζεται ο ∆είκτης Εξόδων (πρόκειται για τα έξοδα διοίκησης εξαιρουµένων των αναλογούντων Εξόδων
Επενδύσεων) ο οποίος αναµένεται να προκύψει για τα µη δουλευµένα ασφάλιστρα.

Στην συνέχεια αθροίζονται οι δύο δείκτες ζηµιών και εξόδων διοίκησης προκειµένου να υπολογιστεί ο συνολικός
∆είκτης ζηµιών και εξόδων διοίκησης (∆ΖΕ).
Το ΑΚΕΙ υπολογίζεται ως ακολούθως:
Α.Κ.Ε.Ι= (ΑΜ∆Α+Α∆Α) * Εκτιµώµενος (∆είκτης Ζηµιών+∆ιοικητικών Εξόδων*) – [ΑΜ∆Α+ Α∆Α– Έξοδα Πρόσκτησης
ΑΜ∆Α - Έξοδα Πρόσκτησης Α∆Α] ≥0
Κατά τον υπολογισμό του ΑΚΕΙ δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προβλεπόμενες αποδόσεις των επενδύσεων της
Εταιρείας.
ιιι) Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών (ΑΕΖ)
Αφορά υποχρεώσεις για ζημίες που έχουν συμβεί και αναγγελθεί αλλά δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία
σύνταξης των Χρηματοικονομικών Καταστάσεων. Αρχικώς οι εκκρεμείς αποζημιώσεις σχηματίζονται με τη μέθοδο
«φάκελο προς φάκελο» κατόπιν υπολογισμού του κόστους κάθε ζημίας με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία
(πραγματογνωμοσύνες, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.) κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
Το ανωτέρω υπολογιζόμενο και σχηματιζόμενο ΑΕΖ, προσαυξάνεται από τον Υπεύθυνο Αναλογιστή κατά το ποσό
που απαιτείται για την κάλυψη των ακόλουθων προβλέψεων, οι οποίες υπολογίζονται σε συλλογική βάση:
α) Πρόβλεψη για ζημίες που έχουν επέλθει αλλά δεν έχουν αναγγελθεί (δηλωθεί) (Ιncurred Βut Νot Reported -IBNR):
η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει τις αξιώσεις από ασφαλιστικούς κινδύνους που έχουν επέλθει αλλά δεν δηλώθηκαν
μέχρι την ημερομηνία του υπολογισμού.
β) Πρόβλεψη για τη μελλοντική εξέλιξη του συνολικού ποσού που θα απαιτηθεί, πλέον εκείνου που ήδη
σχηματίσθηκε με τη μέθοδο φάκελο προς φάκελο για κάθε δηλωθείσα ζημιά χωριστά, για την πλήρη κάλυψη
ασφαλιστικών αποζημιώσεων και Άμεσων Εξόδων Διακανονισμού, τα οποία αναμένεται ότι θα προκύψουν για τον
τελικό και οριστικό διακανονισμό από την Εταιρία όλων των αξιώσεων από δηλωθέντες και μη κινδύνους που έχουν
επέλθει κατά την ημερομηνία υπολογισμού του ΑΕΖ.
Το ΑΕΖ τέλος, προσαυξάνεται περαιτέρω κατά το ποσό της πρόβλεψης των Εμμέσων Εξόδων Διακανονισμού
(U.L.A.E), τα οποία αναμένεται ότι θα προκύψουν από την ημερομηνία του υπολογισμού του αποθέματος μέχρι τον
τελικό και οριστικό διακανονισμό όλων των αξιώσεων που προκύπτουν από τους επελθόντες κατά την ημερομηνία
υπολογισμού του αποθέματος κινδύνους δηλωθέντες ή μη.
Μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης
Οι προμήθειες και τα έξοδα πρόσκτησης που σχετίζονται με τις ανανεώσεις των υφισταμένων συμβολαίων και με
τις νέες εκδόσεις κατανέμονται στις χρήσεις ανάλογα με τη διάρκειά τους και η απόσβεσή τους γίνεται αναλογικά με
το δουλευμένο ασφάλιστρο.
Τα έξοδα πρόσκτησης περιλαµβάνουν τα άµεσα και τα έµµεσα έξοδα πρόσκτησης.
Τα ΜΕΠ αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. Η Εταιρεία υπολογίζει τα ΜΕΠ χωριστά για τις
πρωτασφαλίσεις και τις αντασφαλιστικές αναλήψεις.
2.14 Αντασφαλιστικές συμβάσεις
Τα οφέλη που λαμβάνει η Εταιρεία από τις αντασφαλιστικές συμβάσεις που έχει συνάψει αναγνωρίζονται ως
στοιχείο Ενεργητικού στο λογαριασμό «Απαιτήσεις από Ασφάλιστρα».
Η Εταιρεία εξετάζει αν οι απαιτήσεις από τις αντασφαλιζόμενες εταιρείες έχουν υποστεί απομείωση κατά την σύνταξη
των Χρηματοοικονομικών της Καταστάσεων, μειώνει αναλόγως τη λογιστική αξία τους και αναγνωρίζει τη ζημία
απομείωσης στα αποτελέσματα.
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Μία απαίτηση από αντασφαλιζόμενο είναι απομειωμένη όταν και μόνον όταν:
(α) Υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις, ως αποτέλεσμα γεγονότος που συνέβη μετά την αρχική αναγνώριση της
απαίτησης, ότι η Εταιρεία ενδέχεται να μην εισπράξει ολόκληρο το ποσό που του αναλογεί σύμφωνα με τους όρους
της αντασφαλιστικής σύμβασης και
(β) το γεγονός αυτό έχει αξιόπιστα μετρήσιμη επίδραση στα ποσά τα οποία η Εταιρεία θα εισπράξει από τον
αντασφαλιζόμενο.
Η Εταιρεία διακρατεί όλο τον ασφαλιστικό κίνδυνο και επομένως δεν έχει συμβάσεις με αντασφαλιστές.
2.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Τα έσοδα λογίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή θα
εισρεύσουν στην επιχείρηση.
Έσοδα από ασφαλιστήρια συμβόλαια
Για την κατηγορία αυτή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε προηγούμενη ενότητα.
Τόκοι εισπρακτέοι
Τα έσοδα από τόκους από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Όταν ένα εισπρακτέο ποσό υπόκειται σε απομείωση της αξίας του, η Εταιρεία μειώνει την
αξία του στο ανακτήσιμο ποσό, που ορίζεται ως το ποσό των προεξοφλημένων μελλοντικών ταμειακών ροών με τη
χρησιμοποίηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου και συνεχίζει να υπολογίζει την προεξόφληση ως έσοδο από
τόκους.
Έσοδα ενοικίων
Τα έσοδα ενοικίων από υπεκμισθώσεις λογίζονται σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Μερίσματα
Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ως υποχρέωση μετά την έγκριση της διανομής
τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
2.16 Νέα Πρότυπα, Τροποποιήσεις Προτύπων και Διερμηνείες
Οι αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τα νέα και τροποποιημένα πρότυπα και
διερμηνείες, όπως εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) και εγκρίθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), και ισχύουν από τη 1η Ιανουάριου 2018 ή και αργότερα:
 Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2018 ενώ
επιτρέπεται η εφαρμογή του νωρίτερα. Η τελική έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 9 αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα και
αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις
του Δ.Π.Χ.Α. 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική
αντιστάθμισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ταξινόµηση και αποτίµηση
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινοµούνται σε δύο
µόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η
αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειµένου να
αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα:
-

Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των µέσων
αυτών
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-

Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων

Επιπρόσθετα, το Δ.Π.Χ.Α. 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους να
ταξινομηθούν σε κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσμάτων τα οποία
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειµένου να συµβεί αυτό, η επένδυση αυτή δε θα πρέπει να
διακρατείται για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωματωμένα παράγωγα, στις περιπτώσεις
που το κύριο συμβόλαιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9, το ενσωματωμένο παράγωγο δε θα
πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισµός του υβριδικού συμβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα
αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών µέσων.
Σε ότι αφορά στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται µε εκείνες τις
υποχρεώσεις που µία εταιρεία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στην
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, µε εξαίρεση το ποσό της µεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο
του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση.
Αποµείωση
Σε αντίθεση µε το υφιστάμενο Δ.Λ.Π. 39, µε βάση το οποίο µία εταιρεία αναγνωρίζει ζηµίες λόγω πιστωτικού
κινδύνου µόνο όταν οι ζηµίες αυτές έχουν συµβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση των αναµενόµενων
ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια ζωής των µέσων σε εκείνες τις περιπτώσεις που η
πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών έχει επιδεινωθεί σηµαντικά µετά την αρχική αναγνώριση. Αντιθέτως, για τις
απαιτήσεις εκείνες που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών δεν έχει επιδεινωθεί σηµαντικά από την αρχική
τους αναγνώριση, η πρόβλεψη για τις αναµενόµενες ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζεται για τις
αναµενόµενες ζηµίες 12 µηνών.
Λογιστική αντιστάθμισης
Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες µε τη διαχείριση των
κινδύνων της οικονομικής οντότητας ενώ οι κυριότερες µεταβολές σε σχέση µε τις υφιστάµενες διατάξεις του
Δ.Λ.Π. 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα:
- διευρύνεται ο αριθµός των στοιχείων που µπορούν να συµµετέχουν σε µία σχέση αντιστάθµισης είτε ως
µέσα αντιστάθµισης είτε ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία,
-

καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις θα πρέπει να ικανοποιείται
προκειµένου η αντιστάθµιση να θεωρείται αποτελεσµατική. Ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας της
αντιστάθµισης γίνεται πλέον µόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριµένες συνθήκες η ποιοτική µόνο
αξιολόγηση καθίσταται επαρκής,

-

στην περίπτωση που µία σχέση αντιστάθµισης παύει να είναι αποτελεσµατική αλλά ο στόχος της διαχείρισης
κινδύνων της εταιρείας ως προς τη σχέση αντιστάθµισης παραµένει ο ίδιος, η εταιρεία θα πρέπει να προβεί
σε εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθµισης ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια της
αποτελεσµατικότητας.

Επισημαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαµβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθµιση ανοιχτών
χαρτοφυλακίων (macrohedging) οι οποίες δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί.
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων προτύπων
και κυρίως του Δ.Π.Χ.Α. 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις.
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Παρά το γεγονός πως το Δ.Π.Χ.Α. 9 εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2018, το Σ.Δ.Λ.Π. (IASB) εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 4 με τίτλο
«Applying IFRS 9 “Financial Instruments” with IFRS 4 “Insurance Contracts”» (Εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» σε συνδυασμό με το Δ.Π.Χ.Α. 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»), οι οποίες επιτρέπουν την
εφαρμογή προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 μέχρι την 1 η Ιανουαρίου 2021. Η εξαίρεση
αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε οντότητες που συνδέονται με ασφαλιστικές δραστηριότητες. Δεδομένου ότι κύρια
δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, καθώς πάνω από το 90% των
υποχρεώσεων της συνδέονται με ασφαλιστικές δραστηριότητες, όπως ορίζεται στην προαναφερθείσα τροποποίηση,
πληρούνται οι προϋποθέσεις αναβολής της ημερομηνίας έναρξης του Δ.Π.Χ.Α. 9. Συνεπώς, η Εταιρεία θα ξεκινήσει
την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 την 1η Ιανουαρίου 2022 μαζί με το Δ.Π.Χ.Α. 17.
Επιπλέον, η παραπάνω τροποποίηση απαιτεί ορισμένες πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με το εάν τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 πληρούν τον ορισμό των
«Ταμειακών ροών που είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων», καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με
την πιστοληπτική ικανότητα των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και κατά πόσο τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού
είναι «χαμηλού πιστωτικού κινδύνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο «χαμηλός πιστωτικός κίνδυνος» είναι ισοδύναμος με τον
«επενδυτικό βαθμό», όπως ορίζεται από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (κατά κανόνα μια
αξιολόγηση BBB- ή υψηλότερη). Αυτές οι πρόσθετες γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται στη σημείωση 3.3
«Πιστωτικός κίνδυνος». Οι γνωστοποιήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τα τρέχοντα επιχειρηματικά μοντέλα και τις
τρέχουσες λογιστικές ερμηνείες. Συνεπώς, αυτές ενδέχεται να αλλάξουν κατά την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 και του
Δ.Π.Χ.Α. 17 το 2022.
Η Εταιρεία προετοιμάζεται για την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 και του Δ.Π.Χ.Α. 17 σε ένα συνδυασμένο έργο.


Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 4 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια»:
Εφαρμόζοντας το Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοοικονομικά Μέσα με το Δ.Π.Χ.Α. 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η ανουαρίου 2018. Τη
12/9/2017 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 4 με την οποία
διευκρινίζει ότι:
- οι ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται με τις ασφάλειες, έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 και
-

όλες οι εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και υιοθετούν το Δ.Π.Χ.Α. 9 έχουν τη δυνατότητα
να παρουσιάζουν τις μεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιμων χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού στα λοιπά εισοδήματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα
αποτελέσματα.

Η Εταιρεία θα κάνει χρήση της παραπάνω τροποποίησης, και θα ξεκινήσει την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 την 1 η
Ιανουαρίου 2022 ταυτόχρονα με το Δ.Π.Χ.Α. 17.


Δ.Π.Χ.Α. 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις»

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2022. Την
28/05/2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο Δ.Π.Χ.Α. 15 «Έσοδα από
συμβάσεις με πελάτες». Τον Μάιο του 2017, το Σ.Δ.Λ.Π. προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του Δ.Π.Χ.Α.
17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το Δ.Π.Χ.Α. 4. Σκοπός του έργου του Σ.Δ.Λ.Π. ήταν η ανάπτυξη
ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των
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τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας
ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της
χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το Δ.Π.Χ.Α. 17
καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Εταιρεία προετοιμάζεται για την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 17 και του Δ.Π.Χ.Α. 9 σε ένα συνδυασμένο έργο.


Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1/01/2018
Το Δ.Π.Χ.Α. 15 καθιερώνει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης εσόδων για τον προσδιορισμό του χρόνου
αναγνώρισης και του ποσού του εσόδου και αντικαθιστά τις υφιστάμενες οδηγίες για την αναγνώριση του,
συμπεριλαμβανομένου του Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα», του Δ.Λ.Π. 11 «Συμβάσεις Κατασκευής» και της Διερμηνείας 13
«Προγράμματα πιστότητας πελατών».
Το Δ.Π.Χ.Α. 15 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με πελάτες, εκτός από αυτές που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής άλλων προτύπων όπως:
Χρηματοοικονομικά μέσα και λοιπά συμβατικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις, εντός του πεδίου εφαρμογής του
Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις», Δ.Π.Χ.Α.
11 «Από Κοινού Συμφωνίες», Δ.Λ.Π. 27 «Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις
σε Συγγενείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες»,
Μισθώσεις, εντός του πεδίου εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις» (ή Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις»), και
Ασφαλιστήρια συμβόλαια, εντός του πλαισίου του Δ.Π.Χ.Α. 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»
Συνεπώς, τα έσοδα από τόκους και προμήθειες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών
μέσων θα εξακολουθήσουν να είναι εκτός του πλαισίου εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 15.
Το Δ.Π.Χ.Α. 15 διευκρινίζει ότι το έσοδο θα πρέπει να αναγνωρίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στο τίμημα που η
οικονομική οντότητα αναμένει ότι δικαιούται σε αντάλλαγμα για την μεταβίβαση αγαθών και υπηρεσιών. Εισάγει την
έννοια της αναγνώρισης εσόδου βάσει των υποχρεώσεων εκτέλεσης καθώς αυτές εκπληρώνονται και ο έλεγχος του
αγαθού ή της υπηρεσίας (δηλαδή η δυνατότητα κατεύθυνσης της χρήσης και απόκτησης του οφέλους από αυτά)
αποκτάται από τον πελάτη. Για τις προμήθειες που αναγνωρίζονται από υπηρεσίες που παρέχονται με την πάροδο
του χρόνου, όπως προμήθειες για την παροχή υπηρεσιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίων και επενδυτικών
συμβουλών και τις μεταβλητές αμοιβές οι οποίες βασίζονται στην απόδοση του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου
σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η αμοιβή αναγνωρίζεται καθώς η υπηρεσία παρέχεται στον πελάτη, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι πιθανό να μην υπάρξει σημαντικός αντιλογισμός του τιμήματος.
Εκτενείς γνωστοποιήσεις θα απαιτούνται σε σχέση με το έσοδο που αναγνωρίστηκε και αυτό που αναμένεται να
αναγνωριστεί από υπάρχουσες συμβάσεις.
Το Δ.Π.Χ.Α. 15 τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016, προκειμένου να παράσχει διευκρινίσεις,
συμπεριλαμβανομένης αυτής για τον εντοπισμό των υποχρεώσεων εκτέλεσης εντός μίας σύμβασης.
Η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 την 1η Ιανουαρίου 2018 δεν επηρέασε τα Ιδία Κεφάλαια της Εταιρείας την ημερομηνία
αυτή. Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία επίδραση στα καθαρά αποτελέσματα του 2017.
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Δ.Π.Χ.Α. 16: Μισθώσεις

Το Δ.Π.Χ.Α. 16, το οποίο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις» και σχετικές διερμηνείες, εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο
λογιστικής, εντός της Κατάστασης της Χρηματοοικονομικές Θέσης για τους μισθωτές, σύμφωνα με το οποίο η
ταξινόμηση των μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή, ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, καταργείται
και όλες οι μισθώσεις αντιμετωπίζονται παρόμοια με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17. Το
νέο πρότυπο προβλέπει την αναγνώριση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού» (‘right of
use asset’) και της «υποχρέωσης από μισθώσεις» (‘lease liability’), κατά την έναρξη της μίσθωσης, σε περίπτωση
που υπάρχει συμβόλαιο ή μέρος συμβολαίου που αποδίδει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού
στοιχείου για μία χρονική περίοδο έναντι τιμήματος.
Το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου Ενεργητικού, αρχικά επιμετράται στο κόστος, το οποίο αποτελείται από
το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις, πλέον τα μισθώματα που καταβλήθηκαν στον εκμισθωτή κατά ή πριν την
ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, μείον τυχόν κίνητρα προς τον μισθωτή που εισπράχθηκαν, την αρχική εκτίμηση
για κόστη αποκατάστασης και αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιήθηκαν από τον μισθωτή, και εν συνεχεία
επιμετράται στο κόστος, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση. Η υποχρέωση από μισθώσεις, αρχικά
αναγνωρίζεται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης που ακόμη δεν έχουν
καταβληθεί.
Κατά συνέπεια, η σταθερή μέθοδος αναγνώρισης του εξόδου από λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17
αντικαθίσταται από την απόσβεση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού» και τον τόκο-έξοδο
της «υποχρέωσης από μισθώσεις». Η αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τους μισθωτές,
όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν απαιτείται για ορισμένες βραχυπρόθεσμης διάρκειας μισθώσεις και μισθώσεις
στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας. Επιπροσθέτως, ο λογιστικός χειρισμός για τους εκμισθωτές δεν επηρεάζεται
ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 16.
Σύμφωνα με την άσκηση της Εταιρείας, το ποσό που εκτιμάται ότι θα εγγραφεί ως δικαιώματα χρήσης και
υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 ανέρχεται σε Ευρώ 578.224, ενώ η εφαρμογή του
Δ.Π.Χ.Α. 16 την 1η Ιανουαρίου 2019 δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα Ιδία Κεφάλαια της Εταιρείας
και κατ’ επέκταση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας του 2019.


Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 2 «Παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών»: Ταξινόμηση και αποτίμηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών

Η τροποποίηση αναφέρεται α) στην επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και
διακανονίζονται σε μετρητά β) τη λογιστική τροποποιήσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών,
από παροχές που διακανονίζονται σε μετρητά σε παροχές που διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους και γ) την
ταξινόμηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται καθαρές από φορολογικές
κρατήσεις.
Συγκεκριμένα, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία παροχή που εξαρτάται από την αξία μετοχών και διακανονίζεται
σε μετρητά επιμετράται χρησιμοποιώντας την ίδια προσέγγιση με τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους. Επιπροσθέτως, διευκρινίζει ότι η υποχρέωση που σχετίζεται
με μία παροχή που εξαρτάται από την αξία μετοχών και διακανονίζεται σε μετρητά και τροποποιείται σε παροχή που
εξαρτάται από την αξία των μετοχών και διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους αποαναγνωρίζεται και η παροχή
που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους αναγνωρίζεται στην εύλογη
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αξία του συμμετοχικού τίτλου κατά την ημερομηνία τροποποίησης, ενώ η όποια διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας
στα αποτελέσματα.
Επιπλέον, μία παροχή που εξαρτάται από την αξία μετοχών, που διακανονίζεται μετά από τον παρακρατηθέντα
φόρο εκ μέρους του εργαζομένου (καθαρός διακανονισμός) ταξινομείται ως παροχή που εξαρτάται από την αξία των
μετοχών και διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους στο σύνολό της, υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή θα είχε
ούτως ή άλλως ταξινομηθεί με αυτό τον τρόπο, εάν δεν περιλάμβανε το στοιχείο του καθαρού διακανονισμού.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.


Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναταξινομήσεις από
ή στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2018.
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η μεταφορά ενός ακίνητου, συμπεριλαμβανομένου ενός ακινήτου υπό κατασκευή
ή ανάπτυξη, εντός ή εκτός των επενδύσεων σε ακίνητα, θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν συντελείται
αλλαγή στη χρήση του ακινήτου. Αυτή η αλλαγή στη χρήση πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει να
πληροί τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και θα πρέπει να τεκμηριώνεται καταλλήλως.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.


Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2014-2016

Οι βελτιώσεις ισχύουν για χρήσεις µε έναρξη από 01/01/2017 και 01/01/2018.
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων μέσω του κύκλου 2014-2016 των ετήσιων βελτιώσεων παρέχει
διευκρινήσεις σχετικές με το Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες»: Διευκρινίζεται ότι
κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, αμοιβαία κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες μπορούν να επιλέξουν να
επιμετρήσουν τις συμμετοχές τους σε συγγενείς εταιρείες ή κοινοπραξίες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Αυτή η επιλογή πραγματοποιείται χωριστά για κάθε συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.


Διερμηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 01/01/2018.
To Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 22 παρέχει τις απαιτήσεις αναφορικά με το ποια συναλλαγματική ισοτιμία θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα που περιλαμβάνουν προκαταβολές. Η διερμηνεία
αποσαφηνίζει ότι σε αυτή την περίπτωση η ημερομηνία συναλλαγής για τον καθορισμό της συναλλαγματικής
ισοτιμίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αρχική αναγνώριση του σχετικού στοιχείου ενεργητικού, εξόδου ή
εσόδου είναι η ημερομηνία της προκαταβολής, δηλαδή η ημερομηνία που η οικονομική οντότητα αρχικά αναγνώρισε
το μη χρηματικό στοιχείο ενεργητικού (προπληρωμένο έξοδο επόμενων χρήσεων) ή το μη χρηματικό στοιχείο
παθητικού (έσοδο επόμενων χρήσεων) που προέκυψε από την προκαταβολή του τιμήματος. Εάν υπάρχουν
πολλαπλές προκαταβολές δοθείσες ή ληφθείσες, η οικονομική οντότητα θα πρέπει να προσδιορίσει μία ημερομηνία
συναλλαγής για κάθε καταβολή ή είσπραξη.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
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Δ.Λ.Π. 19, Τροποποίηση – Τροποποίηση Προγράμματος, Περικοπή ή Διακανονισμός Ακίνητα (σε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν έχει υιοθετηθεί από την Ε.Ε.)

