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Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο “VICTORIA ΑΝΩΝΤΜΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΕΖΜΗΩΝ” επί ησλ 
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 (20ε εηαηξηθή ρξήζε 1/1/2009 - 31/12/2009) πξνο 
ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ. 

Αμηφηηκνη θχξηνη Μέηνρνη,  

χκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ, ζαο ππνβάιινπκε ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα ην έηνο 2009 θαη ζαο παξέρνπκε 

φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο απηνχ, θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε πνξεία ησλ 

εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ. 

1. Γεληθά 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο “VICTORIA ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΕΖΜΗΧΝ” (ε “Δηαηξεία”), γηα ηελ εηθνζηή (20
ε
)  δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Οη Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαηαξηίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, 

κε εκεξνκελία 22 Γεθεκβξίνπ 2008. 

2. Κύξηα δξαζηεξηόηεηα 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα, παξέρνληαο ππεξεζίεο ζηνπο θιάδνπο αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ. 

3. Αλαζθόπεζε ρξήζεο θαη αλακελόκελεο εμειίμεηο 

Αλνδηθά θηλήζεθαλ ην 2009 ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο έλαληη ηνπ 2008. Δηδηθφηεξα, ν θχθινο εξγαζηψλ  

θαηέγξαςε άλνδν 35,20% θζάλνληαο ζηα Δπξψ 97,54 εθ. έλαληη Δπξψ 72,15 εθ. ηνπ 2008. ηηο αζθαιίζεηο Εεκηψλ  

εθαξκφζζεθε θαη ζην έηνο 2009 ζπλεηή πνιηηηθή, πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ν δείθηεο “net combined ratio” λα βειηησζεί 

κεηνχκελνο ζην 96,6% (έλαληη πνζνζηνχ 99,6% θαηά ην έηνο 2008), κε απνηέιεζκα λα εληζρπζεί ε εηαηξηθή θεξδνθνξία θαη λα 

επηηεπρζνχλ νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο. 

ηνλ θιάδν Απηνθηλήησλ, ν δείθηεο δεκηψλ (θφζηνο δεκηψλ πξνο δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα) δηακνξθψζεθε ζε 64,4% έλαληη 

71,3% ζην έηνο 2008 θαη ν δείθηεο απνζεκαηνπνίεζεο (απνζέκαηα εθθξεκψλ δεκηψλ πξνο δνπιεπκέλα αζθάιηζηξα) αλήιζε 

ζην 186,2%. ηνπο ινηπνχο θιάδνπο ν δείθηεο δεκηψλ δηαηεξήζεθε ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν (7,4%). Σν Καζαξφ Σερληθφ 

Απνηέιεζκα ζεκείσζε ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη ηα θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε 

Δπξψ 7,31 εθ. (έλαληη Δπξψ 6,11 εθ. θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε). Σα Ίδηα Κεθάιαηα παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 6,37% θαη 

έθζαζαλ ηα Δπξψ 33,08 εθ. απφ Δπξψ 31,10 εθ. θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Σν ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ 

ηεο ρξήζεο αλήιζε ζην πνζφ ησλ  Δπξψ 177,96 εθ. (2008 : Δπξψ 155,28 εθ.) θαη ππνινγίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

απνθάζεηο ηεο ΔΠ.Δ.Η.Α. Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ θεθαιαίσλ (πξν θφξσλ) αλήιζε ζε  23,5% (2008: 24,06%). 

Ζ Δηαηξεία ππέγξαςε ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, πνπ αθνξά ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δηθηχνπ γηα πψιεζε ηξαπεδναζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ (bankassurance) ηεο ελ ιφγσ ηξάπεδαο γηα 10 έηε, έλαληη 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ Δπξψ 39,5 εθ. ην πνζφ απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη νη εηήζηεο πξνκήζεηεο παξαγσγήο. Γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο απηήο, ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε ίδηα θεθάιαηα, θαζψο θαη κέξνο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ 29,5 

εθ. ην νπνίν έρεη θαηαβάιεη ζηελ Δηαηξεία ε κεηξηθή θαη κέηνρνο εηαηξεία ERGO INTERNATIONAL πξνο κειινληηθή αχμεζε 

ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο. 

4. Ηζνινγηζκόο θαη Λνηπέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ Δηαηξεία ζηελ εμεηαδφκελε ρξήζε πξαγκαηνπνίεζε θέξδε πξν θφξσλ χςνπο Δπξψ 7,308 εθ. Ο Ηζνινγηζκφο θαη νη ινηπέο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε.   

5. Μέιε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2009 ήηαλ νη Thomas Schoellkopf Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο, Θεφδσξνο Κνθθάιαο Αληηπξφεδξνο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο, θαζψο θαη νη Thomas Hans Schirmer, Peter 

Wiegand, Γεκήηξηνο Υαηδεπαλαγηψηνπ, Υξήζηνο Θενδσξίδεο θαη Νηθφιανο Νηφηκαο, Μέιε ηνπ Γ..  

Σελ 12
ε
 Μαΐνπ 2009 ε ζεηεία ησλ σο άλσ κειψλ ηνπ Γ.. έιεμε θαη αλη‟ απηψλ εμειέγεζαλ νη Thomas Schoellkopf Πξφεδξνο 

θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Θεφδσξνο Κνθθάιαο Αληηπξφεδξνο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο, θαζψο θαη νη Thomas Hans Schirmer, 
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Γεκήηξηνο Υαηδεπαλαγηψηνπ θαη Γξεγφξεο Ξνπξάθεο, Μέιε ηνπ Γ.. Με ηε ζχλζεζε απηή ην Γ.. αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ 

κέρξη θαη ζήκεξα, ρσξίο λα ππάξμνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηα θαζήθνληά ηνπο. Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο ηα κέιε ηνπ Γ.. δελ ακείβνληαη.  

6. Διεγθηέο 

Οη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ., εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο θαη ζηε λέα ρξήζε θαη ην Γ.. εηζεγείηαη ηελ αλαλέσζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ θαη γηα ηε ρξήζε 2010. 

7. Πξννπηηθέο 

Γηα ην 2010 ε Δηαηξεία ζηνρεχεη ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο, ε αχμεζε ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα θπκαλζεί ζηα 

επίπεδα ηνπ 50%, βειηηψλνληαο θαη εληζρχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ, ην κεξίδηφ ηεο ζηελ αγνξά, ηα θέξδε ηεο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά θαη κάιηζηα ζε πεξίνδν κε αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο. Κεληξηθφ ξφιν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξηθή πξνζπάζεηα αλακέλεηαη λα έρεη ε ήδε αλαπηπρζείζα ζπλεξγαζία κε ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

(Bankassurance).  

8. Μέξηζκα 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εηζεγείηαη ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο χςνπο Δπξψ 2.500.000 απφ ηα θέξδε ρξήζεσο.  

9. Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κηλδύλσλ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ γηα ηελ ρξήζε πνπ πέξαζε, έγηλε απνηειεζκαηηθά απφ ηα εληεηαικέλα 

πξφζσπα θαη επηηξνπέο ηεο Δηαηξείαο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν έρεη θαη ηελ ηειηθή επζχλε γηα 

ηε δηαρείξηζή ηνπο. Λεπηνκεξήο αλαθνξά επί ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ 

αληηκεηψπηζήο ηνπο, δίδεηαη ζηε ζεκείσζε 4 επί ησλ Oηθνλνκηθψλ Kαηαζηάζεσλ. 

10.  Λνηπά 

Αλαθνξά επί ησλ κεηαγελέζηεξσλ γεγνλφησλ δίδεηαη ζηελ ζεκείσζε 36 επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γελ ππάξρνπλ 

εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο πιελ απηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε (ζεκείσζε 39). 

11.  Δηδηθή Αλαθνξά  

Ζ Δηαηξεία έρεη εληαρζεί ζην έηνο 2009 ζηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη απφ ηελ 1/1/2009 ηεξεί ηα 

ινγηζηηθά βηβιία ηεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο ε Δηαηξεία δηακφξθσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα Γηάζεζεο 

Απνηειεζκάησλ, ζην πιαίζην ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πνπ ηεξνχζε κέρξη θαη ηελ 31/12/2008. ηνλ πίλαθα 

απηφ, ηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα πξνο ηνπο Μεηφρνπο εκθαλίδνληαη κεδεληθά, δεδνκέλνπ φηη ην ηειηθφ χςνο απηψλ ζα 

θαζνξίζεη ε επηθείκελε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

 2008 2009
 

 Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο 5.502.066,94 6.186.336,33

Πιένλ Τπφινηπν απνηειεζκάησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 2.851.576,43 3.409.229,98

Μείνλ Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00

ύλνιν  απνηειεζκάησλ 8.353.643,37 9.595.566,31

Μείνλ Φφξνο Δηζνδήκαηνο 1.680.000,00 2.078.350,03

 πλνιηθά θέξδε πξνο δηάζεζε 6.673.643,37 7.517.216,28

Μείνλ Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 764.413,39 821.597,26

Μείνλ Μεξίζκαηα ζε Μεηφρνπο 2.500.000,00 0,00

 Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (θεξδώλ) εηο λέν 3.409.229,98 6.695.619,02
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ην ίδην πιαίζην ζπληάρζεθε θαη ν παξαθάησ πίλαθαο, ζηνλ νπνίν αλαιχνληαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, φπσο απηά 

έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31/12/2009.  

 

ΑΝΑΛΤΖ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

A/A Δίδε 2008 2009 2009/2008

1 Μεηνρηθφ Κεθάιαην 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00%

2 Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00%

3 Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο 2.038.709,81 2.038.709,81 0,00%

4 Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 2.309.595,31 3.131.192,57 35,57%

5 Απνηειέζκαηα εηο λέν 3.409.229,98 6.695.619,02 96,40%

ύλνια 23.007.535,10 27.115.521,40 17,85%  

ε ζπλέρεηα φισλ ησλ παξαπάλσ, παξαθαινχκε λα εγθξίλεηε ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηα 

πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, γηα ηε ρξήζε 2009. Παξαθαιείζζε επίζεο λα απαιιάμεηε ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ηνπο ειεγθηέο απφ θάζε επζχλε απνδεκηψζεσο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 2009.  

Σέινο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, δηαβεβαηψλεη ηνπο Μεηφρνπο φηη ζα θαηαβάιιεη θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο πνξείαο. 
 

Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2010 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Αληηπξόεδξνο Γ.. & Γεληθόο Γηεπζπληήο 

 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΟΚΚΑΛΑ 
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Ηζνινγηζκόο 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 εκ. 2009 2008 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ    

ΔΠΔΝΓΤΔΗ    

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 15 9.147 9.269 

Αμηφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ - Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 16 123.958 112.054 

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 17 197 197 

ύλνιν επελδύζεσλ  133.302 121.520 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ    

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 18 34.234 25.056 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο 19 15.979 20.971 

Λνηπέο απαηηήζεηο 20 5.335 5.740 

ύλνιν απαηηήζεσλ  55.548 51.767 

ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ    

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 21 11.764 11.906 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  22 39.570 181 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ 23 19.691 11.577 

Πξνκήζεηεο θαη ινηπά έμνδα παξαγσγήο επνκέλσλ ρξήζεσλ 25 7.518 6.122 

ύλνιν ινηπώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ  78.543 29.786 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ  267.393 203.073 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ    

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 26 14.250 14.250 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 27 1.000 1.000 

Λνηπά απνζεκαηηθά 28 6.203 5.535 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 29 11.623 10.310 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  33.076 31.095 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ    

Πξνβιέςεηο εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ 30 134.652 121.766 

Πξνβιέςεηο κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ 30 39.985 30.819 

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 30 3.323 2.691 

ύλνιν αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ  177.960 155.276 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ    

Τπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο 31 11.201 6.533 

Πηζησηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 32 37.747 4.559 

Τπνρξεψζεηο γηα θφξνπο 14 6.388 4.831 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθά ππνρξεψζεηο 24 250 133 

Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 33 771 646 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  56.357 16.702 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  267.393 203.073 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 13 -69) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο  

 (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 εκείσζε 2009 2008 

    

Γνπιεπκέλα (κηθηά) αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα 6 97.540 72.145 

Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα 6α (12.646) (15.396) 

Καζαξά δνπιεπκέλα αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα   84.894 56.749 

Έζνδα επελδχζεσλ 7 6.164 6.074 

Κέξδε (Εεκίεο) απφ πψιεζε επελδχζεσλ  8 1.042 (739) 

Λνηπά έζνδα θαη έμνδα 9  1.178 5.013 

      93.278 67.097 

Απνδεκηψζεηο αζθαιηζκέλσλ 10 (31.070) (28.033) 

Γνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο παξαγσγήο 11 (14.044) (9.252) 

Μεηαβνιή αζθαιίζεσλ πξνβιέςεσλ  12 (27.370) (11.232) 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ  13.1 (7.294) (5.926) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 13.2 (6.192) (6.549) 

  (85.970) (60.992) 

Κέξδε πξν θόξσλ  7.308 6.105 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 14 (2.731) (1.580) 

Κέξδε κεηά από θόξνπο  4.577 4.525 

Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα :    

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεφγξαθα  (96) 3.393 

πλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο  4.481 7.918 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή (βαζηθά) ζε Δπξψ (απφιπην λνχκεξν) 29 4,8 4,7 

Αζήλα, 11  Ματνπ 2010 

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

Γ.. & ΓΔΝΗΚΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ 

ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ & 

ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

ΑΝΑΛΟΓΗΣΖ 

ΘΔΟΓΧΡΟ 

ΚΟΚΚΑΛΑ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΥΑΣΕΖΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 

ΧΣΖΡΗΟ 

ΛΑΜΠΡΗΓΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΥΡΖΣΑΚΟ 

Ρ  523224 Υ   731423  Φ   176744 Σ 091481 

  Α.Α.Ο.Δ.9424/Α΄ΣΑΞΖ  

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 13 -69) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ ησλ Iδίσλ Kεθαιαίσλ 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 
Μεηνρηθό 

θεθάιαην 

Γηαθνξά από 

έθδνζε ππέξ 

ην άξηην 

Απνζεκαηηθό από 

ρξεόγξαθα δηαζέζηκα 

πξνο πώιεζε 

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ 
ύλνιν 

       

Τπόινηπν 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2008 

(θαηά Δ.Γ.Π.Λ.Α.) 
14.250 1.000 

- 
1.545 2.852 19.647 

Αλαπξνζαξκνγή Γ.Π.Υ.Α.  - - 596 (759) 5.893 5.730 

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 (θαηά 

Γ.Π.Υ.Α.) 
14.250 1.000 

596 
786 8.745 25.377 

Απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ 

δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 

αμηνγξάθσλ 

- - 

3.393 

- - 3.393 

Μεηαθνξέο ζε απνζεκαηηθά - - - 760   (760) - 

Μεξίζκαηα 2007 - - - -   (2.200) (2.200) 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο - - - -   4.525 4.525 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2008 14.250 1.000 3.989 1.546 10.310 31.095 

       

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 14.250 1.000 3.989 1.546 10.310 31.095 

Απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ 

δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 

αμηνγξάθσλ 

- - 

(96) 

- - (96) 

Μεηαθνξέο ζε απνζεκαηηθά - - - 764 (764) - 

Μεξίζκαηα 2008 - - - - (2.500) (2.500) 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο - - - - 4.577 4.577 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 14.250 1.000 3.893 2.310 11.623 33.076 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 13 -69) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

55

5 
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 εκείσζε 2009 2008 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ  7.308 6.105 

Πξνζαξκνγέο γηα:    

Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε απαηηήζεσλ 18, 32 1.426 202 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 33  125 (24) 

Απνζβέζεηο 15 , 21, 22  665 723 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 7 (6.164) (6.074) 

Κέξδε / (Εεκίεο) απφ πψιεζε επελδχζεσλ - παγίσλ 8  (1.042) 739 

Υξεσζηηθνί ηφθνη  235 149 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξηλ από ηηο 

κεηαβνιέο ζηα ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
2.553 1.820 

Μεηαβνιέο ζηα ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία:    

Μεηαβνιή απαηηήζεσλ  (5.655) (15.577) 

Μεηαβνιή ππνρξεψζεσλ  8.014 2.184 

Μεηαβνιε αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ   22.684 21.847 

Πιεξσζέληεο θφξνη εηζνδήκαηνο 14 (1.362) (1.347) 

ύλνιν κεηαβνιώλ ζε ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  23.681 7.107 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  26.234 8.927 

    

Σακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο    

(Αγνξέο) / Πσιήζεηο άπισλ θαη ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζ. ζηνηρείσλ 15, 21, 22 (39.791) 2.701 

(Αγνξέο) / Πσιήζεηο αμηνγξάθσλ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ  16 (10.992) (16.939) 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο θαη ινηπά ζπλαθή έζνδα 7 5.898 5.711 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (44.885) (8.527) 

    

Σακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο    

Πνζά πξννξηζκέλα γηα αχμεζε θεθαιαίνπ 32.   29.500 - 

Πιεξσκή κεξηζκάησλ  (2.500) (2.200) 

Υξεσζηηθνί ηφθνη πιεξσζέληεο  (235) (149) 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  26.765 (2.349) 

    

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

απηώλ 

 
8.114 (1.949) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ αξρήο ρξήζεσο  11.577 13.526 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ηέινπο ρξήζεσο  19.691 11.577 

    

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 13 -69) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ VICTORIA ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ZHΜΗΧΝ («ε Δηαηξεία») είλαη αλψλπκε αζθαιηζηηθή Δηαηξεία  θαη 

αλαιακβάλεη θηλδχλνπο αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ.  Σα αζθαιηζηηθά πξντφληα ηεο Δηαηξείαο πξνζθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

Διιάδα.  Ζ Δηαηξεία απαζρνιεί 163 άηνκα ζηελ Διιάδα.  Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηε Βαζηιίζζεο νθίαο 97  θαη ν 

Α.Μ.Α.Δ. ηεο είλαη ν 20264 / 05 / B/ 89 / 008. H Δηαηξεία  απνηειεί κέινο ηνπ γεξκαληθνχ νκίινπ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ERGO, ηνλ νπνίν ζπλέπηπμαλ νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο VICTORIA, D.A.S., Hamburg – Mannheimer θαη D.K.V. ηνλ ίδην 

αζθαιηζηηθφ φκηιν αλήθνπλ θαη νη επίζεο δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζηελ Διιάδα αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο VICTORIA A.A.E. 

