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Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 Σηµ. 2010 2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ    

Επενδύσεις σε ακίνητα 13 7.905 9.147 

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου - ∆ιαθέσιµα προς πώληση 14 164.514 123.958 

Επενδύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις 15 197 197 

Σύνολο επενδύσεων  172.616 133.302 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 16 46.034 34.045 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 17 17.376 15.979 

Λοιπές απαιτήσεις 18 6.541 5.335 

Σύνολο απαιτήσεων  69.951 55.359 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 19 12.734 11.764 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  20 37.659 39.570 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 21 12.877 19.691 

Προµήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής εποµένων χρήσεων 23 7.845 7.518 

Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού  71.115 78.543 

Σύνολο ενεργητικού  313.682 267.204 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετοχικό κεφάλαιο 24 42.000 14.250 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 25 4.793 1.000 

Λοιπά αποθεµατικά 26 5.516 6.203 

Αποτελέσµατα εις νέον 27 13.882 11.623 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  66.191 33.076 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Προβλέψεις εκκρεµών αποζηµιώσεων 28 164.915 134.652 

Προβλέψεις µη δουλευµένων ασφαλίστρων 28 48.537 39.985 

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 28 1.975 3.323 

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων  215.427 177.960 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 29 8.394 11.201 

Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις 30 11.993 37.558 

Υποχρεώσεις για φόρους 12 9.938 6.388 

Αναβαλλόµενες φορολογικά υποχρεώσεις 22 940 250 

Παροχές στο προσωπικό 31 799 771 

Σύνολο υποχρεώσεων  32.064 56.168 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων  313.682 267.204 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 10 - 66) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος  

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 Σηµείωση 2010 2009 

    

∆ουλευµένα (µικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 5 142.400 97.540 

Μεταβολή αποθέµατος µη δουλευµένων ασφαλίστρων-σύνολο 5  (8.552) (9.166) 

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα 5α (19.918) (12.646) 

Μεταβολή αποθέµατος µη δουλ.ασφαλίστρων-αναλογία αντασφαλιστών 5α (729) (618) 

Καθαρά δουλευµένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα   113.201 75.110 

Έσοδα επενδύσεων 6 6.384 5.830 

Κέρδη (Ζηµίες) από πώληση επενδύσεων  7 (46) 1.042 

Λοιπά έσοδα / έξοδα επενδύσεων 7α (1.558) (175) 

Λοιπά έσοδα και έξοδα 8  1.670 1.178 

  119.651 82.985 

Κόστος ασφαλιστικών εργασιών 9 (64.142) (48.656) 

∆ουλευµένες προµήθειες παραγωγής 10 (25.608) (14.044) 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  11.1 (8.938) (7.419) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 11.2 (8.700) (5.558) 

  (107.388) (75.677) 

Κέρδη προ φόρων  12.263 7.308 

Φόρος εισοδήµατος 12 (4.545) (2.731) 

Κέρδη µετά από φόρους  7.718 4.577 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα :    

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρεόγραφα  (912)  (96) 

Φόρος στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα  (596) - 

Συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  6.210 4.481 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (βασικά) σε Ευρώ (απόλυτο νούµερο) 27 2,7 4,8 

Αθήνα, 16  Μαϊου 2011 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & 

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΚΟΚΚΑΛΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ 

Ρ  523224 Χ   731423  Φ   176744 Τ 091481 

  Α.Α.Ο.Ε.9424/Α΄ΤΑΞΗ  

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 10 - 66) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών των Iδίων Kεφαλαίων 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

∆ιαφορά από 

έκδοση υπέρ 

το άρτιο 

Αποθεµατικό από 

χρεόγραφα διαθέσιµα 

προς πώληση 

Λοιπά 

Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 

νέον 
Σύνολο 

       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 14.250 1.000 3.989 1.546 10.310 31.095 

Αποτίµηση χαρτοφυλακίου 

διαθεσίµων προς πώληση 

αξιογράφων 

- - (96) - - (96) 

Μεταφορές σε αποθεµατικά - - - 764 (764) - 

Μερίσµατα 2008 - - - - (2.500) (2.500) 

Αποτελέσµατα χρήσης - - - - 4.577 4.577 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 14.250 1.000 3.893 2.310 11.623 33.076 

       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 14.250 1.000 3.893 2.310 11.623 33.076 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 27.750 3.793 - - (2.038) 29.505 

Αποτίµηση χαρτοφυλακίου 

διαθεσίµων προς πώληση 

αξιογράφων 

- - (1.508) - - (1.508) 

Μεταφορές σε αποθεµατικά - - - 821 (921) (100) 

Μερίσµατα 2009 - - - - (2.500) (2.500) 

Αποτελέσµατα χρήσης - - - - 7.718 7.718 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 42.000 4.793 2.385 3.131 13.882 66.191 

 

 

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 10 - 66) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 Σηµείωση 2010 2009 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Καθαρά κέρδη προ φόρων  12.263 7.308 

Προσαρµογές για:    

Προβλέψεις για αποµείωση απαιτήσεων 16, 11.4 1.076 426 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 31, 11.4 28 125 

Λοιπές προβλέψεις 30, 11.4 500 1.000 

Αποσβέσεις 13 , 19, 20 2.451 665 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6 (6.384) (5.830) 

Κέρδη / (Ζηµίες) από πώληση επενδύσεων  7  46 (1.042) 

Χρεωστικοί τόκοι  241 235 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις 

µεταβολές στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία 

 
10.221 2.887 

Μεταβολές στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία:    

Μεταβολή απαιτήσεων  (17.764) (5.655) 

Μεταβολή υποχρεώσεων  471 8.014 

Μεταβολη ασφαλιστικών προβλέψεων   37.467 22.684 

Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος 12 (1.087) (1.362) 

Σύνολο µεταβολών σε λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία  19.087 23.681 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  29.308 26.568 

    

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

(Αγορές) / Πωλήσεις άυλων και ενσώµατων παγίων περιουσ. στοιχείων 13, 19, 20 (268) (39.791) 

(Αγορές) / Πωλήσεις αξιογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου  14 (39.357) (10.992) 

Τόκοι εισπραχθέντες και λοιπά συναφή έσοδα  6.239 5.564 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (33.386) (45.219) 

    

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου  5 29.500 

Πληρωµή µερισµάτων  (2.500) (2.500) 

Χρεωστικοί τόκοι πληρωθέντες  (241) (235) 

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (2.736) 26.765 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

αυτών 

 
(6.814) 8.114 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών αρχής χρήσεως  19.691 11.577 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών τέλους χρήσεως  12.877 19.691 

    

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 10 - 66) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η VICTORIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ZHΜΙΩΝ («η Εταιρεία») είναι ανώνυµη ασφαλιστική Εταιρεία  και 

αναλαµβάνει κινδύνους ασφαλίσεων κατά ζηµιών.  Τα ασφαλιστικά προϊόντα της Εταιρείας προσφέρονται αποκλειστικά στην 

Ελλάδα.  Η Εταιρεία απασχολεί 170 άτοµα στην Ελλάδα.  Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στη Βασιλίσσης Σοφίας 97  και ο 

Α.Μ.Α.Ε. της είναι ο 20264 / 05 / B/ 89 / 008. H Εταιρεία  αποτελεί µέλος του γερµανικού οµίλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

ERGO, τον οποίο συνέπτυξαν οι ασφαλιστικές εταιρείες VICTORIA, D.A.S., Hamburg – Mannheimer και D.K.V. Στον ίδιο 

ασφαλιστικό όµιλο ανήκουν και οι επίσης δραστηριοποιούµενες στην Ελλάδα ασφαλιστικές επιχειρήσεις VICTORIA A.A.E. 

Ζωής και D.A.S. – HELLAS.       

Η Εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Π.∆. 400/1970 περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 

Ασφαλίσεως όπως ισχύουν σήµερα.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού, σκοπός της Εταιρείας είναι:  

α)   Η διενέργεια  ασφαλίσεων κατά ζηµιών κάθε είδους και παντός κλάδου.      

β)   Η διενέργεια  αντασφασφαλίσεων στις ασφαλίσεις κατά  ζηµιών και η εκχώρησή τους.  

γ) Η  αντιπροσώπευση αλλοδαπών επιχειρήσεων ασφαλίσεων κατά ζηµιών. 

δ) Η συµµετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο παρεµφερή σκοπό ή σε επιχειρήσεις παροχής 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών εν γένει.  

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της  31 ∆εκεµβρίου 2010 έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προς 

δηµοσίευση την 16 Μαίου 2011 και τελούν υπό την έγκρισή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και 

έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.victoria.gr. 

 

Μέτοχοι 

Η Εταιρεία, ως µέλος του Οµίλου της ERGO έχει µοναδικό µέτοχο την ERGO INTERNATIONAL S.A. η οποία συµµετέχει στο 

µετοχικό κεφάλαιο µε ποσοστό 99,99%. 

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Η θητεία  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εξελέγη από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της 12/05/2009 έληξε στις 

25/06/2010 λόγω αντικατάστασης δύο εκ των πέντε µελών του. Η θητεία των µελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 

30/6/2014. 
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2. Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) και τις ∆ιερµηνείες που 

εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B., όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ισχύουν κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010. 

Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία και είναι σε ισχύ την 31 

∆εκεµβρίου 2010, ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που 

αυτά είναι εφαρµόσιµα. 

Η Εταιρεία υιοθέτησε για πρώτη φορά τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ∆ιερµηνειών και 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (µαζί τα “∆.Π.Χ.Α.”) για σκοπούς σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε 

31 ∆εκεµβρίου 2009. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις  έχουν καταρτισθεί µε βάσει την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση τις επενδύσεις σε 

αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. 

Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την υιοθέτηση 

παραδοχών από πλευράς της ∆ιοίκησης, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών καθώς και 

τα ποσά που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι σηµαντικότερες από τις παραδοχές αυτές έγιναν στα πεδία 

που χαρακτηρίζονται από αυξηµένη πολυπλοκότητα και υποκειµενικότητα στην εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών και 

αναφέρονται στη σηµείωση 3.21. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις 

αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγµατοποιούνται και επηρεάζουν τις σχετικές περιόδους που αφορούν. 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές, βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που 

θεωρούνται εύλογοι, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη 

αποφάσεων, σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν προκύπτουν από 

άλλες πηγές. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες 

αποκλίσεις δύνανται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Τα ποσά των Οικονοµικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.   

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που καταρτίζει η 

µητρική ERGO INTERNATIONAL S.A. µε έδρα τη Γερµανία.  

Οι λογιστικές πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω (βλέπε σηµείωση 3) έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις 

που παρουσιάζονται. 
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3. Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών πολιτικών 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνηµµένων  Οικονοµικών 

Καταστάσεων παρουσιάζονται παρακάτω: 

3.1 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ιδιοχρησιµοποιούµενα) 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα οικόπεδα, τα κτίρια, οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε µισθωµένα ακίνητα, 

τα µεταφορικά µέσα και ο κινητός εξοπλισµός, τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται από την Εταιρεία είτε για τις λειτουργικές 

εργασίες της είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τόσο τα ακίνητα όσο και ο κινητός εξοπλισµός, παρουσιάζονται και αποτιµούνται 

στο ιστορικό κόστος τους µειωµένο κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµιές αποµείωσής τους. Μεταγενέστερες 

δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν είναι  πολύ πιθανόν να 

προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους  µπορεί να µετρηθεί µε αξιοπιστία.  Σε διαφορετική περίπτωση, οι 

συγκεκριµένες δαπάνες καταχωρούνται απ’ ευθείας στα αποτελέσµατα κατά την πραγµατοποίησή τους.  ∆απάνες επισκευών 

και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την πραγµατοποίησή τους.   

Οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις 

και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους και αποσβένονται µε βάση τη διάρκεια της µισθωτικής σύµβασης. Τα µεταφορικά 

µέσα, καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος µειωµένο κατά τις σωρευµένες 

αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµιές αποµείωσης. 

Η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει µε την έναρξη χρησιµοποίησης του και 

διακόπτεται µόνο µε την πώληση ή τη µεταβίβαση του πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Οι αποσβέσεις των κτιρίων, λογίζονται 

συστηµατικά σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, η οποία 

υπόκειται σε επανεξέταση κάθε τρία έτη. 

Οι αποσβέσεις µεταφορικών µέσων και του λοιπού εξοπλισµού, διενεργούνται στο κόστος κτήσης και υπολογίζονται σύµφωνα 

µε τη µέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους. 

Η εκτιµώµενη µέση ωφέλιµη ζωή ανά κατηγορία παγίων έχει καθορισθεί ως εξής: 

 Εκτιµώµενη µέση 

ωφέλιµη ζωή 

Μέσος 

Συντελεστής 

απόσβεσης 

   

Κτίρια ιδιόκτητα 50 έτη 2% 

Προσθήκες και βελτιώσεις σε κτίρια µισθωµένα Η διάρκεια της µίσθωσης - 

Μεταφορικά µέσα 6,6 έτη 15% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5 έτη 20% 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 3,3 έτη 30% 

 

Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται, εξετάζονται όµως για τυχόν αποµείωση της αξίας τους. 
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Πάγια που έχουν υποστεί αποµείωση προσαρµόζονται στην ανακτήσιµη αξία τους. 

Το κόστος κτήσης και οι σωρευµένες αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, µεταφέρονται από 

τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη στιγµή της πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία προκύπτει 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα.   

3.2 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κτίρια ή τµήµατα κτιρίων και την αναλογία τους επί του οικοπέδου, τα οποία κατέχει η 

Εταιρεία µε σκοπό την είσπραξη µισθωµάτων ή και την αποκόµιση κεφαλαιακών κερδών. 

Τόσο τα ακίνητα όσο και ο κινητός εξοπλισµός, παρουσιάζονται και αποτιµούνται στο ιστορικό κόστος τους µειωµένο κατά τις 

σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµιές αποµείωσής τους.  

Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών των επενδύσεων σε ακίνητα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  

3.3  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα Άϋλα στοιχεία του Ενεργητικού περιλαµβάνονται άδειες λογισµικού καθώς και τα αποκλειστικά δικαιώµατα χρήσης 

τραπεζικού δικτύου που αποτιµούνται στο κόστος κτήσης, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους.  Οι αποσβέσεις των αδειών 

λογισµικού διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής αυτών, την οποία η 

Εταιρεία έχει καθορίσει σε 3 έως 4 έτη.  Τα δικαιώµατα χρήσης αφορούν σε αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης ανεξάρτητου 

δικτύου τραπεζικών καταστηµάτων για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρείας. Η ωφέλιµη ζωή του άϋλου 

παγίου συµπίπτει µε τη διάρκεια του δικαιώµατος αυτού, η οποία ανέρχεται σε 10 έτη. Η µέθοδος απόσβεσης που ακολουθείται 

κατ΄έτος βασίζεται στο λόγο : προβλεπόµενος τζίρος του Business Plan έτους / προβλεπόµενος τζίρος του Business Plan 

10ετίας Χ Συνολική αξία δικαιώµατος (ήτοι Ευρώ 39.500 χιλιάδες). 

∆απάνες για τη συντήρηση του λογισµικού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα κατά την πραγµατοποίησή τους. 

3.4  Επενδύσεις σε Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Οι επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συµπίπτει 

µε το κόστος απόκτησής τους. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης ταξινοµούνται ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο 

αποκτήθηκαν. Οι επενδύσεις ταξινοµούνται αποκλειστικά στην κατηγορία “∆ιαθέσιµες προς πώληση”.  

