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ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

 (Πνζά ζε ρηι. Δπξώ)     

   ΖΜ 2016 2015 

Γνπιεπκέλα κηθηά αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα 

 

115.604 125.775 

Μείνλ: Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα  

 

(16.837) (22.255) 

Καζαξά δνπιεπκέλα αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα 5 98.767 103.520 

  
 

 Γνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο παξαγσγήο 6 (22.248) (19.671) 

Δζνδα πξνκεζεηψλ απφ αληαζθαιηζηέο 6 1.974 2.476 

Απνδεκηψζεηο αζθαιηζκέλσλ (Ηδία θξάηεζε) 7 (63.745) (73.499) 

Μεηαβνιή αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ (Ηδία θξάηεζε) 8 (23.140) 29.978 

    

Απνηειέζκαηα από αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο 

 

(8.392) 42.805 

  
 

 Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο  9 2.485 9.092 

Καζαξά έζνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο 

 

154 229 

Κέξδε / (Εεκηέο) απφ πψιεζε επελδχζεσλ 10 42.782 (2.505) 

(Εεκηέο) απφ απνηίκεζε επελδχζεσλ 11 (367) (1.387) 

(Εεκηέο) απφ απνηίκεζε αθηλήησλ 12 - (1.364) 

Έζνδα απφ κεξίζκαηα 
 

90 93 

ύλνιν εζόδσλ επελδύζεσλ 

 

45.145 4.159 

  
 

 Λεηηνπξγηθά θαη ινηπά έζνδα 13 2.487 2.882 

Λεηηνπξγηθά θαη ινηπά έμνδα 14 (41.402) (28.123) 

  
 

 (Εεκηέο) / Κέξδε πξν θόξσλ 

 

(2.163) 21.723 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 15 17.575 (3.230) 

Κέξδε κεηά από θόξνπο    15.412 18.493 

Λνηπά πλνιηθά έζνδα 

 
 

 Πνζά ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα 
   

(Εεκηέο) / Κέξδε απφ ηελ απνηίκεζε ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε  

 ρξενγξάθσλ  
(18.257) 2.125 

Φνξνο πνπ αλαινγεί ζε (δεκηέο) / θέξδε απφ απνηίκεζε   (1.079) 2.531 

Πνζά ηα νπνία δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα 
   

Αλαινγηζηηθέο  (δεκηέο) / θέξδε  θαζαξά απφ θφξνπο     (448) 155 

Λνηπά ζπλνιηθά (έμνδα) / έζνδα κεηά από θόξνπο    (19.784) 4.811 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά (έμνδα) / έζνδα κεηά από θόξνπο (4.372) 23.304 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

 

(Πνζά ζε ρηι. Δπξώ)   
  

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΖΜ. 2016 2015 

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 16 27.221 17.949 

Δπελδπηηθά αθίλεηα 17 -   9.914 

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 18 307 587 

Πξνκήζεηεο παξαγσγήο θαη ινηπά έμνδα παξαγσγήο επφκελσλ ρξήζεσλ 19 7.663 10.108 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 20 85.768 69.090 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαθξαηνχκελα σο ηε ιήμε 21 -   23.877 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  22 388.022 305.644 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 23 -   6.589 

Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ   (Unit Linked) 24 12.560 13.178 

Απαηηήζεηο απφ δάλεηα 25 3.683 4.227 

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 26 8.328 23.087 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο  27 52.460 47.620 

Λνηπέο απαηηήζεηο  28 7.240 6.026 

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα  29 41.716 55.855 

Τπνζύλνιν ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 
 

634.968 593.751 

ηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε  30 -   16.291 

 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 

 

634.968 610.042 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ       

Μαζεκαηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιεηψλ Εσήο 32 184.955 163.866 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο εθθξεκψλ Εεκηψλ 32 221.759 208.095 

Πξνβιέςεηο κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ 32 38.207 42.403 

Τπνρξεψζεηο απφ επελδπηηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα 31,32 29.274 30.539 