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι όταν μία αλλαγή σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών δηλαδή τροποποίηση,
περικοπή ή διακανονισμός πραγματοποιείται και απαιτείται επαναμέτρηση της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης
καθορισμένων παροχών, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αναθεωρημένες αναλογιστικές παραδοχές από την
επαναμέτρηση προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για την
υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, η τροποποίηση περιλαμβάνει διευκρινίσεις
αναφορικά με την επίδραση μιας τροποποίησης προγράμματος, περικοπής ή διακανονισμού στις απαιτήσεις για το
ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου.
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις Χρηματοοικονομικές
της Καταστάσεις.


Ετήσιες Βελτιώσεις των Δ.Π.Χ.Α. – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2019, δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.)

Οι βελτιώσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε διάφορα πρότυπα καθώς:
- Με τις τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού
Συμφωνίες», αποσαφηνίστηκε ο τρόπος με τον οποίο μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει την αύξηση της
συμμετοχής της σε μια από κοινού δραστηριότητα που πληροί τον ορισμό της επιχείρησης. Πιο
συγκεκριμένα, όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης η οποία θεωρείται από
κοινού δραστηριότητα, τότε η συναλλαγή αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σε στάδια
και ο αποκτών επαναμετρά το σύνολο της συμμετοχής που κατείχε προηγουμένως επί των στοιχείων
ενεργητικού και των υποχρεώσεων της από κοινού δραστηριότητας σε εύλογη αξία. Εν αντιθέσει, αν ένα
μέρος αποκτά από κοινού έλεγχο σε μια επιχείρηση η οποία θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, τότε η
συμμετοχή που κατείχε προηγουμένως δεν επαναμετράται.
-

Οι βελτιώσεις στο Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» διευκρίνισαν ότι όλες οι επιπτώσεις στο φόρο
εισοδήματος από μερίσματα, περιλαμβανομένων και των πληρωμών από χρηματοοικονομικά μέσα που
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην κατάσταση
συνολικών εσόδων ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το που είχε αναγνωριστεί η αρχική συναλλαγή ή το
γεγονός που δημιούργησε τα διανεμόμενα κέρδη που οδήγησαν στο μέρισμα.

-

Με τις τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισμού» αποσαφηνίστηκε ότι κάθε δανεισμός που
λήφθηκε αρχικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρούσε τις προϋποθέσεις, θα πρέπει
να αντιμετωπίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού όταν ουσιαστικά όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες
προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή του έχουν περατωθεί.
Οι βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι το Δ.Π.Χ.Α. 9 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα’, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων απομείωσης, έχει εφαρμογή στις μακροπρόθεσμες συμμετοχές στις συγγενείς και κοινοπραξίες οι
οποίες αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης της εταιρείας στη συγγενή ή κοινοπραξία αλλά δεν
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.
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Σύμφωνα με την τροποποίηση, τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών στις
συγγενείς και κοινοπραξίες ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 28 δε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά
την εφαρμογή των απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Α. 9, οι οποίες εφαρμόζονται στις εν λόγω μακροπρόθεσμες συμμετοχές
πριν από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κατανομή της ζημιάς και της απομείωσης κατά το Δ.Λ.Π. 28.
Οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν έχουν επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.


ΕΔΔ.Π.Χ.Α. 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Η διερμηνεία παρέχει διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και επιμέτρησης του
Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς φόρου εισοδήματος. Σε αυτή την
περίπτωση, η αναγνώριση και η επιμέτρηση των τρεχουσών ή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ή
υποχρεώσεων βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημιά), στη φορολογική βάση, σε μη
χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημίες, καθώς και φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικούς συντελεστές που
καθορίζονται εφαρμόζοντας την Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 23.
Σύμφωνα με τη διερμηνεία, κάθε αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμό φόρου εξετάζεται ξεχωριστά ή συνολικά ως ομάδα,
ανάλογα με το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την άρση της αβεβαιότητας και η οικονομική οντότητα θα
πρέπει να υποθέτει ότι μια φορολογική αρχή που έχει το δικαίωμα να εξετάσει χειρισμούς φόρων θα τους εξετάσει
και θα έχει πλήρη γνώση κάθε σχετικής πληροφορίας.
Αν μια οικονομική οντότητα καταλήξει ότι είναι πιθανό η φορολογική αρχή να αποδεχθεί έναν αβέβαιο χειρισμό
φόρου, θα πρέπει να προσδιορίσει τη λογιστική αντιμετώπιση των φόρων εισοδήματος σύμφωνα με αυτόν τον
χειρισμό φόρου. Αν καταλήξει ότι δεν είναι πιθανό ο χειρισμός να γίνει αποδεκτός, το αποτέλεσμα της αβεβαιότητας
στον λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος θα αποτυπωθεί στην περίοδο κατά την οποία έγινε ο προσδιορισμός
αυτός, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που προβλέπει καλύτερα την άρση της αβεβαιότητας (δηλαδή το πιο πιθανό
ποσό ή τη μέθοδο της αναμενόμενης αξίας).
Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις που έγιναν για την αναγνώριση και την επιμέτρηση αβέβαιων χειρισμών φόρων θα
πρέπει να επανεξετάζονται όποτε οι συνθήκες μεταβάλλονται ή προκύπτουν νέες πληροφορίες που επηρεάζουν τις
παραδοχές αυτές (π.χ. ενέργειες από τη φορολογική αρχή, στοιχεία ότι έχει λάβει μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση
με κάποιο παρόμοιο θέμα ή η λήξη του δικαιώματος της να εξετάσει έναν συγκεκριμένο χειρισμό φόρου).
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις Χρηματοοικονομικές
της Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις σε αναφορές σχετικά με το εννοιολογικό πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020, δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ε.Ε.)

Το Μάρτιο του 2018, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο Εννοιολογικό
Πλαίσιο. Το εν λόγω πλαίσιο αντικαθιστά την προηγουμένη μορφή η οποία εξεδόθη το 2010. Οι αναθεωρήσεις που
πραγματοποιήθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εισήγαγαν ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την
επιμέτρηση, επικαιροποιημένους ορισμούς αναφορικά με τα στοιχεία του Ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τα
κριτήρια αποαναγνώρισης, καθώς επίσης και διευκρινήσεις σχετικά με άλλα σημαντικά πεδία.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2020, δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.)

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις σχετικά με τον ορισμό της επιχείρησης σε
«Συνενώσεις Επιχειρήσεων» του Δ.Π.Χ.Α. 3 με σκοπό να βοηθήσει τις οικονομικές οντότητες να καθορίσουν αν το
σύνολο των αποκτώμενων δραστηριοτήτων και των στοιχείων του Ενεργητικού συνιστούν επιχείρηση ή όχι.
Αποσαφηνίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον ορισμό της επιχείρησης, καταργούν την αξιολόγηση για το εάν οι
συμμετέχοντες στην αγορά δύνανται να αντικαταστήσουν τα στοιχεία που λείπουν, προσθέτουν οδηγίες για να
βοηθήσουν τις οικονομικές οντότητες να αξιολογήσουν αν οι αποκτώμενες διαδικασίες θεωρούνται σημαντικές,
περιορίζουν τους ορισμούς της επιχείρησης και των εκροών της και εισάγουν έναν προαιρετικό έλεγχο σχετικά με
τη συγκέντρωση της εύλογης αξίας (fair value concentration test).
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π. 8: Ορισμός της έννοιας του Ουσιώδους Μεγέθους (Material) (σε
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020, δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.)

Οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και του Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές
Πολιτικές, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» αποσκοπούν στο να ευθυγραμμιστούν όλα τα πρότυπα με
τον ορισμό του Ουσιώδους Μεγέθους και να αποσαφηνίσουν συγκεκριμένες πτυχές αυτού. Ο νέος ορισμός αναφέρει
ότι «μια πληροφορία θεωρείται ουσιώδης αν η παράλειψή της, ανακρίβεια ή συγκάλυψή της αναμένεται να επηρεάσει
τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων γενικής χρήσης, βάσει των οποίων
παράσχουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση για μια συγκεκριμένη οικονομική οντότητα. Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν ότι το ουσιώδες μέγεθος (materiality) θα εξαρτάται από τη φύση και το μέγεθος της πληροφορίας.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.17 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών
Η Εταιρεία κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν τα αναφερόμενα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις αξιολογούνται συνεχώς με βάση την ιστορία
και προηγούμενη εμπειρία και άλλους παράγοντες, περιλαμβανομένων και προσδοκώμενων γεγονότων που
θεωρούνται λογικά υπό τις τρέχουσες συνθήκες.
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Η Εταιρεία εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ίδιες λογιστικές πολιτικές για την αναγνώριση και αποτίμηση των
υποχρεώσεών της από ασφαλιστήρια συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων πρόσκτησης) και
αντασφαλιστήρια συμβόλαια που κατέχει. Η Διοίκηση χρησιμοποίησε την κρίση της και δημιούργησε ένα σύνολο
λογιστικών πολιτικών για την αναγνώριση και αποτίμηση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της από ασφαλιστήρια
συμβόλαια που εκδόθηκαν και αντασφαλιστικές συμβάσεις που κατέχει, συμπεριλαμβανομένου του εκτεταμένου
ελέγχου επάρκειας, έτσι ώστε να παρέχονται οι πιο χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων της Εταιρείας.
Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων
Η εκτίμηση της τελικής υποχρέωσης που προκύπτει από ζημίες που καλύπτονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια
είναι η σημαντικότερη λογιστική εκτίμηση της Εταιρείας. Υπάρχουν αρκετές πηγές αβεβαιότητας που χρειάζεται να
ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της τελικής υποχρέωσης της Εταιρείας από τέτοιες περιπτώσεις.
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Το Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών αναθεωρείται συνεχώς. Γίνεται πρόβλεψη για το εκτιμώμενο τελικό κόστος όλων
των ζημιών που δεν έχουν κλείσει με αφαίρεση των ποσών που έχουν ήδη πληρωθεί, είτε αυτές σχετίζονται με
γεγονότα που συνέβηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, ή σε προηγούμενες χρήσεις και ανεξαρτήτως του αν έχουν
ή όχι δηλωθεί στην Εταιρεία. Οι ασφαλιστικές ζημίες αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις όταν υπάρχουν
ικανοποιητικές ενδείξεις ύπαρξής τους και το μέγεθός τους μπορεί να υπολογιστεί. Αν είναι γνωστή η ύπαρξη μιας
υποχρέωσης αλλά υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το τελικό της ποσό, γίνεται πρόβλεψη με βάση την προηγούμενη
εμπειρία από παρόμοιες περιπτώσεις. Ασφαλιστικές ζημίες μπορεί να αντιπροσωπεύουν είτε ένα ξεχωριστό ποσό,
είτε μια συνολική υποχρέωση σχετικά με μια κατηγορία εργασιών ή γεγονότων.
Λοιπές Προβλέψεις
Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για λοιπές νομικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας πλην εκκρεμών αποζημιώσεων
με βάση τις γνωματεύσεις των νομικών της συμβούλων σχετικά με το πιθανό ποσό εκροής σε περίπτωση αρνητικής
έκβασης των υποθέσεων.
Απομείωση της αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία εξακριβώνει ότι τα αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση έχουν υποστεί απομείωση όταν η εύλογη αξία
τους βρίσκεται για παρατεταμένη διάρκεια σημαντικά χαμηλότερα από την αξία κτήσης τους. Αυτή η εξακρίβωση
απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων. Ανάμεσα στους παράγοντες που συνεκτιμούνται για τέτοιες κρίσεις είναι και η κανονική
διακύμανση στην τιμή της μετοχής, η οικονομική υγεία της εκδότριας Εταιρείας, οι αποδόσεις του κλάδου,
τεχνολογικές αλλαγές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.
Απομείωση της αξίας των απαιτήσεων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων στο αναπόσβεστο κόστος
Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για απομείωση της αξίας των απαιτήσεων όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι
δεν πρόκειται να εισπραχθεί το σύνολο των απαιτήσεων που είναι απαιτητές στα πλαίσια των σχετικών συμβάσεων
που υπάρχουν. Σε κάθε ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης όλες οι καθυστερημένες και επισφαλείς
απαιτήσεις επανεκτιμούνται για να προσδιοριστεί το ύψος της πρόβλεψης. Δε διαγράφεται καμιά απαίτηση αν δεν
εξαντληθούν όλες οι νομικές και πρακτικές ενέργειες για την είσπραξή της.
Σε ότι αφορά τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία στο αναπόσβεστο κόστος, η εκτίμηση της Διοίκησης στηρίζεται στην
ανακτησιμότητα των ταμειακών ροών που συνδέονται με τη λειτουργία του περιουσιακού στοιχείου. Ο καθορισμός
των προσδοκώμενων μελλοντικών ροών που συνδέονται με το πάγιο στοιχείο και οι υποθέσεις υπολογισμού τους
επηρεάζουν την αξιολόγηση της λογιστικής αξίας του περιουσιακού αυτού στοιχείου.
Φόροι εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν
στις φορολογικές αρχές τόσο στην τρέχουσα χρήση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους και περιλαμβάνει τον
τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση καθώς και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενους φόρους. Η τελική
εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά, που έχουν καταχωρηθεί στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
3. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Κινδύνων
Το Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα και Γνωστοποιήσεις» εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη
βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η σημασία των χρηματοοικονομικών μέσων
για την οικονομική θέση της Εταιρείας.
Στη σημείωση αυτή περιλαμβάνονται αναλύσεις για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους παρακάτω
κινδύνους και τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων αυτών.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται
στις συνθήκες της αγοράς και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων έχει ανατεθεί στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο έχει την τελική ευθύνη για τη διαχείριση των ανωτέρω κινδύνων, υποβοηθούμενο
από την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και το Αναλογιστικό Τμήμα που αναφέρονται κατά τακτά χρονικά
διαστήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
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Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού (περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών προβλέψεων)
τα οποία εκτίθενται περισσότερο στους ανωτέρω κινδύνους έχουν ως εξής :
Xρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού
(Ποσά σε Ευρώ)