3.5 Αποµείωση Στοιχείων Ενεργητικού 

3.5.1 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσµένο κόστος 

 

Σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει την αξία των περιουσιακών 

στοιχείων της προκειµένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται περίπτωση αποµείωσης της αξίας τους. Η αξία ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου αποµειώνεται, µε αποτέλεσµα την αναγνώριση ζηµιάς αποµείωσης, όταν υπάρχει 

αντικειµενική ένδειξη ότι ένα ή περισσότερα γεγονότα που συνέβηκαν µετά την αρχική αναγνώριση της επένδυσης είχαν 

αρνητική επίδραση στις προσδοκώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές από την επένδυση, και αυτή µπορεί να υπολογιστεί 

αξιόπιστα. 
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Αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης της αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου συµπεριλαµβάνει στοιχεία που 

σχετίζονται µε τα πιο κάτω: 

 

i. Σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του εκδότη ή του χρεώστη. 

ii. Αθέτηση συµβολαίου, όπως π.χ. καθυστέρηση σε πληρωµές. 

iii. Ένδειξη ότι ο εκδότης ή ο χρεώστης χρεοκοπεί ή εκκαθαρίζεται. 

iv. Η εξαφάνιση µιας ενεργούς αγοράς για το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσµα οικονοµικών 

δυσκολιών. 

v. Ενδείξεις που εισηγούνται ότι υπάρχει µετρήσιµη µείωση στις προσδοκώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προς την 

Εταιρεία από µια κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, σε σχέση µε την αρχική εκτίµηση, παρόλο 

που η µείωση δεν µπορεί να διαπιστωθεί στα ξεχωριστά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της κατηγορίας.  

 

Η Εταιρεία κατ’ αρχήν εξακριβώνει αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο που είναι από µόνο του σηµαντικό. Όταν δεν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης της αξίας ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, είτε σηµαντικό είτε όχι, τότε το στοιχείο αυτό οµαδοποιείται µε άλλα περιουσιακά 

στοιχεία παρόµοιων χαρακτηριστικών και η οµάδα που δηµιουργείται ελέγχεται για αποµείωση. Περιουσιακά στοιχεία που 

έχουν ξεχωριστά ελεγχθεί για αποµείωση και για τα οποία αναγνωρίζεται ζηµιά αποµείωσης, δεν περιλαµβάνονται στον 

οµαδικό έλεγχο για αποµείωση.  

 

Αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης δανείων και απαιτήσεων, ή αξιογράφων διακρατούµενων µέχρι τη λήξη τους που 

αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος τους, το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής 

αξίας και της τρέχουσας αξίας των προσδοκώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προς την Εταιρεία προεξοφληµένων στο 

αρχικό πραγµατικό ποσοστό του αξιόγραφου. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µειώνεται µε τη χρήση ενός 

λογαριασµού προβλέψεων και η ζηµιά αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

 

Για σκοπούς συνολικής εκτίµησης αποµείωσης µιας κατηγορίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, τα στοιχεία 

οµαδοποιούνται µε βάση τα κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που φέρουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται µε 

τον υπολογισµό των µελλοντικών ταµειακών ροών από τα περιουσιακά στοιχεία και είναι ενδεικτικά της φερεγγυότητας του 

εκδότη και της ικανότητάς του να πληρώσει όλα τα σχετικά ποσά που ορίζουν οι συµβάσεις σε ισχύ. 

 

Αν σε µεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της αποµείωσης της αξίας ενός αξιόγραφου µειωθεί, και η µείωση αντικειµενικά 

σχετίζεται µε ένα γεγονός που συνέβη µετά την αναγνώριση της αποµείωσης, τότε η ζηµιά αποµείωσης που είχε αναγνωριστεί 

αντιστρέφεται µέσω προβλέψεων. Το ποσό της αντιστροφής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

 3.5.2 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία 

 

Η Εταιρεία, µε βάση τις σχετικές οδηγίες που υποδεικνύονται από την πολιτική του Οµίλου, αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία 

κλεισίµατος της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση έχουν 

υποστεί αποµείωση στην αξία τους είτε πρόκειται για τίτλους σταθερού εισοδήµατος (π.χ. οµόλογα) είτε τίτλους µη σταθερού 

εισοδήµατος (π.χ. µετοχές, αµοιβαία κεφάλαια κ.λ.π.). Αναφορικά µε τους τίτλους µη σταθερού εισοδήµατος, ενδείξεις 

αποµείωσης της αξίας τους προκύπτουν όταν η τρέχουσα τιµή είναι τουλάχιστον 20% χαµηλότερη από την τιµή κτήσης ή όταν 

η τρέχουσα τιµή παραµένει χαµηλότερα από την τιµή κτήσης για διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Στην περίπτωση τίτλων 

σταθερού εισοδήµατος, ενδείξεις αποµείωσης της αξίας τους προκύπτουν όταν η τρέχουσα τιµή είναι τουλάχιστον 20% 

χαµηλότερη από την αποσβεσθείσα τιµή (amortised cost) ή όταν η τρέχουσα τιµή είναι χαµηλότερη από το 70% της 



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

 

 15

ονοµαστικής αξίας του τίτλου. Επίσης, ενδείξεις αποµείωσης της αξίας των τίτλων σταθερού εισοδήµατος προκύπτουν όταν 

υπάρχουν  αντικειµενικά στοιχεία όπως : α)σηµαντικά οικονοµικά προβλήµατα του εκδότη,  β) παραβίαση της σύµβασης (π.χ. 

αθέτηση πληρωµής τόκων), γ) υψηλή πιθανότητα ότι ο εκδότης θα χρεοκοπήσει ή θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση, δ) 

έλλειψη ενεργούς αγοράς διαπραγµάτευσης, ε) πληροφορίες που αφορούν την ρευστότητα, την πιστοληπτική ικανότητα, τους 

επιχειρηµατικούς και χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους του εκδότη, στ) πληροφορίες που αφορούν τάσεις της παγκόσµιας και 

εθνικής οικονοµίας και δύναται να επηρεάσουν την οικονοµική κατάσταση του εκδότη. Η απουσία ενεργής αγοράς 

διαπραγµάτευσης και η υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη δεν είναι στοιχεία που από µόνα τους µπορούν 

να οδηγήσουν σε αποµείωση της αξίας των τίτλων σταθερού εισοδήµατος. 

Σε περίπτωση αποµείωσης για τα αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση, η  ζηµιά – η διαφορά δηλαδή µεταξύ του κόστους 

κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας – µεταφέρεται από τα Ίδια Κεφάλαια στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης που 

είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα δεν µπορούν να αντιστραφούν εκ των υστέρων ιδιαίτερα όσον αφορά τις µετοχικές 

επενδύσεις. Η ζηµιά αποµείωσης αντιστρέφεται µέσω των αποτελεσµάτων, αν σε µελλοντική περίοδο η εύλογη αξία του 

χρεωστικού τίτλου (οµολογιακού) που είναι διαθέσιµος προς πώληση αυξηθεί, και η αύξηση µπορεί αντικειµενικά να 

συσχετιστεί µε ένα γεγονός που συµβαίνει µετά την αναγνώριση της αποµείωσης. 

 

3.5.3 Αποµείωση αξίας λοιπών, µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται για αποµείωση της αξίας του σε ετήσια 

βάση. Περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους όταν γεγονότα ή αλλαγές σε συνθήκες 

υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι δυνατό να ανακτηθεί. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, τότε διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για αποµείωση που καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης (τιµή πώλησης µειωµένη κατά 

τα έξοδα πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς ελέγχου για αποµείωση τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται 

στο χαµηλότερο επίπεδο όπου µπορούν να ξεχωρίσουν οι ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών - cash-

generating units) 

3.6 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ που είναι και το λειτουργικό της νόµισµα. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα 

νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. 

Κατά την ηµεροµηνία της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, οι νοµισµατικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα  

µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή 

ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στα Αποτελέσµατα.  

Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µετατρέπονται µε τις 

ισοτιµίες της ηµεροµηνίας που αποκτήθηκαν και συνεπώς δεν προκύπτουν συναλλαγµατικές διαφορές. Τα µη νοµισµατικά 

στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της 

ηµεροµηνίας προσδιορισµού των εύλογων αξιών. Στην περίπτωση αυτή οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές 

αποτελούν µέρος των κερδών ή ζηµιών από τη µεταβολή της εύλογης αξίας και καταχωρούνται στα Αποτελέσµατα ή απευθείας 

στα Ίδια Κεφάλαια ανάλογα µε το είδος του νοµισµατικού στοιχείου. 
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3.7 Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (µη παράγωγα) 

3.7.1    Απαιτήσεις από ασφαλισµένους 

Οι Απαιτήσεις από Ασφαλισµένους αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία που αναµένεται να διακανονιστούν οι απαιτήσεις 

αυτές και µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος. Οι Απαιτήσεις από Ασφαλισµένους περιλαµβάνουν ασφάλιστρα από 

πελάτες, συνεργάτες µε δικαίωµα είσπραξης καθώς και απαιτήσεις για της οποίες έχουν κινηθεί ένδικα µέσα. Η Εταιρεία έχει 

καταρτίσει συµβάσεις για την παροχή πίστωσης χρόνου στους συνεργάτες για την είσπραξη των ασφαλίστρων.  Η µέση 

διάρκεια είσπραξης των ασφαλίστρων ζηµιών που γενικά πραγµατοποιείται από τους ασφαλισµένους θεωρείται σχετικά µικρή 

από την έκδοση των συµβολαίων.  Η µέση διάρκεια είσπραξης των ασφαλίστρων που πραγµατοποιείται από συνεργάτες µε 

δικαίωµα είσπραξης βάση ειδικής σύµβασης είναι από 2 έως 3 µήνες από την έκδοση των συµβολαίων.  Οι απαιτήσεις κατά 

χρεωστών ασφαλίστρων καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία έκδοσης των ασφαλιστηρίων 

συµβολαίων.  Κατά την εκάστοτε περίοδο και  ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, η εισπραξιµότητα των 

εισπρακτέων λογαριασµών εκτιµάται βάσει ιστορικών τάσεων και στατιστικών δεδοµένων, και σχηµατίζεται πρόβλεψη για 

απώλειες που είναι πιθανόν να συµβούν και µπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται 

µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς 

πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας πρόβλεψης.  

3.7.2 Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι Λοιπές Απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο κόστος και  µεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης εµφανίζονται στην 

αναπόσβεστη αξία τους . 

3.7.3 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα  και Ισοδύναµα Αυτών 

Για σκοπούς κατάρτισης της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, οι προθεσµιακές καταθέσεις και οι άµεσα ρευστοποιήσιµες και 

µέχρι τρίµηνης διάρκειας επενδύσεις, θεωρούνται ταµειακά διαθέσιµα. Τα στοιχεία της κατηγορίας αυτής αποτιµούνται στο 

αναπόσβεστο κόστος. 

3.7.4 Υποχρεώσεις (πλην ασφαλιστικών προβλέψεων) 

 

Αναφέρονται σε βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τρίτους εκτός των ασφαλισµένων από την άσκηση της εµπορικής 

δραστηριότητας της Εταιρείας και παρουσιάζονται στη λογιστική τους αξία (αναπόσβεστη). 

 

3.8 Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις 

 

Η Εταιρεία έχει συµµετοχή στην  VICTORIA A.A.E. Ζωής  - η οποία ανήκει στον Όµιλο ERGO - µε ποσοστό 3,16%. Η 

συµµετοχή αυτή αποτιµάται στην αξία κτήσης.  

 

3.9 Παροχές στο Προσωπικό 

Η υποχρέωση της Εταιρείας για Παροχές στο Προσωπικό από προγράµµατα προκαθορισµένων παροχών περιορίζεται µόνο 

στο πρόγραµµα του Ν.2112/1920 και αφορά την παροχή αποζηµίωσης στο σύνολο του προσωπικού κατά την έξοδό του από 
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την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση αυτή έχει υπολογισθεί λαµβάνοντας τους όρους του ανωτέρω Νόµου οι 

οποίοι είναι σύµφωνοι µε τις πρακτικές και πολιτικές της Εταιρείας σε σχέση µε αντίστοιχες παροχές. 

Οι εισφορές σε κρατικά ασφαλιστικά ταµεία καθώς και σε προγράµµατα εφάπαξ παροχών προς τους συνεργάτες της Εταιρείας  

θεωρούνται ως προγράµµατα καθορισµένων εισφορών και εξοδοποιούνται όταν καθίστανται καταβλητέες. Η Εταιρεία δεν έχει 

ουδεµία είτε νοµική είτε συµβατική υποχρέωση να καταβάλει πρόσθετες εισφορές σε περίπτωση που το ταµείο δεν διαθέτει 

επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να παράσχει στους ασφαλιζόµενούς του τις παροχές που τους οφείλει. Στα προγράµµατα 

αυτά η υποχρέωση της Εταιρείας περιορίζεται στο ετήσιο ποσό των εισφορών που οφείλει να καταβάλλει στο ταµείο ή στο 

πρόγραµµα. 

Ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών ορίζεται ως το πρόγραµµα µε το οποίο η Εταιρεία αναλαµβάνει τον αναλογιστικό 

κίνδυνο µε βάση διάφορες παραµέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας ή ο µισθός, και συνεπώς την υποχρέωση να 

καταβάλει στο προσωπικό που αποχωρεί τις προβλεπόµενες παροχές. Για τα προγράµµατα συγκεκριµένων παροχών, η αξία 

της υποχρέωσης προσδιορίζεται από την παρούσα αξία των παροχών κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων µειούµενη µε την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και των προσαρµογών που 

απαιτούνται για τα κέρδη ή τις ζηµιές, που δεν έχουν αναγνωριστεί από τις αναλογιστικές µελέτες και του κόστους 

προϋπηρεσίας.  

Ο υπολογισµός γίνεται από αναλογιστή, σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τρίµηνα)  και σε ετήσια βάση, µε τη µέθοδο της 

προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας.  

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τις εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές, µε επιτόκιο προεξόφλησης 

που ισχύει για οµόλογο υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης, που έχει εκδοθεί σε νόµισµα κοινό µε αυτό το οποίο καταβάλλεται η 

καθορισµένη παροχή και έχει εναποµένουσα διάρκεια που εναρµονίζεται µε τη διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης.  

Η Εταιρεία ακολουθεί την «Μέθοδο Αµεσης Αναγνώρισης» του ∆.Λ.Π. 19 µε βάση την οποία τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες 

που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα ή µεταβολή των αναλογιστικών υποθέσεων, 

επιβαρύνουν το αποτέλεσµα της εταιρίας και αναγνωρίζονται φορολογικά. 

3.10 Συµψηφισµός χρηµατοπιστωτικών µέσων 

Η απεικόνιση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του καθαρού ποσού που προκύπτει από συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιτρέπεται, µόνο εφόσον υφίσταται συµβατικό δικαίωµα που επιτρέπει το 

συµψηφισµό των ποσών που έχουν καταχωρηθεί και παράλληλα υπάρχει πρόθεση είτε για ταυτόχρονο διακανονισµό του 

συνολικού ποσού, τόσο του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της υποχρέωσης αντίστοιχα, είτε για 

διακανονισµό του καθαρού ποσού που προκύπτει µετά το συµψηφισµό. 

3.11  Μισθώσεις 

α) Η Εταιρεία συνάπτει µισθώσεις ακινήτων είτε ως µισθώτρια είτε ως εκµισθώτρια.   

Στις περιπτώσεις λειτουργικών µισθώσεων, που η Εταιρεία λειτουργεί ως µισθώτρια, δεν καταχωρεί το µισθωµένο πάγιο ως 

στοιχείο ενεργητικού, αναγνωρίζει δε, ως έξοδο, το ποσό των µισθωµάτων που αντιστοιχούν στη χρήση του µισθωµένου 

παγίου, µε τη µέθοδο του δουλευµένου. 
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Στις περιπτώσεις λειτουργικών µισθώσεων, που η Εταιρεία λειτουργεί ως εκµισθώτρια, το µισθωµένο πάγιο παρακολουθείται 

ως στοιχείο ενεργητικού και δεν διενεργούνται αποσβέσεις µε βάση την ωφέλιµη ζωή του.  Το ποσό των µισθωµάτων, που 

αντιστοιχούν στη χρήση του µισθωµένου παγίου, αναγνωρίζεται ως έσοδο, στην κατηγορία έσοδα επενδύσεων µε τη µέθοδο 

του δουλευµένου. 

β) Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια µίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης, στην οποία η Εταιρεία λειτουργεί ως 

µισθωτής, αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Η αρχική αναγνώριση γίνεται στην εύλογη αξία τους ή 

εφόσον αυτή είναι µικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων της σχετικής σύµβασης όπως αυτές 

έχουν ορισθεί κατά την ηµεροµηνία έναρξης της µίσθωσης. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκµισθωτή συµπεριλαµβάνεται 

στην Χρηµατοοικονοµική Θέση και εµφανίζεται στο κονδύλι Πιστωτές και Λοιπές Υποχρεώσεις. 

Οι καταβολές µισθωµάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηµατοδότησης και σε µείωση της υποχρέωσης της µίσθωσης έτσι ώστε 

να επιτευχθεί µία σταθερή, περιοδική επιβάρυνση από τόκους στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το κόστος 

χρηµατοδότησης επιβαρύνει απευθείας τα αποτελέσµατα εκτός αν µπορεί να κεφαλαιοποιηθεί σε περιπτώσεις παγίων όπως 

προβλέπεται από τα σχετικά ∆.Π.Χ.A.. Τα κεφαλαιοποιηθέντα µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση την διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής τους. Η Εταιρεία διατηρεί χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις που αφορούν µηχανογραφικό εξοπλισµό, για τις 

οποίες λόγω µη σηµαντικότητας των κονδυλίων δεν γίνεται περαιτέρω αναφορά. 

3.12 Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος είναι ο 

αναµενόµενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου εισοδήµατος χρήσης, βάσει θεσπισµένων ή ουσιαστικά θεσπισµένων 

συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, καθώς και οποιαδήποτε αναπροσαρµογή στο φόρο πληρωτέο 

προηγουµένων χρήσεων. 

Αναβαλλόµενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο µέλλον και σχετίζεται µε λογιστικές πράξεις που 

έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειοµένης χρήσεως αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα έξοδα µελλοντικών 

χρήσεων. Υπολογίζεται στις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της 

αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται 

να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους 

φορολογικούς συντελεστές (και νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης.  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο όταν πιθανολογούνται µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, από τα 

οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι αντίστοιχες προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

µειώνονται όταν είναι πλέον πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα υλοποιηθεί. 

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στα αποτελέσµατα, ή απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια αν αφορά στοιχεία που 

έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην καθαρή θέση. 

3.13 Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις στις οικονοµικές της καταστάσεις για τις τρέχουσες υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

γεγονότα που έχουν συµβεί και είναι βέβαιο ότι η τακτοποίησή τους θα δηµιουργήσει εκροή το ύψος της οποίας µπορεί να 

εκτιµηθεί αξιόπιστα.  Οι σχηµατισµένες προβλέψεις επί των επισφαλών απαιτήσεων και των επιδίκων υποθέσεων 
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επαναξιολογούνται και αναθεωρούνται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι εν λόγω προβλέψεις 

µειώνονται µε τα ποσά που καταβάλλονται για το διακανονισµό των συγκεκριµένων υποχρεώσεων. 

 

 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται σε αυτές, εκτός αν η 

πιθανότητα εκροής χρηµατοοικονοµικών πόρων είναι αποµακρυσµένη.  Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται σε αυτές αν η πιθανότητα εισροής χρηµατοοικονοµικών πόρων είναι πιθανή.  

Προβλέψεις για µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες δεν αναγνωρίζονται. 

3.14 Πληροφόρηση κατά Τοµέα 

Η Εταιρεία παρακολουθεί την δραστηριότητά της κατά επιχειρηµατικό τοµέα. Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα 

στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς 

κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων.  Οι επιχειρηµατικοί τοµείς δραστηριότητας αναλύονται σε:  

α. Ασφαλίσεις Ζηµιών  - Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου που καλύπτουν τις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.  

β.   Ασφαλίσεις Ζηµιών - Λοιποί κλάδοι, που καλύπτουν τις ασφαλίσεις ατυχηµάτων, χερσαίων οχηµάτων, πλοίων, 

µεταφερόµενων εµπορευµάτων, πυρός, λοιπές ζηµίες αγαθών, γενικής αστικής ευθύνης.  

3.15 Συνδεµένα Μέρη 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε συνδεµένα µέρη αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις.  Αυτά τα συνδεµένα 

µέρη κυρίως αφορούν τους κύριους µετόχους και τα µέλη της διοίκησης µίας επιχείρησης ή / και θυγατρικών της εταιρειών, 

εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και / ή διοίκηση µε την επιχείρηση και τις ενοποιούµενες θυγατρικές της ή θυγατρικές 

αυτών των εταιρειών. 

3.16 Ασφαλιστικές δραστηριότητες 

3.16.1 ∆ιαχωρισµός των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι εκείνα τα συµβόλαια µε τα οποία µεταφέρεται σηµαντικός ασφαλιστικός κίνδυνος από τον 

ασφαλιζόµενο στην ασφαλιστική εταιρεία και όπου η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο σε 

περίπτωση επέλευσης καθορισµένου αβέβαιου µελλοντικού συµβάντος που επηρεάζει αρνητικά τον ασφαλιζόµενο.   

Επίσης διαχωρίστηκαν από τις ασφαλιστικές εργασίες οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν απλή διαµεσολάβηση, 

όπως η Οδική Βοήθεια και η Νοµική Προστασία, υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά από τρίτους παρόχους, από 

τους οποίους η Εταιρεία λαµβάνει προµήθειες διαµεσολάβησης. 

 

Αντασφαλιστικά συµβόλαια 

Όλες οι αντασφαλιστικές συµβάσεις της Εταιρείας ως η αντασφαλιζόµενη Εταιρεία ξεκάθαρα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στα ∆.Π.Χ.Α. σχετικά µε τη µεταβίβαση σηµαντικού µέρους του ασφαλιστικού κινδύνου µεταξύ των 
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συµβαλλοµένων µερών και κατατάσσονται στα ασφαλιστικά συµβόλαια, εξαιρουµένων ένα µέρος αντασφαλιστικών συµβάσεων 

που ικανοποιούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών χρεογράφων. 
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3.16.2     Ταξινόµηση Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων  

Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες ανάλογα µε τη φύση του ασφαλιζόµενου κινδύνου : 

 

Α. Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζηµιών 

Τα ασφάλιστρα των συµβολαίων ζηµιών αναγνωρίζονται ως έσοδα (δουλευµένα ασφάλιστρα) αναλογικά µε την περίοδο 

διάρκειας του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.  Κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων το ποσό των 

καταχωρηθέντων ασφαλίστρων που αναλογεί στο επόµενο ή τα επόµενα έτη µεταφέρεται στο Απόθεµα µη ∆ουλευµένων 

Ασφαλίστρων.  Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς την µείωση των αναλογουσών προµηθειών. 

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζηµιών – Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου  

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα Συµβόλαια που εκδίδει η Εταιρεία για την κάλυψη του κινδύνου της αστικής ευθύνης 

αυτοκινήτων (Α.Ε. Αυτοκινήτων).  

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζηµιών – Λοιπών Κλάδων  

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

κλοπής, µεταφορών, γενικής αστικής ευθύνης,  σκαφών, πληρωµάτων και λοιπά. 

3.16.3 Ασφαλιστικές Προβλέψεις 

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αντιπροσωπεύουν εκτιµήσεις για τις µελλοντικές χρηµατοροές που θα προκύψουν από τα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια των κλάδων γενικών ασφαλίσεων.  ∆ιακρίνονται τα ακόλουθα είδη: 

ι)   Προβλέψεις για µη δουλευµένα ασφάλιστρα 

Αντιπροσωπεύουν το µέρος των καθαρών εγγεγραµµένων ασφαλίστρων που καλύπτει κατ’ αναλογία την περίοδο από την 

ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων µέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα 

ασφάλιστρα στα αντίστοιχα µητρώα της Εταιρείας. 

ιι)   Απόθεµα Κινδύνων εν Ισχύ  
 

Το ΑΚΕΙ υπολογίζεται από τον Υπεύθυνο Αναλογιστή βάσει πρόβλεψης για τις ασφαλιστικές αποζηµιώσεις και τα Έξοδα 

∆ιοίκησης, εξαιρουµένων των Εξόδων Επενδύσεων, που αναµένεται να προκύψουν µετά την ηµεροµηνία υπολογισµού του 

ΑΚΕΙ και έως την λήξη της ασφάλισης των υφισταµένων, κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού, ασφαλιστικών συµβάσεων του 

Χαρτοφυλακίου. 

 

Το ΑΚΕΙ ισούται µε το ποσό, το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω παράγραφο µειωµένο κατά το σύνολο των ΑΜ∆Α και 

Α∆Α εφόσον έχουν αφαιρεθεί τα Έξοδα Πρόσκτησης που αντιστοιχούν στο σύνολο αυτό.   
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Α.Κ.Ε.Ι. = [ΠΡΟΒΛΕΨΗ παρ.1]  - [ ΑΜ∆Α + Α∆Α  - Έξοδα Πρόσκτησης ΑΜ∆Α - Έξοδα Πρόσκτησης Α∆Α] 

 

Κατά τον υπολογισµό του ΑΚΕΙ δεν λαµβάνονται υπόψη τυχόν προβλεπόµενες αποδόσεις των επενδύσεων της Εταιρείας. 

ιιι)   Απόθεµα Εκκρεµών Ζηµιών (ΑΕΖ) 

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

των οικονοµικών καταστάσεων.  Αρχικώς οι εκκρεµείς αποζηµιώσεις σχηµατίζονται µε τη µέθοδο «φάκελο προς φάκελο» 

κατόπιν υπολογισµού του κόστους κάθε ζηµίας µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία (πραγµατογνωµοσύνες, ιατρικές εκθέσεις, 

δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.) κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Το ανωτέρω υπολογιζόµενο και σχηµατιζόµενο ΑΕΖ, προσαυξάνεται ανά κλάδο ασφάλισης από τον Υπεύθυνο Αναλογιστή  

κατά το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ακόλουθων προβλέψεων, οι οποίες υπολογίζονται σε συλλογική βάση: 

α) Πρόβλεψη για ζηµιές που έχουν επέλθει αλλά δεν έχουν αναγγελθεί (δηλωθεί) (Ιncurred Βut Νot Reported -IBNR): η 

πρόβλεψη αυτή περιλαµβάνει τις αξιώσεις από ασφαλιστικούς κινδύνους που έχουν επέλθει αλλά δεν δηλώθηκαν µέχρι την 

ηµεροµηνία του υπολογισµού. 

β) Πρόβλεψη για τη µελλοντική εξέλιξη του συνολικού ποσού που θα απαιτηθεί, πλέον εκείνου που ήδη σχηµατίσθηκε 

σύµφωνα µε τη µέθοδο του άρθρου 9  της υπ’ αριθµ. 133/2008 απόφασης της ΕΠ.Ε.Ι.Α , για την πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών 

αποζηµιώσεων και Άµεσων Εξόδων ∆ιακανονισµού, τα οποία αναµένεται ότι θα προκύψουν για τον τελικό και οριστικό 

διακανονισµό από την Εταιρεία όλων των αξιώσεων από δηλωθέντες και µη κινδύνους που έχουν επέλθει κατά την ηµεροµηνία 

υπολογισµού του ΑΕΖ . 

 γ) Πρόβλεψη µελλοντικών πληρωµών για ζηµίες που έχουν ήδη διακανονισθεί (κλεισθείσες ζηµίες)  κατά την ηµεροµηνία 

υπολογισµού, αλλά υπάρχει ενδεχόµενο να αναβιώσουν κατ’ εκτίµηση της Εταιρείας,  

Το ΑΕΖ τέλος, προσαυξάνεται περαιτέρω κατά το ποσό της πρόβλεψης των Εµµέσων Εξόδων ∆ιακανονισµού (U.L.A.E.) , η 

οποία αντανακλά υποχρεωτικά την εκτίµηση της Εταιρείας για το ύψος των εξόδων αυτών, τα οποία αναµένεται ότι θα 

προκύψουν από την ηµεροµηνία του υπολογισµού του αποθέµατος µέχρι τον τελικό και οριστικό διακανονισµό όλων των 

αξιώσεων που προκύπτουν από τους επελθόντες κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού του αποθέµατος κινδύνους δηλωθέντες ή 

µη. 

Μεταφερόµενα έξοδα πρόσκτησης 

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

εκδόσεις κατανέµονται στις χρήσεις ανάλογα µε τη διάρκειά τους ως ακολούθως: 

Όσον αφορά τις ασφαλίσεις ζηµιών η απόσβεσή τους γίνεται αναλογικά µε το δουλευµένο ασφάλιστρο. 

3.17 Αντασφαλιστικές συµβάσεις 

Το µέρος του αποθέµατος που αναλογεί στους αντασφαλιστές της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως στοιχείο Ενεργητικού στο 

λογαριασµό «Απαιτήσεις από Αντασφαλιστές». 

Οι υποχρεώσεις προς τους αντασφαλιστές αφορούν κυρίως τα οφειλόµενα αντασφάλιστρα. 
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Η Εταιρεία εξετάζει αν οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές έχουν υποστεί αποµείωση κατά την σύνταξη των οικονοµικών της 

καταστάσεων, µειώνει τη λογιστική αξία τους αναλόγως και αναγνωρίζει τη ζηµία αποµείωσης στα αποτελέσµατα. 

Μία απαίτηση από αντασφαλιστή είναι αποµειωµένη όταν και µόνον όταν: 

(α) Υπάρχουν αντικειµενικές αποδείξεις, ως αποτέλεσµα γεγονότος που συνέβη µετά την αρχική αναγνώριση της 

απαίτησης, ότι η Εταιρεία ενδέχεται να µην εισπράξει ολόκληρο το ποσό που του αναλογεί σύµφωνα µε τους όρους του 

συµβολαίου, και 

(β) το γεγονός αυτό έχει αξιόπιστα µετρήσιµη επίδραση στα ποσά τα οποία η Εταιρεία θα εισπράξει από τον αντασφαλιστή. 

3.18 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Τα έσοδα λογίζονται µόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση.  

 

Έσοδα από ασφαλιστήρια συµβόλαια 

Για την κατηγορία αυτή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε προηγούµενη ενότητα. 

 Τόκοι εισπρακτέοι 

Τα έσοδα από τόκους από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τη µέθοδο του πραγµατικού 

επιτοκίου.  Όταν ένα εισπρακτέο ποσό υπόκειται σε αποµείωση της αξίας του, η Εταιρεία µειώνει την αξία του στο ανακτήσιµο 

ποσό, που ορίζεται ως το ποσό των προεξοφληµένων µελλοντικών ταµειακών ροών µε τη χρησιµοποίηση του αρχικού 

πραγµατικού επιτοκίου και συνεχίζει να υπολογίζει την προεξόφληση ως έσοδο από τόκους. 

Έσοδα ενοικίων 

Τα έσοδα ενοικίων από επενδύσεις σε ακίνητα λογίζονται σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ως υποχρέωση µετά την έγκρισή της διανοµής τους από τη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. 

3.19 Βασικά κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν από την διαίρεση των κερδών µετά το φόρο µε το σταθµισµένο µέσο όρο των 

υφισταµένων κοινών µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

 

 24

3.20 Νέα Πρότυπα, Τροποποιήσεις Προτύπων και ∆ιερµηνείες: 

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν εφαρµόζοντας πλήρως τα ∆.Π.Χ.Α. και τις ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις 

προτύπων που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 

παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων.  