Εσήο θαη D.A.S. – HELLAS.       

Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.2190/1920 θαη ηνπ Π.Γ. 400/1970 πεξί Ηδησηηθήο Δπηρεηξήζεσο 

Αζθαιίζεσο φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.  

χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη:  

α)   Ζ δηελέξγεηα  αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ θάζε είδνπο θαη παληφο θιάδνπ.      

β)   Ζ δηελέξγεηα  αληαζθαζθαιίζεσλ ζηηο αζθαιίζεηο θαηά  δεκηψλ θαη ε εθρψξεζή ηνπο.  

γ) Ζ  αληηπξνζψπεπζε αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ. 

δ) Ζ ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ ηνλ ίδην παξεκθεξή ζθνπφ ή ζε επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ελ γέλεη.  

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο  31 Γεθεκβξίνπ 2009 έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο πξνο 

δεκνζίεπζε ηελ 11 Ματνπ 2010 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζή ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη 

έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.victoria.gr. 

 

Μέηνρνη 

Ζ Δηαηξεία, σο κέινο ηνπ Οκίινπ ηεο ERGO έρεη κνλαδηθφ κέηνρν ηελ ERGO INTERNATIONAL S.A. ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην κε πνζνζηφ 99,99%. 

Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Ζ ζεηεία  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ εμειέγε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 12/05/2009 είλαη πεληαεηήο θαη  

ζπγθεθξηκέλα ιήγεη ζηηο 30/6/2014. 

http://www.victoria.gr/
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2. Βάζε ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Ζ Δηαηξεία πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, Γηεξκελεηψλ θαη 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (καδί ηα “ΓΠΥΑ”) γηα ζθνπνχο ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε πνπ ιήγεη 31 

Γεθεκβξίνπ 2009. Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην 

πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.) θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

χκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 1 „Πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ‟ θαη άιισλ Πξνηχπσλ, ε Δηαηξεία εθάξκνζε 

ηα ΓΠΥΑ πνπ ηζρχνπλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008. 

Όια ηα αλαζεσξεκέλα ή λενεθδνζέληα Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη είλαη ζε ηζρχ ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2009, ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζηελ έθηαζε πνπ 

απηά είλαη εθαξκφζηκα. 

Οη Διιεληθέο Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθά Αξρέο («ΔΓΠΛΑ») δηαθέξνπλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο απφ ηα ΓΠΥΑ. Καηά ηελ ζχληαμε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

δηαθνξνπνίεζε θάπνηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο θαη κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ εθαξκφδνληαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαηά ΔΓΠΛΑ, έηζη ψζηε λα ζπκκνξθσζεί κε ηα ΓΠΥΑ.   

πκθσλίεο θαη πεξηγξαθή ηεο επίδξαζεο ηεο κεηάβαζεο απφ ΔΓΠΛΑ ζε ΓΠΥΑ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη απνηειέζκαηα ηεο 

Δηαηξείαο παξέρνληαη ζηελ εκείσζε 5. 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  έρνπλ θαηαξηηζζεί κε βάζεη ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο κε εμαίξεζε ηηο επελδχζεηο ζε 

αμηφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε 

παξαδνρψλ απφ πιεπξάο ηεο Γηνίθεζεο, νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαζψο θαη 

ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο παξαδνρέο απηέο έγηλαλ ζηα πεδία 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλε πνιππινθφηεηα θαη ππνθεηκεληθφηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 3.21. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο αλαζεσξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Οη αλαζεσξήζεηο 

απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη επεξεάδνπλ ηηο ζρεηηθέο πεξηφδνπο πνπ αθνξνχλ. 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο, βαζίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα εκπεηξία θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ 

ζεσξνχληαη εχινγνη, θάησ απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο είλαη ε βάζε γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ 

άιιεο πεγέο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη φπνηεο 

απνθιίζεηο δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

Σα πνζά ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ απεηθνλίδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ ξεηά αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.   

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε 

κεηξηθή ERGO INTERNATIONAL S.A. κε έδξα ηε Γεξκαλία.  

Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ (βιέπε ζεκείσζε 3) έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο 

πνπ παξνπζηάδνληαη. 
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3. Πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ  Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

3.1 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα) 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα νηθφπεδα, ηα θηίξηα, νη δαπάλεο πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ ζε κηζζσκέλα αθίλεηα, 

ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ν θηλεηφο εμνπιηζκφο, ηα νπνία ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία είηε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 

εξγαζίεο ηεο είηε γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. 

Σφζν ηα αθίλεηα φζν θαη ν θηλεηφο εμνπιηζκφο, παξνπζηάδνληαη θαη απνηηκνχληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο ηνπο κεησκέλν θαηά ηηο 

ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ δεκηέο απνκείσζήο ηνπο.  

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο επαπμάλνπλ ηελ αμία ηνπ παγίνπ ή αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην, κφλν φηαλ είλαη  πνιχ 

πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο  κπνξεί λα κεηξεζεί κε αμηνπηζηία.  ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, νη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη απ‟ επζείαο ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.   

Γαπάλεο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.   

Οη δαπάλεο πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

θαη ηηο ηπρφλ πξνβιέςεηο απνκείσζήο ηνπο θαη απνζβέλνληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο. 

Σα κεηαθνξηθά κέζα, θαζψο θαη ηα έπηπια θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο παξνπζηάδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κεησκέλν θαηά ηηο 

ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. 

Ζ δηελέξγεηα απνζβέζεσλ επί ελφο ελζψκαηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θαη 

δηαθφπηεηαη κφλν κε ηελ πψιεζε ή ηε κεηαβίβαζε ηνπ παγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη απνζβέζεηο ησλ θηηξίσλ, ινγίδνληαη 

ζπζηεκαηηθά ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, ε νπνία 

ππφθεηηαη ζε επαλεμέηαζε θάζε ηξία έηε. 

Οη απνζβέζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ, δηελεξγνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο θαη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηε κέζνδν ηνπ ζηαζεξνχ πνζνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

Ζ εθηηκψκελε κέζε σθέιηκε δσή αλά θαηεγνξία παγίσλ έρεη θαζνξηζζεί σο εμήο: 

 

 Δθηηκώκελε κέζε 

σθέιηκε δσή 

Μέζνο 

πληειεζηήο 

απόζβεζεο 

   

Κηίξηα ηδηφθηεηα 50 έηε 2% 

Πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο ζε θηίξηα κηζζσκέλα Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο - 

Μεηαθνξηθά κέζα 6,6 έηε 15% 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 5 έηε 20% 

Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 3,3 έηε 30% 
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Οη εδαθηθέο εθηάζεηο δελ απνζβέλνληαη, εμεηάδνληαη φκσο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. 

Πάγηα πνπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε πξνζαξκφδνληαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο. 

Σν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πνπ πσινχληαη ή απνζχξνληαη, κεηαθέξνληαη απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή ηεο απφζπξζεο θαη νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα.   

3.2 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ θαη ηελ αλαινγία ηνπο επί ηνπ νηθνπέδνπ, ηα νπνία θαηέρεη ε 

Δηαηξεία κε ζθνπφ ηελ είζπξαμε κηζζσκάησλ ή θαη ηελ απνθφκηζε θεθαιαηαθψλ θεξδψλ. 

Σφζν ηα αθίλεηα φζν θαη ν θηλεηφο εμνπιηζκφο, παξνπζηάδνληαη θαη απνηηκνχληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο ηνπο κεησκέλν θαηά ηηο 

ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ δεκηέο απνκείσζήο ηνπο.  

Ζ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο αλαπξνζάξκνζε ηηο απνζβέζεηο κε βάζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο λέαο σθέιηκεο 

δσήο ησλ αθηλήησλ. 

Έμνδα ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

3.3  Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη άδεηεο ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ρξήζεο 

ηξαπεδηθνχ δηθηχνπ πνπ απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπο.  Οη απνζβέζεηο ησλ αδεηψλ 

ινγηζκηθνχ δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο απηψλ, ηελ νπνία ε 

Δηαηξεία έρεη θαζνξίζεη ζε 3 έσο 4 έηε.  Σα δηθαηψκαηα ρξήζεο αθνξνχλ ζε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο αλεμάξηεηνπ 

δηθηχνπ ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ γηα ηελ πξνψζεζε αζθαιηζηηθψλ πξνηφλησλ ηεο Δηαηξίαο. Ζ σθέιηκε δσή ηνπ άυινπ 

παγίνπ ζπκπίπηεη κε ηε δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, ε νπνία αλέξρεηαη ζε 10 έηε. 

Γαπάλεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

3.4  Δπελδύζεηο ζε Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Οη επελδχζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία ζπκπίπηεη 

κε ην θφζηνο απφθηεζήο ηνπο. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

απνθηήζεθαλ. Οη επελδχζεηο ηαμηλνκνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ θαηεγνξία “Γηαζέζηκεο πξνο πψιεζε”.  

3.5 Απνκείσζε ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 

3.5.1 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε απνζβεζκέλν θόζηνο 

 

ε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ πθίζηαηαη πεξίπησζε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ αμία ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απνκεηψλεηαη, κε απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε δεκηάο απνκείσζεο, φηαλ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη έλα ή πεξηζζφηεξα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο επέλδπζεο είραλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο πξνζδνθψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηελ επέλδπζε, θαη απηή κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

αμηφπηζηα. 
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Αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα πην θάησ: 

 

i. εκαληηθή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ εθδφηε ή ηνπ ρξεψζηε. 

ii. Αζέηεζε ζπκβνιαίνπ, φπσο π.ρ. θαζπζηέξεζε ζε πιεξσκέο. 

iii. Έλδεημε φηη ν εθδφηεο ή ν ρξεψζηεο ρξενθνπεί ή εθθαζαξίδεηαη. 

iv. Ζ εμαθάληζε κηαο ελεξγνχο αγνξάο γηα ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν σο απνηέιεζκα νηθνλνκηθψλ 

δπζθνιηψλ. 

v. Δλδείμεηο πνπ εηζεγνχληαη φηη ππάξρεη κεηξήζηκε κείσζε ζηηο πξνζδνθψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνο ηελ 

Δηαηξεία απφ κηα θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή εθηίκεζε, παξφιν 

πνπ ε κείσζε δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί ζηα μερσξηζηά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο.  

 

Ζ Δηαηξεία θαη‟ αξρήλ εμαθξηβψλεη αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν πνπ είλαη απφ κφλν ηνπ ζεκαληηθφ. Όηαλ δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, είηε ζεκαληηθφ είηε φρη, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ νκαδνπνηείηαη κε άιια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία παξφκνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε νκάδα πνπ δεκηνπξγείηαη ειέγρεηαη γηα απνκείσζε. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ μερσξηζηά ειεγρζεί γηα απνκείσζε θαη γηα ηα νπνία αλαγλσξίδεηαη δεκηά απνκείσζεο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

νκαδηθφ έιεγρν γηα απνκείσζε.  

 

Αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ, ή αμηνγξάθσλ δηαθξαηνχκελσλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο πνπ 

απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπο, ην πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ πξνζδνθψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνο ηελ Δηαηξεία πξνεμνθιεκέλσλ ζην 

αξρηθφ πξαγκαηηθφ πνζνζηφ ηνπ αμηφγξαθνπ. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο 

ινγαξηαζκνχ πξνβιέςεσλ θαη ε δεκηά αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

 

 

Γηα ζθνπνχο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο απνκείσζεο κηαο θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα ζηνηρεία 

νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ θέξνπλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη είλαη ελδεηθηηθά ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ 

εθδφηε θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα πιεξψζεη φια ηα ζρεηηθά πνζά πνπ νξίδνπλ νη ζπκβάζεηο ζε ηζρχ. 

 

Αλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ην πνζφ ηεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ελφο αμηφγξαθνπ κεησζεί, θαη ε κείσζε αληηθεηκεληθά 

ζρεηίδεηαη κε έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβε κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο, ηφηε ε δεκηά απνκείσζεο πνπ είρε αλαγλσξηζηεί 

αληηζηξέθεηαη κέζσ πξνβιέςεσλ. Σν πνζφ ηεο αληηζηξνθήο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

 

 3.5.2 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία 

 

Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη αμηφγξαθα 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε ζηελ αμία ηνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε κεηνρηθψλ επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ 

πξνο πψιεζε, ε εχινγε αμία ησλ νπνίσλ παξακέλεη ζηαζεξά ή ζεκαληηθά θάησ απφ ην θφζηνο αγνξάο ή επαλεθηίκεζήο ηνπο. 

Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο γηα αμηφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ε  δεκηά – ε δηαθνξά δειαδή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο 

θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο – κεηαθέξεηαη απφ ηα Ίδηα Κεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα. Οη δεκηέο απνκείσζεο πνπ 

είραλ αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ εθ ησλ πζηέξσλ ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο κεηνρηθέο 

επελδχζεηο. Ζ δεκηά απνκείσζεο αληηζηξέθεηαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, αλ ζε κειινληηθή πεξίνδν ε εχινγε αμία ηνπ 

ρξεσζηηθνχ ηίηινπ πνπ είλαη δηαζέζηκνο πξνο πψιεζε απμεζεί, θαη ε αχμεζε κπνξεί αληηθεηκεληθά λα ζπζρεηηζηεί κε έλα 

γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο. 
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3.5.3 Απνκείσζε αμίαο ινηπώλ, κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ ζε εηήζηα 

βάζε. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζε ζπλζήθεο 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηφ λα αλαθηεζεί. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ηφηε δηελεξγείηαη αλάινγε πξφβιεςε γηα απνκείσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο (ηηκή πψιεζεο κεησκέλε θαηά 

ηα έμνδα πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Γηα ζθνπνχο ειέγρνπ γηα απνκείσζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη 

ζην ρακειφηεξν επίπεδν φπνπ κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ νη ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ - cash-

generating units) 

3.6 πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα 

Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Δπξψ πνπ είλαη θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα. πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα 

λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. 

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, νη λνκηζκαηηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα  κεηαηξέπνληαη ζε 

Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Σα θέξδε ή δεκίεο απφ 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πεξηιακβάλνληαη ζηα Απνηειέζκαηα.  

Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κεηαηξέπνληαη κε ηηο 

ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο πνπ απνθηήζεθαλ θαη ζπλεπψο δελ πξνθχπηνπλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο. Σα κε λνκηζκαηηθά 

ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο ηεο 

εκεξνκελίαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ εχινγσλ αμηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

απνηεινχλ κέξνο ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ απφ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο θαη θαηαρσξνχληαη ζηα Απνηειέζκαηα ή απεπζείαο 

ζηα Ίδηα Κεθάιαηα αλάινγα κε ην είδνο ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ. 

3.7 Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία (κε παξάγσγα) 

3.7.1    Απαηηήζεηο από αζθαιηζκέλνπο 

Οη Απαηηήζεηο απφ Αζθαιηζκέλνπο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία πνπ αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζηνχλ νη απαηηήζεηο 

απηέο θαη κεηαγελέζηεξα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. Οη Απαηηήζεηο απφ Αζθαιηζκέλνπο πεξηιακβάλνπλ αζθάιηζηξα απφ 

πειάηεο, ζπλεξγάηεο κε δηθαίσκα είζπξαμεο θαζψο θαη απαηηήζεηο γηα ηεο νπνίεο έρνπλ θηλεζεί έλδηθα κέζα. Ζ Δηαηξεία έρεη 

θαηαξηίζεη ζπκβάζεηο γηα ηελ παξνρή πίζησζεο ρξφλνπ ζηνπο ζπλεξγάηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ αζθαιίζηξσλ.  Ζ κέζε 

δηάξθεηα είζπξαμεο ησλ αζθαιίζηξσλ δεκηψλ πνπ γεληθά πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζεσξείηαη ζρεηηθά κηθξή 

απφ ηελ έθδνζε ησλ ζπκβνιαίσλ.  Ζ κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ζπλεξγάηεο κε 

δηθαίσκα είζπξαμεο βάζε εηδηθήο ζχκβαζεο είλαη απφ 2 έσο 3 κήλεο απφ ηελ έθδνζε ησλ ζπκβνιαίσλ.  Οη απαηηήζεηο θαηά 

ρξεσζηψλ αζθαιίζηξσλ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ 

ζπκβνιαίσλ.  Καηά ηελ εθάζηνηε πεξίνδν θαη  εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ 

εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ εθηηκάηαη βάζεη ηζηνξηθψλ ηάζεσλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, θαη ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα 

απψιεηεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ θαη κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλαπξνζαξκφδεηαη 

κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε ρξήζεο. Σπρφλ δηαγξαθέο απαηηήζεσλ απφ εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο.  
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3.7.2 Λνηπέο Απαηηήζεηο 

Οη Λνηπέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θαη  κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρψξεζεο εκθαλίδνληαη ζηελ 

αλαπφζβεζηε αμία ηνπο . 

3.7.3 Σακεηαθά Γηαζέζηκα  θαη Ηζνδύλακα Απηώλ 

Γηα ζθνπνχο θαηάξηηζεο ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ, νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη νη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο θαη 

κέρξη ηξίκελεο δηάξθεηαο επελδχζεηο, ζεσξνχληαη ηακεηαθά δηαζέζηκα. Σα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνηηκνχληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο. 