Λογιστική Αξία

Εύλογη Αξία

2018

2017

2018

2017

10.101.163

9.853.505

10.101.163

9.853.505

10.101.163

9.853.505

10.101.163

9.853.505

1.291.554

1.783.676

1.291.554

1.783.676

568.892

784.894

568.892

784.894

1.860.446

2.568.570

1.860.446

2.568.570

11.961.609

12.422.075

11.961.609

12.422.075

Στην εύλογη αξία:
Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίουΔιαθέσιμα προς πώληση

Στο αναπόσβεστο κόστος:
Σύνολο απαιτήσεων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

Xρηματοοικονομικά στοιχεία Παθητικού
(Ποσά σε Ευρώ)

Λογιστική Αξία

Εύλογη Αξία

2018

2017

2018

2017

7.241.896

7.749.049

7.241.896

7.749.049

932.861

1.491.497

932.861

1.491.497

8.174.757

9.240.546

8.174.757

9.240.546

Στο αναπόσβεστο κόστος:
Ασφαλιστικές Προβλέψεις
Λοιπές Υποχρεώσεις

Στις Ασφαλιστικές Προβλέψεις περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων οι οποίες, όπως
αναφέρεται σχετικά στις ακολουθούμενες πολιτικές, δεν προεξοφλούνται.
Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται περισσότερο η Εταιρεία είναι οι κάτωθι:
α)

Ασφαλιστικός κίνδυνος (3.1)

β)

Επιτοκιακός κίνδυνος (3.2)

γ)

Πιστωτικός κίνδυνος (3.3)

δ)

Κίνδυνος αγοράς (3.4)

ε)

Κίνδυνος ρευστότητας (3.5)

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο, δεδομένου ότι: α) το σύνολο των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού αποτιμώνται στο τοπικό νόμισμα (Ευρώ) και β) δεν έχει προβεί σε οιαδήποτε
συναλλαγή σε ξένο νόμισμα.
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3.1. Ασφαλιστικός Κίνδυνος
3.1.1 Γενικά
Τα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρεία καλύπτουν κινδύνους Νομικής Προστασίας. Η Εταιρεία εφαρμόζει
κατάλληλες πολιτικές για την αντιμετώπιση και διαχείριση των κινδύνων που πηγάζουν από τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια και έχουν να κάνουν κυρίως με τη διαδικασία ανάληψης κινδύνου και τη διαχείριση αποζημιώσεων καθώς
και με την ορθή πρόβλεψη των εκκρεμών αποζημιώσεων που περιλαμβάνεται στις ετήσιες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις.
Ασφαλιστικός Κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος ζημίας ή ο κίνδυνος δυσμενούς μεταβολής στην αξία των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων, λόγω ακατάλληλων παραδοχών κατά την τιμολόγηση και το σχηματισμό προβλέψεων.
Σε ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών συμβάσεων όπου η θεωρία της πιθανότητας εφαρμόζεται στην τιμολόγηση και
στην πρόβλεψη, ο κύριος κίνδυνος των ασφαλιστικών συμβάσεων είναι ότι οι πραγματικές ζημίες και οι
αποζημιώσεις μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό που περιλαμβάνεται στις προβλέψεις. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν
η συχνότητα ή / και η σφοδρότητα των ζημιών είναι μεγαλύτερη από αυτή που αρχικά είχε εκτιμηθεί.
Τα ασφαλιστικά γεγονότα είναι τυχαία και ο πραγματικός αριθμός των ζημιών και το ύψος των αποζημιώσεων μπορεί
να διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο από την καθιερωμένη εκτίμηση με βάση στατιστικές τεχνικές.
Η εμπειρία δείχνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το χαρτοφυλάκιο με παρόμοιες ασφαλιστικές συμβάσεις, τόσο μικρότερη
θα είναι η σχετική μεταβλητότητα του αναμενόμενου αποτελέσματος. Επιπρόσθετα, ένα περισσότερο διευρυμένο
χαρτοφυλάκιο είναι λιγότερο πιθανό να επηρεαστεί γενικά από μια αλλαγή σε ένα οποιοδήποτε υποσύνολο του
χαρτοφυλακίου. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει ασφαλιστική στρατηγική ανάληψης και με τις διάφορες κατηγορίες των
ασφαλιστικών προϊόντων της επιχειρεί να μειώσει την μεταβλητότητα του αναμενόμενου αποτελέσματος.
3.1.2 Έλεγχος επάρκειας των αποθεμάτων που συνδέονται με ασφαλιστήρια Νομικής Προστασίας
Το Δ.Π.Χ.Α. 4 απαιτεί τη διενέργεια ελέγχου για το αν οι αναγνωρισμένες ασφαλιστικές προβλέψεις (μείον τα μη
δουλευμένα έξοδα πρόσκτησης και τα σχετιζόμενα άϋλα στοιχεία Ενεργητικού) είναι επαρκή για την κάλυψη των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Στην περίπτωση όπου διαπιστώνεται υστέρηση
των προβλέψεων αυτών, σχηματίζεται ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων.
Για την εκτίμηση της επάρκειας των αποθεμάτων εκκρεμών αποζημιώσεων («φάκελο προς φάκελο» και IBNR)
εφαρμόσθηκαν ενδεδειγμένα αναλογιστικά μοντέλα συμβατά με το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας.
Οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν, καθώς και όλες οι επιμέρους παραδοχές αναλύονται λεπτομερώς στην
Αναλογιστική Έκθεση Τεχνικών Αποθεμάτων.
Για τον έλεγχο επάρκειας εφαρμόστηκαν μέθοδοι προβολής του συνολικού κόστους ζημιών, χρησιμοποιώντας
ιστορικά στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας, ομαδοποιημένα ανά έτος ατυχήματος και λαμβάνοντας υπόψη την
ετήσια μεταβολή κόστους. Οι κύριες αναλογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν την προβολή ζημιών
με τη χρήση τριγώνων, οι οποίες βασίζονται στην υπόθεση ότι οι σχέσεις αναλογίας που ίσχυσαν κατά το πρόσφατο
παρελθόν μεταξύ των ποσών συνολικών ζημιών (πληρωθεισών + εκκρεμών), θα επαναληφθούν και στο μέλλον.
3.1.3 Εκτίμηση τελικού κόστους αποζημιώσεων
Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται η εξέλιξη του συνολικού κόστους αποζημιώσεων, για κάθε έτος ζημίας.
Επιπρόσθετα, εμφανίζονται τα ποσά πληρωμών, ούτως ώστε να είναι ευδιάκριτος ο επιμερισμός του εκάστοτε
συνολικού κόστους σε πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και σε προβλέψεις μελλοντικών πληρωμών για
τις ζημίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
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Το εκτιμώμενο τελικό κόστος των ασφαλιστικών αποζημιώσεων γενικών κλάδων το οποίο υπολογίσθηκε με βάση
το έτος ζημιάς κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 αναλύεται ως εξής :

Έτος ζημιάς
Εκτιμώμενο τελικό κόστος

<=2013

2014

2015

2016

2017

1.769.257

433.465

450.196

670.827

896.778

Σύνολο πληρωμών μέχρι
σήμερα

306.641

94.082

103.599

169.361

291.236

Απόθεμα στη Χρηματ/κή
Θέση(+U.L.A.E.)

1.462.616

339.383

346.597

501.466

605.542

Στο τέλος του 2018

2018

Σύνολο

1.432.205 5.652.728
150.077

1.114.996

1.282.129 4.537.732

Το εκτιμώμενο τελικό κόστος των ασφαλιστικών αποζημιώσεων γενικών κλάδων το οποίο υπολογίσθηκε με βάση
το έτος ζημιάς (συμπεριλαμβανομένου ΙΒΝR) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 αναλύεται ως εξής:

Έτος ζημιάς
Εκτιμώμενο τελικό κόστος

<=2012

2013

2014

2015

2016

2017

Σύνολο

2.477.477

535.399

577.909

597.190

887.091

746.189

5.821.255

Σύνολο πληρωμών μέχρι
σήμερα

451.058

97.548

115.724

150.885

272.518

141.714

1.229.447

Απόθεμα στη Χρηματ/κή
Θέση(+U.L.A.E.)