 

Α. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

Α1. Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνειών: 

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι παρακάτω αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.   

 

• ∆.Π.Χ.Α. 3 (Αναθεωρηµένο 2008) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»  

 

• ∆.Λ.Π. 27 (Τροποποιηµένο 2008) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

 

• ∆.Π.Χ.Α. 1 (Αναθεωρηµένο 2008) «Πρώτη Εφαρµογή ∆.Π.Χ.Α.» 

 

• ∆.Λ.Π. 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»  

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την 

Ε.Ε, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

 

Α2. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2008 του 

Σ.∆.Λ.Π. (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων): 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆.Π.Χ.Α ως επακόλουθο των 

αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ.∆.Λ.Π. που δηµοσιεύτηκε το 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις 

ισχύουν για την τρέχουσα οικονοµική χρήση.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 

σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.   

 

• ∆.Π.Χ.Α. 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες»  

 

 

Α3. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2009 του 

Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων): 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆.Π.Χ.Α. ως επακόλουθο των 

αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ.∆.Λ.Π. που δηµοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2009. Οι παρακάτω 

τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα οικονοµική χρήση.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις 

αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.   

 

• ∆.Π.Χ.Α. 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» και ∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων»   

 

• ∆.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» 
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• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (σύµφωνα µε την υιοθέτηση 

από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες»  

 

• ∆.Π.Χ.Α. 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

 

 

• ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

 

• ∆.Λ.Π. 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 

 

• ∆.Λ.Π.17 «Μισθώσεις» 

 

• ∆.Λ.Π. 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

 

• ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

    

 

 

Α4. Λοιπές τροποποιήσεις σε πρότυπα (εκτός των ανωτέρω προγραµµάτων βελτίωσης): 

 

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας.   

 

• ∆.Π.Χ.Α. 1 (τροποποίηση) «Πρώτη Εφαρµογή ∆.Π.Χ.Α.» (σχετικά µε την παροχή επιπλέον εξαιρέσεων) 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (σχετικά µε την οριστικοποίηση των  

συναλλαγές σε µετρητά ή µετοχές στις ιδιαιτέρες (ατοµικές) οικονοµικές καταστάσεις 

 

Β. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν είναι υποχρεωτικές για την τρέχουσα χρήση (εφαρµογή από 

περιόδους που ξεκινούν µετά από 1 Ιανουαρίου 2010)   

Β1. Οι παρακάτω τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά: 

 

• ∆.Λ.Π. 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 2010) 

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010) 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 1 (Αναθεωρηµένο 2008) «Πρώτη Εφαρµογή ∆ΠΧΑ» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010) 

 

• ∆.Λ.Π. 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

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

(government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η 
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υποχρέωση των συνδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο 

και µε άλλα συνδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεµένου µέρους και επιβάλλει την 

γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεµένα µέρη αλλά και των 

δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις 

αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.   

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο 

Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 

  

 

Β2. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2010 του 

Σ.∆.Λ.Π. (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆.Π.Χ.Α. ως επακόλουθο των 

αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ.∆.Λ.Π. που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Οι παρακάτω 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 

Ιανουαρίου 2010.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.   

 

• ∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιουλίου 2010) 

 

• ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010) 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρµογή ∆.Π.Χ.Α.» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2011) 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011). Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις 

των χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

 

• ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2011) Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την 

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

στις σηµειώσεις.  

 

• ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2011)  

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2011) Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης 

της επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013) Το ∆.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ.∆.Λ.Π. (Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39. Το Σ.∆.Λ.Π. σκοπεύει να επεκτείνει το ∆.Π.Χ.Α. 9 κατά τη 

διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των 
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χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και 

τη λογιστική αντιστάθµισης.  

• Το ∆.Π.Χ.Α. 9 ορίζει ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, 

στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της 

οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών 

ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου.  

• Το ∆.Π.Χ.Α. 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της 

οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει 

µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆.Π.Χ.Α. 9, όλες οι 

επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να 

παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας 

συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική 

αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης 

αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα.  

• Το ∆.Π.Χ.Α. 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη 

εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της 

εύλογης αξίας.  Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆.Π.Χ.Α. 9 στις οικονοµικές της 

καταστάσεις. Το ∆.Π.Χ.Α. 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆.Π.Χ.Α. 9 νωρίτερα από την 1 

Ιανουαρίου 2013.  

 

3.21 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις στην εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών 

Η Εταιρεία κάνει εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν τα αναφερόµενα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων µέσα στην επόµενη χρήση.  Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις αξιολογούνται συνεχώς µε βάση την ιστορία και 

προηγούµενη εµπειρία και άλλους παράγοντες, περιλαµβανοµένων και προσδοκώµενων γεγονότων που θεωρούνται λογικά 

υπό τις τρέχουσες συνθήκες.  

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 

Η Εταιρεία εξακολουθεί να εφαρµόζει τις ίδιες λογιστικές πολιτικές για την αναγνώριση και αποτίµηση των υποχρεώσεών της 

από ασφαλιστήρια συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων πρόσκτησης και άλλων σχετικών άυλων ασφαλιστικών 

στοιχείων ενεργητικού) και αντασφαλιστήρια συµβόλαια που κατέχει.  Η ∆ιοίκηση χρησιµοποίησε την κρίση της και 

δηµιούργησε ένα σύνολο λογιστικών πολιτικών για την αναγνώριση και αποτίµηση των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων της 

από ασφαλιστήρια συµβόλαια που εκδόθηκαν και αντασφαλιστήρια συµβόλαια που κατέχει, έτσι ώστε να παρέχονται οι πιο 

χρήσιµες πληροφορίες στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας. 

 

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζηµιών 

Η εκτίµηση της τελικής υποχρέωσης που προκύπτει από ζηµιές που καλύπτονται από ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι η 

σηµαντικότερη λογιστική εκτίµηση της Εταιρείας.  Υπάρχουν αρκετές πηγές αβεβαιότητας που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη 

στον υπολογισµό της τελικής υποχρέωσης της Εταιρείας από τέτοιες περιπτώσεις. 

Το Απόθεµα Εκκρεµών Ζηµιών αναθεωρείται συνεχώς.  Γίνεται πρόβλεψη για το εκτιµώµενο τελικό κόστος όλων των ζηµιών 

που δεν έχουν κλείσει µε αφαίρεση των ποσών που έχουν ήδη πληρωθεί, είτε αυτές σχετίζονται µε γεγονότα που συνέβηκαν 
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κατά τη διάρκεια της χρήσης, ή σε προηγούµενες χρήσεις και ανεξαρτήτως του αν έχουν ή όχι δηλωθεί στην Εταιρεία.  Οι 

ασφαλιστικές ζηµιές αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις όταν υπάρχουν ικανοποιητικές ενδείξεις ύπαρξής τους και το µέγεθός 

τους µπορεί να υπολογιστεί.  Αν είναι γνωστή η ύπαρξη µιας υποχρέωσης αλλά υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το τελικό της 

ποσό, γίνεται πρόβλεψη µε βάση την προηγούµενη εµπειρία από παρόµοιες περιπτώσεις.  Ασφαλιστικές ζηµιές µπορεί να 

αντιπροσωπεύουν είτε ένα ξεχωριστό ποσό, είτε µια συνολική υποχρέωση σχετικά µε µια κατηγορία εργασιών ή γεγονότων. 

 

Αποµείωση της αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Η Εταιρεία εξακριβώνει ότι τα αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση έχουν υποστεί αποµείωση όταν η εύλογη αξία τους βρίσκεται 

για παρατεταµένη διάρκεια σηµαντικά χαµηλότερα από την αξία κτήσης τους.  Αυτή η εξακρίβωση απαιτεί τη χρήση 

εκτιµήσεων.  Ανάµεσα στους παράγοντες που συνεκτιµούνται για τέτοιες κρίσεις είναι και η κανονική διακύµανση στην τιµή της 

µετοχής, η οικονοµική υγεία της εκδότριας Εταιρείας, οι αποδόσεις του κλάδου, τεχνολογικές αλλαγές και χρηµατοδοτικές 

ταµειακές ροές. 

Αποµείωση της αξίας των απαιτήσεων  

Η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των απαιτήσεων όταν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι δεν 

πρόκειται να εισπραχθεί το σύνολο των απαιτήσεων που είναι απαιτητές στα πλαίσια των σχετικών συµβάσεων που 

υπάρχουν.  Σε κάθε ηµεροµηνία της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης όλες οι καθυστερηµένες και επισφαλείς απαιτήσεις 

επανεκτιµούνται για να προσδιοριστεί το ύψος της πρόβλεψης.  ∆ε διαγράφεται καµιά απαίτηση αν δεν εξαντληθούν όλες οι 

νοµικές και πρακτικές ενέργειες για την είσπραξή τους. 

 

Φόροι εισοδήµατος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆.Λ.Π. 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις 

φορολογικές αρχές τόσο στην τρέχουσα χρήση όσο και σε µεταγενέστερες περιόδους και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο 

εισοδήµατος για κάθε χρήση καθώς και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενους φόρους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων 

εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά, που έχουν καταχωρηθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

4. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών και Ασφαλιστικών Κινδύνων  

Το ∆.Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και Γνωστοποιήσεις» εισάγει επιπλέον  γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της 

παρεχόµενης πληροφόρησης προκειµένου να αξιολογηθεί η σηµασία των χρηµατοοικονοµικών µέσων για την οικονοµική θέση 

της Εταιρείας. 

Στη σηµείωση αυτή περιλαµβάνονται αναλύσεις για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους παρακάτω κινδύνους και 

τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρµόζει για την επιµέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Οι πολιτικές διαχείρισης 

κινδύνου εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωµατώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και τις 

δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων έχει τεθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας το οποίο έχει την τελική ευθύνη για τη διαχείριση των ανωτέρω κινδύνων, υποβοηθούµενο από τον υπεύθυνο για τον 
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Εσωτερικό Έλεγχο, την Επιτροπή Επενδύσεων και το Αναλογιστικό Τµήµα όπου αναφέρονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού (περιλαµβανοµένων των ασφαλιστικών προβλέψεων) τα οποία 

εκτίθενται περισσότερο στους ανωτέρω κινδύνους έχουν ως εξής : 

 

Xρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

 Λογιστική αξία Εύλογη αξία 

 2010 2009 2010 2009 

Στην εύλογη αξία :     

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου - ∆ιαθέσιµα προς πώληση 164.514 123.958 164.514 123.958 

 164.514 123.958 164.514 123.958 

 

Στο αναπόσβεστο κόστος : 

    

Σύνολο Απαιτήσεων  69.951 55.359 69.951 55.359 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 12.877 19.691 12.877 19.691 

 82.828 75.050 82.828 75.050 

 247.342 199.008 247.342 199.008 

Xρηµατοοικονοµικά στοιχεία Παθητικού 

 Λογιστική αξία Εύλογη αξία 

 2010 2009 2010 2009 

Στο αναπόσβεστο κόστος :     

Ασφαλιστικές προβλέψεις 215.427 177.960 215.427 177.960 

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 8.394 11.201 8.394 11.201 

Πιστωτές και λοιπές Υποχρεώσεις 11.993 37.558 11.993 37.558 

 235.814 226.719 235.814 226.719 

Στις ασφαλιστικές προβλέψεις περιλαµβάνονται και οι προβλέψεις εκκρεµών αποζηµιώσεων οι οποίες όπως αναφέρεται 

σχετικά στις ακολουθούµενες πολιτικές δεν προεξοφλούνται. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί στην εκτίµηση της προεξόφλησης και 

για το λόγο αυτό η λογιστική αξία του συνόλου των Ασφαλιστικών προβλέψεων ισούται µε την εύλογη αξία τους. 
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Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται περισσότερο η Εταιρεία είναι οι κάτωθι: 

α) Ασφαλιστικός κίνδυνος (4.1) 

β) Επιτοκιακός κίνδυνος (4.2) 

γ) Πιστωτικός κίνδυνος (4.3) 

δ) Κίνδυνος αγοράς (4.4) 

ε) Κίνδυνος ρευστότητας (4.5) 

 

Η Εταιρεία δεν κατέχει αποθέµατα σε ξένο νόµισµα, ούτε πραγµατοποιεί συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα, κατά συνέπεια δεν 

υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος. 

4.1 Ασφαλιστικός Κίνδυνος 

 

Ασφαλιστικός Κίνδυνος είναι οποιοσδήποτε κίνδυνος εκτός του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ο οποίος µεταβιβάζεται από τον 

συµβαλλόµενο στην Εταιρεία.   

Για ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών συµβάσεων όπου η θεωρία της πιθανότητας εφαρµόζεται στην τιµολόγηση και στην 

πρόβλεψη, ο κύριος κίνδυνος των ασφαλιστικών συµβάσεων είναι ότι οι πραγµατικές ζηµιές και οι αποζηµιώσεις µπορεί να 

υπερβαίνουν το ποσό που περιλαµβάνεται στις προβλέψεις.  Αυτό µπορεί να συµβεί όταν η συχνότητα η / και η σφοδρότητα 

των ζηµιών είναι µεγαλύτερη από αυτή που αρχικά είχε εκτιµηθεί.  

Τα ασφαλιστικά γεγονότα είναι τυχαία και ο πραγµατικός αριθµός των ζηµιών και το ύψος των αποζηµιώσεων µπορεί να 

διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο από την καθιερωµένη εκτίµηση χρησιµοποιώντας στατιστικές τεχνικές. 

Η εµπειρία δείχνει ότι όσο µεγαλύτερο είναι το χαρτοφυλάκιο µε παρόµοιες ασφαλιστικές συµβάσεις, τόσο µικρότερη θα είναι η 

σχετική µεταβλητότητα του αναµενόµενου αποτελέσµατος.  Επιπρόσθετα, ένα περισσότερο διευρυµένο χαρτοφυλάκιο είναι 

λιγότερο πιθανό να επηρεαστεί γενικά από µια αλλαγή σε ένα οποιαδήποτε υποσύνολο του χαρτοφυλακίου. Η Εταιρεία έχει 

αναπτύξει την ασφαλιστική στρατηγική ανάληψης ώστε να διευρύνει το είδος των ασφαλιστικών κινδύνων που αποδέχεται και 

µέσα από αυτές τις κατηγορίες να καταφέρει ένα επαρκώς µεγάλο πληθυσµό κινδύνων, για να µειώσει την µεταβλητότητα του 

αναµενόµενου αποτελέσµατος. Επίσης η πολιτική της Εταιρείας είναι στην κατεύθυνση της µείωσης της αντεπιλογής.  Τέλος, ο 

ασφαλιστικός κίνδυνος µερίζεται µέσω της αντασφάλισης (κυρίως των γενικών κλάδων). 