3.7.4 Τπνρξεώζεηο  

 

Αλαθέξνληαη ζε βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε ηξίηνπο εθηφο ησλ αζθαιηζκέλσλ απφ ηελ άζθεζε ηεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηε ινγηζηηθή ηνπο αμία (αλαπφζβεζηε). 

 

3.8 Δπελδύζεηο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπκκεηνρή ζηελ  VICTORIA A.A.E. Εσήο  - ε νπνία αλήθεη ζηνλ Όκηιν ERGO -κε πνζνζηφ 3,16%. Ζ 

ζπκκεηνρή απηή απνηηκάηαη ζηελ αμία θηήζεο.  

 

3.9 Παξνρέο ζην Πξνζσπηθό 

Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο γηα Παξνρέο ζην Πξνζσπηθφ απφ πξνγξάκκαηα πξνθαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζην πξφγξακκα ηνπ Ν.2112/1920 θαη αθνξά ηελ παξνρή απνδεκίσζεο ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ 

ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ ππνρξέσζε απηή έρεη ππνινγηζζεί ιακβάλνληαο ηνπο φξνπο ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ νη 

νπνίνη είλαη ζχκθσλνη κε ηηο πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο παξνρέο. 

Οη εηζθνξέο ζε θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία θαζψο θαη ζε πξνγξάκκαηα εθάπαμ παξνρψλ πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Δηαηξείαο  

ζεσξνχληαη σο πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαη εμνδνπνηνχληαη φηαλ θαζίζηαληαη θαηαβιεηέεο (ζεκείσζε 36). Ζ 

Δηαηξεία δελ έρεη νπδεκία είηε λνκηθή είηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη πξφζζεηεο εηζθνξέο ζε πεξίπησζε πνπ ην 

ηακείν δελ δηαζέηεη επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα παξάζρεη ζηνπο αζθαιηδφκελνχο ηνπ ηηο παξνρέο πνπ ηνπο νθείιεη. 

ηα πξνγξάκκαηα απηά ε ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζην εηήζην πνζφ ησλ εηζθνξψλ πνπ νθείιεη λα θαηαβάιιεη 

ζην ηακείν ή ζην πξφγξακκα. 

Έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ νξίδεηαη σο ην πξφγξακκα κε ην νπνίν ε Δηαηξεία αλαιακβάλεη ηνλ αλαινγηζηηθφ 

θίλδπλν κε βάζε δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο, ε ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ή ν κηζζφο, θαη ζπλεπψο ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηαβάιεη ζην πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί ηηο πξνβιεπφκελεο παξνρέο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπγθεθξηκέλσλ παξνρψλ, ε αμία 

ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κεηνχκελε κε ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηα θέξδε ή ηηο δεκηέο, πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηηο αλαινγηζηηθέο κειέηεο θαη ηνπ θφζηνπο 

πξνυπεξεζίαο.  

Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη απφ αλαινγηζηή, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ηξίκελα)  θαη ζε εηήζηα βάζε, κε ηε κέζνδν ηεο 

πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο.  
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Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο, κε επηηφθην πξνεμφθιεζεο 

πνπ ηζρχεη γηα νκφινγν πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο, πνπ έρεη εθδνζεί ζε λφκηζκα θνηλφ κε απηφ ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ε 

θαζνξηζκέλε παξνρή θαη έρεη ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.  

Ζ Δηαηξεία αθνινπζεί ηελ «Μέζνδν Ακεζεο Αλαγλψξηζεο» ηνπ Γ.Λ.Π. 19 κε βάζε ηελ νπνία ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ή κεηαβνιή ησλ αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ, 

επηβαξχλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο εηαηξίαο θαη αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά. 

3.10 πκςεθηζκόο ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ 

Ζ απεηθφληζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ επηηξέπεηαη, κφλν εθφζνλ πθίζηαηαη ζπκβαηηθφ δηθαίσκα πνπ επηηξέπεη ην 

ζπκςεθηζκφ ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί θαη παξάιιεια ππάξρεη πξφζεζε είηε γηα ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ, ηφζν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φζν θαη ηεο ππνρξέσζεο αληίζηνηρα, είηε γηα 

δηαθαλνληζκφ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη κεηά ην ζπκςεθηζκφ. 

3.11  Μηζζώζεηο 

α) Ζ Δηαηξεία ζπλάπηεη κηζζψζεηο αθηλήησλ είηε σο κηζζψηξηα είηε σο εθκηζζψηξηα.   

ηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, πνπ ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί σο κηζζψηξηα, δελ θαηαρσξεί ην κηζζσκέλν πάγην σο 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, αλαγλσξίδεη δε, σο έμνδν, ην πνζφ ησλ κηζζσκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ 

παγίνπ, κε ηε κέζνδν ηνπ δνπιεπκέλνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, πνπ ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί σο εθκηζζψηξηα, ην κηζζσκέλν πάγην παξαθνινπζείηαη 

σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ θαη δελ δηελεξγνχληαη απνζβέζεηο κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ.  Σν πνζφ ησλ κηζζσκάησλ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν, ζηελ θαηεγνξία έζνδα επελδχζεσλ κε ηε κέζνδν 

ηνπ δνπιεπκέλνπ. 

β) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη ζηα πιαίζηα κίαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί σο 

κηζζσηήο, αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο. Ζ αξρηθή αλαγλψξηζε γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ή 

εθφζνλ απηή είλαη κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο φπσο απηέο 

έρνπλ νξηζζεί θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο κίζζσζεο. Ζ αληίζηνηρε ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαη εκθαλίδεηαη σο Τπνρξέσζε απφ Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε. 

Οη θαηαβνιέο κηζζσκάησλ δηαρσξίδνληαη ζε θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζε κείσζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο κίζζσζεο έηζη ψζηε 

λα επηηεπρζεί κία ζηαζεξή, πεξηνδηθή επηβάξπλζε απφ ηφθνπο ζην ελαπνκέλνλ ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σν θφζηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο επηβαξχλεη απεπζείαο ηα απνηειέζκαηα εθηφο αλ κπνξεί λα θεθαιαηνπνηεζεί ζε πεξηπηψζεηο παγίσλ φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηα ζρεηηθά Γ.Π.Υ.A.. Σα θεθαιαηνπνηεζέληα κηζζσκέλα πάγηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ εηαηξεία δελ δηαηεξεί ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο. 

3.12 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνλ ηξέρνληα θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ν 

αλακελφκελνο πιεξσηένο θφξνο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ρξήζεο, βάζεη ζεζπηζκέλσλ ή νπζηαζηηθά ζεζπηζκέλσλ 

ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ζην θφξν πιεξσηέν 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. 
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Αλαβαιιφκελνο θφξνο είλαη ν θφξνο πνπ ζα πιεξσζεί ή ζα αλαθηεζεί ζην κέιινλ θαη ζρεηίδεηαη µε ινγηζηηθέο πξάμεηο πνπ 

έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεσο αιιά ζεσξνχληαη θνξνινγεηέα έζνδα ή εθπεζηέα έμνδα κειινληηθψλ 

ρξήζεσλ. Τπνινγίδεηαη ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο 

αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο.  

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη 

λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  Αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη κφλν φηαλ πηζαλνινγνχληαη κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε, απφ ηα νπνία παξέρεηαη  

ε δπλαηφηεηα λα εθπέζνπλ νη αληίζηνηρεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κεηψλνληαη φηαλ 

είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ φθεινο ζα πινπνηεζεί. 

Ο ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα, ή απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα αλ αθνξά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ αλαγλσξηζζεί απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. 

3.13 Πξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη πξνβιέςεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη είλαη βέβαην φηη ε ηαθηνπνίεζή ηνπο ζα δεκηνπξγήζεη εθξνή ην χςνο ηεο νπνίαο κπνξεί λα 

εθηηκεζεί αμηφπηζηα.  Οη ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο επί ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ επηδίθσλ ππνζέζεσλ 

επαλαμηνινγνχληαη θαη αλαζεσξνχληαη ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Οη ελ ιφγσ πξνβιέςεηο 

κεηψλνληαη κε ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεψζεσλ. 

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη ζε απηέο, εθηφο αλ ε 

πηζαλφηεηα εθξνήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ είλαη απνκαθξπζκέλε.  Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη ζε απηέο αλ ε πηζαλφηεηα εηζξνήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ είλαη πηζαλή .  

Πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. 

3.14 Πιεξνθόξεζε θαηά Σνκέα 

Ζ Δηαηξία παξαθνινπζεί ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο θαηά επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ.  Οη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο αλαιχνληαη ζε:  

α. Αζθαιίζεηο Εεκηψλ  - Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήηνπ πνπ θαιχπηνπλ ηηο αζθαιίζεηο αζηηθήο επζχλεο απηνθηλήησλ  

β.   Αζθαιίζεηο Εεκηψλ - Λνηπνί θιάδνη, πνπ θαιχπηνπλ ηηο αζθαιίζεηο αηπρεκάησλ, ρεξζαίσλ νρεκάησλ, πινίσλ, 

κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ, ππξφο, ινηπέο δεκίεο αγαζψλ, γεληθήο αζηηθήο επζχλεο.  

3.15 πλδεκέλα Μέξε 

Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ζπλδεκέλα κέξε αλαθέξνληαη μερσξηζηά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Απηά ηα ζπλδεκέλα 

κέξε θπξίσο αθνξνχλ ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο θαη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο κίαο επηρείξεζεο ή / θαη ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, 

εηαηξείεο κε θνηλφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη / ή δηνίθεζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο ηεο ή ζπγαηξηθέο 

απηψλ ησλ εηαηξεηψλ. 
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3.16 Αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

3.16.1 Γηαρσξηζκόο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ 

 

Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα είλαη εθείλα ηα ζπκβφιαηα κε ηα νπνία κεηαθέξεηαη ζεκαληηθφο αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο απφ ηνλ 

αζθαιηδφκελν ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη φπνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη λα απνδεκηψζεη ηνλ αζθαιηδφκελν ζε 

πεξίπησζε επέιεπζεο θαζνξηζκέλνπ αβέβαηνπ κειινληηθνχ ζπκβάληνο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ αζθαιηδφκελν.   

Δπίζεο δηαρσξίζηεθαλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο νη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ απιή δηακεζνιάβεζε, 

φπσο ε Οδηθή Βνήζεηα θαη ε Ννκηθή Πξνζηαζία , ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηξίηνπο παξφρνπο, απφ 

ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξία ιακβάλεη πξνκήζεηεο δηακεζνιάβεζεο. 

 

Αληαζθαιηζηηθά ζπκβόιαηα 

Όιεο νη αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ηεο Δηαηξείαο σο ε αληαζθαιηδφκελε Δηαηξεία μεθάζαξα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ νξίδνληαη ζηα Γ.Π.Υ.Α. ζρεηηθά κε ηε κεηαβίβαζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη θαηαηάζζνληαη ζηα αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα, εμαηξνπκέλσλ έλα κέξνο αληαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ 

πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ρξενγξάθσλ. 

3.16.2     Σαμηλόκεζε Αζθαιηζηεξίσλ πκβνιαίσλ  

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηαμηλνκνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ θηλδχλνπ : 

Α. Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εεκηώλ 

Σα αζθάιηζηξα ησλ ζπκβνιαίσλ δεκηψλ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα (δνπιεπκέλα αζθάιηζηξα) αλαινγηθά κε ηελ πεξίνδν 

δηάξθεηαο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.  Καηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ην πνζφ ησλ 

θαηαρσξεζέλησλ αζθαιίζηξσλ πνπ αλαινγεί ζην επφκελν ή ηα επφκελα έηε κεηαθέξεηαη ζην Απφζεκα κε Γνπιεπκέλσλ 

Αζθαιίζηξσλ.  Σα αζθάιηζηξα απεηθνλίδνληαη ρσξίο ηελ µείσζε ησλ αλαινγνπζψλ πξνκεζεηψλ. 

Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εεκηώλ – Αζηηθήο Δπζύλεο Απηνθηλήηνπ  

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα πκβφιαηα πνπ εθδίδεη ε Δηαηξεία γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ ηεο αζηηθήο επζχλεο 

απηνθηλήησλ (Α.Δ. Απηνθηλήησλ).  

Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εεκηώλ – Λνηπώλ Κιάδσλ  

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκβφιαηα πνπ θαιχπηνπλ ηνλ θίλδπλν ππξφο, ζεηζκνχ, ρεξζαίσλ νρεκάησλ, 

θινπήο, κεηαθνξψλ, γεληθήο αζηηθήο επζχλεο,  ζθαθψλ, πιεξσκάησλ θαη ινηπά. 

3.16.3 Αζθαιηζηηθέο Πξνβιέςεηο 

Οη αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αληηπξνζσπεχνπλ εθηηκήζεηο γηα ηηο κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ησλ θιάδσλ γεληθψλ αζθαιίζεσλ.  Γηαθξίλνληαη ηα αθφινπζα είδε: 

η)   Πξνβιέςεηο γηα κε δνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 
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Αληηπξνζσπεχνπλ ην κέξνο ησλ θαζαξψλ εγγεγξακκέλσλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαιχπηεη θαη‟ αλαινγία ηελ πεξίνδν απφ ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα 

αζθάιηζηξα ζηα αληίζηνηρα κεηξψα ηεο Δηαηξείαο. 

ηη)   Απφζεκα Κηλδχλσλ ελ Ηζρχ  
 

Σν ΑΚΔΗ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Αλαινγηζηή βάζεη πξφβιεςεο γηα ηηο αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο θαη ηα Έμνδα 

Γηνίθεζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ Δμφδσλ Δπελδχζεσλ, πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηνπ 

ΑΚΔΗ θαη έσο ηελ ιήμε ηεο αζθάιηζεο ησλ πθηζηακέλσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ, αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

Υαξηνθπιαθίνπ. 

 

Σν ΑΚΔΗ ηζνχηαη κε ην πνζφ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν κεησκέλν θαηά ην ζχλνιν ησλ ΑΜΓΑ θαη 

ΑΓΑ εθφζνλ έρνπλ αθαηξεζεί ηα Έμνδα Πξφζθηεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζχλνιν απηφ.   

 

Α.Κ.Δ.Η. = [ΠΡΟΒΛΔΦΖ παξ.1]  - [ ΑΜΓΑ + ΑΓΑ  - Έμνδα Πξφζθηεζεο ΑΜΓΑ - Έμνδα Πξφζθηεζεο ΑΓΑ] 

 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΑΚΔΗ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ πξνβιεπφκελεο απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 

ηηη)   Απφζεκα Δθθξεκψλ Εεκηψλ (ΑΔΕ) 

Αθνξνχλ ππνρξεψζεηο γηα δεκίεο πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη αλαγγειζεί αιιά δελ έρνπλ εμνθιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  Αξρηθψο νη εθθξεκείο απνδεκηψζεηο ζρεκαηίδνληαη κε ηε κέζνδν «θάθειν πξνο θάθειν» 

θαηφπηλ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θάζε δεκίαο κε βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία (πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ηαηξηθέο εθζέζεηο, 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο θ.ι.π.) θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Σν αλσηέξσ ππνινγηδφκελν θαη ζρεκαηηδφκελν ΑΔΕ, πξνζαπμάλεηαη αλά θιάδν αζθάιηζεο απφ ηνλ Τπεχζπλν Αλαινγηζηή  

θαηά ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αθφινπζσλ πξνβιέςεσλ, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη ζε ζπιινγηθή βάζε: 

α) Πξφβιεςε γηα δεκηέο πνπ έρνπλ επέιζεη αιιά δελ έρνπλ αλαγγειζεί (δεισζεί) (Ηncurred Βut Νot Reported -IBNR): ε 

πξφβιεςε απηή πεξηιακβάλεη ηηο αμηψζεηο απφ αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ επέιζεη αιιά δελ δειψζεθαλ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ππνινγηζκνχ. 

β) Πξφβιεςε γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ ζα απαηηεζεί, πιένλ εθείλνπ πνπ ήδε ζρεκαηίζζεθε 

ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ άξζξνπ 9  ηεο ππ‟ αξηζκ. 133 απφθαζεο ηεο ΔΠ.Δ.Η.Α , γηα ηελ πιήξε θάιπςε αζθαιηζηηθψλ 

απνδεκηψζεσλ θαη Άκεζσλ Δμφδσλ Γηαθαλνληζκνχ, ηα νπνία αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ γηα ηνλ ηειηθφ θαη νξηζηηθφ 

δηαθαλνληζκφ απφ ηελ Δηαηξεία φισλ ησλ αμηψζεσλ απφ δεισζέληεο θαη κε θηλδχλνπο πνπ έρνπλ επέιζεη θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνινγηζκνχ ηνπ ΑΔΕ . 

 γ) Πξφβιεςε κειινληηθψλ πιεξσκψλ γηα δεκίεο πνπ έρνπλ ήδε δηαθαλνληζζεί (θιεηζζείζεο δεκίεο)  θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνινγηζκνχ, αιιά ππάξρεη ελδερφκελν λα αλαβηψζνπλ θαη‟ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο,  

Σν ΑΔΕ ηέινο, πξνζαπμάλεηαη πεξαηηέξσ θαηά ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο ησλ Δκκέζσλ Δμφδσλ Γηαθαλνληζκνχ (U.L.A.E.) , ε 

νπνία αληαλαθιά ππνρξεσηηθά ηελ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ην χςνο ησλ εμφδσλ απηψλ, ηα νπνία αλακέλεηαη φηη ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ απνζέκαηνο κέρξη ηνλ ηειηθφ θαη νξηζηηθφ δηαθαλνληζκφ φισλ ησλ 

αμηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο επειζφληεο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηνπ απνζέκαηνο θηλδχλνπο δεισζέληεο ή 

κε. 
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Μεηαθεξόκελα έμνδα πξόζθηεζεο 

Οη πξνκήζεηεο θαη ηα έμνδα πξφζθηεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαλεψζεηο ησλ πθηζηακέλσλ ζπκβνιαίσλ θαη κε ηηο λέεο 

εθδφζεηο θαηαλέκνληαη ζηηο ρξήζεηο αλάινγα κε ηε δηάξθεηά ηνπο σο αθνινχζσο: 

Όζνλ αθνξά ηηο αζθαιίζεηο δεκηψλ ε απφζβεζή ηνπο γίλεηαη αλαινγηθά κε ην δνπιεπκέλν αζθάιηζηξν. 