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 32 -   2.945 

 ύλνιν αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ 32 474.195 447.848 

Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 33 2.724 4.226 

Τπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο 34 5.993 2.062 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 35 14.279 11.906 

Τπνρξεψζεηο απφ αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 

7.043 17.008 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 36 22.372 8.157 

Φφξνο εηζνδήκαηνο   -   6.100 

ύλνιν Λνηπώλ Τπνρξεώζεσλ 
 

52.411 49.459 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ   526.606 497.307 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ       

Μεηνρηθφ θεθάιαην 37 42.000 41.681 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 

 

51.967 171.967 

Λνηπά απνζεκαηηθά 38 (840) 18.944 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ   15.235 (119.858) 

 ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  
 

108.362 112.734 

 ύλνιν Τπνρξεώζεσλ θαη Ηδίσλ Κεθαιαίσλ   634.968 610.042 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  
 

 

 

  

 

 

(Πνζά ζε ρηι. Δπξώ) εκ. 

Μεηνρηθφ 

θεθάιαην 

Γηαθνξά απφ 

έθδνζε 

κεηνρψλ ππέξ 

ην άξηην Απνζεκαηηθά 

σξεπκέλα 

θέξδε/ 

(δεκίεο) 

χλνιν 

Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

Τπόινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2015  41.681 171.967 14.133 (138.929) 88.852 

Κέξδε πεξηφδνπ 1/1/2015 - 31/12/2015  - - - 18.493 18.493 

Κέξδε απφ ηελ απνηίκεζε/πψιεζε ησλ  

 δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε   - - 2.125 578 2.703 

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε δηαθνξέο πνπ  

 θαηαρσξήζεθαλ απ’επζείαο ζηα Ίδηα 

 Κεθάιαηα  - - 2.531 - 2.531 

Αλαινγηζηηθά θέξδε 33 - - 155 - 155 

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2015  41.681 171.967 18.944 (119.858) 112.734 

Τπόινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2016  41.681 171.967 18.944 (119.858) 112.734 

Κέξδε πεξηφδνπ 1/1/2016 - 31/12/2016  - - - 15.412 15.412 

(Εεκηέο) απφ ηελ απνηίκεζε / πψιεζε ησλ 

δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξενγξάθσλ  - - (18.257) - (18.257) 

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε δηαθνξέο πνπ 

 θαηαρσξήζεθαλ απ επζείαο ζηα Ηδηα Κεθάιαηα  - - (1.079) - (1.079) 

Αλαινγηζηηθέο δεκηέο ΓΛΠ 19 33 - - (630) - (630) 

Αλαβαιφκελε θνξνινγία ΓΛΠ 19  - - 182 - 182 

Μείσζε Εεκηψλ εηο λέν σο απφθαζε πξαθηηθνχ 

 αξ.62 12/10/2016  (119.681) - - 119.681 - 

Κεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην σο 

 απφθαζε πξαθηηθνχ αξ.62 12/10/2016  120.000 (120.000) - - - 

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2016  42.000 51.967 (840) 15.235   108.362   
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 

 

   
 

(Πνζά ζε ρηι. Δπξώ) ΖΜ 2016 2015 

(Εεκηέο) / Κέξδε πξν θφξσλ  (2.163) 21.723   

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 
 

  Απνζβέζεηο 16, 18 1.444 1.077   

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  (42.383) (1.471)   

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα  (5.060) (7.029) 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  188 181 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη επίδηθεο απαηηήζεηο 14 17.821 5.493 

Αζθαιηζηηθέο Πξνβιέςεηο 
 

26.965 (20.953) 

  
 (3.188) (980) 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο: 

 

  Μείσζε / (Αχμεζε) απαηηήζεσλ  8.705 (11.589) 

(Μείσζε) ππνρξεψζεσλ   (5.164) (3.179) 

Μεηαβνιή αλαπφζβεζησλ εμφδσλ πξφζθηεζεο  2.445 419 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο  4.044 4.181 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα   90 93 

Μείνλ:  

  Φφξνη θαηαβιεζέληεο 15 (10.762) - 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα  (188) (181) 