Οι κάτωθι πίνακες αναλύουν αφενός τη σηµαντικότερη συγκέντρωση των κινδύνων της Εταιρείας, ανά γεωγραφική περιοχή, 

(σε σχέση µε τον κίνδυνο σεισµού), καθώς και τις αντασφαλιστικές συµβάσεις σε αντασφαλιζόµενα κεφάλαια και τύπο της 

σύµβασης, µέσω των οποίων περιορίζεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος της Εταιρείας. 
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Ανάλυση Αντασφαλιστικών Συµβάσεων σε Ασφαλιζόµενα Κεφάλαια και τύπο σύµβασης  

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

       

 Ι∆ΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Κλάδος       

Πυρός       

Proportional 500 500 19.500 11.000 20.000 11.500 

Catastrophe Excess of loss 4.000 4.000 166.000 166.000 170.000 170.000 

       

Τεχνικές Ασφάλειες 

Proportional 400 300 3.600 2.700 4.000 3.000 

       

Μεταφορών (Proportional) 21 21 420 420 441 441 

       

Αυτοκινήτων       

(Excess of Loss) (01/01 – 

31/05/2010)  600  29.400  30.000 

(Excess of Loss) (01/06 – 

31/12/2010) 1.000 1.000 29.000 29.000 30.000 30.000 

       

Αστική Ευθύνη ( Proportional) 375 250 1.125 750 1.500 1.000 

Επαγγελµατική Ευθύνη 

∆ιαµεσολαβούντων 

(Proportional) 250 250 750 750 1.000 1.000 

       

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

       

Γενικών Ατυχηµάτων 

(Proportional) 120 120 180 180 300 300 

       

Προσωπικού Ατυχήµατος 

(Proportional) 270 180 630 720 900 900 
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Ανάλυση σηµαντικότερων Ασφαλιστικών Κινδύνων της Εταιρείας 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Συσσώρευση κεφαλαίων σεισµού     

 2010 2009 

Ζώνη κινδύνου  

Πλήθος

Ασφαλισµένων

Ασφαλιζόµενα

Κεφάλαια

Πλήθος 

Ασφαλισµένων 

Ασφαλιζόµενα

Κεφάλαια

Στερεά Ελλάδα (εκτός Αθηνών και Πειραιώς)                       5.606 559.642 332 174.784

Αθήνα και Πειραιάς 42.244 4.310.935 4.151 1.444.393

Υπόλοιπη Ελλάδα 88.379 8.095.736 6.856 2.210.695

Σύνολο 136.229 12.966.313 11.339 3.829.872

 

 

4.1.1    Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζηµιών 

 

4.1.1.1   Γενικά 

Τα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρεία καλύπτουν όλο το φάσµα των γενικών κινδύνων εκτός των πιστωτικών.  Η Εταιρεία 

έχει εφαρµόσει κατάλληλες πολιτικές για την αντιµετώπιση των κινδύνων που πηγάζουν από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια και 

έχουν να κάνουν κυρίως µε τη διαδικασία ανάληψης κινδύνου και τη διαχείριση αποζηµιώσεων, την αντασφαλιστική πολιτική 

καθώς και µε την ορθή πρόβλεψη των εκκρεµών αποζηµιώσεων που περιλαµβάνεται στις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

4.1.1.2   Έλεγχος Επάρκειας των αποθεµάτων που συνδέονται µε ασφαλιστήρια συµβόλαια ζηµιών 

 

Το ∆.Π.Χ.Π. 4 απαιτεί τη διενέργεια ελέγχου για το αν οι αναγνωρισµένες ασφαλιστικές προβλέψεις (µείον τα µη δουλευµένα 

έξοδα πρόσκτησης και τα σχετιζόµενα άϋλα στοιχεία ενεργητικού) είναι επαρκή για την κάλυψη των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Στην περίπτωση όπου διαπιστώνεται υστέρηση των προβλέψεων αυτών, 

σχηµατίζεται ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των Αποτελεσµάτων. 

Για την εκτίµηση της επάρκειας των αποθεµάτων εκκρεµών αποζηµιώσεων («φάκελο προς φάκελο» και IBNR) εφαρµόσθηκαν 

ενδεδειγµένα αναλογιστικά µοντέλα συµβατά µε το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας.  

 

H Εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει τεστ σε όλους τους κλάδους τους οποίους ασκεί. Οι µέθοδοι που ακολουθήθηκαν, καθώς και 

όλες οι επιµέρους παραδοχές αναλύονται λεπτοµερώς στην Αναλογιστική Έκθεση Τεχνικών Αποθεµάτων η οποία 

υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Για τον έλεγχο επάρκειας εφαρµόστηκαν µέθοδοι προβολής του συνολικού κόστους ζηµιών, χρησιµοποιώντας ιστορικά 

στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας, οµαδοποιηµένα ανά έτος ατυχήµατος και λαµβάνοντας υπόψη την ετήσια µεταβολή 

κόστους. Η κύρια αναλογιστική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι αυτή της προβολής ζηµιών µε τη χρήση τριγώνων, η 

οποία βασίζεται στην υπόθεση ότι οι σχέσεις αναλογίας που ίσχυσαν κατά το πρόσφατο παρελθόν µεταξύ των ποσών 

συνολικών ζηµιών (πληρωθεισών + εκκρεµών), θα επαναληφθούν και στο µέλλον. 
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Ανάλυση Ευαισθησίας  

 

Η Εταιρία διενήργησε έλεγχο ευαισθησίας της επάρκειας των αποθεµάτων της όσον αφορά τις µεταβολές στον προβλεπόµενο 

µελλοντικό πληθωρισµό, ο οποίος στο κεντρικό σενάριο ανέρχεται σε 3,5%. Με χρησιµοποίηση συντελεστή µεγαλύτερου του 

3,5% έως 11,25% η βέλτιστη εκτίµηση µειώνεται χωρίς ωστόσο να προκύπτει επιπλέον απόθεµα. 

Το εκτιµώµενο τελικό κόστος των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων γενικών κλάδων το οποίο υπολογίσθηκε µε βάση το έτος 

ζηµιάς (συµπεριλαµβανοµένου ΙΒΝR) κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 αναλύεται ως εξής : 

 

Α.Ε. Αυτοκινήτων  

Έτος ζηµιάς 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Σύνολο 

Εκτιµώµενο τελικό κόστος:     

Στο τέλος του 2010 31.010 28.679 32.291 31.184 43.731 61.589 228.486 

Σύνολο πληρωµών 

µέχρι σήµερα 
23.523 18.929 17.816 12.715 16.328 13.384 102.696 

Απόθεµα στην 

Χρηµατ/κή Θέση 
7.488 9.750 14.475 18.469 27.404 48.204 125.790 

      1

Απόθεµα που σχετίζεται µε προηγούµενες χρήσεις     19.069 

Σύνολο αποθέµατος στην Χρηµ/κή Θέση     144.859 

 

Λοιποί Κλάδοι 

Έτος ζηµιάς 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Σύνολο 

Εκτιµώµενο τελικό κόστος:     

Στο τέλος του 2010 6.397 7.903 7.410 16.697 11.122 16.057 65.585 

Σύνολο πληρωµών 

µέχρι σήµερα 
5.776 6.914 6.312 12.02 8.786 7.607 47.396 

Απόθεµα στην 

Χρηµατ/κή Θέση 
622 989 1.097 4.695 2.336 8.450 18.189 

      

Απόθεµα που σχετίζεται µε προηγούµενες χρήσεις     1.867 

Σύνολο αποθέµατος στην Χρηµ/κή Θέση     20.056 

Το εκτιµώµενο τελικό κόστος των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων γενικών κλάδων το οποίο υπολογίσθηκε µε βάση το έτος 

ζηµιάς (συµπεριλαµβανοµένου ΙΒΝR) κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 αναλύεται ως εξής : 
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Α.Ε. Αυτοκινήτων  

Έτος ζηµιάς 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Σύνολο 

Εκτιµώµενο τελικό κόστος:     

Στο τέλος του 2009 29.940 34.498 29.382 32.961 30.499 46.480 203.759 

Σύνολο πληρωµών 

µέχρι σήµερα 
25.015 22.622 17.773 15.406 11.500 10.039 102.355 

Απόθεµα στην 

Χρηµ/κή Θέση 
4.926 11.876 11.609 17.555 18.998 36.440 101.404 

      

Απόθεµα που σχετίζεται µε προηγούµενες χρήσεις     16.395 

Σύνολο αποθέµατος στην Χρηµ/κή Θέση     117.799 

Λοιποί Κλάδοι 

Έτος ζηµιάς 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Σύνολο 

Εκτιµώµενο τελικό κόστος:     

Στο τέλος του 2009 4.537 6.583 8.141 7.492 14.855 12.357 53.964 

Σύνολο πληρωµών 

µέχρι σήµερα 
4.327 5.771 6.962 6.312 9.939 5.965 39.275 

Απόθεµα στην 

Χρηµ/κή Θέση 
210 812 1.179 1.180 4.916 6.392 14.688 

      

Απόθεµα που σχετίζεται µε προηγούµενες χρήσεις     2.165 

Σύνολο αποθέµατος στην Χρηµ/κή Θέση     16.853 

 

 

4.2  Επιτοκιακός Κίνδυνος 

Ο Επιτοκιακός Κίνδυνος επηρεάζει σηµαντικά τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 

Εταιρείας. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου αναφέρεται στις µεταβολές των µελλοντικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων εξαιτίας 

των διακυµάνσεων στα επιτόκια. 

Οι διακυµάνσεις των επιτοκίων επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό και την παρούσα αξία των αναµενόµενων ροών από µια 

επένδυση ή µία υποχρέωση.   
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Η Εταιρεία παρακολουθεί τις επιπτώσεις του επιτοκιακού κινδύνου εξετάζοντας την διάρκεια του χαρτοφυλακίου χρεογράφων 

του καθώς και των σχετικών του υποχρεώσεων σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις στις αγορές χρήµατος και επενδύει σηµαντικό 

τµήµα του χαρτοφυλακίου της σε οµόλογα σταθερού επιτοκίου µε διάρκεια αντίστοιχη των σχετικών υποχρεώσεων.   

Αναφορικά µε τα περιουσιακά στοιχεία εισοδήµατος, οι πίνακες που ακολουθούν παραθέτουν τα µέσα πραγµατικά επιτόκια 

τους κατά την ηµεροµηνία της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης και τις περιόδους λήξης ή επανεκτίµησης.  Έντοκες 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, πλην των ασφαλιστικών προβλέψεων, δεν υπάρχουν. 

Κατά την ηµεροµηνία της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, το προφίλ των έντοκων χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρείας ήταν: 

 

 2010 2009 

 Κυµαινόµενου 

επιτοκίου 

Σταθερού 

επιτοκίου 

Σύνολο Κυµαινόµενου 

επιτοκίου 

Σταθερού 

επιτοκίου 

Σύνολο 

Αξιόγραφα διαθέσιµα 

προς πώληση 

- 164.514 164.514 2.888 121.070 123.958 

Ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα αυτών 

- 12.877 12.877 - 19.691 19.691 

 - 177.391 177.391 2.888 140.761 143.649 

 

Το µέσο επιτόκιο των Αξιογράφων ∆ιαθέσιµων προς Πώληση το 2010 ήταν 3,62% (2009 : 3,96%), ενώ αυτό των Ταµειακών 

∆ιαθεσίµων και Ισοδυνάµων αυτών για το 2010 ήταν 1,86% (2009 : 1,20%). 

Ανάλυση ευαισθησίας εύλογης αξίας  

Η Εταιρεία δεν έχει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που να αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 

Επίσης, η Εταιρεία  δεν έχει παράγωγα (συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων) που να χαρακτηρίζει ως µέσα αντιστάθµισης 

λογιστικού µοντέλου αντιστάθµισης εύλογης αξίας.  Εποµένως, µία αλλαγή των επιτοκίων κατά την ηµεροµηνία 

Χρηµατοοικονοµικής Θέσης δεν θα επηρέαζε τα αποτελέσµατα.  

Σε σχέση µε τα αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου µία αύξηση κατά 100 µονάδες βάσης (bps) των επιτοκίων θα αύξανε ή 

θα µείωνε τα Ίδια Κεφάλαια ως εξής: 

 +100bps - 100bps 

 2010 2009 2010 2009 

Αξιόγραφα ∆ιαθέσιµα προς Πώληση -3.532 -3.378 3.532 3.378 
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4.3  Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο Πιστωτικός Κίνδυνος για την Εταιρεία συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυµβαλλόµενος να προκαλέσει στην Εταιρεία 

οικονοµική ζηµία λόγω αθέτησης οικονοµικών του υποχρεώσεων και σχετίζεται κυρίως µε αντασφαλιστικά υπόλοιπα, 

εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και χρεόγραφα. Οι αντασφαλιστές  µπορεί να µην είναι σε θέση να καλύψουν την αναλογία 

τους επί των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ή επί των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων που έχουν ήδη καταβληθεί στους 

δικαιούχους.  Οι ασφαλιζόµενοι όπως επίσης και οι οι συνεργαζόµενοι µε την Εταιρεία (∆ίκτυα Πώλησης-∆ιαµεσολαβούντες) 

µπορεί να µην δύνανται να καταβάλουν τα ποσά  ασφαλίστρων που είναι απαιτητά.   

Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από τους ανταφαλιστές περιορίζεται δεδοµένου ότι κυριότερος αντασφαλιστής είναι η 

MUNICH RE, στον Όµιλο της οποίας ανήκει και η Εταιρεία, ενώ το µεγαλύτερο µέρος από τους λοιπούς συνεργαζόµενους 

αντασφαλιστές έχει πιστοποιηµένη πιστοληπτική ικανότητα Α. Όσον αφορά τις Απαιτήσεις από Ασφάλιστρα και τις Λοιπές 

Απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο Σύνολο Απαιτήσεων, δεν υπάρχει για τις κατηγορίες αυτές πιστοποιηµένη πιστοληπτική 

ικανότητα που να παρέχεται από διεθνή οίκο αξιολόγησης. 

Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση στον Πιστωτικό Κίνδυνο.  

Η µέγιστη έκθεση στον Πιστωτικό Κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης ήταν: 

 

  

 2010 2009 

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου - ∆ιαθέσιµα προς πώληση  164.514 123.958 

Σύνολο Απαιτήσεων 69.951 55.359 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  12.877 19.691 

 247.342 199.008 

 

 

Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για τις Απαιτήσεις από Ασφαλισµένους κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ανά 

τύπο πελάτη ήταν: 

  

 2010 2009 

Ιδιο δίκτυο 141 95 

Πράκτορες και συνεργάτες 31.544 36.299 

 31.685 36.394 

∆εν υπάρχει ιδιαίτερη συγκέντρωση κινδύνων ανά γεωγραφικό  χώρο διότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται  στην Ελλάδα.  

Παρατίθεται παρακάτω ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Ενεργητικού τα οποία είτε είναι σε καθυστέρηση είτε 

πληρούν τις προϋποθέσεις διαγραφής ή όχι, αντίστοιχα. 
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 2010 2009 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις διαγραφής 
241.482 196.627 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε καθυστέρηση που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις διαγραφής 
722 247 

Αποµειωµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 8.563 4.483 

Προβλέψεις αποµείωσης (3.425) (2.349) 

ΣΥΝΟΛΟ 247.342 199.008 

Παρατίθεται παρακάτω η πιστοληπτική διαβάθµιση των  οµολόγων βάση της αξιολόγησης που παρέχεται από την MEAG 

(εταιρεία υπεύθυνη για την διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Victoria Α.Α.Ε. Ζηµιών), η οποία στηρίζεται στους 

οίκους αξιολόγησης S & P, MOODY’S και FITCH  : 

 

Οµόλογα εσωτερικού και εξωτερικού / ∆ιαθέσιµα προς πώληση  

Ratings 31.12 Εύλογη αξία 2010 (χωρίς 

δουλευµένους τόκους) 

Εύλογη αξία 2009 (χωρίς 

δουλευµένους τόκους) 

ΑΑΑ 102.478 78.407 

ΑΑ1 24.712 8.637 

ΑΑ2 3.619 5.234 

ΑΑ3 28.433 19.258 

Α1 2.999 3.480 

ΒΒ1 1.658 8.722 

 163.899 123.738 

 

4.3.1  Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε συνεργάτη µέσω των οποίων 

γίνεται η είσπραξη των απαιτήσεων από ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνου έχει θέσει µία πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος συνεργάτης εξετάζεται σε 

ατοµική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωµών.  Ο έλεγχος πιστοληπτικής 

ικανότητας που πραγµατοποιεί η Εταιρεία περιλαµβάνει την εξέταση τραπεζικών πηγών και άλλων τρίτων πηγών 

πιστοληπτικής βαθµολόγησης, αν υπάρχουν.  Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε συνεργάτη, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 

µέγιστο ανοιχτό ποσό που µπορεί να έχει χωρίς να απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνου και τα οποία 

επανεξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα.   

Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των συνεργατών, οι συνεργάτες οµαδοποιούνται ανάλογα µε το δίκτυο 

διανοµής. 
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Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίµηση της για ζηµίες σε σχέση µε τις εµπορικές και 

τις λοιπές απαιτήσεις και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα.  Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζηµίες αποµείωσης 

συγκεκριµένων απαιτήσεων σηµαντικού ρίσκου και από συγκεντρωτικές ζηµίες για κατηγορίες οµοειδών απαιτήσεων που 

εκτιµώνται ότι έχουν πραγµατοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόµα γίνει γνωστές.  Η συγκεντρωτική πρόβλεψη για οµοειδείς 

κατηγορίες απαιτήσεων προσδιορίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων πληρωµών οµοειδών απαιτήσεων. 

4.3.2   Επενδύσεις 

Η Εταιρεία περιορίζει την έκθεσή της σε πιστωτικούς κινδύνους επενδύοντας µόνο σε άµεσα ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα από 

αντισυµβαλλόµενους που έχουν αυξηµένο βαθµό πιστοληπτικής ικανότητας.  ∆εδοµένων αυτών των υψηλών βαθµών 

πιστοληπτικής ικανότητας, η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν θα υπάρξει φαινόµενο αθέτησης πληρωµών για τις επενδύσεις αυτές. 

4.3.3   Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία έχει την πολιτική να µην παρέχει χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις σε τρίτους εκτός αυτών που αφορούν εγγυήσεις 

αποπληρωµής ασφαλιστηρίων συµβολαίων εκδόσεως της Εταιρείας και συµµετοχής για διάφορους διαγωνισµούς, όταν αυτό 

απαιτείται και πάντα κατόπιν έγκρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

4.4   Κίνδυνος Αγοράς 

Κίνδυνος Αγοράς είναι ο κίνδυνος ζηµίας που προκύπτει από δυσµενείς εξελίξεις στην τιµή ή στη µεταβλητότητα που 

παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγµατος, µετοχών και εµπορευµάτων.  Ζηµίες είναι δυνατόν να προκύψουν και 

από το χαρτοφυλάκιο και κατά τη διαχείριση των στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού. 

Ο κίνδυνος αγοράς του χαρτοφυλακίου µετράται, µε τον υπολογισµό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk-VaR).  Η µεθοδολογία 

υπολογισµού της Αξίας σε Κίνδυνο εκτιµά τη µέγιστη δυνητική µείωση στην καθαρή τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου που 

µπορεί να συµβεί σε ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα και για ένα συγκεκριµένο επίπεδο εµπιστοσύνης, που δεν µπορεί 

όµως να καλύψει εκτίµηση οικονοµικών απωλειών που µπορεί να προκύψει από εξαιρετικά ασυνήθιστες µεταβολές.  Η 

Εταιρεία δεν κατέχει παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

4.5   Κίνδυνος Ρευστότητας 

Είναι ο κίνδυνος η επιχείρηση να αντιµετωπίσει δυσκολίες στην εξεύρεση κεφαλαίων για  να καλύψει υποχρεώσεις που 

σχετίζονται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ικανότητα της Εταιρείας να διατηρεί επαρκή ρευστότητα για 

την εκπλήρωση των συναλλακτικών της υποχρεώσεων, η οποία εξασφαλίζεται από τη διαχείριση του χρονικού συσχετισµού 

των ταµειακών εισροών και εκροών και την επάρκεια ταµειακών διαθεσίµων και άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων για τις 

τρέχουσες συναλλαγές. 
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Οι συµβατικές λήξεις (προεξοφληµένες) των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Ενεργητικού έχουν ως εξής : 

TΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Εύλογες αξίες 0-5 Έτη 6-10 ’Ετη

    ∆ιαθέσιµα προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
164.514 140.437 24.077 

Σύνολο απαιτήσεων 69.951 69.951 - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 12.877 12.877 -

 247.342 223.265 24.077

 

TΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Εύλογες αξίες 0-5 Έτη 6-10 ’Ετη

    ∆ιαθέσιµα προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
123.958 96.034 27.924 

Σύνολο απαιτήσεων 55.359 55.359 - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 19.691 19.691 -

 199.008 171.084 27.924

 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι συµβατικές λήξεις (µη προεξοφληµένες) των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των πληρωµών τόκων και εξαιρώντας τις συµφωνίες συµψηφισµού: 

31 ∆εκεµβρίου 2010 Λογιστικές αξίες
Συµβατικές 

ταµειακές ροές
0-5 Έτη

Προβλέψεις εκκρεµών 

αποζηµιώσεων 
164.915 164.915 164.915 

Προβλέψεις µη δεδουλευµένων 

ασφαλίστρων 
48.537 48.537 48.537 

Υποχρεώσεις προς 

αντασφαλιστές 
8.394 8.394 8.394 

Πιστωτές και λοιπές 

υποχρεώσεις  
11.993 11.993 11.993 

Σύνολο 233.839 233.839 233.839 
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31 ∆εκεµβρίου 2009 Λογιστικές αξίες
Συµβατικές 

ταµειακές ροές
0-5 Έτη

Προβλέψεις εκκρεµών 

αποζηµιώσεων 
134.652 134.652 134.652 

Προβλέψεις µη δεδουλευµένων 

ασφαλίστρων 
39.985 39.985 39.985 

Υποχρεώσεις προς 

αντασφαλιστές 
11.201 11.201 11.201 

Πιστωτές και λοιπές 

υποχρεώσεις  
37.558 37.558 37.558 

Σύνολο 223.396 223.396 223.396

 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η εκτιµώµενη ανακτησιµότητα ή τακτοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού: 

 

31 ∆εκεµβρίου 2010 Βραχυπρόθεσµα 

περιουσιακά στοιχεία 

Μακροπρόθεσµα 

περιουσιακά 

στοιχεία 

Συνολικά 

Περιουσιακά 

στοιχεία 

    

Επενδύσεις σε ακίνητα  - 7.905 7.905 

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου - 

∆ιαθέσιµα προς πώληση 
164.514 - 164.514 

Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις  - 197 197 

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 46.034 - 46.034 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές  17.376 - 17.376 

Λοιπές απαιτήσεις  6.541 - 6.541 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία - 12.734 12.734 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - 37.659 37.659 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  12.877 - 12.877 

Προµήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής 

επόµενων χρήσεων 
7.845 - 7.845 

 255.187 58.495 313.682 
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31 ∆εκεµβρίου 2009 Βραχυπρόθεσµα 

περιουσιακά στοιχεία 

Μακροπρόθεσµα 

περιουσιακά 

στοιχεία 

Συνολικά 

Περιουσιακά 

στοιχεία 

    

Επενδύσεις σε ακίνητα  - 9.147 9.147 

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου - 

∆ιαθέσιµα προς πώληση 
123.958 - 123.958 

Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις  - 197 197 

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 34.045 - 34.045 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές  15.979 - 15.979 

Λοιπές απαιτήσεις  5.335 - 5.335 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία - 11.764 11.764 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - 39.570 39.570 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  19.691 - 19.691 

Προµήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής 

επόµενων χρήσεων 
7.518 - 7.518 

 206.526 60.678 267.204 
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5. ∆ουλευµένα µικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 

2010 2009

 

Ασφάλειες Ζηµιών – Α.Ε. αυτοκινήτων 75.094 55.202

Μεταβολή αποθέµατος µη δουλευµένων ασφαλίστρων-σύνολο (5.677) (6.760)

Σύνολο Εσόδων κλάδου A.E. Αυτοκινήτων 69.417 48.442

Ασφάλειες Ζηµιών – Λοιποί Κλάδοι 67.306 42.338

Μεταβολή αποθέµατος µη δουλευµένων ασφαλίστρων-σύνολο (2.875) (2.406)

Σύνολο Εσόδων Λοιπών Γενικών Κλάδων 64.431 39.932

∆ουλευµένα µικτά ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα 133.848 88.374

 

5α. Αντασφάλιστρα και συναφή έξοδα 

2010 2009

 

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές Ζηµιών – Α.Ε. αυτοκινήτων 2.596 1.767

Σύνολο εκχωρηθέντων ασφαλίστρων κλάδου A.E. Aυτοκινήτων 2.596 1.767

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε ανατασφαλιστές  Ζηµιών – Λοιποί Κλάδοι 17.322 10.879

Μεταβολή αποθέµατος µη δουλ.ασφαλίστρων-αναλογία αντασφαλιστών 729 618

Σύνολο εκχωρηθέντων ασφαλίστρων λοιπών γενικών κλάδων 18.051 11.497

 20.647 13.264

 

6. Έσοδα επενδύσεων 

2010 2009

Έσοδα από τόκους   

∆ουλευµένοι τόκοι οµολόγων 5.163 4.492 

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων 340 250 

Σύνολο εσόδων από τόκους 5.503 4.742 

Λοιπά Έσοδα επενδύσεων   

Μερίσµατα - 133 

Έσοδα από ενοίκια 881 955 

Σύνολο λοιπών εσόδων επενδύσεων 881 1.088 

Σύνολο Εσόδων Επενδύσεων 6.384 5.830 
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7. Κέρδη / (Ζηµίες) από πώληση επενδύσεων   

2010 2009

  

Kέρδη από πώληση αξιογράφων   

Οµόλογα 200 377 

Λοιποί Τίτλοι - 935 

Σύνολο κερδών από πώληση επενδύσεων 200 1.312 

Ζηµιές από πώληση αξιογράφων   

       Οµόλογα (246) (209) 

       Λοιποί Τίτλοι - (61) 

Σύνολο (ζηµιών) από πώληση  επενδύσεων (246) (270) 

Σύνολο κερδών/(ζηµιών) από πώληση επενδύσεων (46) 1.042 

 

7α.        Λοιπά έσοδα / έξοδα επενδύσεων 

 

2010 2009

  

Λοιπά έσοδα επενδύσεων   

Οµόλογα – Αποσβέσεις περιόδου 250 334 

Σύνολο λοιπών εσόδων επενδύσεων 250 334 

Λοιπά έξοδα επενδύσεων   

       Οµόλογα – Αποσβέσεις περιόδου (1.611) (358) 

       Έξοδα διαχείρισης επενδύσεων (197) (151) 

Σύνολο λοιπών (εξόδων)  επενδύσεων (1.808) (509) 

Σύνολο λοιπών εσόδων / (εξόδων)  επενδύσεων (1.558) (175) 

 

 

 

8. Λοιπά έσοδα και έξοδα 

2010 2009

  

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 1.586 1.128 

Λοιπά έσοδα 158 414 

Λοιπά έξοδα (74) (364) 

 1.670 1.178 
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9. Κόστος ασφαλιστικών εργασιών 

9.1 Αποζηµιώσεις ασφαλισµένων  

 

2010 2009 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΑΣΦ/ΤΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΕΤΑΙΡEΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΑΣΦ/ΤΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

   

Ασφάλειες Ζηµιών-Α.Ε. 

Aυτοκινήτων 
27.669 1 27.668 22.676 173 22.503

Ασφάλειες Ζηµιών-

Λοιποί Κλάδοι  
12.468 2.783 9.685 11.422 2.855 8.567

Σύνολο 40.137 2.784 37.353 34.098 3.028 31.070

9.2.        Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις 

2010 2009 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤΑΣΦ/ΤΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤΑΣΦ/ΤΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

       

Ασφάλειες Ζηµιών-Α.Ε. 

Αυτοκινήτων 
25.712 (193) 25.905 15.546 (615) 16.161

Ασφάλειες Ζηµιών-

Λοιποί Κλάδοι 

3.203 2.319 884 (2.029) (3.454) 1.425

Σύνολο 28.915 2.126 26.789 13.517 (4.069) 17.586

 

Συνολικό κόστος 

ασφαλιστικών εργασιών 
69.052 4.910 64.142 47.615 (1.041) 48.656
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10. ∆ουλευµένες προµήθειες παραγωγής 

2010 2009 

 

∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

       

Ασφάλειες Ζηµιών - 

Α.Ε.  Αυτοκινήτων 
(12.987) - (12.987) (8.556) - (8.556)

Ασφάλειες Ζηµιών –

Λοιποί Κλάδοι 
(15.836) 3.215 (12.621) (7.712) 2.224 (5.488)

 (28.823) 3.215 (25.608) (16.268) 2.224 (14.044)

 

 

11.        Λειτουργικά Έξοδα 

 

11.1      Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 

Το συνολικό κόστος αµοιβών και εξόδων προσωπικού που περιλαµβάνεται στα Λειτουργικά Έξοδα αναλύεται ως ακολούθως: 

2010 2009

Μισθοδοσία και ηµεροµίσθια  5.033 4.334

Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  3.475 2.558

Παρεπόµενες παροχές 200 142

Αποζηµιώσεις απολυοµένων ή εξόδου από την υπηρεσία 230 385

 8.938 7.419

 

Ο αριθµός απασχολουµένου προσωπικού την 31 ∆εκεµβρίου 2010 ήταν 170 άτοµα (2009: 155 άτοµα).  

 

11.2      Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 

 2010 2009 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.230 2.506 

Φόροι  - Τέλη 564 312 

∆ιάφορα Έξοδα 2.126 1.407 

Τόκοι και συναφή έξοδα 253 241 

Αποσβέσεις 2.451 665 

Λοιπές προβλέψεις 1.076 427 

 8.700 5.558 
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11.2.1       Ανάλυση αποσβέσεων 

Το συνολικό κόστος των αποσβέσεων που περιλαµβάνεται στα Λειτουργικά Έξοδα αναλύεται ως ακολούθως: 

2010 2009

 

Επενδύσεις σε ακίνητα  109 122

Ενσώµατες ιδιοχρησιµοποιούµενες ακινητοποιήσεις  390 408

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  1.952 135

Σύνολο  2.451 665

 

 

 

11.2.2       Ανάλυση λοιπών προβλέψεων 

Το συνολικό ποσό των Λοιπών Προβλέψεων που περιλαµβάνεται στα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αναλύεται ως ακολούθως: 

 

2010 2009

 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 1.076 427

Σύνολο  1.076 427

 

 

 

12. Φόρος εισοδήµατος 

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου 

εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν 

προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου τη στιγµή κατά 

την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από 

τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το συµψηφισµό κερδών των πέντε  εποµένων χρήσεων που ακολουθούν 

τη χρήση που αφορούν. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού φορολογικού νόµου ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 ήταν 

24%, ενώ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 ήταν 25%. 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2008. Κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες 

χρήσεις 2009 έως και 2010 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά την χρήση 2010 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των 

χρήσεων 2007 και 2008, όπου επιβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις από διαφορές φορολογικού ελέγχου ύψους Ευρώ 

0,8 εκατοµµυρίων. 
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Τα λογιστικά υπόλοιπα του λογαριασµού «Υποχρεώσεις για Φόρους» κατά την 31 ∆εκεµβρίου της κλειόµενης και της 

προηγούµενης χρήσεως, αναλύονται ως εξής : 

     

Υποχρεώσεις για φόρους: 2010 2009 

Φόρος Εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης 3.000 2.079 

Προβλέψεις Φόρων Εισοδήµατος 2.753    934 

Λοιποί Φόροι - Τέλη 4.185 3.375 

 9.938 6.388 

 

Ο Φόρος Εισοδήµατος αναλύεται ως εξής:  

 

 

 2010 2009

Τρέχων φόρος 4.451 2.614

Αναβαλλόµενος φόρος 94 117

 4.545 2.731

 

Κέρδη προ φόρων 12.263 7.308

Συντελεστής φόρου εισοδήµατος 24% 25%

Φόρος εισοδήµατος 2.943 1.827

Αύξηση / (µείωση) προερχόµενη από: 

Συµπληρωµατικός φόρος 57 -

Εισόδηµα µη υπαγόµενο στο φόρο - (31)

Έξοδα µη εκπεστέα - 400

Προβλέψεις φόρων-έκτακτες εισφορές 1.451 535

Λοιπές προσωρινές διαφορές 94 -

Φόρος εισοδήµατος 4.545 2.731

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο προκαταβολή φόρου 

εισοδήµατος υπολογιζόµενη επί του φόρου εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόµενη 

χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία µετά από φορολογικό έλεγχο. 