3.17 Αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο 

Σν κέξνο ηνπ απνζέκαηνο πνπ αλαινγεί ζηνπο αληαζθαιηζηέο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ζηνηρείν Δλεξγεηηθνχ ζην 

ινγαξηαζκφ «Απαηηήζεηο απφ Αληαζθαιηζηέο». 

Οη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο αληαζθαιηζηέο αθνξνχλ θπξίσο ηα νθεηιφκελα αληαζθάιηζηξα. 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη αλ νη απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

θαηαζηάζεσλ, κεηψλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπο αλαιφγσο θαη αλαγλσξίδεη ηε δεκία απνκείσζεο ζηα απνηειέζκαηα. 

Μία απαίηεζε απφ αληαζθαιηζηή είλαη απνκεησκέλε φηαλ θαη κφλνλ φηαλ: 

(α) Τπάξρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο, σο απνηέιεζκα γεγνλφηνο πνπ ζπλέβε κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο 

απαίηεζεο, φηη ε Δηαηξεία ελδέρεηαη λα κελ εηζπξάμεη νιφθιεξν ην πνζφ πνπ ηνπ αλαινγεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ, θαη 

(β) ην γεγνλφο απηφ έρεη αμηφπηζηα κεηξήζηκε επίδξαζε ζηα πνζά ηα νπνία ε Δηαηξεία ζα εηζπξάμεη απφ ηνλ αληαζθαιηζηή. 

3.18 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 

Σα έζνδα ινγίδνληαη κφλνλ φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλαιιαγή ζα εηζξεχζνπλ ζηελ 

επηρείξεζε.  

 

Έζνδα απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα 

Γηα ηελ θαηεγνξία απηή γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 Σφθνη εηζπξαθηένη 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ.  Όηαλ έλα εηζπξαθηέν πνζφ ππφθεηηαη ζε απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ, ε Δηαηξεία κεηψλεη ηελ αμία ηνπ ζην αλαθηήζηκν 

πνζφ, πνπ νξίδεηαη σο ην πνζφ ησλ πξνεμνθιεκέλσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη ζπλερίδεη λα ππνινγίδεη ηελ πξνεμφθιεζε σο έζνδν απφ ηφθνπο. 

Έζνδα ελνηθίσλ 

Σα έζνδα ελνηθίσλ απφ επελδχζεηο ζε αθίλεηα ινγίδνληαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 
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Μεξίζκαηα 

Σα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ππνρξέσζε κεηά ηελ έγθξηζή ηεο δηαλνκήο ηνπο απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 

3.19 Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή 

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θεξδψλ κεηά ην θφξν κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ 

πθηζηακέλσλ θνηλψλ κεηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

 

3.20 Νέα Πξόηππα, Σξνπνπνηήζεηο Πξνηύπσλ θαη Γηεξκελείεο: 

Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ εθαξκφδνληαο πιήξσο ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη ηηο Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο 

πξνηχπσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

(α) Πξόηππα ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 πνπ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηελ Δηαηξεία 

Γ.Λ.Π. 1 (Αλαζεσξεκέλν) - «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Σν Γ.Λ.Π. 1 έρεη αλαζεσξεζεί  γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Σν αλαζεσξεκέλν Πξφηππν δελ επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ (πνπ δελ 

απνηεινχλ ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο) ζηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, αιιά απαηηεί απηέο νη ζπλαιιαγέο λα 

παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο. Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε κε κεηφρνπο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη 

ζε κία θαηάζηαζε απφδνζεο (performance statement). Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα παξνπζηάδνπλ είηε 

κία θαηάζηαζε (θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο) είηε δχν θαηαζηάζεηο (θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη θαηάζηαζε 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο). Ζ Δηαηξεία έρεη απνθαζίζεη λα παξνπζηάδεη κία θαηάζηαζε. 

 

Γ.Π.Υ.Α. 7 (Σξνπνπνίεζε) - «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο».  

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ηελ παξνρή πξφζζεησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο 

θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. πγθεθξηκέλα ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο 

αμίαο κέζσ κίαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ επηπέδσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζε πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο θαη επνκέλσο δελ 

ππάξρεη επίδξαζε ζηα θέξδε αλά κεηνρή. 

β) Πξόηππα ππνρξεσηηθά εθαξκνζηέα κεηά από ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ 

Δηαηξεία. 

Γ.Π.Υ.Α. 3 (Αλαζεσξεκέλν) - «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη Γ.Λ.Π. 27 (Σξνπνπνηεκέλν) - «Δλνπνηεκέλεο θαη 

Αηνκηθέο  Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 

2009).  

Σν αλαζεσξεκέλν Γ.Π.Υ.Α. 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα 

επεξεάζνπλ  ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία 
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πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα  κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ  κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία 

ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα απνηειέζκαηα.  

Σν ηξνπνπνηεκέλν Γ.Λ.Π.  27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο  ζε  ζπγαηξηθή λα  

θαηαρσξνχληαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα.  Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν Πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκηέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη  απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ 

Πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο  κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο. 

Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. 

Γ.Π.Υ.Α. 9 - «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2013).  

Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ .Γ.Λ.Π. (πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Λ.Π.  39. Σν  .Γ.Λ.Π. ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην Γ.Π.Υ.Α. 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 

έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ 

απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο.  

Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ 

πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ  είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 

ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε 

ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα  απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα 

επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα 

ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ 

πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε 

εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο 

αμίαο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν 

Γ.Π.Υ.Α. 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν 

φηαλ πηνζεηεζεί, ε Δηαηξεία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην Γ.Π.Υ.Α. 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεκέλσλ Μεξώλ» (Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε  

1 Ηαλνπαξίνπ 2011). 

Σν αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 24 ηξνπνπνηεί ηνλ νξηζκφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαζψο θαη νξηζκέλεο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζε νληφηεηεο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θπβέξλεζε. Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ 

ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο Oηθνλνκηθέο ηεο Kαηαζηάζεηο. 
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Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π. 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα – Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνύλ ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 39 εθαξκφδνληαη 

απφ νληφηεηεο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009.  

γ) Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ Δηαηξεία. 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 14 - Πξνθαηαβνιέο ειάρηζησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ (Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε  

1 Ηαλνπαξίνπ 2011). 

ηφρνο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ε δηφξζσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηεξκελείαο 14 αλαθνξηθά κε ηηο πξνθαηαβνιέο ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ νδεγνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

αιιά ζηελ αλαγλψξηζε εμφδνπ. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίπησζε ζηηο Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17 – Γηαλνκέο Με Σακεηαθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο 

Ζ Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009 θαη νξίδεη φηη ε ππνρξέσζε γηα δηαλνκή κε ηακεηαθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζε κεηφρνπο  επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν. ην 

ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ, ηπρφλ δηαθνξά κεηαμχ εχινγεο αμίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δίδεηαη θαη ηεο ππνρξέσζεο γηα δηαλνκή, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη 

αθφκε απνθαζίζεη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο απηήο ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18 – Μεηαβηβάζεηο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ από Πειάηεο 

Ζ Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009 θαη αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα ιήςεο ελζψκαησλ παγίσλ απφ πειάηεο κε 

ζθνπφ ηελ ζχλδεζε ηνπο κε δίθηπν ή ηελ παξνρή πξνο απηνχο, ζπλερνχο πξφζβαζεο ζε αγαζά ή ππεξεζίεο, ή θαη γηα ηα δχν. 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αθφκε απνθαζίζεη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο απηήο ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 19 – Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010). 

Ζ Γηεξκελεία απηή αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ επηρείξεζε πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

3.21 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

Ζ Δηαηξεία θάλεη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξφκελα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ κέζα ζηελ επφκελε ρξήζε.  Οη εθηηκήζεηο θαη νη ππνζέζεηο αμηνινγνχληαη ζπλερψο κε βάζε ηελ ηζηνξία θαη 

πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη άιινπο παξάγνληεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνζδνθψκελσλ γεγνλφησλ πνπ ζεσξνχληαη ινγηθά 

ππφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο.  
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Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα 

Ζ Δηαηξεία εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεη ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο 

απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμφδσλ πξφζθηεζεο θαη άιισλ ζρεηηθψλ άπισλ αζθαιηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ) θαη αληαζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ θαηέρεη.  Ζ Γηνίθεζε ρξεζηκνπνίεζε ηελ θξίζε ηεο θαη 

δεκηνχξγεζε έλα ζχλνιν ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ ηεο 

απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ εθδφζεθαλ θαη αληαζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ θαηέρεη, έηζη ψζηε λα παξέρνληαη νη πην 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εεκηώλ 

Ζ εθηίκεζε ηεο ηειηθήο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ δεκηέο πνπ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα είλαη ε 

ζεκαληηθφηεξε ινγηζηηθή εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο.  Τπάξρνπλ αξθεηέο πεγέο αβεβαηφηεηαο πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηειηθήο ππνρξέσζεο ηεο Δηαηξείαο απφ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 

Σν Απφζεκα Δθθξεκψλ Εεκηψλ αλαζεσξείηαη ζπλερψο.  Γίλεηαη πξφβιεςε γηα ην εθηηκψκελν ηειηθφ θφζηνο φισλ ησλ δεκηψλ 

πνπ δελ έρνπλ θιείζεη κε αθαίξεζε ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ ήδε πιεξσζεί, είηε απηέο ζρεηίδνληαη κε γεγνλφηα πνπ ζπλέβεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ή ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρνπλ ή φρη δεισζεί ζηελ Δηαηξεία.  Οη 

αζθαιηζηηθέο δεκηέο αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξεψζεηο φηαλ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ελδείμεηο χπαξμήο ηνπο θαη ην κέγεζφο 

ηνπο κπνξεί λα ππνινγηζηεί.  Αλ είλαη γλσζηή ε χπαξμε κηαο ππνρξέσζεο αιιά ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο ην ηειηθφ ηεο 

πνζφ, γίλεηαη πξφβιεςε κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ παξφκνηεο πεξηπηψζεηο.  Αζθαιηζηηθέο δεκηέο κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεχνπλ είηε έλα μερσξηζηφ πνζφ, είηε κηα ζπλνιηθή ππνρξέσζε ζρεηηθά κε κηα θαηεγνξία εξγαζηψλ ή γεγνλφησλ. 

 

Απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

Ζ Δηαηξεία εμαθξηβψλεη φηη ηα κεηνρηθά αμηφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε φηαλ ε εχινγε αμία ηνπο 

βξίζθεηαη γηα παξαηεηακέλε δηάξθεηα ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ ηελ αμία θηήζεο ηνπο.  Απηή ε εμαθξίβσζε απαηηεί ηε ρξήζε 

εθηηκήζεσλ.  Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεθηηκνχληαη γηα ηέηνηεο θξίζεηο είλαη θαη ε θαλνληθή δηαθχκαλζε ζηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο, ε νηθνλνκηθή πγεία ηεο εθδφηξηαο Δηαηξείαο, νη απνδφζεηο ηνπ θιάδνπ, ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο. 

Απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ  

Ζ Δηαηξεία ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ φηαλ ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη δελ 

πξφθεηηαη λα εηζπξαρζεί ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη απαηηεηέο ζηα πιαίζηα ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ.  ε θάζε εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ φιεο νη θαζπζηεξεκέλεο θαη επηζθαιείο απαηηήζεηο επαλεθηηκνχληαη γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ην χςνο ηεο πξφβιεςεο.  Γε δηαγξάθεηαη θακηά απαίηεζε αλ δελ εμαληιεζνχλ φιεο νη λνκηθέο θαη πξαθηηθέο 

ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμή ηνπο. 

 

Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην Γ.Λ.Π. 12 ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο ηφζν ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν 

εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε θαζψο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο. Ζ ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ θφξσλ 

εηζνδήκαηνο πηζαλφλ λα απνθιίλεη απφ ηα ζρεηηθά πνζά, πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 
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4. Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κηλδύλσλ  

Σν Γ.Π.Υ.Α. 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα θαη Γλσζηνπνηήζεηο» εηζάγεη επηπιένλ  γλσζηνπνηήζεηο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ζεκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε 

ηεο Δηαηξείαο. 

ηε ζεκείσζε απηή πεξηιακβάλνληαη αλαιχζεηο γηα ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο θαη 

ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ επηκέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ. Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ εμεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 

Ζ επίβιεςε ηεο ηήξεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ έρεη ηεζεί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δηαηξείαο ην νπνίν έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ, ππνβνεζνχκελν απφ ηνλ ππεχζπλν γηα ηνλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν, ηελ Δπηηξνπή Δπελδχζεσλ θαη ην Αλαινγηζηηθφ Σκήκα φπνπ αλαθέξνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ) ηα νπνία 

εθηίζεληαη πεξηζζφηεξν ζηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο έρνπλ σο εμήο : 

 

Xξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

 Λνγηζηηθή αμία Δύινγε αμία 

 2009 2008 2009 2008 

Αμηφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ - Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 123.958 112.054 123.958 112.054 

χλνιν Απαηηήζεσλ  55.548 51.767 55.548 51.767 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ 19.691 11.577 19.691 11.577 

 199.197 175.398 199.197 175.398 

 

Xξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Παζεηηθνύ 

 Λνγηζηηθή αμία Δύινγε αμία 

 2009 2008 2009 2008 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 177.960 155.276 177.960 155.276 

Τπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο 11.201 6.533 11.201 6.533 

Πηζησηέο θαη ινηπέο Τπνρξεψζεηο 37.747 4.559 37.747 4.559 

 226.908 166.368 226.908 166.368 
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ηηο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνβιέςεηο εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ νη νπνίεο φπσο αλαθέξεηαη 

ζρεηηθά ζηηο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο δελ πξνεμνθινχληαη. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζηελ εθηίκεζε ηεο πξνεμφθιεζεο θαη 

γηα ην ιφγν απηφ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ Αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ ηζνχηαη κε ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη πεξηζζφηεξν ε Δηαηξεία είλαη νη θάησζη: 

α) Αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο (4.1) 

β) Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο (4.2) 

γ) Πηζησηηθφο θίλδπλνο (4.3) 

δ) Κίλδπλνο αγνξάο (4.4) 

ε) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (4.5) 

 

4.1 Αζθαιηζηηθόο Κίλδπλνο 

 

Αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο είλαη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο εθηφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ν νπνίνο κεηαβηβάδεηαη απφ ηνλ 

ζπκβαιιφκελν ζηελ Δηαηξεία.   

Γηα έλα ραξηνθπιάθην αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ φπνπ ε ζεσξία ηεο πηζαλφηεηαο εθαξκφδεηαη ζηελ ηηκνιφγεζε θαη ζηελ 

πξφβιεςε, ν θχξηνο θίλδπλνο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ είλαη φηη νη πξαγκαηηθέο δεκηέο θαη νη απνδεκηψζεηο κπνξεί λα 

ππεξβαίλνπλ ην πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνβιέςεηο.  Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ ε ζπρλφηεηα ε / θαη ε ζθνδξφηεηα 

ησλ δεκηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ αξρηθά είρε εθηηκεζεί.  

Σα αζθαιηζηηθά γεγνλφηα είλαη ηπραία θαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ δεκηψλ θαη ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ απφ ρξφλν ζε ρξφλν απφ ηελ θαζηεξσκέλε εθηίκεζε ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο. 

Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην ραξηνθπιάθην κε παξφκνηεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, ηφζν κηθξφηεξε ζα είλαη ε 

ζρεηηθή κεηαβιεηφηεηα ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο.  Δπηπξφζζεηα, έλα πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλν ραξηνθπιάθην είλαη 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα επεξεαζηεί γεληθά απφ κηα αιιαγή ζε έλα νπνηαδήπνηε ππνζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Ζ Δηαηξεία έρεη 

αλαπηχμεη ηελ αζθαιηζηηθή ζηξαηεγηθή αλάιεςεο ψζηε λα δηεπξχλεη ην είδνο ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ πνπ απνδέρεηαη θαη 

κέζα απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο λα θαηαθέξεη έλα επαξθψο κεγάιν πιεζπζκφ θηλδχλσλ, γηα λα κεηψζεη ηελ κεηαβιεηφηεηα ηνπ 

αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο. Δπίζεο ε πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηεο αληεπηινγήο.  Σέινο, ν 

αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο κεξίδεηαη κέζσ ηεο αληαζθάιηζεο (θπξίσο ησλ γεληθψλ θιάδσλ). 