ύλνιν (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο   (4.018) (11.235) 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

  (Αγνξέο) επελδπηηθψλ ηίηισλ (κεηνρψλ, αμηνγξάθσλ) 
 

(26.434) (234.808) 

Πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ   - 6.084 

 Πψιεζε δηαθξαηνχκελσλ πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  16.291 - 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  (522) (290) 

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   (10.665) (229.014) 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

  Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο  544 894 

ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   544 894 

Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζην Σακείν θαη ηα Σακεηαθά 

Ηζνδύλακα πεξηόδνπ  

 

(14.139) (239.355) 

Σακείν θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ  55.855 295.210 

Σακείν θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ  41.716 55.855 
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ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

Ζ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ε «Δηαηξεία») ηδξχζεθε ην 1980 κε ηελ επσλπκία 

«ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ». 

 

Ζ αιιαγή ηεο επσλπκίαο απφ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» ζε 

«ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» απνθαζίζηεθε ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2002 απφ ηελ 

Έθηαθηε  Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ε νπνία ελέθξηλε θαη ηελ ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο 

«ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΕΩΖ & ΤΓΔΗΑ» απφ ηελ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ». 

  

Ζ Δηαηξεία πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΕΩΖ & ΤΓΔΗΑ» απφ ηελ Δηαηξεία «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ 

ΑΦΑΛΗΔΩΝ» έρεη έδξα ζηελ N. κχξλε, επί ηεο νδνχ Λεσθφξνο πγγξνχ 173, ηει. 210-9379100, κε αξηζκφ 

Γ.Δ.ΜΖ. 123950901000. Ζ αξρηθή δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο έρεη νξηζηεί ζε 100 ρξφληα.  

 

Απφ 5 Απγνχζηνπ 2005 ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί σο ινγφηππν ηνλ ηίηιν «ΑΣΔ Αζθαιηζηηθή». 

 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ: 

 

Πξφεδξνο Γ.. & Γηεπζ. χκβνπινο:   Θεφδσξνο Κνθθάιαο 

Αληηπξφεδξνο :      Γεκήηξηνο Υαηδεπαλαγηψηνπ 

Δληεηαικέλνο χκβνπινο :   Ηνξδάλεο Υαηδεησζήθ 

Μέιε :    Ησάλλεο Ληλφο, Γεκήηξηνο Υξεζηάθνο, Σξηαληάθπιινο Λπζηκάρνπ, 

    Παχινο Φιψξνο, Frank Arno Fehler 

 

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2019. 

 

Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο, φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, είλαη: 

 

α) Ζ γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, άζθεζε αζθαιίζεσλ (πξσηαζθαιίζεσλ θαη 

αληαζθαιίζεσλ) θαηά δεκηψλ θαη δσήο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο, φπσο απηνί 

αλαθέξνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζην άξζξν 13 ηνπ Ν.Γ. 400/1970.  

β)  Ζ αλάιεςε ηεο αληηπξνζψπεπζεο θάζε εκεδαπήο θαη αιινδαπήο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. 

γ)  Ζ ίδξπζε ζηελ Διιάδα  θαη ην εμσηεξηθφ άιισλ αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ νπνηαζδήπνηε 

επηηξεπφκελεο κνξθήο. 

δ)   Ζ ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ αζθαιηζηηθψλ ζπνπδψλ, κειεηψλ θαη επηκφξθσζεο. 

ε)  Κάζε ζρεηηθή κε ηα πην πάλσ, εξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. 

ζη)  Ζ ίδξπζε ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ κε ζθνπφ ρξεκαηνπηζησηηθέο εξγαζίεο θαζψο 

θαη εηαηξεηψλ νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο θαη εηαηξηθνχ ηχπνπ θαη ε ζπκκεηνρή ζε παξφκνηεο εηαηξείεο, 

έζησ θαη αλ νη εηαηξείεο απηέο δελ έρνπλ σο αληηθείκελν ηηο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο, εθ’ φζνλ απηφ 

επηηξέπεηαη απφ ην Νφκν ή ζα επηηξαπεί κειινληηθά. 