2.026.420

437.851

462.185

446.305

614.573

604.475

4.591.808

Στο τέλος του 2017

3.2 Επιτοκιακός Κίνδυνος
Ο Επιτοκιακός Κίνδυνος επηρεάζει σημαντικά τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της Χρηματοοικονομικής
Θέσης της Εταιρείας. Ο κίνδυνος επιτοκίου αναφέρεται στις μεταβολές των μελλοντικών ταμειακών ροών των
χρηματοοικονομικών στοιχείων εξαιτίας των διακυμάνσεων στα επιτόκια.
Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την παρούσα αξία των αναμενόμενων ροών από
μια επένδυση ή μία υποχρέωση.
Η Εταιρεία παρακολουθεί τις επιπτώσεις του επιτοκιακού κινδύνου εξετάζοντας την διάρκεια του χαρτοφυλακίου
χρεογράφων του καθώς και των σχετικών του υποχρεώσεων σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις αγορές χρήματος
και επενδύει το χαρτοφυλάκιο της σε ομόλογα σταθερού επιτοκίου με διάρκεια αντίστοιχη των σχετικών
υποχρεώσεων.
Αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία εισοδήματος, οι πίνακες που ακολουθούν παραθέτουν τα μέσα πραγματικά
επιτόκια τους κατά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης και τις περιόδους λήξης ή επανεκτίμησης.
Έντοκες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν υπάρχουν.
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Κατά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης το προφίλ των έντοκων χρηματοοικονομικών μέσων της
Εταιρείας ήταν:
2018
Κυμαινόμενου
Σταθερού
επιτοκίου
επιτοκίου

Μέσο
επιτόκιο

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση

0

10.101.163

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

0

568.892

0

10.670.055

Σύνολο

1,64%

10.101.163

-

568.892
10.670.055

2017
Κυμαινόμενου
επιτοκίου
Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

Σταθερού
επιτοκίου

Μέσο
επιτόκιο

0
0

9.853.505
784.894

0

10.638.399

Σύνολο

2,01%
-

9.853.505
784.894
10.638.399

Το μέσο επιτόκιο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων αυτών κατά την χρήση 2018 ήταν αμελητέο.
Ανάλυση ευαισθησίας εύλογης αξίας
Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού που να αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων. Επίσης, η Εταιρεία δεν έχει παράγωγα (συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων) που να χαρακτηρίζει ως
μέσα αντιστάθμισης λογιστικού μοντέλου αντιστάθμισης εύλογης αξίας. Επομένως, μία αλλαγή των επιτοκίων κατά
την ημερομηνία Χρηματοοικονομικής Θέσης δεν θα επηρέαζε τα αποτελέσματα. Σε σχέση με τα αξιόγραφα
επενδυτικού χαρτοφυλακίου μία αύξηση κατά 100 μονάδες βάσης (bps) των επιτοκίων θα αύξανε ή θα μείωνε τα
Ίδια Κεφάλαια ως εξής:
+100bps
2018
Xρηματοοικονομικά στοιχεία

-190.851

-100bps
2017
-186.181

2018
198.630

2017
-186.181

Τ α χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν Αξιόγραφα

3.3 Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο Πιστωτικός Κίνδυνος για την Εταιρεία συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει
στην Εταιρεία οικονομική ζημία λόγω πιθανής αθέτησης οικονομικών του υποχρεώσεων και σχετίζεται κυρίως με
αντασφαλιστικά υπόλοιπα, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και χρεόγραφα. Οι ασφαλιζόμενοι όπως επίσης και οι
οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία (Δίκτυα Πώλησης-Διαμεσολαβούντες) μπορεί να μην δύνανται να καταβάλουν τα
ποσά ασφαλίστρων που είναι απαιτητά.
Όσον αφορά τις Απαιτήσεις από Ασφάλιστρα και τις Λοιπές Απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο Σύνολο
Απαιτήσεων, δεν υπάρχει για τις κατηγορίες αυτές πιστοποιημένη πιστοληπτική ικανότητα που να παρέχεται από
διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ωστόσο η Εταιρεία έχει θεσπίσει ικανοποιητικές διαδικασίες
παρακολούθησης των απαιτήσεων από ασφάλιστρα με σκοπό τη μείωση του κινδύνου. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και
Ισοδύναμα αυτών τηρούνται σε συστημικές τράπεζες καθώς και σε υποκάταστημα τραπεζικού ιδρύματος που δεν
έχει έδρα στην Ελλάδα. Στα Ταμειακά Διαθέσιμα δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση κινδύνου λόγω του ύψους
των σχετικών κονδυλίων.
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Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον
Πιστωτικό Κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση στον Πιστωτικό Κίνδυνο κατά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης
ήταν:
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

2017

10.101.163

9.853.505

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα

430.914

515.628

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις

451.778

551.710

Λοιπές απαιτήσεις

408.862

716.338

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα

568.892

784.894

11.961.609

12.422.075

Αξιογραφα διαθέσιμα προς πώληση

Συνολικός Πιστωτικός Κίνδυνος

Εκτός από τους χρεώστες ασφαλίστρων και τις λοιπές απαιτήσεις, όλες οι ανωτέρω κατηγορίες χρηματοοικονομικών
μέσων είναι μη ληξιπρόθεσμες.
2018
(Ποσά σε Ευρώ)
<180 ημέρες

181 έως 360 ημέρες

>360 ημέρες

Σύνολο

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα και
συνδεδεμένες επιχειρήσεις

877.968

4.724

0

882.692

Λοιπές απαιτήσεις

405.786

3.076

0

408.862

1.283.754

7.800

0

1.291.554

<180 ημέρες

181 έως 360 ημέρες

>360 ημέρες

Σύνολο

1.067.338

0

0

1.067.338

700.096

4.567

11.675

716.338

1.767.434

4.567

11.675

1.783.676

Σύνολο

2017
Απαιτήσεις από ασφάλιστρα και
συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη συγκέντρωση κινδύνων ανά γεωγραφικό χώρο διότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο
σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Παρατίθεται παρακάτω η πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων και των αμοιβαίων κεφαλαίων, βάσει της
αξιολόγησης που παρέχεται από την MEAG η οποία στηρίζεται στους οίκους αξιολόγησης S & P και MOODY’S:
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Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών αφορούν καταθέσεις σε Ελληνικές Τράπεζες με πιστοληπτική
διαβάθμιση Caa2 από τον oίκο Moody’s και σε υποκατάστημα ξένης Τράπεζας με πιστοληπτική διαβάθμιση Aa3.
Η Εταιρεία περιορίζει την έκθεσή της σε πιστωτικούς κινδύνους επενδύοντας μόνο σε άμεσα ρευστοποιήσιμα
χρεόγραφα από αντισυμβαλλόμενους που έχουν αυξημένο βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας. Δεδομένων αυτών
των υψηλών βαθμών πιστοληπτικής ικανότητας, η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει φαινόμενο αθέτησης
πληρωμών για τις επενδύσεις αυτές.
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.16, η Εταιρεία θα κάνει χρήση της τροποποίησης και θα ξεκινήσει την εφαρμογή
του Δ.Π.Χ.Α. 9 την 1η Ιανουαρίου 2022 ταυτόχρονα με το Δ.Π.Χ.Α. 17.
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ορισμένες πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με το εάν τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 πληρούν τον ορισμό των «Ταμειακών ροών που
είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων». Οι συμβατικές ταμειακές ροές των εν λόγω χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου
υπολοίπου («SPPI» κριτήριο), εξαιρουμένων των περιουσιακών στοιχείων που διακρατούνται για διαπραγμάτευση
ή / και τυγχάνουν διαχείρισης και η απόδοσή τους αξιολογείται σε επίπεδο εύλογης αξίας.

SPPI Κριτήριο Συμμορφούμενα
στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση
Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

SPPI Κριτήριο – Μη
Συμμορφούμενα
στοιχεία

SPPI Κριτήριο - Δεν
εφαρμόζεται

2018

2017

2018

2017

2018

2017

-

-

-

-

568.892

784.894

10.101.163

9.853.505

-

-

-

-

10.101.163

9.853.505

-

-

568.892

784.894

3.4 Κίνδυνος Αγοράς
Ο Κίνδυνος Αγοράς αφορά τον κίνδυνο ζημίας που προκύπτει από δυσμενείς εξελίξεις στην τιμή ή στη
μεταβλητότητα που παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών και εμπορευμάτων. Ζημίες
είναι δυνατόν να προκύψουν και από το χαρτοφυλάκιο και κατά τη διαχείριση των στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού.
Ο κίνδυνος αγοράς του χαρτοφυλακίου μετράται με τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk-VaR). Η
μεθοδολογία υπολογισμού της Αξίας σε Κίνδυνο εκτιμά τη μέγιστη δυνητική μείωση στην καθαρή τρέχουσα αξία του
χαρτοφυλακίου που μπορεί να συμβεί σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα και για ένα συγκεκριμένο επίπεδο
εμπιστοσύνης, που δεν μπορεί όμως να καλύψει εκτίμηση οικονομικών απωλειών που μπορεί να προκύψει από
εξαιρετικά ασυνήθιστες μεταβολές. Η Εταιρεία δεν κατέχει παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.
3.5 Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά ενδεχόμενη αδυναμία της Εταιρείας να χρηματοδοτήσει περιουσιακά στοιχεία ή να
εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της σε εύλογο χρονικό διάστημα ή ενδεχόμενο εξαναγκασμό της Εταιρείας να
πωλήσει περιουσιακά της στοιχεία με μεγάλη ζημία.
Η Εταιρεία αναλύει τόσο την έλλειψη ρευστότητας, όσο και την υπερβάλλουσα ρευστότητα, και διαχειρίζεται τον
κίνδυνο ρευστότητας επενδύοντας σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής ρευστότητας. Για αυτόν τον λόγο έχουν
υιοθετηθεί κριτήρια ρευστότητας ώστε να διασφαλίζεται ότι:
• Η εκπλήρωση προγραμματισμένων υποχρεώσεων μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή.
• Οι διακυμάνσεις στις υποχρεώσεις καταβολής αποζημιώσεων μπορούν να αντιμετωπιστούν.
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Στους παρακάτω πίνακες αναλύεται η ωρίμανση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, καθώς και
η εκτιμώμενη ανακτησιμότητα ή τακτοποίηση των απαιτήσεων.
Ανακτησιμότητα Απαιτήσεων
(Ποσά σε Ευρώ)
2018
Μέχρι ένα έτος

1-3 έτη

3-8 έτη

Πάνω από 8 έτη

Σύνολο

3.954.255

2.719.206

3.427.702

0

10.101.163

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα

882.692

0

0

0

882.692

Λοιπές απαιτήσεις

375.729

33.133

0

0

408.862

Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα

568.892

0

0

0

568.892

5.781.568

2.752.339

3.427.702

0

11.961.609

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση

Σύνολο

2017
Μέχρι ένα έτος

1-3 έτη

3-8 έτη

Πάνω από 8 έτη

Σύνολο

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση

2.385.531

5.656.473

1.811.501

0

9.853.505

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα

1.067.338

0

0

0

1.067.338

Λοιπές απαιτήσεις

688.201

28.137

0

0

716.338

Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα

784.894

0

0

0

784.894

4.925.964

5.684.610

1.811.501

0

12.422.075

Σύνολο

Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνεται ποσό εγγύησης για μίσθωση ακινήτων ύψους Ευρώ 26.590 (2017: 28.137
Ευρώ).

Ληκτότητα Υποχρεώσεων
(Ποσά σε Ευρώ)
2018
Μέχρι ένα έτος

1-3 έτη

3-8 έτη

Πάνω από 8 έτη

Σύνολο

Τεχνικές Ασφαλιστικές Προβλέψεις
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
επιχειρήσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις

4.086.502

1.808.608

1.294.108

52.677

7.241.896

48.961
883.900

0
0

0
0

0
0

48.961
883.900

Σύνολο

5.019.363

1.808.608

1.294.108

52.677

8.174.757

2017
Τεχνικές Ασφαλιστικές Προβλέψεις
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
επιχειρήσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο

Μέχρι ένα έτος

1-3 έτη

3-8 έτη

Πάνω από 8 έτη

Σύνολο

4.313.112

1.742.067

1.639.678

54.192

7.749.049

183.198

0

0

0

183.198

1.308.299
5.804.609

0
1.742.067

0
1.639.678

0
54.192

1.308.299
9.240.546
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4. Δουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα
Τα δουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ως
εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα
Μεταβολή αποθέματος μη δουλευμένων ασφαλίστρων
Δουλευμένα Ασφάλιστρα
Δικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών
εργασιών
Σύνολο Δουλευμένων Ασφαλίστρων και συναφών εσόδων

2018

2017

7.030.440

7.726.836

452.599

-18.131

7.483.039

7.708.706

766.603

954.122

8.249.642

8.662.827

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει αντασφαλιστικές συμβάσεις με αντασφαλιστές για εκχώρηση κινδύνου και επομένως
τα μικτά και καθαρά ασφάλιστρα αφορούν το ίδιο ποσό.