Οη θάησζη πίλαθεο αλαιχνπλ αθελφο ηε ζεκαληηθφηεξε ζπγθέληξσζε ησλ θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο, αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, 

(ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν ζεηζκνχ), θαζψο θαη ηηο αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζε αληαζθαιηδφκελα θεθάιαηα θαη ηχπν ηεο 

ζχκβαζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ πεξηνξίδεηαη ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο ηεο Δηαηξείαο. 
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Ανάλσζη Ανηαζθαλιζηικών Σσμβάζεων ζε Αζθαλιζόμενα Κεθάλαια και ηύπο ζύμβαζης  

(ποζά ζε τιλιάδες εσρώ) 

 

       

 ΗΓΗΑ ΚΡΑΣΖΖ ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΔ ΤΝΟΛΟ 

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Κιάδνο       

Ππξόο       

Proportional 500 500 11.000 11.000 11.500 11.500 

Catastrophe Excess of loss 4.000 2.500 166.000 62.500 170.000 65.000 

       

Σερληθέο Αζθάιεηεο 

Proportional) 300 375 2.700 2.125 3.000 2.500 

       

Μεηαθνξώλ (Proportional) 21 21 420 420 441 441 

       

Απηνθηλήησλ       

(Excess of Loss) (01/01 – 

31/05/2009) 600 600 29.400 29.400 30.000 30.000 

(Excess of Loss) (01/06 – 

31/12/2009) 1.000 600 29.000 29.400 30.000 30.000 

       

Αζηηθή Δπζύλε ( Proportional) 250 250 750 750 1.000 1.000 

Δπαγγεικαηηθή Δπζχλε 

Γηακεζνιαβνχλησλ 

(Proportional) 250 250 750 750 1.000 1.000 

       

θαθώλ (Proportional) 28,125 84,375 28,125 84,375 112,50 112,50 

       

Γεληθώλ Αηπρεκάησλ 

(Proportional) 120 120 180 180 300 300 

       

Πξνζσπηθνύ Αηπρήκαηνο 

(Proportional) 180 

 

180 720 720 900 900 
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Ανάλσζη ζημανηικόηερων Αζθαλιζηικών Κινδύνων ηης Εηαιρείας 

(ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ)   

πζζψξεπζε θεθαιαίσλ ζεηζκνχ     

 2009 2008 

Εώλε θηλδύλνπ  

Πιήζνο 

πκβνιαίσλ 

Αζθαιηδόκελα 

Κεθάιαηα 

Πιήζνο 

πκβνιαίσλ 

Αζθαιηδόκελα 

Κεθάιαηα 

ηεξεά Διιάδα (εθηφο Αζελψλ θαη Πεηξαηψο) 332 174.784 208 137.672 

Αζήλα θαη Πεηξαηάο 4.151 1.444.393 3.276 1.030.718 

Τπφινηπε Διιάδα 6.856 2.210.695 5.272 1.861.540 

ύλνιν 11.339 3.829.872 8.756 3.029.930 

 

 

4.1.1    Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εεκηώλ 

 

4.1.1.1   Γεληθά 

Σα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξεία θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ γεληθψλ θηλδχλσλ εθηφο ησλ πηζησηηθψλ.  Ζ Δηαηξεία 

έρεη εθαξκφζεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη 

έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηε δηαδηθαζία αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη ηε δηαρείξηζε απνδεκηψζεσλ, ηελ αληαζθαιηζηηθή πνιηηηθή 

θαζψο θαη κε ηελ νξζή πξφβιεςε ησλ εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

4.1.1.2   Έιεγρνο Δπάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα δεκηώλ 

 

Σν Γ.Π.Υ.Π. 4 απαηηεί ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ γηα ην αλ νη αλαγλσξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο (κείνλ ηα κε δνπιεπκέλα 

έμνδα πξφζθηεζεο θαη ηα ζρεηηδφκελα άυια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ) είλαη επαξθή γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζηψλεηαη πζηέξεζε ησλ πξνβιέςεσλ απηψλ, 

ζρεκαηίδεηαη ηζφπνζε πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ Απνηειεζκάησλ. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ («θάθειν πξνο θάθειν» θαη IBNR) εθαξκφζζεθαλ 

ελδεδεηγκέλα αλαινγηζηηθά κνληέια ζπκβαηά κε ην ραξηνθπιάθην ηεο Δηαηξείαο.  

 

H Δηαηξεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηεζη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηνπο νπνίνπο αζθεί. Οη κέζνδνη πνπ αθνινπζήζεθαλ, θαζψο θαη 

φιεο νη επηκέξνπο παξαδνρέο αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ Αλαινγηζηηθή Έθζεζε Σερληθψλ Απνζεκάησλ ε νπνία ππεβιήζε 

ζηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο. 

Γηα ηνλ έιεγρν επάξθεηαο εθαξκφζηεθαλ κέζνδνη πξνβνιήο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δεκηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηζηνξηθά 

ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, νκαδνπνηεκέλα αλά έηνο αηπρήκαηνο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εηήζηα κεηαβνιή 

θφζηνπο. Ζ θχξηα αλαινγηζηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη απηή ηεο πξνβνιήο δεκηψλ κε ηε ρξήζε ηξηγψλσλ, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη ζρέζεηο αλαινγίαο πνπ ίζρπζαλ θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ κεηαμχ ησλ πνζψλ 

ζπλνιηθψλ δεκηψλ (πιεξσζεηζψλ + εθθξεκψλ), ζα επαλαιεθζνχλ θαη ζην κέιινλ. 
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Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο  

Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε έιεγρν επαηζζεζίαο ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ ηεο φζνλ αθνξά ηηο κεηαβνιέο ζηνλ 

πξνβιεπφκελν κειινληηθφ πιεζσξηζκφ, ν νπνίνο ζην θεληξηθφ ζελάξην αλέξρεηαη ζε 4%. Με ρξεζηκνπνίεζε ζπληειεζηή 0% 

νδεγνχκαζηε ζε κεγαιχηεξε βέιηηζηε εθηίκεζε, ελψ κε ρξεζηκνπνίεζε πνζνζηνχ 1% θαη 5% ε βέιηηζηε εθηίκεζε κεηψλεηαη 

ρσξίο σζηφζν λα πξνθχπηεη επηπιένλ απφζεκα. 

Σν εθηηκψκελν ηειηθφ θφζηνο ησλ αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ γεληθψλ θιάδσλ ην νπνίν ππνινγίζζεθε κε βάζε ην έηνο 

δεκηάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΗΒΝR) θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 αλαιχεηαη σο εμήο : 

Α.Δ. Απηνθηλήησλ  

Έηνο δεκηάο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ύλνιν 

Δθηηκώκελν ηειηθό θόζηνο:     

ην ηέινο ηνπ 2009 29.940 34.498 29.382 32.961 30.499 46.480 203.759 

χλνιν πιεξσκψλ 

κέρξη ζήκεξα 
25.015 22.622 17.773 15.406 11.500 10.039 102.355 

Απφζεκα ζηνλ 

ηζνινγηζκφ 

4.926 11.876 11.609 17.555 18.998 36.440 101.404 

       

Απφζεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο     16.395 

ύλνιν απνζέκαηνο ζηνλ ηζνινγηζκό     117.799 

Λνηπνί Κιάδνη 

Έηνο δεκηάο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ύλνιν 

Δθηηκώκελν ηειηθό θόζηνο:     

ην ηέινο ηνπ 2009 4.537 6.583 8.141 7.492 14.855 12.357 53.964 

χλνιν πιεξσκψλ 

κέρξη ζήκεξα 
4.327 5.771 6.962 6.312 9.939 5.965 39.275 

Απφζεκα ζηνλ 

ηζνινγηζκφ 

210 812 1.179 1.180 4.916 6.392 14.688 

       

Απφζεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο     2.165 

ύλνιν απνζέκαηνο ζηνλ ηζνινγηζκό     16.853 

 

4.2  Δπηηνθηαθόο Κίλδπλνο 

Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Δηαηξείαο. 

Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ αλαθέξεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εμαηηίαο 

ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηα επηηφθηα. 

Οη δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ ξνψλ απφ κηα 

επέλδπζε ή κία ππνρξέσζε.   
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Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ εμεηάδνληαο ηελ δηάξθεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξενγξάθσλ 

ηνπ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη επελδχεη ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ζε νκφινγα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ κε δηάξθεηα αληίζηνηρε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ.   

Αλαθνξηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εηζνδήκαηνο, νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξαζέηνπλ ηα κέζα πξαγκαηηθά επηηφθηά 

ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηηο πεξηφδνπο ιήμεο ή επαλεθηίκεζεο.  Έληνθεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο, πιελ ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ, δελ ππάξρνπλ. 

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ην πξνθίι ησλ έληνθσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ Οκίινπ ήηαλ: 

 

 2009 2008 

 Κπκαηλόκελνπ 

επηηνθίνπ 

ηαζεξνύ 

επηηνθίνπ 

ύλνιν Κπκαηλόκελνπ 

επηηνθίνπ 

ηαζεξνύ 

επηηνθίνπ 

ύλνιν 

Αμηφγξαθα δηαζέζηκα 

πξνο πψιεζε 

2.888 121.070 123.958 2.765 109.289 112.054 

Σακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδχλακα απηψλ 

- 19.691 19.691 - 11.577 11.577 

 2.888 140.761 143.649 2.765 120.866 123.631 

 

Σν κέζν επηηφθην ησλ αμηνγξάθσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ην 2009 ήηαλ 3,96% (2008 : 3,92%), ελψ απηφ ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ απηψλ γηα ην 2009 ήηαλ 1,20% (2008 : 4,35%). 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο εχινγεο αμίαο  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. 

Δπίζεο, ε Δηαηξεία  δελ έρεη παξάγσγα (ζπκβφιαηα αληαιιαγήο επηηνθίσλ) πνπ λα ραξαθηεξίδεη σο κέζα αληηζηάζκηζεο 

ινγηζηηθνχ κνληέινπ αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο.  Δπνκέλσο, κία αιιαγή ησλ επηηνθίσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ 

δελ ζα επεξέαδε ηα απνηειέζκαηα.  

ε ζρέζε κε ηα αμηφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ κία αχμεζε θαηά 100 κνλάδεο βάζεο (bps) ησλ επηηνθίσλ ζα αχμαλε ή 

ζα κείσλε ηα Ίδηα Κεθάιαηα σο εμήο: 

 +100bps - 100bps 

 2009 2008 2009 2008 

Αμηφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε -117.669 -138.545 50.148 61.968 
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4.3  Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ηελ Δηαηξεία ζπλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα θάπνηνο αληηζπκβαιιφκελνο λα πξνθαιέζεη ζηελ Δηαηξεία 

νηθνλνκηθή δεκία ιφγσ αζέηεζεο νηθνλνκηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε αληαζθαιηζηηθά ππφινηπα, 

εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη ρξεφγξαθα. Οη αληαζθαιηζηέο  κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηελ αλαινγία 

ηνπο επί ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή επί ησλ αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί ζηνπο 

δηθαηνχρνπο.  Οη αζθαιηδφκελνη φπσο επίζεο θαη νη νη ζπλεξγαδφκελνη κε ηελ Δηαηξεία (Γίθηπα Πψιεζεο-Γηακεζνιαβνχληεο) 

κπνξεί λα κελ δχλαληαη λα θαηαβάινπλ ηα πνζά  αζθαιίζηξσλ πνπ είλαη απαηηεηά.   

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ ηνπο αληαθαιηζηέο πεξηνξίδεηαη δεδνκέλνπ φηη θπξηφηεξνο αληαζθαιηζηήο είλαη ε 

MUNICH RE, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηνπο ινηπνχο ζπλεξγαδφκελνπο αληαζθαιηζηέο έρεη πηζηνπνηεκέλε πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα Α. 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.  

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ: 

 

  

 2009 2008 

Αμηφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ - Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε  123.958 112.054 

χλνιν Απαηηήζεσλ 55.548 51.767 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ  19.691 11.577 

 199.197 175.398 

 

 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν γηα ηηο Απαηηήζεηο απφ Αζθαιηζκέλνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ αλά 

ηχπν πειάηε ήηαλ: 

  

 2009 

 

2008 

 

Ηδην δίθηπν 95 124 

Πξάθηνξεο θαη ζπλεξγάηεο 36.239 26.853 

 36.334 26.977 

Γελ ππάξρεη ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε θηλδχλσλ αλά γεσγξαθηθφ  ρψξν δηφηη ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη  ζηελ Διιάδα.  
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Παξαηίζεηαη παξαθάησ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ ηα νπνία είηε είλαη ζε θαζπζηέξεζε είηε 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο δηαγξαθήο ή φρη, αληίζηνηρα. 

                                                                                                                                                                 

 2009 2008 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ είλαη ζε θαζπζηέξεζε θαη δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο δηαγξαθήο 
196.627 173.667 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε θαζπζηέξεζε πνπ δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο δηαγξαθήο 
247 156 

Απνκεησκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 4.483 3.496 

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (2.160) (1.921) 

ΤΝΟΛΟ 199.197 175.398 

Παξαηίζεηαη παξαθάησ ε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ησλ  νκνιφγσλ βάζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο  MEAG (εηαηξίαο ππεχζπλεο γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Victoria Α.Α.Δ. Εεκηψλ) : 

 

Οκόινγα εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ / Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

Ratings 31.12.2009 Δύινγε αμία 

ΑΑΑ 78.407 

ΑΑ1 8.637 

ΑΑ2 5.234 

ΑΑ3 19.258 

Α1 3.480 

ΒΒΒ1 8.722 

 123.738 

 

4.3.1  Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζπλεξγάηε κέζσ ησλ νπνίσλ 

γίλεηαη ε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ έρεη ζέζεη κία πηζησηηθή πνιηηηθή βάζεη ηεο νπνίαο θάζε λένο ζπλεξγάηεο εμεηάδεηαη ζε 

αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο φξνη πιεξσκψλ.  Ο έιεγρνο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Δηαηξεία πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηξαπεδηθψλ πεγψλ θαη άιισλ ηξίησλ πεγψλ 

πηζηνιεπηηθήο βαζκνιφγεζεο, αλ ππάξρνπλ.  Πηζησηηθά φξηα νξίδνληαη γηα θάζε ζπλεξγάηε, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην 

κέγηζην αλνηρηφ πνζφ πνπ κπνξεί λα έρεη ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ θαη ηα νπνία 

επαλεμεηάδνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.   

Καηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ ζπλεξγαηψλ, νη ζπλεξγάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ην δίθηπν 

δηαλνκήο. 
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Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηνπ γηα δεκίεο ζε ζρέζε κε ηηο εκπνξηθέο θαη 

ηηο ινηπέο απαηηήζεηο θαη ηηο επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα.  Ζ πξφβιεςε απηή απνηειείηαη θπξίσο απφ δεκίεο απνκείσζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ ζεκαληηθνχ ξίζθνπ θαη απφ ζπγθεληξσηηθέο δεκίεο γηα θαηεγνξίεο νκνεηδψλ απαηηήζεσλ πνπ 

εθηηκψληαη φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αιιά δελ έρνπλ αθφκα γίλεη γλσζηέο.  Ζ ζπγθεληξσηηθή πξφβιεςε γηα νκνεηδείο 

θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ πιεξσκψλ νκνεηδψλ απαηηήζεσλ. 

4.3.2   Δπελδύζεηο 

Ζ Δηαηξεία πεξηνξίδεη ηελ έθζεζή ηεο ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο επελδχνληαο κφλν ζε άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ρξεφγξαθα απφ 

αληηζπκβαιιφκελνπο πνπ έρνπλ απμεκέλν βαζκφ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο.  Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ πςειψλ βαζκψλ 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζα ππάξμεη θαηλφκελν αζέηεζεο πιεξσκψλ γηα ηηο επελδχζεηο απηέο. 

4.3.3   Δγγπήζεηο 

Ζ Δηαηξεία έρεη ηελ πνιηηηθή λα κελ παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο ζε ηξίηνπο εθηφο απηψλ πνπ αθνξνχλ εγγπήζεηο 

απνπιεξσκήο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ εθδφζεσο ηεο Δηαηξείαο θαη ζπκκεηνρήο γηα δηάθνξνπο δηαγσληζκνχο, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη θαη πάληα θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

4.4   Κίλδπλνο αγνξάο 

Κίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ δπζκελείο εμειίμεηο ζηελ ηηκή ή ζηε κεηαβιεηφηεηα πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηηο αγνξέο επηηνθίσλ, ζπλαιιάγκαηνο, κεηνρψλ θαη εκπνξεπκάησλ.  Εεκίεο είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ θαη 

απφ ην ραξηνθπιάθην θαη θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ-Παζεηηθνχ. 