δ)  Οπνηαδήπνηε άιιε, ζπλαθήο ή κε εξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα, εθφζνλ δελ απαγνξεχεηαη απφ ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 

Όιεο νη πην πάλσ δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο είηε ζηελ Διιάδα είηε ζην 

εμσηεξηθφ. 

 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο θιάδνπο αζθαιεηψλ, κε πξσηνπνξηαθά θαη εμεηδηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα, πνπ παξέρνπλ νινθιεξσκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν.  

 

Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε 

www.ateinsurance.gr κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. 

 

Οη παξνχζεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 30 Ηνπλίνπ 

2017. 

http://www.agroins-capital-market.com/
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Μεηνρηθή ύλζεζε 
 

Οη  βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ήηαλ :  

         2016 

ΜΔΣΟΥΟΗ 
ΑΡΗΘΜΟ  

ΜΔΣΟΥΧΝ 

% 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ERGO International A.G. 28.000.000 100,00% 

ΤΝΟΛΟ 28.000.000 100,00% 

 

         2015 

ΜΔΣΟΥΟΗ 
ΑΡΗΘΜΟ  

ΜΔΣΟΥΧΝ 

% 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 27.787.473 100,00% 

ΤΝΟΛΟ 27.787.473 100,00% 

 

Ζ αιιαγή κεηφρνπ έγηλε ζηηο 1 Απγνχζηνπ 2016 ζπφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ ζηελ ERGO International A.G. ζε 

πιήξε ζπκθσλία κε ηελ ζχκβαζε αγνξαπσιεζίαο θαη κεηαβίβαζεο κεηνρψλ. 

  

Με ην ππ’ αξ. 594/19.12.2016 πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ειήθζε ε απφθαζε γηα ηελ έλαξμε 

δηαδηθαζηψλ ζπγρψλεπζεο ησλ εηαηξεηψλ «ERGO Α.Α.Δ. ΕΖΜΗΩΝ», «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ Α.Δ.» θαη 

«ERGO Α.Α.Δ. ΕΩΖ», κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 01.01.2017, δηα ηεο απνξξφθεζεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ απφ 

ηελ πξψηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (άξζξα 68 θαη επφκελα) θαη ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ  

Ν. 4172/2013, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 10 ηνπ Ν. 4364/2016. 

 

Σαθηηθνί Διεγθηέο 
 

Ο έιεγρνο ησλ εηήζησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2016 ηεο Δηαηξείαο δηελεξγήζεθε απφ ηελ: 

 

KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ, ηξαηεγνχ Σφκπξα 3 Αγία Παξαζθεπή. 

 

 

Φνξνινγηθνί Έιεγρνη 
 

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2007. Γηα ηηο ηξείο επφκελεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 2008, 

2009, 2010 έρεη νινθιεξσζεί ν θνξνινγηθφο έιεγρνο θαη έρνπλ επηδνζεί ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2016 ηα πξνζσξηλά 

θχιινπ ειέγρνπ θαη αλακέλνληαη ηα νξηζηηθά. Γηα ηελ ρξήζε 2016 ε Δηαηξεία ζηα πιαίζηα ηεο θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο ειέγρεηαη απφ ηελ Διεγθηηθή εηαηξεία KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ θαη ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη 

ζηε ζεκείσζε 15. 

 

Λνηπά 
 

 Ο αξηζκφο ηνπ ηαθηηθνχ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ γηα ηελ Δηαηξεία 

είλαη 152 (2015: 171). 

 Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. πνπ έρεη έδξα ζηελ Διιάδα θαη θαηείρε πνζνζηφ 

άκεζεο ζπκκεηνρήο 100,00% ηεο ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 κε 

31 Ηνπιίνπ 2016 θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο ERGO International A.G. πνπ έρεη έδξα 

ζηελ Γεξκαλία θαη θαηέρεη πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 100,00% ηεο ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ Α.Δ γηα 

ηελ πεξίνδν 1 Απγνχζηνπ 2016 έσο θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2016. 