5. Έσοδα επενδύσεων
Τα Έσοδα Επενδύσεων αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

2017

165.607

198.533

165.607

198.533

443

3.197

443

3.197

166.050

201.730

2018

2017

Διάφορα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών

7.990

11.255

Έσοδα από ενοίκια (υπεκμίσθωση)

2.705

2.652

Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων

4.000

0

Λοιπά

439.771

19.211

Σύνολο Λοιπών Εσόδων

454.467

33.118

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων
Έσοδα από ομόλογα

Λοιπές επενδύσεις
Τόκοι καταθέσεων και λοιποί πιστωτικοί τόκοι

Σύνολο Εσόδων Επενδύσεων

6. Λοιπά έσοδα
Τα Λοιπά Έσοδα αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

Τα Λοιπά ‘Εσοδα αφορούν κυρίως αναστροφή προβλέψεων για Επισφαλείς Απαιτήσεις.
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7. Αποζημιώσεις ασφαλισμένων
Οι Αποζημιώσεις Ασφαλισμένων αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

/2017

-1.114.996

-1.229.447

54.076

1.034.334

-1.060.920

-195.113

2018

2017

Πρωτασφαλίσεις

-1.540.130

-1.907.210

Αντασφαλίσεις

-2.340.004

-2.805.696

-230.708

181.214

324.947

-13.611

-3.785.895

-4.545.303

2018

2017

-1.881.279

-2.307.069

-591.547

-583.341

-4.122

-1.464

-424.038

-442.208

-67.616

-76.494

-2.968.602

-3.410.576

2018

2017

-1.347.634

-1.451.341

-58.992

-67.633

-433.000

-461.312

Αποζημιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία

-24.690

-253.124

Παροχές στο προσωπικό

-16.963

-73.660

-1.881.279

-2.307.069

Πληρωθείσες αποζημιώσεις
Μεταβολή εκκρεμών αποζημιώσεων
Σύνολο αποζημιώσεων ασφαλισμένων
8. Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής
Οι Δουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

Μεταβολή εξόδων πρόκτησης (πρωτασφαλίσεων)
Μεταβολή εξόδων πρόκτησης (αντασφαλίσεων)

9. Εξοδα διοίκησης και διάθεσης
Τα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Φόροι/Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο έξοδων διοίκησης και διάθεσης
Οι Αμοιβές και τα Έξοδα Προσωπικού αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Μισθοδοσία
Παρεπόμενες αποδοχές
Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης

Σύνολο αμοιβών και εξόδων προσωπικού

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 ήταν 43 άτομα. (2017:43 άτομα).
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10. Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

2017

-163.865

-169.376

-3.008

-3.386

-166.873

-172.762

2018

2017

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

0

-136.134

Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων

0

-6.000

Λοιπά

-104.900

-231.029

Σύνολο λοιπών εξόδων

-104.900

-373.163

Απόσβεση ομολόγων
Κόστος τόκων αναλογιστικής μελέτης
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

11. Λοιπά έξοδα
Τα Λοιπά Έξοδα αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

12. Φόρος εισοδήματος
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι
δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για
φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές
δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου τη στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές
φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό κερδών των πέντε επομένων χρήσεων που ακολουθούν τη
χρήση που αφορούν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού φορολογικού νόμου ο συντελεστής φόρου
εισοδήματος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ήταν 29%, όπως και την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009. Ο έλεγχος για τις χρήσεις
2010-2013 περαιώθηκε βάσει της ΠΟΛ 1208/2017. Η Εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικά φορολογικής
συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη από τον τακτικό ελεγκτή της για κάθε χρήση από το 2011 έως και το 2017
σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία. Ο έλεγχος για τη χρήση 2018 είναι ακόμη σε εξέλιξη.
Επιπρόσθετα, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές μπορεί να επιλέξουν την
Εταιρεία για φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν σε εταιρίες που έλαβαν πιστοποιητικά
φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή, οι Ελληνικές
φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα επιλέξουν,
λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης. Η Εταιρεία δεν
έχει λάβει καμία εντολή ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τις ανέλεγκτες χρήσεις. Η Εταιρεία δεν αναμένει να
προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο ελέγχου των Ελληνικών φορολογικών αρχών.
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O φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων για τη χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2018 αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

2017

-186.793

-306.278

Διαφορές προηγουμένων χρήσεων

106.578

0

Αναβαλλόμενος φόρος

-65.134

34.248

-145.350

-272.030

2018

2017

782.968

200.757

29%

29%

-227.061

-58.220

32.561

-230.653

Επίδραση από αλλαγή φορολογικών συντελεστών

-34.530

0

Διαφορές φόρου προηγούμενων χρήσεων (έσοδο)

106.578

0

Λοιπές διαφορές

-22.898

16.843

-145.350

-272.030

Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής

29%

29%

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής

19%

136%

Τρέχων φόρος

Σύνολο

Κέρδη πρό φόρων
Συντελεστής φόρου εισοδήματος
Φόρος με βάση τον εφαρμοστέο φορολογικό συντελεστή
Επίδραση μη εκπιπτόμενων δαπανών

Φόρος Εισοδήματος στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
χρήσης

2018

2017

-186.793

-306.278

153.037
28.858
-4.898

15.610
376.696
31.054
117.082

2018

2017

117.082

42.214

-186.793

-306.278

(Εισπράξεις)/Πληρωμές περιόδου

-68.327

381.146

Διαφορές φόρου προηγούμενης χρήσης

106.578

0

Λοιπές διαφορές

26.562

0

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

-4.898

117.082

Φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης
Διαφορές φόρου προηγ.χρήσης
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους
Παρακρατηθέντες φόροι
Σύνολο (σημ. 25-18)
Η κίνηση του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής:

Υπόλοιπο αρχή έτους
Νέος φόρος εισοδήματος
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο
προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογιζόμενη επί του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης σε ποσοστό
100%. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται
στην Εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενης χρήσης αναγνωρίζεται
κατά την καταβολή της και την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

13. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Τα Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας και η κίνησή τους για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2018 αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Βελτιώσεις σε
μισθωμένα ακίνητα
τρίτων
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/1/2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31/12/2017

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

48.043
10.459
58.502

3.676
0
3.676

635.880
11.129
647.009

687.599
21.589
709.188

58.502
0

3.676
57.694

647.009
12.299

709.188
69.993

0
58.502

0
61.370

-3.172
656.137

-3.172
776.010

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1/1/2017
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2017

-40.452
-8.349
-48.801

-1.182
-565
-1.747

-348.095
-67.580
-415.676

-389.729
-76.494
-466.223

Υπόλοιπο 1/1/2018
Πωλήσεις & Διαγραφές
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2018

-48.801
0
-2.214
-51.015

-1.747
0
-2.463
-4.210

-415.676
1.202
-62.939
-477.413

-466.223
1.202
-67.616
-532.638

9.702
7.487

1.930
57.160

231.334
178.724

242.965
243.371

Υπόλοιπο 1/1/2018
Προσθήκες
Πωλήσεις - διαγραφές προσαρμογές
Υπόλοιπο 31/12/2018

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018

Οι παραπάνω αποσβέσεις περιόδου περιλαμβάνονται στο κονδύλι Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης της Κατάστασης
Συνολικού Εισοδήματος.
Οι βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα τρίτων, τα μεταφορικά μέσα και τα έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός εμφανίζονται
στην αξία κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις.
Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν έχει συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με τους κανόνες του Δ.Λ.Π. 16 – Ενσώματες ακινητοποιήσεις η Εταιρεία προέβει σε εξέταση των ενδείξεων
απομείωσης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Από την εξέταση αυτή δεν προέκυψε αναγκαιότητα για
προσαρμογή στην αναπόσβεστη αξία, στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους.
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14. Επενδύσεις σε ακίνητα
Η κίνηση των επενδύσεων σε ακίνητα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Yπόλοιπο έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2017

143.000

Προσαρμογή σε εύλογες αξίες

-6.000

Υπόλοιπο λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2017

137.000

Yπόλοιπο έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2018

137.000

Προσαρμογή σε εύλογες αξίες

4.000

Υπόλοιπο λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2018

141.000

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με τη μέθοδο των συγκριτικών στοιχείων. Η εύλογη
αξία εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εκτιμητή (REDVIS Ltd). Η μελέτη εκτίμησης πραγματοποιήθηκε με
ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017. Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ένα
οικόπεδο στην περιοχή των Χανίων Κρήτης. Η Εταιρεία προτίθεται να μισθώσει ή να πωλήσει το οικόπεδο σε τρίτους
στο εγγύς μέλλον, εφ' όσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Η Εταιρεία προβαίνει σε επανέλεγχο της εύλογης αξίας σε
ετήσια βάση, με βάση τα συγκριτικά στοιχεία αγοράς.

15. Αναβαλλόμενη φορολογία
Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογίας της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2018 και
την 31η Δεκεμβρίου 2017 έχει ως ακολούθως:
Αναγνώριση
στην
Κατασταση
Συνολικού
Εισοδήματος

Αναγνώριση
απευθείας
στα Ιδια
Κεφάλαια

54.970
290.886
173.326

-10.025
-24.422
-29.968

1.216
0
0

46.161
266.464
143.358

519.182

-64.415

1.216

455.983

-13.272
-5.226

0
-720

3.699
0

-9.573
-5.946

-18.498

-720

3.699

-15.519

500.684

-65.134

4.915

440.465

Υπόλοιπο
έναρξης
01/01/2018
Υποχρεώσεις παροχών προς το
προσωπικό
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Λοιπές προβλέψεις
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους
φόρους
Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση
Επενδύσεις σε ακίνητα
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους
φόρους
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις

Υπόλοιπο
λήξης
31/12/2018
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Αναγνώριση
στην
Κατασταση
Συνολικού
Εισοδήματος

Αναγνώριση
απευθείας
στα Ιδια
Κεφάλαια

61.412
315.201
112.200

-4.304
-24.315
61.126

-2.138
0
0

54.970
290.886
173.326

488.812

32.508

-2.138

519.182

-31.709
-6.966

0
1.740

18.437
0

-13.272
-5.226

-38.675

1.740

18.437

-18.498

450.137

34.248

16.299

500.684

Υπόλοιπο
έναρξης
01/01/2017
Υποχρεώσεις παροχών προς το
προσωπικό
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Λοιπές προβλέψεις
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους
φόρους
Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση
Επενδύσεις σε ακίνητα
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους
φόρους
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις

Υπόλοιπο
λήξης
31/12/2017

Με βάση τις λογιστικές αρχές της Εταιρείας και τις εκτιμήσεις των μελλοντικών φορολογητέων κερδών, οι ανωτέρω
απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους που αφορούν προσωρινές φορολογικά εκπεστέες διαφορές, είναι
ανακτήσιμες. Ο βασικός φορολογικός συντελεστής για τις Ανώνυμες Εταιρείες στην Ελλάδα για τη διαχειριστική
χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε 29% (2017: 29%). Σύμφωνα με το άρθρο 23 του πρόσφατου
Νόμου 4579, που ψηφίσθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, οι φορολογικοί συντελεστές των κερδών από επιχειρηματική
δραστηριότητα των νομικών προσώπων, μειώνονται σταδιακά κατά 1% ανά έτος, ως ακολούθως: 28% για το
φορολογικό έτος 2019, 27% για το φορολογικό έτος 2020, 26% για το φορολογικό έτος 2021 και 25% για το
φορολογικό έτος 2022 και εφεξής. Η εκτίμηση της αναβαλλόμενης φορολογίας έλαβε υπόψη τις προβλέψεις του
νέου νόμου.
16. Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Τα Αξιόγραφα Διαθέσιμα προς Πώληση για κάθε περίοδο αναφοράς αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