Ο θίλδπλνο αγνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κεηξάηαη, κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Αμίαο ζε Κίλδπλν (Value at Risk-VaR).  Ζ κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνχ ηεο Αμίαο ζε Κίλδπλν εθηηκά ηε κέγηζηε δπλεηηθή κείσζε ζηελ θαζαξή ηξέρνπζα αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ 

κπνξεί λα ζπκβεί ζε έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο, πνπ δελ κπνξεί 

φκσο λα θαιχςεη εθηίκεζε νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ εμαηξεηηθά αζπλήζηζηεο κεηαβνιέο.  Ζ 

Δηαηξεία δελ θαηέρεη παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

4.5   Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

Δίλαη ν θίλδπλνο ε επηρείξεζε λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ γηα  λα θαιχςεη ππνρξεψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα δηαηεξεί επαξθή ξεπζηφηεηα γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ 

ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ θαη ηελ επάξθεηα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ ρξενγξάθσλ γηα ηηο 

ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο. 
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Οη ζπκβαηηθέο ιήμεηο (πξνεμνθιεκέλεο) ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ έρνπλ σο εμήο : 

TΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 Δχινγεο αμίεο 0-5 Έηε 6-10 ‟Δηε 

    Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
123.958 96.034 27.924 

χλνιν απαηηήζεσλ 55.548 55.548 - 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ 19.691 19.691 - 

 199.197 171.273 27.924 

 

TΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008 Δχινγεο αμίεο 0-5 Έηε 6-10 ‟Δηε 

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία 
112.054 80.747 31.307 

χλνιν απαηηήζεσλ 51.767 51.767 - 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ 11.577 11.577 - 

 175.398 144.091 31.307 

 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζπκβαηηθέο ιήμεηο (κε πξνεμνθιεκέλεο) ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξσκψλ ηφθσλ θαη εμαηξψληαο ηηο ζπκθσλίεο ζπκςεθηζκνχ: 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

Λνγηζηηθέο αμίεο 
πκβαηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο 
0-5 Έηε 

Πξνβιέςεηο εθθξεκψλ 

απνδεκηψζεσλ 
134.652 134.652 134.652 

Πξνβιέςεηο κε δεδνπιεπκέλσλ 

αζθαιίζηξσλ 
39.985 39.985 39.985 

Τπνρξεψζεηο πξνο 

αληαζθαιηζηέο 
11.201 11.201 11.201 

Πηζησηέο θαη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο  
37.747 37.747 37.747 

ύλνιν 223.585 223.585 223.585 
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31 Γεθεκβξίνπ 2008 

 

Λνγηζηηθέο αμίεο 
πκβαηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο 
0-5 Έηε 

Πξνβιέςεηο εθθξεκψλ 

απνδεκηψζεσλ 
121.766 121.766 121.766 

Πξνβιέςεηο κε δεδνπιεπκέλσλ 

αζθαιίζηξσλ 
30.819 30.819 30.819 

Τπνρξεψζεηο πξνο 

αληαζθαιηζηέο 
6.533 6.533 6.533 

Πηζησηέο θαη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο  
4.559 4.559 4.559 

ύλνιν 163.677 163.677 163.677 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχεηαη ε εθηηκψκελε αλαθηεζηκφηεηα ή ηαθηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ: 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 Βξαρππξόζεζκα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Μαθξνπξόζεζκα 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

πλνιηθά 

Πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

    

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  - 9.147 9.147 

Αμηφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ - 

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 
123.958 - 123.958 

Δπελδχζεηο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο  - 197 197 

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 34.234 - 34.234 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο  15.979 - 15.979 

Λνηπέο απαηηήζεηο  5.335 - 5.335 

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - 11.764 11.764 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - 39.570 39.570 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ  19.691 - 19.691 

Πξνκήζεηεο θαη ινηπά έμνδα παξαγσγήο 

επφκελσλ ρξήζεσλ 
7.518 - 7.518 

 206.715 60.678 267.393 
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31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βξαρππξόζεζκα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Μαθξνπξόζεζκα 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία  

πλνιηθά 

Πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

    

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  - 9.269 9.269 

Αμηφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ - 

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 
112.054 - 112.054 

Δπελδχζεηο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο  - 197 197 

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 25.056 - 25.056 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο  20.971 - 20.971 

Λνηπέο απαηηήζεηο  5.740 - 5.740 

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - 11.906 11.906 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - 181 181 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ  11.577 - 11.577 

Πξνκήζεηεο θαη ινηπά έμνδα παξαγσγήο 

επφκελσλ ρξήζεσλ 
6.122 - 6.122 

 181.520 21.553 203.073 
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5.  πκθσλία θαζαξήο ζέζεο θαη απνηειεζκάησλ θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α. 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, είλαη νη πξψηεο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληαγκέλεο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ζηελ εκείσζε 2. Ζ Δηαηξεία έρεη εθαξκφζεη ην Γ.Π.Υ.Α. 1 γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Ζ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α. είλαη ε 1 Ηαλνπαξίνπ 2008, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρεη 

ζπληαρζεί ν «Ηζνινγηζκφο Έλαξμεο» ηεο Δηαηξίαο κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Α.    

Οη αθφινπζνη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ηηο κεηαβνιέο ζηα κεγέζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ιφγσ 

ηεο κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α.. Ο πξψηνο πίλαθαο ζπκθσλίαο παξνπζηάδεη κηα γεληθή εηθφλα ηεο επίπησζεο απφ ηελ κεηάβαζε 

ζηα Γ.Π.Υ.Α. ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ελψ νη ηξεηο πίλαθεο 

πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ πην αλαιπηηθά ηελ επίδξαζε ηεο κεηάβαζεο ζηα: 

Μεγέζε Ηζνινγηζκνχ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 

Μεγέζε Ηζνινγηζκνχ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 

Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 

 

 

5.1 πκθσλία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξψηεο εθαξκνγήο Γ.Π.Υ.Α. 

 

 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 31 Γεθεκβξίνπ 2008 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ όπσο είραλ απεηθνληζηεί ζύκθσλα κε ηηο 

Δ.Γ.Π.Λ.Α. 
19.647 23.008 

Πξνζαξκνγέο ησλ Γ.Π.Υ.Α.   

Απνηίκεζε νκνιφγσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ζε εχινγε αμία (361) 3.989 

Απνηίκεζε κεηνρηθψλ επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ζε εχινγε 

αμία 958 0,00 

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ 1.690 1.361 

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα 1.329 (98) 

Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο (633) (133) 

   Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο 365 420 

Γηαλνκή κεξηζκάησλ  2.200 2.500 

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ άυισλ ζηνηρείσλ  182 48 

ύλνιν πξνζαξκνγώλ 5.730 8.087 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηα Γ.Π.Υ.Α. 25.377 31.095 
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5.2 Αλαπξνζαξκνγή Ηζνινγηζκνχ ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 

  χκθσλα κε Δπίδξαζε χκθσλα κε 

 εκ. ηα Δ.Γ.Π.Λ.Α. Γ.Π.Υ.Α. ηα Γ.Π.Υ.Α. 

     ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ     

ΔΠΔΝΓΤΔΗ     

Πάγηα ζε επέλδπζε α. 7.921 1.329 9.250 

Αμηφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ - Γηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε β. 
91.481 597 92.078 

Λνηπέο Δπελδχζεηο  197 - 197 

ύλνιν επελδύζεσλ  99.599 1.926 101.525 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ     

Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζκέλνπο  14.316 - 14.316 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο  9.330 - 9.330 

Λνηπέο απαηηήζεηο  13.963 - 13.963 

ύλνιν απαηηήζεσλ  37.609 - 37.609 

ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ     

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία γ. 13.381 1.690 15.071 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  δ. 277 182 459 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ  13.526 - 13.526 

Πξνκήζεηεο θαη ινηπά έμνδα παξαγσγήο επ.ρξήζεσλ  4.619 - 4.619 

ύλνιν ινηπώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ  31.803 1.872 33.675 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ  169.011 3.798 172.809 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ     

Μεηνρηθφ θεθάιαην  14.250 - 14.250 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην  1.000 - 1.000 

Λνηπά απνζεκαηηθά ε. 1.545 (163) 1.382 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ  2.852 5.893 8.745 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  19.647 5.730 25.377 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ     

Πξνβιέςεηο εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ  106.156 - 106.156 

Πξνβιέςεηο κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ  25.530 - 25.530 

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο  1.743 - 1.743 

ύλνιν αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ  133.429 - 133.429 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ     

Πηζησηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  7.160 - 7.160 

Τπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο  1.566 - 1.566 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζη. - 633 633 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα δ. 2.200 (2.200) - 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ινηπ.θφξνπο  3.974 - 3.974 

Τπνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο ε. 1.035 (365) 670 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  15.935 (1.932) 14.003 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  169.011 3.798 172.809 
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εκεηψζεηο επί ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008: 

α. Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα 1.329 

 1.329 

β. Αμηφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ – Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

Απνηίκεζε κεηνρηθψλ επελδχζεσλ ζηελ εχινγε αμία 958 

Απνηίκεζε νκνιφγσλ ζηελ εχινγε αμία   (361) 

 597 

γ.  Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ  1.690 

 1.690 

δ. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ άυισλ ζηνηρείσλ  182 

 182 

ε.   Λνηπά Απνζεκαηηθά  

Απνηίκεζε κεηνρηθψλ επελδχζεσλ ζηελ εχινγε αμία 958 

Απνηίκεζε νκνιφγσλ ζηελ εχινγε αμία (361) 

Αλαδηάηαμε ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ρξήζεσο 2007 (760) 

 (163) 

 

ζη. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθά ππνρξεψζεηο 

Αλαγλψξηζε απαίηεζεο γηα παξνρέο πξνο εξγαδνκέλνπο 168 

Αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο απφ αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ άυισλ ζηνηρείσλ  (46) 

Αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο απφ εχινγε αμία επελδχζεσλ αθηλήησλ (755) 

 (633) 

δ. Μεξίζκαηα πιεξσηέα 

 Αλαδηάηαμε  κεξηζκάησλ ρξήζεο 2007 (2.200) 

 (2.200) 

ε. Τπνρξεψζεηο γηα παξνρέο πξνο εξγαδνκέλνπο 

Αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο γηα παξνρέο πξνο εξγαδνκέλνπο 365 

 365 
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5.3 Αλαπξνζαξκνγή Ηζνινγηζκνχ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 

  χκθσλα κε Δπίδξαζε    χκθσλα κε 

 εκ. ηα Δ.Γ.Π.Λ.Α. Γ.Π.Υ.Α.    ηα Γ.Π.Υ.Α. 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ        

ΔΠΔΝΓΤΔΗ        

Πάγηα ζε επέλδπζε α. 9.367 (98)    9.269 

Αμηφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ - Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε β. 108.065 3.989    112.054 

Λνηπέο επελδχζεηο  197 -    197 

ύλνιν επελδύζεσλ  117.629 3.891    121.520 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ        

Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζκέλνπο  25.056 -    25.056 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο  20.971 -    20.971 

Λνηπέο απαηηήζεηο  5.740 -    5.740 

ύλνιν απαηηήζεσλ  51.767 -    51.767 

ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ        

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία γ. 10.545 1.361    11.906 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  δ. 133 48    181 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ  11.577 -    11.577 

        Πξνκήζεηεο θαη ινηπά έμνδα παξαγσγήο επφκελσλ ρξήζεσλ  6.122 -    6.122 

ύλνιν ινηπώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ  28.377 1.409    29.786 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ  197.773 5.300    203.073 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ        

Μεηνρηθφ θεθάιαην  14.250 -    14.250 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην  1.000 -    1.000 

Λνηπά απνζεκαηηθά ε. 4.349 1.186    5.535 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ  3.409 6.901    10.310 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  23.008 8.087    31.095 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ        

Πξνβιέςεηο εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ  121.766 -    121.766 

Πξνβιέςεηο κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ  30.819 -    30.819 

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο  2.691 -    2.691 

ύλνιν αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ  155.276 -    155.276 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ        

Πηζησηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  4.559 -    4.559 

Τπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο  6.533 -    6.533 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθά ππνρξεψζεηο ζη. - 133    133 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα δ. 2.500 (2.500)    - 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ινηπ.θφξνπο  4.831 -    4.831 

Τπνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο ε. 1.066 (420)    646 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  19.489 (2.787)    16.702 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  197.773 5.300    203.073 
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εκεηψζεηο επί ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008: 

α.  Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα (98) 

 (98) 

β.  Αμηφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ – Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

Απνηίκεζε νκνιφγσλ ζηελ εχινγε αμία 3.989 

 3.989 

γ.  Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ  1.361 

 1.361 

δ. Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ άυισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 48 

 48 

ε. Λνηπά Απνζεκαηηθά 

Απνηίκεζε νκνιφγσλ ζηελ εχινγε αμία 3.989 

Αλαδηάηαμε ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ρξήζεσο 2008 (764) 

Αληηινγηζκφο αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ βάζεη Ν. 2065/1992 (2.039) 

 1.186 

 

ζη. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθά ππνρξεψζεηο 

Αλαγλψξηζε απαίηεζεο γηα παξνρέο πξνο εξγαδνκέλνπο 129 

Αλαγλψξηζε άυισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (10) 

Αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο απφ εχινγε αμία επελδχζεσλ αθηλήησλ (252) 

 (133) 

δ. Μεξίζκαηα πιεξσηέα 

Αλαδηάηαμε κεξηζκάησλ ρξήζεο 2008  (2.500) 

 (2.500) 

 

ε. Τπνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

Αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο γηα παξνρέο πξνο εξγαδνκέλνπο (420) 

 (420) 
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5.4 Αλαπξνζαξκνγή Απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2008 

  χκθσλα κε Δπίδξαζε χκθσλα κε 

 εκ. ηα Δ.Γ.Π.Λ.Α. Γ.Π.Υ.Α. ηα Γ.Π.Υ.Α. 

Γνπιεπκέλα κηθηά αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα  72.145 - 72.145 

Μείνλ: Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα  (15.396) - (15.396) 

Καζαξά δνπιεπκέλα αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα  56.749 - 56.749 

     

Έζνδα επελδχζεσλ  6.074 - 6.074 

Κέξδε (δεκηέο) απφ πψιεζε/ιήμε επελδχζεσλ  (739) - (739) 

Λνηπά έζνδα / (έμνδα)  5.013  5.013 

  67.097 - 67.097 

     

Απνδεκηψζεηο αζθαιηζκέλσλ  (28.033) - (28.033) 

Γνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο παξαγσγήο  (9.252) - (9.252) 

Μεηαβνιή πξνβιέςεσλ αζθαιίζεσλ  (11.232) - (11.232) 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ  (5.926)  (5.926) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα α. (7.152) 603 (6.549) 

  (61.595) - (60.992) 

Κέξδε πξν θφξσλ  5.502 - 6.105 

Φφξνο εηζνδήκαηνο β. (1.680) 100 (1.580) 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο  3.822 703 4.525 

 

εκεηψζεηο επί ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ησλ Απνηειεζκάησλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008: 

α. Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ άπισλ ζηνηρείσλ (135) 

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ θηηξίσλ 283 

Αλαθαηάηαμε πξφβιεςεο αλέιεγθησλ ρξήζεσλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο 400 

Αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο γηα παξνρέο πξνο εξγαδνκέλνπο 55 

 603 

β. Φφξνο εηζνδήκαηνο Έζνδα / (Έμνδα) 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο απφ αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ άπισλ  ζηνηρείσλ 36 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο απφ αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ θηηξίσλ 503 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα  παξνρέο πξνο εξγαδνκέλνπο (39) 

Αλαθαηάηαμε πξφβιεςεο αλέιεγθησλ ρξήζεσλ απφ ινηπά έμνδα (400) 

 100 
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6. Γνπιεπκέλα κηθηά αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα 

2009 2008 

   

Αζθάιεηεο Εεκηψλ – Α.Δ. απηνθηλήησλ 55.202 35.543 

ύλνιν Δζόδσλ θιάδνπ A.E. Απηνθηλήησλ 55.202 35.543 

Αζθάιεηεο Εεκηψλ – Λνηπνί Κιάδνη 42.338 36.602 

ύλνιν Δζόδσλ Λνηπώλ Γεληθώλ Κιάδσλ 42.338 36.602 

Γνπιεπκέλα κηθηά αζθάιηζηξα θαη άιια ζπλαθή έζνδα 97.540 72.145 

 

6α. Αληαζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έμνδα 

2009 2008 

   

Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα ζε αληαζθαιηζηέο Εεκηψλ – Α.Δ. απηνθηλήησλ 1.767 994 

ύλνιν εθρσξεζέλησλ αζθαιίζηξσλ θιάδνπ A.E. Aπηνθηλήησλ 1.767 994 

Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα ζε αλαηαζθαιηζηέο  Εεκηψλ – Λνηπνί Κιάδνη 10.879 14.402 

ύλνιν εθρσξεζέλησλ αζθαιίζηξσλ ινηπώλ γεληθώλ θιάδσλ 10.879 14.402 

 12.646 15.396 

 

7. Έζνδα επελδύζεσλ 

2009 2008 

Έζνδα απφ ηφθνπο   

Γνπιεπκέλνη ηφθνη νκνιφγσλ 4.492 3.509 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαηαζέζεσλ 250 869 

ύλνιν εζόδσλ από ηόθνπο 4.742 4.378 

Λνηπά Έζνδα επελδχζεσλ   

Μεξίζκαηα 133 132 

Έζνδα απφ ελνίθηα 955 1.101 

Λνηπά έζνδα επελδχζεσλ 334 463 

ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ επελδύζεσλ 1.422 1.696 

ύλνιν Δζόδσλ Δπελδύζεσλ 6.164 6.074 

 

Ζ κεηαβνιή ησλ δνπιεπκέλσλ ηφθσλ ην 2009 αλήιζε ζε Eπξψ 266 (2008 : Δπξψ 363). 
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8. Κέξδε / (Εεκίεο) από πώιεζε επελδύζεσλ   

2009 2008 

   

Kέξδε απφ πψιεζε αμηνγξάθσλ   

Οκφινγα 377 537 

Λνηπνί Σίηινη 935 152 

ύλνιν θεξδώλ από πώιεζε επελδύζεσλ 1.312 689 

Εεκηέο απφ πψιεζε αμηνγξάθσλ (270) (1.428) 

ύλνιν δεκηώλ  από πώιεζε  επελδύζεσλ (270) (1.428) 

ύλνιν θεξδώλ / (δεκηώλ) από πώιεζε επελδύζεσλ 1.042 (739) 

 

 

9. Λνηπά έζνδα θαη έμνδα 

2009 2008 

   

Κέξδε απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ - 1.845 

Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ 1.128 580 

Λνηπά έζνδα 414 3.163 

Λνηπά έμνδα (364) (575) 

 1.178 5.013 

10. Απνδεκηώζεηο αζθαιηζκέλσλ 

2009 2008 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 

ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 

ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΩΝ 

 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 
ΔΣΑΗΡΗΑ 

       

Αζθάιεηεο Εεµηψλ-

Α.Δ. Aπηνθηλήησλ 
22.676 173 22.503 22.744 (3) 22.747 

Αζθάιεηεο Εεµηψλ-

Λνηπνί Κιάδνη  
11.422 2.855 8.567 6.840 1.554 5.286 

 34.098 3.028 31.070 29.584 1.551 28.033 
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11. Γνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο παξαγσγήο 

2009 2008 

 

ΓΟΤΛΔΤΜΔΝΔ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΩΝ 
ΤΝΟΛΟ 

ΓΟΤΛΔΤΜΔΝΔ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΩΝ 
ΤΝΟΛΟ 

       

Αζθάιεηεο Εεκηψλ - 

Α.Δ.  Απηνθηλήησλ 
(8.556) - (8.556) (6.102) - (6.102) 

Αζθάιεηεο Εεκηψλ – 

Λνηπνί Κιάδνη 
(7.712) 2.224 (5.488) (6.355) 3.205 (3.150) 

 (16.268) 2.224 (14.044) (12.457) 3.205 (9.252) 

 

12.        Δπηβάξπλζε από αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 

2009 2008 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 
ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 
ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 
ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 
ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

       

Αζθάιεηεο Εεµηψλ-

Α.Δ. Απηνθηλήησλ 
22.307 (615) 22.922 6.142 38 6.104 

Αζθάιεηεο Εεµηψλ-

Λνηπνί Κιάδνη 
377 (4.071) 4.448 14.774 9.646 5.128 

 22.684 (4.686) 27.370 20.916 9.684 11.232 

 

 

13.        Λεηηνπξγηθά Έμνδα 

 

13.1      Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ακνηβψλ θαη εμφδσλ πξνζσπηθνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

2009 2008 

Μηζζνδνζία θαη εµεξνµίζζηα  4.334 3.706 

Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  2.558 2.007 

Παξεπφκελεο παξνρέο 142 136 

Απνδεκηψζεηο απνιπνκέλσλ ή εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 260 77 

 7.294 5.926 

Ο αξηζκφο απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ήηαλ 155 άηνκα (2008: 129 άηνκα).  
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13.2      Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έμνδα 

 2009 2008 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 2.506 1.524 

Φφξνη  - Σέιε 312 421 

Γηάθνξα Έμνδα 1.922 3.554 

Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 235 149 

Απνζβέζεηο 665 723 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 552 178 

 6.192 6.549 

 

 

 

13.3       Αλάιπζε απνζβέζεσλ 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ απνζβέζεσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

2009 2008 

   

Δπελδχζεσλ ζε αθίλεηα  122 135 

Δλζψµαησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλεηνπνηήζεσλ  408 309 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  135 279 

χλνιν  665 723 

 

13.4       Αλάιπζε ινηπώλ πξνβιέςεσλ 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ Λνηπψλ Πξνβιέςεσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

 

2009 2008 

   

Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 427 202 

Πξφβιεςε απνδεκείσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ Δηαηξεία  125 (24) 

χλνιν  552 178 
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14. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη δειψζεηο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο παξακέλνπλ 

πξνζσξηλά έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο εμεηάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ ηε ζηηγκή θαηά 

ηελ νπνία ζα εθθαζαξηζηνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ 

ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε  επνκέλσλ ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ 

ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ λφκνπ ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη  

31 Γεθεκβξίνπ 2008 ήηαλ 25%. 