Η κίνηση του Φόρου Εισοδήµατος Τρέχουσας Χρήσης έχει ως εξής: 

2010 2009

Υπόλοιπο αρχής έτους 2.079 1.680

Νέος φόρος εισοδήµατος 3.000 2.079

Προκαταβολή φόρου εποµένου έτους  797 958

Παρακρατούµενοι φόροι συµψηφιστέοι  (1.824) (1.356)

Λοιποί συµπληρωµατικοί φόροι 35 80

Πληρωµές (1.087) (1.362)

Υπόλοιπο τέλους έτους 3.000 2.079
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13. Επενδύσεις σε ακίνητα  

Οικόπεδα 

και Κτίρια 

Κόστος κτήσεως ή αξία αποτιµήσεως  

1 Ιανουαρίου 2009 10.112 

Προσθήκες / (Μειώσεις) - 

31 ∆εκεµβρίου 2009 10.112 

  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  

1 Ιανουαρίου 2009 (843) 

Αποσβέσεις χρήσεως  (122) 

31 ∆εκεµβρίου 2009 (965) 

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2009 9.147 

  

Κόστος κτήσεως ή αξία αποτιµήσεως  

1 Ιανουαρίου 2010 10.112 

Προσθήκες / (Μειώσεις) - 

Μεταφορές (1.198) 

31 ∆εκεµβρίου 2010 8.914 

  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  

1 Ιανουαρίου 2010 (965) 

Μεταφορές 65 

Αποσβέσεις χρήσεως  (109) 

31 ∆εκεµβρίου 2010 (1.009) 

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2010 7.905 
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14. Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου – ∆ιαθέσιµα προς πώληση 

2010 2009

   

Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου  1.658 8.722

Οµόλογα Εξωτερικού – Κρατικά 159.687 101.187

Οµόλογα Εξωτερικού - Εταιρικά 2.554 13.829

∆ουλευµένοι τόκοι οµολόγων 615 220

Σύνολο αξιογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου – διαθέσιµων 

προς πώληση 164.514 123.958

 

Η κίνηση των αξιογράφων έχει ως εξής: 

Οµόλογα 
Ελληνικού 
∆ηµοσίου- 

∆ιαθεσιµα προς 
πώληση 

Οµόλογα 
Εξωτερικού- 
∆ιαθέσιµα προς 
πώληση 

 

Αµοιβαία 

Κεφάλαια 

 

Μετοχές 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

      

ΑΞΙΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 01/01/2009 8.675 103.379 - - 112.054

 

Αγορές - 31.442 8.413 - 39.855

Πωλήσεις   - (20.450) (8.413) - (28.863)

Αποτιµήσεις σε καθαρή θέση 75 (171) - - (96)

Αποσβέσεις-Λοιπές Κινήσεις 30 1.113 - - 1.143

Μεταβολή ∆εδουλευµένων τόκων (58) (78) - - (136)

ΑΞΙΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 31/12/2009 8.722 115.236 - - 123.958

ΑΞΙΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 01/01/2010 
8.722 115.236 - - 123.958

 -

Αγορές 500 94.100 - - 94.600

Πωλήσεις   (7.400) (47.843) - - (55.243)

Αποτιµήσεις σε καθαρή θέση (100) (812) - - (912)

Αποσβέσεις-Λοιπές Κινήσεις (65) 1.781 - - 1.716

Μεταβολή ∆εδουλευµένων τόκων 6 389 - - 395

ΑΞΙΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 31/12/2010 1.663 162.851 - - 164.514
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15. Επενδύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις  

 

Συµµετοχή Έδρα 
Είδος 

∆ραστηριότητας 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 
Ποσοστό 

Συµµετοχής (%) 
Λογιστική αξία 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Victoria Α.Α.Ε. Ζωής Ελλάδα Ασφάλειες 5.604 5.600 3,16 3,16 197 197 

Σύνολο επενδύσεων σε 

συνδεµένες επιχειρήσεις 
  

  
  

197 197 

  

 

 

16. Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 

2010 2009

 

Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων-µεταχρονολογηµένες επιταγές και γραµµάτια 17.774 16.289

Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων - ανοιχτά υπόλοιπα 31.685 20.105

Σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης (3.425) (2.349)

 46.034 34.045

Η ενηλικίωση υπολοίπων των Aπαιτήσεων από Xρεώστες Aσφαλίστρων (Aνοιχτά Yπόλοιπα) κατά την ηµεροµηνία της 

Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έχουν ως εξής: 

 Λογιστική αξία 

 2010 2009 

Μη λήξαντα 28.980 18.126 

Λήξαντα  έως ένα  έτος  1.679 1.081 

Λήξαντα άνω του έτους 1.026 898 
 31.685 20.105 

 

Η κίνηση των Σωρευµένων Ζηµιών Αποµείωσης από ασφάλιστρα κατά τη χρήση ήταν: 

 2010 2009 

Πρόβλεψη αποµείωσης αρχής έτους 2.349 1.921 

Πρόβλεψη χρήσεως 1.076 428 

Πρόβλεψη  αποµείωσης τέλους έτους 
3.425 2.349 
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17. Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 

2010 2009

    

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές στις εκκρεµείς αποζηµιώσεις 9.677 7.551

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές στις ασφαλιστικές προβλέψεις 7.699 8.428

  17.376 15.979

 

 

 

 

18. Λοιπές Απαιτήσεις 

2010 2009

 

Προκαταβολές φόρων και λοιπές απαιτήσεις από φόρους 1.328 1.812

Λοιπές απαιτήσεις κατά τρίτων 2.752 1.011

Εισπρακτέα έσοδα 2.360 2.215

Προκαταβολές - 145

Έξοδα επόµενων χρήσεων 101 152

  6.541 5.335
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 19.     Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 

 

 

Γήπεδα, 
Οικόπεδα 

Κτίρια 

Μεταφορικά 
Μέσα και 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Σύνολο 

Κόστος κτήσης ή αξία αποτιµήσεως     

1 Ιανουαρίου 2009 4.437 7.793 2.200 14.430 

Προσθήκες - - 265 265 

31 ∆εκεµβρίου 2009 4.437 7.793 2.465 14.695 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις    

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

Αποσβέσεις   - (156) (252) (408) 

31 ∆εκεµβρίου 2009 - (887) (2.044) (2.931) 

Αναπόσβεστη αξία κτήσης 31 ∆εκεµβρίου 2009 4.437 6.906 421 11.764 

Κόστος κτήσης ή αξία αποτιµήσεως     

1 Ιανουαρίου 2010 4.437 7.793 2.465 14.695 

Προσθήκες - 3 224 227 

Μεταφορές 554 644 - 1.198 

31 ∆εκεµβρίου 2010 4.991 8.440 2.689 16.120 

    

1 Ιανουαρίου 2010 - (887) (2.044) (2.931) 

Αποσβέσεις   - (169) (221) (390) 

Μεταφορές - (65) - (65) 

31 ∆εκεµβρίου 2010 - (1.121) (2.265) (3.386) 

Αναπόσβεστη αξία κτήσης 31 ∆εκεµβρίου 2010 4.991 7.319 424 12.734 
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20. Άυλα  Περουσιακά Στοιχεία 

 

∆ικαιώµατα 

χρήσης

Άδειες 

λογισµικού 
Σύνολα 

Κόστος κτήσεως ή αξία αποτιµήσεως  

1 Ιανουαρίου 2009 - 4.294 4.294

Προσθήκες  39.500 24 39.524

31 ∆εκεµβρίου 2009 39.500 4.318 43.818

 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις 

1 Ιανουαρίου 2009 - (4.113) (4.113)

Αποσβέσεις   - (135) (135)

31 ∆εκεµβρίου 2009 - (4.248) (4.248)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2009 39.500 70 39.570

 

Κόστος κτήσεως ή αξία αποτιµήσεως 

1 Ιανουαρίου 2010 39.500 4.318 43.818

Προσθήκες  - 41 41

31 ∆εκεµβρίου 2010 39.500 4.359 43.859

 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις 

1 Ιανουαρίου 2010 - (4.248) (4.248)

Αποσβέσεις   (1.902) (50) (1.952)

31 ∆εκεµβρίου 2010 (1.902) (4.298) (6.200)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2010 37.598 61 37.659
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21. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 

2010 2009

 

Ταµείο  18 7

Καταθέσεις όψεως  12.859 15.434

Καταθέσεις προθεσµίας - 4.250

ΣΥΝΟΛΟ 12.877 19.691

 

 

22. Αναβαλλόµενη φορολογία 

  

Υπόλοιπο 

31.12.2009 

Αναγνώριση 
στην Κατάσταση 

Συνολικού 
Εισοδήµατος 

Αναγνώριση 

απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια 

Υπόλοιπο 

31.12.2010 

Απαιτήσεις από Αναβαλλόµενους 

Φόρους    

 

 

Υποχρεώσεις παροχών σε εργαζοµένους 154 6 - 160 

Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων 
154 6 

- 
160 

     

Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους 

φόρους 
  

 
 

Άϋλα πάγια (3) (15) - (18) 

Αναπροσαρµογή αξίας χρεογράφων - - (596) (596) 

Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων (401) (85) - (486) 

Σύνολο αναβαλλόµµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων 
(404) (100) (596) (1.100) 

     

Σύνολο Αναβαλλόµενης Φορολογίας (250) (94) (596) (940) 
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Υπόλοιπο 

31.12.2008 

Αναγνώριση 
στην Κατάσταση 

Συνολικού 
Εισοδήµατος 

Υπόλοιπο 

31.12.2009 

Απαιτήσεις από Αναβαλλόµενους 

Φόρους     

Υποχρεώσεις παροχών σε εργαζοµένους 129 25 154 

Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων 
129 25 154 

    

Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους 

φόρους 
   

Άϋλα πάγια (9) 6 (3) 

Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων (253) (148) (401) 

Σύνολο αναβαλλόµµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων 
(262) (142) (404) 

    

Σύνολο Αναβαλλόµενης Φορολογίας (133) (117) (250) 

 

Εντός της χρήσης του 2008 ψηφίστηκε ο νόµος Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α194/25.9.2008), βάσει του οποίου οι φορολογικοί 

συντελεστές των χρήσεων 2010 έως και 2014 καθορίστηκαν σε 24%, 23%, 22%, 21% και 20% αντίστοιχα. Οι συντελεστές 

αυτοί χρησιµοποιήθηκαν όπου απαιτήθηκε για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας. 

23. Προµήθειες παραγωγής και λοιπά έξοδα επόµενων χρήσεων 

 

 2010 2009

   

Ασφάλειες Ζηµιών – Α.Ε. Αυτοκινήτων 3.858 3.055

Ασφάλειες Ζηµιών – Λοιποί Κλάδοι 3.987 4.463

Σύνολο Προµηθειών και άλλων έξοδων παραγωγής επόµενων χρήσεων 7.845 7.518

24. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010  ανέρχεται σε Ευρώ 42.000 χιλιάδες και διαιρείται σε 2.800 

χιλιάδες κοινές µετοχές (2009 : Ευρώ 14.250 χιλιάδες και 950 χιλιάδες κοινές µετοχές), ονοµαστικής αξίας Ευρώ 15 (σε 

απόλυτο ποσό) ανά µετοχή. Μοναδικός µέτοχος της Εταιρείας είναι η ERGO INTERNATIONAL S.A., που εδρεύει στο 

Dusseldorf της Γερµανίας. Την 25/06/2010 διενεργήθηκε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου συνολικού ποσού Ευρώ 29.505 

χιλιάδων µε την έκδοση 1.850 χιλιάδων µετοχών µε τιµή Ευρώ 15. Συγκεκριµένα, η καθαρή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

ανήλθε σε Ευρώ 27.750 χιλιάδες, η ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο σε Ευρώ 3.793 χιλιάδες και η 

κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού αναπροσαρµογής ακινήτων του Ν. 2065/1992 που περιλαµβάνεται στα κέρδη εις νέο σε 

Ευρώ 2.038 χιλιάδες.  
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25. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 

Το συνολικό ύψος του αποθεµατικού από ∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο το οποίο ανέρχεται στο ποσό  Ευρώ 

4.793 χιλιάδων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 ( 2009:  Ευρώ 1.000 χιλιάδες) προήλθε ύστερα από την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Εταιρείας της 25/06/2010. 

 

 

26.        Λοιπά Αποθεµατικά 

2010 2009

    

Τακτικό  Αποθεµατικό  3.000 2.179

Έκτακτο Αποθεµατικό  131 131

Αποθεµατικό από χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση  2.385 3.893

 5.516 6.203

 

 

Τακτικό Αποθεµατικό 

Ο σχηµατισµός του Τακτικού Αποθεµατικού έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και Ν.∆. 400/1970 (Αρ.18) όπου 

προβλέπεται το ένα πέµπτον τουλάχιστον των καθαρών ετησίων κερδών διατίθεται προς σχηµατισµό Τακτικού Αποθεµατικού.  Η 

υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει όταν το εν λόγω αποθεµατικό υπερβεί το τετραπλάσιο του µετοχικού κεφαλαίου. Το ανωτέρω 

αποθεµατικό δε δύναται να διανεµηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας. 

 

 

 

Έκτακτα Αποθεµατικά 

Τα σχηµατισθέντα Έκτακτα Αποθεµατικά είναι πλήρως φορολογηµένα και µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων 

µπορούν είτε να διανεµηθούν είτε να κεφαλαιοποιηθούν. 
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Αποθεµατικό Κερδών από Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων προς Πώληση Χρεογράφων 

Αφορά µη αναγνωρισθέντα κέρδη ή ζηµίες του χαρτοφυλακίου χρεογράφων από την αποτίµηση τέλους χρήσεως τα οποία 

έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία των ∆ιαθεσίµων προς Πώληση Χρεογράφων σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆.Λ.Π. 39. 

Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από αποτίµηση χρεογράφων διαθεσίµων προς πώληση αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση 

µέχρι να πωληθούν ή ρευστοποιηθούν ή αποµειωθούν οπότε µεταφέρονται στη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 

27. Αποτελέσµατα εις νέον 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Εµπορική  Νοµοθεσία, οι ανώνυµες εταιρείες υποχρεούνται σε ετήσια  καταβολή µερίσµατος. 