2017

Κρατικά ομόλογα – εισηγμένα

5.054.398

6.341.896

Εταιρικά ομόλογα – εισηγμένα

5.046.765

3.511.609

10.101.163

9.853.505

Σύνολο

Στα αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση περιλαμβάνονται αλλοδαπά κρατικά και εταιρικά ομόλογα σταθερού
επιτοκίου, τα οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε χρηματιστηριακή αγορά. Κατηγοριοποιούνται τόσο στο 2018
όσο και το 2017 σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 13 στο επίπεδο 1 στο σύνολό τους.
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H κίνηση των αξιογράφων διαθέσιμων προς πώληση για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2018 έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Αξία αξιογράφων 1/1/2018

9.853.505

Αγορές

2.776.835

Πωλήσεις και λήξεις

-2.355.000

Απόσβεση ομολόγων

-163.865

Αποτιμήσεις σε καθαρή θέση

-10.311

Αξία αξιογράφων 31/12/2018

10.101.163

Αξία αξιογράφων 1/1/2017

10.072.874

Αγορές

2.278.585

Πωλήσεις και λήξεις

-2.265.000

Απόσβεση ομολόγων

-169.376

Αποτιμήσεις σε καθαρή θέση

-63.577

Αξία αξιογράφων 31/12/2017

9.853.505

17. Απαιτήσεις από ασφάλιστρα
Οι Απαιτήσεις από Ασφάλιστρα και οι απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες για κάθε περίοδο αναφοράς
αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

2017

Απαιτήσεις από πρωτασφάλιστρα

562.943

913.014

Απαιτήσεις από αντασφάλιστρα

113.378

210.743

-245.407

-608.129

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (σημ. 19)

451.778

551.710

Σύνολο χρεωστών ασφαλίστρων

882.692

1.067.338

Συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης

Η κίνηση των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης από ασφάλιστρα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2018 έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Πρόβλεψη απομείωσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2017
Αναστροφή πρόβλεψης

-822.807
214.678

Πρόβλεψη απομείωσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017

-608.129

Πρόβλεψη απομείωσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2018

-608.129

Αναστροφή πρόβλεψης
Πρόβλεψη απομείωσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018

362.722
-245.407
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18. Λοιπές απαιτήσεις
Οι Λοιπές Απαιτήσεις για κάθε περίοδο αναφοράς αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

2017

Επισφαλείς και επίδικες λοιπές απαιτήσεις

974.320

982.707

Χρεώστες διάφοροι

193.094

250.836

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες

125.836

252.799

Δουλευμένοι τόκοι ομολόγων

90.765

108.905

Έξοδα επόμενων χρήσεων

11.750

6.136

-986.903

-1.003.056

Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο (σημ.12)

0

117.082

Λοιπά

0

928

408.862

716.338

Συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων
Οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και άτοκες.

Η κίνηση των σωρευμένων ζημιών απομείωσης από λοιπές απαιτήσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2018 έχει ως εξής:

(Ποσά σε Ευρώ)
Πρόβλεψη απομείωσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2017

-807.496

Πρόβλεψη χρήσης

-195.560

Πρόβλεψη απομείωσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017

-1.003.056

Πρόβλεψη απομείωσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2018

-1.003.056

Αναστροφή πρόβλεψης
Πρόβλεψη απομείωσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018

16.153
-986.903

19. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Ως συνδεμένα μέρη της Εταιρείας, θεωρούνται οι εταιρείες του Ομίλου ERGO και Munich Re, μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων Μερών». Η Εταιρεία ανήκουσα
στον Όμιλο ERGO και Munich Re παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της στις εταιρείες
που αποτελούν τον Όμιλο με όρους συνεργασίας που δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς από τους συνήθης
εφαρμοζόμενους όρους που ισχύουν για τις μη συνδεμένες επιχειρήσεις. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεμένα
με αυτήν μέρη και οι προκύπτουσες απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν ως κατωτέρω:
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α) Υπόλοιπα με εταιρείες του ΟΜΙΛΟΥ ERGO
(Ποσά σε Ευρώ)
Απαιτήσεις
(σημ. 17)
Υποχρεώσεις (σημ. 25)

2018
451.778
-48.961

2017
551.710
-183.198

2018
763.759
-1.522.305

2017
7.808
-1.595.387

β) Συναλλαγές με εταιρείες του ΟΜΙΛΟΥ ERGO
(Ποσά σε Ευρώ)
Έσοδα
Έξοδα

Οι συναλλαγές αφορούν κυρίως εταιρείες του Ομίλου (ERGO Ασφαλιστική Α.Ε. – έσοδα από αντασφαλιστικές
προμήθειες Ευρώ 763.758, προμήθειες και λοιπές υπηρεσίες Ευρώ 1.483.107), καθώς και την μητρική εταιρεία.
Συναλλαγές με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Διοίκησης (ομοίως και κατά την 1η Ιανουαρίου 2018). Οι συνολικές μικτές απολαβές των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης ανήλθαν για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 σε Ευρώ
125.000 (2017: Ευρώ 619.378).
20. Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Το Ταμείο και τα Ταμειακά Ισοδύναμα για κάθε περίοδο αναφοράς αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

2017

7.003

5.646

Καταθέσεις όψεως

561.889

779.248

Σύνολο ταμείου και ταμειακών ισοδύναμων

568.892

784.894

Ταμείο

Τα λογιστικά υπόλοιπα του ταμείου και των ταμειακών ισοδυνάμων προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους κατά την
31η Δεκεμβρίου 2018.
21. Μετοχικό κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε Ευρώ 210.849 και διαιρείται σε
70.283 κοινές μετοχές (2018: Ευρώ 210.849 και 70.283 κοινές μετοχές), ονομαστικής αξίας Ευρώ 3 (σε απόλυτο
ποσό) ανά μετοχή. Κύριος μέτοχος της Εταιρείας είναι η ERGO Versicherung AG που εδρεύει στο Düsseldorf της
Γερμανίας. Δεν υπήρχαν κινήσεις κατά την τρέχουσα χρήση.
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22. Αποθεματικά
Τα Αποθεματικά για κάθε περίοδο αναφοράς αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

2017

Τακτικό αποθεματικό

937.402

937.402

Αποθεματικά καταστατικού

721.833

721.833

Έκτακτα αποθεματικά

259.150

259.150

2.404

2.404

206.902

206.902

25.880

32.493

-29.945

-24.140

2.123.626

2.136.044

Αποθεματικά φορολογηθέντα κατά άρθρο 8 Ν.2579/1998
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο
Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας αξιογράφων διαθέσιμων προς
πώληση
Αποθεματικό από αναλογιστικές ζημίες
Σύνολο αποθεματικών
Τακτικό αποθεματικό

Ο σχηματισμός του Τακτικού Αποθεματικού έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπου προβλέπεται
ότι το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών ετησίων κερδών διατίθεται προς σχηματισμό Τακτικού
Αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει όταν το εν λόγω αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτον του μετοχικού
κεφαλαίου. Το ανωτέρω αποθεματικό δε δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας. Για το
2018, η Εταιρεία δεν σχημάτισε επιπλέον ποσό Τακτικού Αποθεματικού, διότι αυτό έχει ήδη υπερβεί το ένα τρίτον
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποθεματικά καταστατικού
Τα αποθεματικά καταστατικού σχηματίστηκαν σύμφωνα με ειδική διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας.
Έκτακτα αποθεματικά
Τα Έκτακτα Αποθεματικά έχουν σχηματισθεί στο παρελθόν με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Εταιρείας. Μπορούν να διανεμηθούν στους μετόχους της Εταιρείας χωρίς πρόσθετη φορολόγηση μετά από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Αποθεματικά φορολογηθέντα κατά άρθρο 8 του Ν.2579/1998
Τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατά το άρθρο 8 του Ν. 2579/1998 προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 2579/1998.
Με βάση την Ελληνική ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, αυτά τα αποθεματικά εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος.
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο
Τα ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία είναι ειδικώς φορολογηθέντα
στην πηγή τους. Τα συγκεκριμένα αποθεματικά δεν είναι φορολογητέα, καθώς με βάση την Ελληνική φορολογική
νομοθεσία, αυτά τα αποθεματικά εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα διανεμηθούν
στους μετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά.
Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας αξιογράφων διαθέσιμων προς πώληση
Αφορά μη αναγνωρισθέντα κέρδη ή ζημίες του χαρτοφυλακίου χρεογράφων από την αποτίμηση τέλους χρήσεως τα
οποία έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία των Διαθεσίμων προς Πώληση Χρεογράφων.
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων διαθεσίμων προς πώληση αναγνωρίζονται στην
καθαρή θέση μέχρι να πωληθούν ή ρευστοποιηθούν ή απομειωθούν οπότε μεταφέρονται στην Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος.
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Η κίνηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας αξιογράφων διαθέσιμων προς πώληση για τη χρήση που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2018 έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017

77.632

Καθαρές (ζημίες) από μεταβολές στην εύλογη αξία

-34.797

Καθαρές (ζημίες) μεταφερόμενες στα αποτελέσματα

-10.341

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017

32.493

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2018

32.493

Καθαρές (ζημίες) από μεταβολές στην εύλογη αξία

-6.612

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2018

25.880

Αποθεματικό από αναλογιστικά κέρδη/ζημίες
Το αποθεματικό αυτό έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19- Παροχές σε
εργαζομένους και εμπεριέχει τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών της
Εταιρείας.
Κέρδη ανά μετοχή

Κέρδη μετά από φόρους (ποσά σε Ευρώ)
Αριθμός μετοχών (σε απόλυτους αριθμούς)

2018

2017

637.619

-71.273

70.283

70.283

9,1

-1,0

Βασικά κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή (σε Ευρώ/ σε απόλυτους
αριθμούς)

23. Τεχνικές ασφαλιστικές προβλέψεις
Οι Τεχνικές Ασφαλιστικές Προβλέψεις για κάθε περίοδο αναφοράς αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

2017

Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων

3.572.978

3.838.158

Πρόβλεψεις μη δουλευμένων ασφαλίστρων

2.701.039

3.153.638

964.754

753.649

3.125

3.604

7.241.896

7.749.049

Προβλέψεις για διοικητικά έξοδα εκκρεμών αποζημιώσεων
Προβλέψεις προεισπραγμένων ασφαλίστρων
Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων
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Η κίνηση των Τεχνικών Ασφαλιστικών Προβλέψεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 έχει ως
εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο ασφαλιστικών προβλέψεων την 1η Ιανουαρίου 2018

7.749.049

Μεταβολή ΑΜΔΑ

-452.599

Απόθεμα εκκρεμών ζημιών τρέχουσας χρήσης

1.282.128

Μεταβολή σε απόθεμα εκκρεμών ζημιών προηγούμενων χρήσεων

-1.336.204

Λοιπές Κινήσεις

-478

Υπόλοιπο ασφαλιστικών προβλέψεων την 31η Δεκεμβρίου 2018

7.241.896

Υπόλοιπο ασφαλιστικών προβλέψεων την 1η Ιανουαρίου 2017

8.765.808

Μεταβολή ΑΜΔΑ

18.131

Απόθεμα εκκρεμών ζημιών τρέχουσας χρήσης

604.475

Μεταβολή σε απόθεμα εκκρεμών ζημιών προηγούμενων χρήσεων

-1.638.809

Λοιπές Κινήσεις

-556

Υπόλοιπο ασφαλιστικών προβλέψεων την 31η Δεκεμβρίου 2017

7.749.049

24. Λοιπές προβλέψεις
Οι Λοιπές Προβλέψεις για κάθε περίοδο αναφοράς αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

2017

Προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις

530.957

597.676

Σύνολο λοιπών προβλέψεων

530.957

597.676

H κίνηση των Λοιπών Προβλέψεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο λοιπών προβλέψεων την 01.01.2017

486.895

Πρόβλεψη χρήσης

110.781

Υπόλοιπο λοιπών προβλέψεων την 31.12.2017

597.676

Υπόλοιπο λοιπών προβλέψεων την 01.01.2018

597.676

Αντιστροφή πρόβλεψης

-66.719

Υπόλοιπο λοιπών προβλέψεων την 31.12.2018

530.957
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25. Λοιπές υποχρεώσεις
Οι Λοιπές Υποχρεώσεις για κάθε περίοδο αναφοράς αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