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηε ρξήζε 2006. Καηά ζπλέπεηα νη θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο γηα ηηο αλέιεγθηεο 

ρξήζεηο 2007 έσο θαη 2009 δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. 

Σα ινγηζηηθά ππφινηπα ηνπ ινγαξηαζκνχ «Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο – ηέιε» θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεσο, αλαιχνληαη σο εμήο : 

     

Τπνρξεώζεηο γηα θόξνπο: 2009 2008 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 2.079 1.680 

Πξνβιέςεηο Φφξσλ Δηζνδήκαηνο    934    400 

Λνηπνί Φφξνη - Σέιε 3.375 2.751 

 6.388 4.831 
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Ο Φφξνο Δηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο:    

 2009  2008 

Σξέρσλ θφξνο 2.614  2.080 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 117  (500) 

 2.731  1.580 

    

Κέξδε πξν θφξσλ 7.308  6.105 

πληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο 25%  25% 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 1.827  1.527 

Αχμεζε / (κείσζε) πξνεξρφκελε απφ:    

Δηζφδεκα κε ππαγφκελν ζην θφξν (31)  (35) 

Έμνδα κε εθπεζηέα 400  245 

Πξφβιεςε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 535  400 

Αιιαγή θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή -  (133) 

Λνηπέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο -  (424) 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 2.731  1.580 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο νη εηαηξείεο θαηαβάιινπλ θάζε ρξφλν πξνθαηαβνιή θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ππνινγηδφκελε επί ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Καηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θφξνπ ηελ επφκελε 

ρξήζε, ηπρφλ ππεξβάιινλ πνζφ πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη ζηελ εηαηξεία κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν. 

Ζ θίλεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο: 

 

2009 2008 

 
  

Τπφινηπν αξρήο έηνπο 1.680 1.424 

Νένο θφξνο εηζνδήκαηνο 2.614 2.080 

Πξνθαηαβνιή θφξνπ επνκέλνπ έηνπο  958 938 

Παξαθξαηνχκελνη θφξνη ζπκςεθηζηένη  (1.356) (1.090) 

Λνηπνί ζπκπιεξσκαηηθνί θφξνη 80 75 

Πιεξσκέο (1.362) (1.347) 

Τπόινηπν ηέινο έηνπο 2.614 2.080 
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15. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα  

 

Οηθόπεδα 

θαη Κηίξηα 

Κόζηνο θηήζεσο ή αμία απνηηκήζεσο  

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 9.934 

Μεηαθνξέο  2.974 

Δθπνηήζεηο (2.796) 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 10.112 

  

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο  

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 (750) 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο  (135) 

Απνζβέζεηο εθπνηήζεσλ 42 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 (843) 

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2008 9.269 

  

Κόζηνο θηήζεσο ή αμία απνηηκήζεσο  

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 10.112 

Πξνζζήθεο / (Μεηψζεηο) - 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 10.112 

  

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο  

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 (843) 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο  (122) 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 (965) 

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2009 9.147 
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16. Αμηόγξαθα επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ 

2009 2008 

   

Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ – Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 8.722 8.617 

Οκφινγα Δμσηεξηθνχ – Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 115.016 103.081 

Γνπιεπκέλνη ηφθνη νκνιφγσλ 220 356 

ύλνιν αμηνγξάθσλ επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ 123.958 112.054 

 

Ζ θίλεζε ησλ αμηνγξάθσλ έρεη σο εμήο: 

 

Οκφινγα 
Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ- 

Γηαζεζηκα πξνο 
πψιεζε 

Οκφινγα 
Δμσηεξηθνχ- 

Γηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε 

 

Ακνηβαία 

Κεθάιαηα 

 

Μεηνρέο 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

      

ΑΞΗΑ ΑΞΗΟΓΡΑΦΩΝ 01/01/2008 1.315 82.296 8.467 1 92.079 

      

Αγνξέο 7.400 53.000 1.588 - 61.988 

Πσιήζεηο   - (35.950) (9.098) (1) (45.049) 

Απνηηκήζεηο ζε θαζαξή ζέζε (35) 4.385 (957) - 3.393 

Απνζβέζεηο-Λνηπέο Κηλήζεηο (63) (362) - - (425) 

Μεηαβνιή Γεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ 58 10 - - 68 

ΑΞΗΑ ΑΞΗΟΓΡΑΦΩΝ 31/12/2008 8.675 103.379 - - 112.054 

ΑΞΗΑ ΑΞΗΟΓΡΑΦΩΝ 01/01/2009 
8.675 103.379 - - 112.054 

    -  

Αγνξέο - 31.442 8.413 - 39.855 

Πσιήζεηο   - (20.450) (8.413) - (28.863) 

Απνηηκήζεηο ζε θαζαξή ζέζε 75 (171) - - (96) 

Απνζβέζεηο-Λνηπέο Κηλήζεηο 30 1.113 - - 1.143 

Μεηαβνιή Γεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ (58) (78) - - (136) 

ΑΞΗΑ ΑΞΗΟΓΡΑΦΩΝ 31/12/2009 8.722 115.236 - - 123.958 
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17. Δπελδύζεηο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο  

 

πκκεηνρή Έδξα 
Δίδνο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο (%) 
Λνγηζηηθή αμία 

2009 2008 2009 2008 

Victoria Α.Α.Δ. Εσήο Διιάδα Αζθάιεηεο 3,16 3,16 197 197 

ύλνιν επελδύζεσλ ζε 

ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 
   

 
197 197 

 

 

18. Απαηηήζεηο από αζθάιηζηξα 

2009 2008 

   

Απαηηήζεηο απφ ρξεψζηεο αζθαιίζηξσλ  (κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο) 16.289 12.801 

Απαηηήζεηο απφ ρξεψζηεο αζθαιίζηξσλ  (αλνηρηά ππφινηπα) 20.105 14.176 

πζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκεηψζεσο (2.160) (1.921) 

 34.234 25.056 

Ζ ελειηθίσζε ππνινίπσλ ησλ απαηηήζεσλ απφ ρξεψζηεο αζθαιίζηξσλ (αλνηρηά ππφινηπα) θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ έρνπλ σο εμήο: 

 Λνγηζηηθή αμία 

 2009 2008 

Με ιήμαληα 18.126 12.914 

Λήμαληα  έσο έλα  έηνο  1.081 548 

Λήμαληα άλσ ηνπ έηνπο 898 714 

 20.105 14.176 

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ησλ Απαηηήζεσλ απφ αζθάιηζηξα θαηά ηε ρξήζε ήηαλ: 

 2009 2008 

Πξφβιεςε απνκείσζεο αξρήο έηνπο 1.921 1.720 

Πξφβιεςε ρξήζεσο 239 210 

Γηαγξαθέο ρξήζεσο - (9) 

Πξόβιεςε  απνκείσζεο ηέινπο έηνπο 
2.160 1.921 
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19. Απαηηήζεηο από αληαζθαιηζηέο 

2009 2008 

    

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο ζηηο εθθξεκείο απνδεµηψζεηο 7.551  11.621 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο ζηηο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 8.428  9.046 

Απαηηήζεηο απν ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο -  304 

  15.979  20.971 

 

 

 

 

20. Λνηπέο Απαηηήζεηο 

2009 2008 

    

Πξνθαηαβνιέο θφξσλ θαη ινηπέο απαηηήζεηο απφ θφξνπο 1.812  1.356 

Λνηπέο Απαηηήζεηο θαηά ηξίησλ 1.011  1.831 

Δηζπξαθηέα έζνδα 2.215  1.952 

Πξνθαηαβνιέο 145  386 

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 152  215 

  5.335  5.740 
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 21.     Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα 

 

 

Γήπεδα, 
Οηθόπεδα 

Κηίξηα 

Μεηαθνξηθά 
Μέζα θαη 
Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο 

ύλνιν 

Κόζηνο θηήζεο ή αμία απνηηκήζεσο     

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 4.437 9.781 2.105 16.323 

Πξνζζήθεο - - 95 95 

Μεηαθνξέο / Δθπνηήζεηο - (1.988) - (1.988) 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 4.437 7.793 2.200 14.430 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο    

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 - (1.028) (1.532) (2.561) 

Απνζβέζεηο   - (49) (260) (309) 

Απνζβέζεηο εθπνηεζέλησλ / κεηαθεξζέλησλ - 346 - 346 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 - (731) (1.792) (2.524) 

Αλαπόζβεζηε αμία θηήζεο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 4.437 7.062 408 11.906 

Κόζηνο θηήζεο ή αμία απνηηκήζεσο     

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 4.437 7.793 2.200 14.430 

Πξνζζήθεο - - 265 265 

Δθπνηήζεηο - - - - 

Μεηαθνξέο - - - - 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 4.437 7.793 2.465 14.695 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο    

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 - (731) (1.792) (2.523) 

Απνζβέζεηο   - (156) (252) (408) 

Απνζβέζεηο εθπνηεζέλησλ - - - - 

Μεηαθνξέο - - - - 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 - (887) (2.044) (2.931) 

Αλαπόζβεζηε αμία θηήζεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 4.437 6.906 421 11.764 
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22. Άπια  Πεξνπζηαθά ηνηρεία 

 

Γηθαηώκαηα 

ρξήζεο 

Άδεηεο 

ινγηζκηθνύ  
ύλνια  

Κόζηνο θηήζεσο ή αμία απνηηκήζεσο  

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 

 

4.294 4.294 

Πξνζζήθεο / (Mεηψζεηο) - - - 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 - 4.294 4.294 

    

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο    

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 - (3.834) (3.834) 

Απνζβέζεηο   - (279) (279) 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 - (4.113) (4.113) 

Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/2008 - 181 181 

    

Κόζηνο θηήζεσο ή αμία απνηηκήζεσο    

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 - 4.294 4.294 

Πξνζζήθεο / (Μεηψζεηο) 39.500 24 39.524 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 39.500 4.318 43.818 

    

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο -   

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 - (4.113) (4.113) 

Απνζβέζεηο   - (135) (135) 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 - (4.248) (4.248) 

Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/2009 39.500 70 39.570 
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23. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ 

2009 2008 

   

Σακείν  7 27 

Καηαζέζεηο φςεσο  15.434 8.800 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 4.250 2.750 

ΤΝΟΛΟ 19.691 11.577 

 

 

 

 

24. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

  

Τπόινηπν 

31.12.2007 

Αλαγλώξηζε ζηελ 
Καηάζηαζε 
πλνιηθνύ 

Δηζνδήκαηνο 
Τπόινηπν 
31.12.2008 

Απαηηήζεηο από Αλαβαιιόκελνπο Φόξνπο     

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο 167 (38) 129 

ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ 

απαηηήζεσλ 
167 (38) 129 

    

Τπνρξεώζεηο από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο    

Άυια πάγηα (46) 37 (9) 

Αλαπξνζαξκνγή αμίαο αθηλήησλ (754) 501 (253) 

ύλνιν αλαβαιιόκκελσλ θνξνινγηθώλ 

ππνρξεώζεσλ 
(800) 538 (262) 

    

ύλνιν Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγίαο (633) 500 (133) 
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Δληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2008 ςεθίζηεθε ν λφκνο Ν. 3697/2008 (ΦΔΚ Α194/25.9.2008), βάζεη ηνπ νπνίνπ νη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο ησλ ρξήζεσλ 2010 έσο θαη 2014 θαζνξίζηεθαλ ζε 24%, 23%, 22%, 21% θαη 20% αληίζηνηρα. Οη ζπληειεζηέο 

απηνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ φπνπ απαηηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 

 

25. Πξνκήζεηεο παξαγσγήο θαη ινηπά έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 

 

 2009 2008 

   

Αζθάιεηεο Εεκηψλ – Α.Δ. Απηνθηλήησλ 3.055 1.944 

Αζθάιεηεο Εεκηψλ – Λνηπνί Κιάδνη 4.463 4.178 

ύλνιν Πξνκεζεηώλ θαη άιισλ έμνδσλ παξαγσγήο επόµελσλ ρξήζεσλ 7.518 6.122 

 

26. Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008 αλέξρεηαη ζε Δπξψ 14.250 θαη δηαηξείηαη ζε 950 

ρηιηάδεο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 15 (ζε απφιπην πνζφ) αλά κεηνρή. Μνλαδηθφο κέηνρνο ηεο εηαηξίαο είλαη ε 

ERGO INTERNATIONAL S.A. 

Καηά ζπλέπεηα δελ ππήξμε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ ζην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008. 

  

Τπόινηπν 

31.12.2008 

Αλαγλώξηζε ζηελ 
Καηάζηαζε 
πλνιηθνύ 

Δηζνδήκαηνο 
Τπόινηπν 
31.12.2009 

Απαηηήζεηο από Αλαβαιιόκελνπο Φόξνπο     

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο 129 25 154 

ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ 

απαηηήζεσλ 
129 25 154 

    

Τπνρξεώζεηο από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο    

Άυια πάγηα (9) 6 (3) 

Αλαπξνζαξκνγή αμίαο αθηλήησλ (253) (148) (401) 

ύλνιν αλαβαιιόκκελσλ θνξνινγηθώλ 

ππνρξεώζεσλ 
(262) (142) (404) 

    

ύλνιν Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγίαο (133) (117) (250) 
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27. Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 

Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην ην νπνίν αλέξρεηαη ζην πνζφ  Δπξψ 

1.000 θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ( 2008:  Δπξψ 1.000) πξνήιζε χζηεξα απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε πνζνχ Δπξψ 1.411 θαηά 

ηελ ρξήζε 2006 (ηξνπνπνίεζε αξζ. 5 / θαηαζηαηηθνχ ηεο 11-09-2006). 

 

28.        Απνζεκαηηθά 

2009 2008 

    

Σαθηηθφ  Απνζεκαηηθφ  2.179  1.415 

Έθηαθην Απνζεκαηηθφ  131  131 

Απνζεκαηηθφ απφ ρξεφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  3.893  3.989 

 6.203  5.535 

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό 

Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.2190/1920 θαη Ν.Γ. 400/1970 (Αξ.18) φπνπ 

πξνβιέπεηαη ην έλα πέκπηνλ ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ εηεζίσλ θεξδψλ δηαηίζεηαη πξνο ζρεκαηηζκφ Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ.  Ζ 

ππνρξέσζε απηή παχεη λα ηζρχεη φηαλ ην ελ ιφγσ απνζεκαηηθφ ππεξβεί ην ηεηξαπιάζην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν αλσηέξσ 

απνζεκαηηθφ δε δχλαηαη λα δηαλεκεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 

 

Έθηαθηα Απνζεκαηηθά 

Σα ζρεκαηηζζέληα Έθηαθηα Απνζεκαηηθά είλαη πιήξσο θνξνινγεκέλα θαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ 

κπνξνχλ είηε λα δηαλεκεζνχλ είηε λα θεθαιαηνπνηεζνχλ. 

 

 

 

Απνζεκαηηθό Κεξδώλ από Απνηίκεζε Γηαζεζίκσλ πξνο Πώιεζε Υξενγξάθσλ 

Αθνξά κε αλαγλσξηζζέληα θέξδε ή δεκίεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξενγξάθσλ απφ ηελ απνηίκεζε ηέινπο ρξήζεσο ηα νπνία 

έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ Γηαζεζίκσλ πξνο Πψιεζε Υξενγξάθσλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 39. 