Συγκεκριµένα, είναι υποχρεωµένες να διανέµουν στους µετόχους τους τουλάχιστον το 35% των καθαρών κερδών, µετά την 

αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού, εφόσον το ποσό αυτό είναι µεγαλύτερο από το πρώτο µέρισµα, το οποίο, βάσει των 

διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920, υποχρεούται να διανείµει η ανώνυµη εταιρεία και που 

ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Για να υπάρχουν όµως κέρδη προς διάθεση (διανοµή 

και αποθεµατικοποίηση), πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εξαλειφθεί οι ζηµίες των προηγουµένων χρήσεων (άρθρο 45 § 1 

Κ.Ν.2190/1920).  Οµοίως το άρθρο 44α § 2 Κ.Ν.2190/1920 ορίζει ότι όταν υπάρχουν ακάλυπτες ζηµίες προηγουµένων 

χρήσεων δεν επιτρέπεται να διαθέτονται τα κέρδη της χρήσης για διανοµή στους µετόχους ή για σχηµατισµό αποθεµατικών 

αλλά τα κέρδη της χρήσης χρησιµοποιούνται για να καλυφθούν οι ζηµίες αυτές.  Παρέκκλιση από τα ανωτέρω ισχύοντα, είναι 

δυνατή σε περίπτωση εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Κέρδη ανά µετοχή 

2010 2009

 

Κέρδη χρήσης 7.718 4.577

Αριθµός µετοχών (σε χιλιάδες) 2.800 950

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε Ευρώ) 2.7 4.8
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28.        Ασφαλιστικές προβλέψεις 

 

 2010 2009 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤ/ΣΤΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤ/ΣΤΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΖΗΜΙΩΝ – Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ       

Μη δουλευµένα  ασφάλιστρα 25.330 - 25.330 19.653 - 19.653

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 144.859 292 144.567 116.098 486 115.612

ΙΒΝR - - - 1.701 - 1.701

Λοιπές Προβλέψεις 1.975 - 1.975 3.323 - 3.323

Σύνολο Α.Ε. Αυτοκινήτων 172.164 292 171.871 140.775 486 140.289

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ      

Μη δουλευµένα  ασφάλιστρα 23.207 7.699 15.508 20.332 8.428 11.904

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 19.514 9.384 10.130 16.333 7.066 9.267

ΙΒΝR 542 - 542 520 - 520

Λοιπές Προβλέψεις - - - - - -

Σύνολο λοιπών κλάδων 43.263 17.084 26.179 37.185 15.494 21.691

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΖΗΜΙΩΝ 
215.427 17.376 198.050 177.960 15.979 161.980
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Μεταβολές σε Αποθέµατα Εκκρεµών Αποζηµιώσεων Γενικών Ασφαλειών (συµπεριλαµβανοµένου του 

IBNR) 

 

Σύνολο  εκκρεµών αποζηµιώσεων  Α.Ε.Αυτοκινήτων  ΛοιποίΚλάδοι 

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 1/1/2009 102.884  18.882 

Εξέλιξη εκκρεµών αποζηµιώσεων προηγ. ετών (8.889)  (2.963) 

∆ηλωθείσες έτους 41.254  11.332 

Πληρωµές τρέχοντος έτους (10.039)  (5.965) 

Πληρωµές προηγούµενων ετών (12.637)  (5.457) 

Απόθεµα ULAE 3.525  504 

IBNR 1.701  520 

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 31/12/2009 117.799  16.853 

    

Αναλογία  αντασφαλιστών  εις  εκκρεµείς αποζηµιώσεις     

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 1/1/2009 1.101  10.520 

Εξέλιξη εκκρεµών αποζηµιώσεων προηγ. ετών (443)  (1.338) 

∆ηλωθείσες έτους -  740 

Πληρωµές (173)  (2.856) 

IBNR -  - 

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 31/12/2009 485  7.066 

    

Αναλογία  εταιρίας  εις  εκκρεµείς αποζηµιώσεις     

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 1/1/2009 101.783  8.362 

Εξέλιξη εκκρεµών αποζηµιώσεων προηγ. ετών (8.446)  (1.625) 

∆ηλωθείσες έτους 41.254  10.593 

Πληρωµές (22.503)  (8.567) 

Απόθεµα ULAE 3.525  504 

IBNR 1.701  520 

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 31/12/2009 117.314  9.787 

 

Σύνολο  εκκρεµών αποζηµιώσεων  Α.Ε.Αυτοκινήτων   ΛοιποίΚλάδοι 

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 1/1/2010 117.799  16.853 

Εξέλιξη εκκρεµών αποζηµιώσεων προηγ. ετών (6,860)  (385) 

∆ηλωθείσες έτους 54.691  14.559 

Πληρωµές τρέχοντος έτους (13.384)  (7.607) 

Πληρωµές προηγούµενων ετών (14.284)  (4.861) 

Απόθεµα ULAE 6.898  955 

IBNR -  542 

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 31/12/2010 144.860  20.056 

    

Αναλογία  αντασφαλιστών  εις  εκκρεµείς αποζηµιώσεις     

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 1/1/2010 485  7.066 

Εξέλιξη εκκρεµών αποζηµιώσεων προηγ. ετών (192)  2.117 

∆ηλωθείσες έτους -  2.985 

Πληρωµές (1)  (2.784) 

IBNR -  - 

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 31/12/2010 292  9.384 
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Αναλογία  εταιρίας  εις  εκκρεµείς αποζηµιώσεις     

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 1/1/2010 117.313  9.787 

Εξέλιξη εκκρεµών αποζηµιώσεων προηγ. ετών (6.667)  (2.502) 

∆ηλωθείσες έτους 54.691  11,574 

Πληρωµές (27.668)  (9.685) 

Απόθεµα ULAE 6.898  955 

IBNR -  543 

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις 31/12/2010 144.567  10.672 

 

 

 

29. Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 

2010 2009

 

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές από τρεχούµενους λογαριασµούς 8.394 11.201

 8.394 11.201

30. Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις 

2010 2009

 

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 6.219 3.814

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταµεία 1.767 1.368

Λοιπές υποχρεώσεις 2.490 31.349

Λοιπές προβλέψεις υποχρεώσεων 1.000 1.000

Έσοδα  εποµένων χρήσεων  - 10

Λοιπά έξοδα χρήσεως δουλευµένα  517 17

 11.993 37.558
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31. Παροχές στο προσωπικό 

Οι Παροχές στο Προσωπικό αναλύονται ως εξής: 

2010 2009

 

Προγράµµατα προκαθορισµένων παροχών  799 771

ΣΥΝΟΛΟ 799 771

Οι υποχρεώσεις για Παροχές στο Προσωπικό από προγράµµατα καθορισµένων παροχών περιορίζονται στο πρόγραµµα του 

Ν. 2112/1920.  

2010 2009

 

Παρούσα αξία δουλευµένων υποχρεώσεων   799 771

Υποχρέωση στον ισολογισµό 799 771

 

Ειδικότερα, η µεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης αναλύεται ως εξής: 

2010 2009

 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 1 Ιανουαρίου 771 646

∆απάνη τόκου 19 19

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας                  44 32

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους (202) (260)

Αναλογιστικό (κέρδος) / ζηµιά στην υποχρέωση 167  334

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 31 ∆εκεµβρίου 799 771

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα Αποτελέσµατα αναλύονται ως εξής: 

2010 2009

 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 44 32

∆απάνη τόκου 19 19

Καθαρό αναλογιστικό (κέρδος) / ζηµιά καταχωρηµένο στο έτος 167 334

∆απάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 230  385
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Οι βασικές αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

2010 2009

 

Τεχνικό επιτόκιο 5% 5%

Αύξηση µισθών 3,577% 3,598%

Πίνακας θνησιµότητας GR1990 GR1990

Ποσοστό αποχωρήσεων  0,15% 0,15%

Μέση αποµένουσα εργασιακή υπηρεσία υπαλλήλων 26,56 25,80

 

Επίσης, η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη υγείας στο προσωπικό, η οποία παρέχεται από σχετικό ασφαλιστήριο της 

Victoria A.A.E. Ζωής. Το κόστος της χρήσης για το ασφαλιστήριο αυτό ανέρχεται σε Ευρώ 138 χιλιάδες (2009: Ευρώ 95 

χιλιάδες), το οποίο περιλαµβάνεται στα Αποτελέσµατα χρήσης. 

 

 

32. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους τοµείς δραστηριότητας που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις και επισκοπούνται από τους υπευθύνους της Εταιρείας για την λήψη αποφάσεων. 

 

 

 

 

 2010 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. Αυτοκινήτου Λοιποί Κλάδοι ΣΥΝΟΛΟ 

    

Καθαρά ∆ουλευµένα Ασφάλιστρα 75.094 67.306 142.400

Αντασφάλιστρα (2.596) (17.322) (19.918)

Έσοδα Επενδύσεων / Κέρδη (Ζηµίες) από 

πώληση/λήξη επενδύσεων 
2.634 2.146 4.780

Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) 885 785 1.670

Αποζηµιώσεις Ασφαλισµένων  (27.668) (9.685) (37.353)

∆ουλευµένες Προµήθειες Παραγωγής  (12.987) (12.621) (25.608)

Μεταβολή ασφαλίσεων προβλέψεων (31.582) (4.488) (36.070)

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (4.996) (3.942) (8.938)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (4.251) (4.449) (8.700)

Κέρδος ανά τοµέα προ Φόρων  (5.467) 17.730 12.263
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 2009 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. Αυτοκινήτου Λοιποί Κλάδοι ΣΥΝΟΛΟ 

    

Καθαρά ∆ουλευµένα Ασφάλιστρα 55.202 42.338 97.540

Αντασφάλιστρα (1.767) (10.879) (12.646)

Έσοδα Επενδύσεων / Κέρδη (Ζηµίες) από 

πώληση/λήξη επενδύσεων 
3.833 2.864 6.697

Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) 667 511 1.178

Αποζηµιώσεις Ασφαλισµένων  (22.503) (8.567) (31.070)

∆ουλευµένες Προµήθειες Παραγωγής  (8.547) (5.497) (14.044)

Μεταβολή ασφαλίσεων προβλέψεων (22.922) (4.448) (27.370)

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (4.248) (3.171) (7.419)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (3.335) (2.223) (5.558)

Κέρδος ανά τοµέα προ Φόρων  (3.620) 10.928 7.308

 

33. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη  

Ως συνδεµένα µέρη της Εταιρείας, θεωρούνται οι εταιρείες του Οµίλου ERGO και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όπως 

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

Η Εταιρεία ανήκουσα στον Όµιλο ERGO παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της στις εταιρείες που 

αποτελούν τον Όµιλο µε όρους συνεργασίας που δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς από τους συνήθης εφαρµοζόµενους όρους 

που ισχύουν για τις µη συνδεµένες επιχειρήσεις. 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτήν µέρη και οι προκύπτουσες απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν ως 

κατωτέρω:  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010: 

 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009: 

 

ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 

Αµοιβές µελών ∆.Σ.    350 

Μητρική 3.803 136 1.181 6.683 

Λοιπές (Κοινών Συµφερόντων) - 432 721 95 

Σύνολο 3.803 568 1.902 7.128 

ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 

Αµοιβές µελών ∆.Σ.    318 

Μητρική 3.406 2.129 755 4.116 

Λοιπές (Κοινών Συµφερόντων) - 396 546 81 

Σύνολο 3.406 2.525 1.301 4.515 
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Οι συναλλαγές µε την µητρική Εταιρεία προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών της ERGO INTERNATIONAL S.A.και της 

µητρικής της ERGO, MUNICH RE, κυριότερης αντασφαλίστριας της Εταιρείας (βλέπε σηµείωση 4.3).  Οι συναλλαγές µε τις 

Λοιπές (Κοινών Συµφερόντων) Εταιρείες αφορούν κυρίως τη συνεργασία µε την εταιρεία Νοµικής Προστασίας του Οµίλου 

D.A.S. – HELLAS και την εταιρεία MEAG η οποία έχει την ευθύνη της διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της 

εταιρείας. 

34. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων  

Από την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών καταστάσεων έως σήµερα δεν έχει συµβεί κανένα σηµαντικό γεγονός το οποίο 

θα απαιτούσε την αναπροσαρµογή των Οικονοµικών Καταστάσεων ή την γνωστοποίηση του σε αυτές. 

35. Ενδεχόµενες απαιτήσεις / υποχρεώσεις και δεσµευσεις 

 

Νοµικές Υποθέσεις 

Υπάρχουν εκκρεµείς υποθέσεις που αφορούν απαιτήσεις κατά της Εταιρείας στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας οι οποίες κατά την άποψη της ∆ιοίκησης και των νοµικών συµβούλων της Εταιρείας καλύπτουν επαρκώς την 

αντίστοιχη πρόβλεψη και κατά συνέπεια δεν αναµένεται να επιφέρουν ουσιώδη µεταβολή στην χρηµατοοικονοµική θέση της 

Εταιρείας.  

Ως εκ τούτου δεν χρειάσθηκε να σχηµατισθεί καµµία πρόσθετη πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία, εκτός από τις ήδη 

σχηµατισθείσες προβλέψεις.   

Η Εταιρεία επίσης κατά πάγια τακτική δεν αναγνωρίζει στοιχεία ενεργητικού από επίδικες απαιτήσεις της για επανείσπραξη 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ασφαλιστικών αποζηµιώσεων.  

 

Φορολογικά Θέµατα 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2008.  Για τις χρήσεις 2009 και 2010 (ανέλεγκτες) η φορολογική αρχή 

ενδεχοµένως να απορρίψει ορισµένες δαπάνες ως µη εκπιπτόµενες και ως εκ τούτου να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι το ύψος 

των οποίων δεν µπορεί ακριβώς να προβλεφθεί.  Η Εταιρεία πιστεύει ότι έχει σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις για πιθανούς 

µελλοντικούς φόρους εισοδήµατος που µπορεί να προκύψουν από τις ανέλεγκτες ή µη οριστικά περαιωµένες φορολογικά 

χρήσεις. 

Λειτουργικές Μισθώσεις 

Για τη χρήση του 2010 η Εταιρεία κατέβαλε για λειτουργικές µισθώσεις το ποσό των Ευρώ 169 χιλιάδες  (2009: Ευρώ 182 

χιλιάδες). 

Λοιπά Ενδεχόµενα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 εκτός των ανωτέρω αναφεροµένων δεν υπάρχουν λοιπά ενδεχόµενα στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού. 
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36. Ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο και Επίπεδο Φερεγγυότητας 

Το ελάχιστο Εγγυητικό Κεφάλαιο καθώς και το Επίπεδο Φερεγγυότητας υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε την ισχύουσα 

ασφαλιστική νοµοθεσία. 

 2010 2009 

Ελάχιστο Εγγυητικό Κεφάλαιο 6.000 4.500 

Ελάχιστο Απαιτούµενο Περιθώριο Φερεγγυότητας 22.252 15.667 

∆ιαθέσιµο Περιθώριο Φερεγγυότητας 90.472 58.445 

Η Εταιρεία κατέχει επαρκώς το αναµενόµενο Περιθώριο Φερεγγυότητας σύµφωνα µε όσα ορίζονται από την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

37. Ασφαλιστική Τοποθέτηση 

Η Εταιρεία έχει δεσµεύσει για ασφαλιστική τοποθέτηση τα κατωτέρω περιουσιακά στοιχεία. 

 2010 2009 

Ακίνητα  22.662 40.929 

Επενδύσεις 163.742 105.694 

Απαιτήσεις  26.835 18.123 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 7.845 10.268 

Σύνολο ασφαλιστικής τοποθέτησης 221.084 175.014 

38.     Αµοιβή Ελεγκτή  

 

 2010 2009 

Αµοιβή τακτικού ελέγχου 39.100 46.500 

Λοιπές ελεγκτικές εργασίες 4.000 - 

 43.100 46.500 
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39.     Ανακατατάξεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης  

 

Για την παρούσα χρήση 2010 δηµιουργήθηκαν οι ακόλουθες ανακατατάξεις κονδυλίων της χρήσης 2009, µε σκοπό να 

καταστούν τα ποσά συγκρίσιµα : 

 

Περιγραφή Σηµ. 
∆ηµοσιευµένα 

ποσά 2009 

Αναπρ/να 

ποσά 2009 

Ανακατάταξη 

ποσών 2009 

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ     

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 16  34.234 34.045 (189) 

Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις 30  37.747 37.558 189 

Σύνολο    0 

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ     

Μεταβολή αποθέµατος µη δουλευµένων ασφαλίστρων-

σύνολο 
5 - (9.166) (9.166) 

Μεταβολή αποθέµατος µη δουλ.ασφαλίστρων-

αναλογία αντασφαλιστών 
5α - (618) (618) 

Έσοδα Επενδύσεων 6 6.164 5.830 (334) 

Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Επενδύσεων 7α   - (175) (175) 

Κόστος ασφαλιστικών εργασιών 9 (58.440) (48.656) 9.784 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 11.1    (7.294) (7.419) (125) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 11.2      (6.192) (5.558) 634 

Σύνολο    0 

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ     

Καθαρές Ταµειακές Ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 

 
26.234 26.568 334 

Καθαρές Ταµειακές Ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες 

 
(44.885) (45.219) (334) 

Σύνολο    0 

 