2017

Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής

289.635

387.193

Πιστωτές διάφοροι

384.383

595.728

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη

125.858

243.832

Οφειλές προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

84.024

81.545

Υποχρεώσεις από Συνδεμένες Επιχειρήσεις

48.961

183.198

932.861

1.491.497

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων
26. Παροχές στο προσωπικό

Οι υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών του προσωπικού προσδιορίστηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης από
την Εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών AON Hewitt. Πρόκειται για μη χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
καθορισμένων παροχών.
Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε περίοδο αναφοράς ήταν οι εξής:
Εκτίμηση κατά την περίοδο

2018

2017

Προεξοφλητικό επιτόκιο

1,80%

1,70%

Αναμενόμενος συντελεστής αύξησης αποδοχών

0,50%

0,50%

Συντελεστής πληθωρισμού

1,75%

1,75%

2018

2017

170.964

189.551

2018

2017

11.700

9.747

3.008

3.386

14.708

13.133

2018

2017

189.551

211.765

11.700

9.747

Κόστος τόκων

3.008

3.386

Αναλογιστικές ζημίες/(κέρδη)

7.021

-7.373

Παροχές πληρωθείσες εντός του έτους

-40.316

-27.974

Παρούσα αξία της υποχρεώσης κατά την 31η Δεκεμβρίου
2018

170.964

189.551

(Ποσά σε Ευρώ)

Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό
(Ποσά σε Ευρώ)

Κόστος τρέχουσας προϋπηρεσίας
Τόκος υποχρέωσης
Δαπάνη προς καταχώρηση στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος
(Ποσά σε Ευρώ)

Παρούσα αξία της υποχρεώσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2018
Κόστος προϋπηρεσίας
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Ο αριθμός των υπαλλήλων της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2018 ήταν 43 άτομα (2017: 43 άτομα).

27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοοικονομικών Καταστάσεων
Aπό την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων έως σήμερα δεν έχει συμβεί κάποιο άλλο
σημαντικό γεγονός το οποίο θα απαιτούσε την αναπροσαρμογή τους ή τη γνωστοποίηση του σε αυτές, πέρα από
τη διακοπή της αντασφαλιστικής συνεργασίας της Εταιρείας με την Interamerican από 01.04.2019 και με την Eurolife
από 01.08.2019. Η Εταιρεία εκτιμά ότι τα γεγονότα αυτά δε θα επηρεάσουν τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2018.

28. Ενδεχόμενες απαιτήσεις / υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
Νομικές Υποθέσεις
Ενδεχόμενες απαιτήσεις από νομικές υποθέσεις
Η Εταιρεία έχει ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 30/06/2015 αγωγή της, με την
οποία διεκδικεί ποσό Ευρώ 300.000 για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Η αγωγή αυτή συζητήθηκε την
10/01/2018 και εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 4749/2018 οριστική απόφαση, με την οποία η αγωγή έγινε εν μέρει δεκτή
και επιδικάζεται υπέρ της Εταιρείας το ποσό των Ευρώ 5.000 με νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την
εξόφληση.
Πρόβλεψη για αγωγή κατά της Εταιρείας
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους Ευρώ 530.957 (2017: Ευρώ 501.877) για αγωγές τρίτων (εκτός
εκκρεμών αποζημιώσεων) που έχουν κατατεθεί εναντίον της συνολικού ύψους Ευρώ 1.4 εκ. περίπου. Την
10/01/2018 συζητήθηκε η σημαντικότερη εξ αυτών και εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 4749/2018 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου, με την οποία η αγωγή έγινε εν μέρει δεκτή και υποχρεώνεται η Εταιρεία όπως καταβάλει σε εκάστη
των εναγουσών (τέσσερις συνολικά) το ποσό των Ευρώ 15.000 με νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως
την εξόφληση. Επί της ανωτέρω απόφασης έχουν ασκηθεί εφέσεις που εκκρεμούν. Σύμφωνα με τη γνώμη των
νομικών της συμβούλων και της Διοίκησης, οι σχηματιζόμενες προβλέψεις καλύπτουν επαρκώς την έκθεση της
Εταιρείας και δεν αναμένεται περαιτέρω επιβάρυνση της καθαρής της θέσης. Η Εταιρεία επίσης κατά πάγια τακτική
δεν αναγνωρίζει στοιχεία Ενεργητικού από Επίδικες Απαιτήσεις της για επανείσπραξη αχρεωστήτως καταβληθεισών
Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων.
Φορολογικά Θέματα
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009. Η Εταιρεία έχει λάβει
πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη από τον ορκωτό ελεγκτή της για κάθε χρήση από
το 2011 έως και το 2017 σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία. Ο έλεγχος για τη χρήση 2018 είναι
ακόμη σε εξέλιξη. Επιπρόσθετα, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές μπορεί να
επιλέξουν την Εταιρεία για φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν σε εταιρίες που έλαβαν
πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή, οι
Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα
επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης. Η
Εταιρεία δεν έχει λάβει καμία εντολή ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τις ανέλεγκτες χρήσεις οπότε και οι
χρήσεις 2010-2013 θεωρούνται περαιωμένες σύμφωνα με την ΠΟΛ 1208/2017. Η Εταιρεία δεν αναμένει να
προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο ελέγχου των Ελληνικών φορολογικών αρχών.
Λειτουργικές Μισθώσεις
Για τη χρήση του 2018 η Εταιρεία κατέβαλε για λειτουργικές μισθώσεις το ποσό των Ευρώ 147.666 (2017: Ευρώ
152.780).
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Η Εταιρεία ως μισθωτής
(Ποσά σε Ευρώ)
2018

2017

Μισθώματα από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων
ακινήτων που αναγνωρίστηκαν ως έξοδα χρήσης

111.064

114.629

Μισθώματα από συμβάσεις μισθώσεως αυτοκινήτων

36.602

38.151

147.666

152.780

2018

2017

Εντός ενός έτους

132.685

148.453

Από δύο έως πέντε έτη

404.819

435.940

40.720

138.448

578.224

722.841

2018

2017

Μισθώματα από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων
ακινήτων που αναγνωρίστηκαν ως έσοδα χρήσης

2.705

2.652

Σύνολο

2.705

2.652

2018

2017

2.728

2.674

10.911

10.697

3.864

6.463

17.503

19.834

Σύνολο
(Ποσά σε Ευρώ)

Μετά από πέντε έτη
Σύνολο
Η Εταιρεία ως εκμισθωτής
(Ποσά σε Ευρώ)

(Ποσά σε Ευρώ)

Εντός ενός έτους
Από δύο έως πέντε έτη
Μετά από πέντε έτη
Σύνολο
Λοιπά Ενδεχόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 εκτός των ανωτέρω αναφερομένων δεν υπάρχουν λοιπά ενδεχόμενα στοιχεία
Ενεργητικού και Παθητικού.

29. Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία
(Ν4364/2016) χρησιμοποιώντας τον τυποποιημένο τύπο και καλύπτουν όλους τους ποσοτικούς κινδύνους της
Εταιρείας από τον ασφαλιστικό κλάδο, τους κινδύνους αγοράς, τους πιστωτικούς κινδύνους και τους λειτουργικούς
κινδύνους. Οι υπολογισμοί βασίζονται στις προβλέψεις του κανονισμού 2015/35/ΕΕ του 2014.
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Η Εταιρεία δεν έκανε χρήση:






Απλοποημένων μεθόδων υπολογισμού σε οποιαδήποτε ενότητα ή υποενότητα κινδύνων
Ειδικών παραμέτρων
Εσωτερικού μοντέλου (μερικώς ή πλήρως)
Μεταβατικών μέτρων (π.χ. προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας ή αναντιστοιχίας)
Ικανότητας απορρόφησης ζημιών από αναβαλλόμενους φόρους ή τεχνικές προβλέψεις

Για τον υπολογισμό των SCR και MCR, υπολογίζεται το ονομαστικό SCR για κάθε τομέα εντός της επιχείρησης. Το
SCR για την Εταιρεία θεωρείται το άθροισμα των μεμονωμένων τομέων καθώς και το SCR για τις βασικές
δραστηριότητες. Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, δεν χρησιμοποιήθηκαν
απλοποιήσεις στην τυποποιημένη μέθοδο. Η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί ειδικές παραμέτρους για τον υπολογισμό
του SCR. Το SCR της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν Ευρώ 3.589.769. Το MCR της Εταιρείας στις 31
Δεκεμβρίου 2018 ήταν Ευρώ 1.137.910. Σημειώνουμε ότι το ελάχιστο επίπεδο για το MCR ανέρχεται σε Ευρώ
2.500.000 για τις επιχειρήσεις γενικών ασφαλίσεων. Πλήρης ανάλυση παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες:
(Ποσά σε Ευρώ)
Ίδια κεφάλαια

31/12/2018

31/12/2017

Συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια για τον υπολογισμό του SCR

5.114.694

4.790.056

Συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια για τον υπολογισμό του MCR

4.577.013

4.287.547

Συνολικά επιλέξιμα κεφάλαια για τον υπολογισμό του SCR

5.114.694

4.790.056

Συνολικά επιλέξιμα κεφάλαια για τον υπολογισμό του MCR

4.577.013

4.287.547

SCR

3.589.769

3.759.979

MCR

2.500.000

2.500.000

SCR coverage
ratio

142,48%

127,40%

MCR coverage
ratio

183,08%

171,50%

31/12/2018

31/12/2017

Γραμμικό (Linear) MCR

1.137.910

1.210.237

SCR

3.589.769

3.759.979

MCR cap

1.615.396

1.691.990

897.442

939.995

Γενικός Συντελεστής (Combined) MCR

1.137.910

1.210.237

Ελάχιστο επίπεδο (absolute floor) MCR

2.500.000

2.500.000

MCR

2.500.000

2.500.000

(Ποσά σε Ευρώ)
Συνολικός υπολογισμός
MCR

MCR floor
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Το SCR της Εταιρείας 31 Δεκεμβρίου 2018 έχει ως εξής:

Το τελικό ύψος της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) υπόκειται σε εποπτική αξιολόγηση από την
Τράπεζα της Ελλάδος.
Σημαντικές αλλαγές σε SCR
Η πρωταρχική κατηγορία κινδύνου για την Εταιρεία είναι ο Ασφαλιστικός κίνδυνος Γενικών Ζημιών. Η σημαντικότερη
αλλαγή στο SCR για το έτος 2018 προήλθε από τη βελτίωση της κεφαλαιακής απαίτησης για τον κίνδυνο του
αντισυμβαλλόμενου (-49,4%) λόγω της μείωσης των ανεξόφλητων συμβολαίων της Εταιρείας καθώς και την αύξηση
των καταθέσεων της Εταιρείας στην HSBC Holding PLC (Rating A).

30. Αναταξινομήσεις
Δεν διενεργήθηκαν αναταξινομήσεις κατά την τρέχουσα χρήση με εξαίρεση το αποτέλεσμα της αποτίμησης σε
τρέχουσες αξίες των επενδυτικών ακινήτων, που λόγω μη σημαντικότητας περιλαμβάνεται σε Λοιπά έξοδα και έσοδα
αντίστοιχα.

Αθήνα 17 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Θεόδωρος Κοκκάλας
Α.Δ.Τ. ΑΝ 124957

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Εμμανουήλ Κάλλης
Α.Δ.Τ. ΑΝ 693956

Η Διευθύντρια Οικονομικών
Υπηρεσιών

Ο Αναλογιστής

Κωνσταντίνα Ρέπα
Α.Α.Ο.Ε 0005134 / Α' ΤΑΞΗ

Παναγιώτης Ζαμπέλης
Α.Α. Κ3/4857
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