Με πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ απνηίκεζε ρξενγξάθσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε 

κέρξη λα πσιεζνχλ ή ξεπζηνπνηεζνχλ ή απνκεησζνχλ νπφηε κεηαθέξνληαη ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 
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29. Απνηειέζκαηα εηο λένλ 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δκπνξηθή  Ννκνζεζία, νη αλψλπκεο εηαηξείεο ππνρξενχληαη ζε εηήζηα  θαηαβνιή κεξίζκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαλέκνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηνπο ηνπιάρηζηνλ ην 35% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, εθφζνλ ην πνζφ απηφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πξψην κέξηζκα, ην νπνίν, βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, ππνρξενχηαη λα δηαλείκεη ε αλψλπκε εηαηξεία θαη πνπ 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 6% επί ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Γηα λα ππάξρνπλ φκσο θέξδε πξνο δηάζεζε (δηαλνκή 

θαη απνζεκαηηθνπνίεζε), πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπλ εμαιεηθζεί νη δεκίεο ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ (άξζξν 45 § 1 

Κ.Ν.2190/1920).  Οκνίσο ην άξζξν 44α § 2 Κ.Ν.2190/1920 νξίδεη φηη φηαλ ππάξρνπλ αθάιππηεο δεκίεο πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα δηαζέηνληαη ηα θέξδε ηεο ρξήζεο γηα δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο ή γηα ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθψλ 

αιιά ηα θέξδε ηεο ρξήζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιπθζνχλ νη δεκίεο απηέο.  Παξέθθιηζε απφ ηα αλσηέξσ ηζρχνληα, είλαη 

δπλαηή ζε πεξίπησζε εγθξίζεσο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. 

Κέξδε αλά κεηνρή 

2009 2008 

   

Κέξδε ρξήζεο 4.577 4.525 

Αξηζκφο κεηνρψλ (ζε ρηιηάδεο) 950 950 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ζε Δπξψ) 4.8 4.7 

 

30.        Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 

 2009 2008 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 

ΑΝΣ/ΣΩΝ 

ΑΝΣ/ΣΩΝ 

 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 

ΑΝΣ/ΣΩΝ 

 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

ΕΖΜΗΩΝ – Α.Δ. ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ        

Με δνπιεπµέλα  αζθάιηζηξα 19.653 - 19.653 12.893 - 12.893 

Δθθξεµείο απνδεµηψζεηο 116.098 486 115.612 100.863 1.101 99.762 

ΗΒΝR 1.701 - 1.701 2.021 - 2.021 

Λνηπέο Πξνβιέςεηο 3.323 - 3.323 2.691 - 2.691 

ύλνιν Α.Δ. Απηνθηλήησλ 140.775 486 140.289 118.468 1.101 117.367 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

ΕΖΜΗΩΝ ΛΟΗΠΟΗ ΚΛΑΓΟΗ        

Με δνπιεπµέλα  αζθάιηζηξα 20.332 8.428 11.904 17.927 9.046 8.880 

Δθθξεµείο απνδεµηψζεηο 16.333 7.066 9.267 18.326 10.520 7.806 

ΗΒΝR 520 - 520 556 - 556 

Λνηπέο Πξνβιέςεηο - - - - - - 

ύλνιν ινηπώλ θιάδσλ 37.185 15.494 21.691 36.808 19.566 17.242 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ 

ΕΖΜΗΩΝ 
177.960 15.979 161.980 155.277 20.668 134.609 
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Μεταβολές σε Αποθέματα Δκκρεμών Αποζημιώσεων Γενικών Ασυαλειών (σσμπεριλαμβανομένοσ τοσ 

IBNR) 

 

ύλνιν  εθθξεκώλ απνδεκηώζεσλ  Α.Δ. Απηνθηλήησλ   Λνηπνί Κιάδνη 

Δθθξεκείο απνδεκηώζεηο 1/1/2008 97.112  5.997 

Δμέιημε εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ πξνεγ. εηψλ (2.549)  2.214 

Γεισζείζεο έηνπο 29.341  16.981 

Πιεξσκέο ηξέρνληνο έηνπο (7.530)  (4.757) 

Πιεξσκέο πξνεγνχκελσλ εηψλ (15.511)  (2.110) 

IBNR 2.021  556 

Δθθξεκείο απνδεκηώζεηο 31/12/2008 102.884  18.882 

Αλαινγία  αληαζθαιηζηώλ  εηο  εθθξεκείο απνδεκηώζεηο     

Δθθξεκείο απνδεκηψζεηο 1/1/2008 1.063  4.022 

Δμέιημε εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ πξνεγ. εηψλ 151  913 

Γεισζείζεο έηνπο -  7.139 

Πιεξσκέο (113)  (1.554) 

IBNR -  - 

Δθθξεκείο απνδεκηώζεηο 31/12/2008 1.101  10.520 

Αλαινγία  εηαηξίαο  εηο  εθθξεκείο απνδεκηώζεηο     

Δθθξεκείο απνδεκηψζεηο 1/1/2008 96.049  1.975 

Δμέιημε εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ πξνεγ. εηψλ (2.699)  1.301 

Γεισζείζεο έηνπο 29.341  9.842 

Πιεξσκέο (22.928)  (5.313) 

IBNR 2.021  556 

Δθθξεκείο απνδεκηώζεηο 31/12/2008 101.783  8.362 

    

ύλνιν  εθθξεκώλ απνδεκηώζεσλ  Α.Δ. Απηνθηλήησλ   Λνηπνί Κιάδνη 

Δθθξεκείο απνδεκηώζεηο 1/1/2009 102.884  18.882 

Δμέιημε εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ πξνεγ. εηψλ (8.889)  (2.963) 

Γεισζείζεο έηνπο 41.254  11.332 

Πιεξσκέο ηξέρνληνο έηνπο (10.039)  (5.965) 

Πιεξσκέο πξνεγνχκελσλ εηψλ (12.637)  (5.457) 

Απφζεκα ULAE 3.525  504 

IBNR 1.701  520 

Δθθξεκείο απνδεκηώζεηο 31/12/2009 117,799  16,853 

Αλαινγία  αληαζθαιηζηώλ  εηο  εθθξεκείο απνδεκηώζεηο     

Δθθξεκείο απνδεκηψζεηο 1/1/2009 1.101  10.520 

Δμέιημε εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ πξνεγ. εηψλ (443)  (1.338) 

Γεισζείζεο έηνπο -  740 

Πιεξσκέο (173)  (2.856) 

IBNR -  - 

Δθθξεκείο απνδεκηώζεηο 31/12/2009 486  7.066 

Αλαινγία  εηαηξίαο  εηο  εθθξεκείο απνδεκηώζεηο     

Δθθξεκείο απνδεκηψζεηο 1/1/2009 101.783  8.362 
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Δμέιημε εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ πξνεγ. εηψλ (8.446)  (1.625) 

Γεισζείζεο έηνπο 41.254  10.593 

Πιεξσκέο (22.503)  (8.567) 

Απφζεκα ULAE 3.525  504 

IBNR 1.701  520 

Δθθξεκείο απνδεκηώζεηο 31/12/2009 117.313  9.787 

    

 

31. Τπνρξεώζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο 

2009 2008 

   

Τπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο απφ ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο 11.201 6.533 

 11.201 6.533 

32. Πηζησηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

2009 2008 

   

Τπνρξεψζεηο απφ αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 3.814 2.395 

Τπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθά ηακεία 1.368 940 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 31.349 1.196 

Λνηπέο πξνβιέςεηο ππνρξεψζεσλ 1.189 - 

Έζνδα  επνκέλσλ ρξήζεσλ  10 17 

Λνηπά έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα  17 11 

 37.747 4.559 

 

ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλεηαη πνζφ Δπξψ 29.500 πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζην ηέινο ηνπ 2009 απφ ηελ 

κεηξηθή θαη κέηνρν ηεο Δηαηξείαο ERGO INTERNATIONAL κε ζθνπφ ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ ζην πξψην εμάκελν 

ηνπ 2010. 
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33. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

Οη παξνρέο ζην πξνζσπηθφ αλαιχνληαη σο εμήο: 

2009 2008 

    

Πξνγξάκκαηα πξνθαζνξηζκέλσλ παξνρψλ  771  646 

ΤΝΟΛΟ 771  646 

Οη ππνρξεψζεηο γηα Παξνρέο ζην Πξνζσπηθφ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πεξηνξίδνληαη ζην πξφγξακκα ηνπ 

Ν. 2112/1920.  

2009 2008 

    

Παξνχζα αμία δνπιεπκέλσλ ππνρξεψζεσλ   771  646 

Τπνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκό 771  646 

 

Δηδηθφηεξα, ε κεηαβνιή ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο αλαιχεηαη σο εμήο: 

2009 2008 

    

Παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 646  670 

Γαπάλε ηφθνπ 19  39 

Κφζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο                  32  41 

Παξνρέο πιεξσζείζεο εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (260)  (77) 

Αλαινγηζηηθφ (θέξδνο) δεκηά ζηελ ππνρξέσζε 334  (27) 

Παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 771  646 

Σα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα Απνηειέζκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

2009 2008 

    

Κφζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο 32  41 

Γαπάλε ηφθνπ 19  39 

Καζαξφ αλαινγηζηηθφ (θέξδνο) δεκηά θαηαρσξεκέλν ζην έηνο 334  (27) 

Γαπάλε πξνο θαηαρώξεζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 385  53 
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Οη βαζηθέο αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

2009 2008 

    

Σερληθφ επηηφθην 5%  6% 

Αχμεζε κηζζψλ 3,598%  3,559% 

Πίλαθαο ζλεζηκφηεηαο GR1990  GR1990 

Πνζνζηφ απνρσξήζεσλ  0,15%  0,15% 

Μέζε απνκέλνπζα εξγαζηαθή ππεξεζία ππαιιήισλ 25,80  23,88 

 

Δπίζεο, ε Δηαηξεία παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε πγείαο ζην πξνζσπηθφ, ε νπνία παξέρεηαη απφ ζρεηηθφ αζθαιηζηήξην ηεο 

Victoria A.A.E. Εσήο. Σν θφζηνο ηεο ρξήζεο γηα ην αζθαιηζηήξην απηφ αλέξρεηαη ζε Δπξψ 95 (2008: Δπξψ 101), ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηα Απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 

 

34. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Ζ αθφινπζε πιεξνθφξεζε αλαθέξεηαη ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη μερσξηζηά ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο θαη επηζθνπνχληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

 

 

 

 2009 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ Α.Δ. Απηνθηλήηνπ Λνηπνί Κιάδνη ΤΝΟΛΟ 

    

Καζαξά Γνπιεπκέλα Αζθάιηζηξα 55.202 42.338 97.540 

Αληαζθάιηζηξα (1.767) (10.879) (12.646) 

Έζνδα Δπελδχζεσλ / Κέξδε (Εεκίεο) απφ 

πψιεζε/ιήμε επελδχζεσλ 
4.078 3.128 7.206 

Λνηπά Έζνδα / (Έμνδα) 667 511 1.178 

Απνδεµηψζεηο Αζθαιηζµέλσλ  (22.512) (8.558) (31.070) 

Γνπιεπµέλεο Πξνµήζεηεο Παξαγσγήο  (8.556) (5.488) (14.044) 

Μεηαβνιή αζθαιίζεσλ πξνβιέςεσλ (22.922) (4.448) (27.370) 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ (3.663) (3.631) (7.294) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα (3.722) (2.470) (6.192) 

Κέξδνο αλά ηνµέα πξν Φόξσλ  (3.195) 10.503 7.308 
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 2008 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ Α.Δ. Απηνθηλήηνπ Λνηπνί Κιάδνη ΤΝΟΛΟ 

    

Καζαξά Γνπιεπκέλα Αζθάιηζηξα 35.543 36.602 72.145 

Αληαζθάιηζηξα (994) (14.402) (15.396) 

Έζνδα Δπελδχζεσλ / Κέξδε (Εεκίεο) απφ 

πψιεζε/ιήμε επελδχζεσλ 
2.625 2.710 5.335 

Λνηπά Έζνδα / (Έμνδα) 2.466 2.547 5.013 

Απνδεµηψζεηο Αζθαιηζµέλσλ  (22.747) (5.286) (28.033) 

Γνπιεπµέλεο Πξνµήζεηεο Παξαγσγήο  (6.102) (3.150) (9.252) 

Μεηαβνιή αζθαιίζεσλ πξνβιέςεσλ (6.103) (5.129) (11.232) 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ (2.545) (3.381) (5.926) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα (3.392) (3.157) (6.549) 

Κέξδνο αλά ηνµέα πξν Φόξσλ  (1.249) 7.354 6.105 

 

35. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε  

Χο ζπλδεκέλα κέξε ηεο Δηαηξείαο, ζεσξνχληαη νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ERGO θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φπσο 

απηά νξίδνληαη απφ ην Γ.Λ.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεκέλσλ Μεξψλ». 

Ζ Δηαηξεία αλήθνπζα ζηνλ Όκηιν ERGO παξέρεη ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ζηηο εηαηξείεο πνπ 

απνηεινχλ ηνλ Όκηιν κε φξνπο ζπλεξγαζίαο πνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο απφ ηνπο ζπλήζεο εθαξκνδφκελνπο φξνπο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο κε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηήλ κέξε θαη νη πξνθχπηνπζεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο έρνπλ σο 

θαησηέξσ:  

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009: 

 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008: 

 

 

 

 

ΤΝΓΔΜΔΝΟ ΜΔΡΟ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Μεηξηθή - 263 - 487 

Λνηπέο (Κνηλψλ πκθεξφλησλ) - 396 546 81 

ύλνιν - 659 546 568 

ΤΝΓΔΜΔΝΟ ΜΔΡΟ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Μεηξηθή - 30 - 153 

Λνηπέο (Κνηλψλ πκθεξφλησλ) - 95 290 43 

ύλνιν - 125 290 196 
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Οη ζπλαιιαγέο κε ηελ κεηξηθή Δηαηξεία πξνέξρνληαη απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο ERGO INTERNATIONAL S.A.  Οη 

ζπλαιιαγέο κε ηηο Λνηπέο Δηαηξείεο αθνξνχλ θπξίσο ηε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Ννκηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Οκίινπ D.A.S. – 

HELLAS θαη ηελ εηαηξεία MEAG ε νπνία έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο. 

 

36. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Ζ Δηαηξία είλαη ζε δηαδηθαζία θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ην απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ δελ είλαη αθφκα γλσζηφ έσο ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έσο ζήκεξα δελ έρεη 

ζπκβεί θαλέλα ζεκαληηθφ γεγνλφο ην νπνίν ζα απαηηνχζε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ή ηελ 

γλσζηνπνίεζε ηνπ ζε απηέο. 

 

37. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο θαη δεζκεπζεηο 

 

Ννκηθέο Τπνζέζεηο 

Τπάξρνπλ εθθξεκείο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ απαηηήζεηο θαηά ηεο Δηαηξείαο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο νη νπνίεο θαηά ηελ άπνςε ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο θαιχπηνπλ επαξθψο ηελ 

αληίζηνηρε πξφβιεςε θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ νπζηψδε κεηαβνιή ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

Δηαηξείαο.  

Χο εθ ηνχηνπ δελ ρξεηάζζεθε λα ζρεκαηηζζεί θακκία πξφζζεηε πξφβιεςε γηα ελδερφκελε δεκία, εθηφο απφ ηηο ήδε 

ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο.   

Ζ Δηαηξεία επίζεο θαηά πάγηα ηαθηηθή δελ αλαγλσξίδεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απφ επίδηθεο απαηηήζεηο ηεο γηα επαλείζπξαμε 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ.  

 

Φνξνινγηθά Θέκαηα 

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2006.  Χζηφζν, εληφο ηνπ έηνπο 2010 μεθίλεζε δηαδηθαζία ηαθηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηηο ρξήζεηο 2007 θαη 2008. Γηα ηηο ρξήζεηο 2007, 2008 θαη 2009 (αλέιεγθηεο) ε θνξνινγηθή αξρή ελδερνκέλσο λα 

απνξξίςεη νξηζκέλεο δαπάλεο σο κε εθπηπηφκελεο θαη σο εθ ηνχηνπ λα επηβιεζνχλ πξφζζεηνη θφξνη ην χςνο ησλ νπνίσλ δελ 

κπνξεί αθξηβψο λα πξνβιεθζεί.  Ζ Δηαηξεία πηζηεχεη φηη έρεη ζρεκαηίζεη επαξθείο πξνβιέςεηο γηα πηζαλνχο κειινληηθνχο 

θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηηο αλέιεγθηεο ή κε νξηζηηθά πεξαησκέλεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. 
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Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2009 ε Δηαηξεία θαηέβαιε γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ην χςνο ησλ Δπξψ 182  (2008: Δπξψ 195). 

Λνηπά Δλδερφκελα ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 εθηφο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ δελ ππάξρνπλ ινηπά ελδερφκελα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ. 

38. Διάρηζην εγγπεηηθό θεθάιαην θαη Δπίπεδν Φεξεγγπόηεηαο 

Σν ειάρηζην Δγγπεηηθφ Κεθάιαην θαζψο θαη ην Δπίπεδν Φεξεγγπφηεηαο ππνινγίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. 

 2009 2008 

Διάρηζην Δγγπεηηθφ Κεθάιαην 4.500 4.500 

Πεξηζψξην Φεξεγγπφηεηαο 15.667 11.310 

Ζ Δηαηξεία θαηέρεη επαξθψο ην αλακελφκελν Πεξηζψξην Φεξεγγπφηεηαο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

39. Αζθαιηζηηθή Σνπνζέηεζε 

Ζ Δηαηξεία έρεη δεζκεχζεη γηα αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ηα θαησηέξσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 2009 2008 

Αθίλεηα  40.929 40.929 

Δπελδχζεηο 105.694 83.978 

Απαηηήζεηο  18.123 22.217 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ 10.268 8.872 

ύλνιν αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο 175.014 155.996 

 

40.     Ακνηβή Διεγθηή  

 

 2009 2008 

Ακνηβή ηαθηηθνχ ειέγρνπ 46.500 30.000 

Λνηπέο ειεγθηηθέο εξγαζίεο - 18.000 

 46.500 48.000 

 