 
2.  ΚΤΡΗΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

 

2.1 Παξνπζίαζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  

 

Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (I.A.S.B.) θαζψο θαη ηηο Γηεξκελείεο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ 

(I.F.R.I.C.) ηεο I.A.S.B., φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2016.  
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Ζ ζχληαμε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη 

πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε 

εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα πξαγκαηηθά 

κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη απνθιίζεηο δχλαληαη λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 2.25. 

 

Σα αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο, πιήλ ηνπ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Λ. πγγξνχ 173, Ν. κχξλε, είραλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί σο ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε ζηελ ρξήζε ηνπ 2015 θαη ζηηο 29 Ηνπιίνπ 2016 έλαληη 

πνζνχ Δπξψ 16.291,25 ρηι κεηαβηβάζζεθαλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο.  

Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο κε εμαίξεζε ηα 

αμηφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, ηηο 

επελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ, ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαη ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα ηα 

νπνία απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.  

 

Σα πνζά ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ απεηθνλίδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ ξεηά αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά. Γηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ ζηνπο πίλαθεο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

 

2.1.1 Αξρή ζπλέρηζεο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2016 κέρξη ζήκεξα θαη νη ζπδεηήζεηο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ επαλεμέηαζε ησλ φξσλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδνο απφ ηνπο 

εηαίξνπο ηεο θαη ην ΓΝΣ δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα ζην καθξννηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ζηε 

ρψξα. 

 

Ζ πξφζθαηε ζπκθσλία ε νπνία επηηεχζεθε ζην Eurogroup εληφο ηνπ Ηνπλίνπ 2017 δίλεη ειπίδεο γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ρψξαο γηα έμνδν ζηηο αγνξέο ην επφκελν έηνο, γεγνλφο πνπ 

ζα πξνζδψζεη ειπίδεο γηα αλάθακςε θαη επελδπηηθέο επθαηξίεο. 

 

Ζ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζπκβάιινληαο 

ζηε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη ζηελ επηζηξνθή ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο ηνπ ΑΔΠ.    

 

Ζ Δηαηξεία θαιχπηεη πιήξσο ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ λένπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ  Φεξεγγπφηεηα ΗΗ θαηά ηελ 

31.12.2016 ελψ σο κέινο ηνπ νκίινπ ERGO  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθείκελε ζπγρψλεπζε, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, έρεη ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε θαη πςειήο πνηφηεηαο ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ, γεγνλφηα βάζεη ησλ 

νπνίσλ θαζηζηά ηελ Γηνίθεζε λα εθηηκά φηη δελ ζπληξέρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 

ζπλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. 

 

2.2 πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα 

  

Σν ζπλαιιαθηηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ (€). 

 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ζπλαιιαθηηθφ λφκηζκα κε βάζε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ηηο εκεξνκελίεο ησλ εθάζηνηε ζπλαιιαγψλ.  

 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε 

κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα αλαγλσξίδνληαη κέζσ 

ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ. 

 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή ησλ ρξενγξάθσλ θαη ησλ άιισλ λνκηζκαηηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επαλαπνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο πεξηέρνληαη ζηελ 

Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ. 

 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή ησλ κε λνκηζκαηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ απνηεινχλ έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο. 

 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη έλα κε λνκηζκαηηθφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αλαγλσξίδνληαη είηε ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ, είηε ζηα Ίδηα 
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Κεθάιαηα, ζε πεξίπησζε πνπ ηα κε λνκηζκαηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ εληαρζεί ζηα 

Αμηφγξαθα Γηαζέζηκα πξνο Πψιεζε. 

 

2.3 ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε  

 ηα «ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε» γηα ην έηνο 2015 πεξηιακβάλνληαη κε θπθινθνξνχληα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο είρε δεζκεπηεί γηα ηελ πψιεζή ηνπο. Ζ πψιεζε ησλ 

ζηνηρείσλ έπξεπε λα νινθιεξσζεί εληφο 12 κελψλ θαη νινθιεξψζεθε ζηνλ Ηνχιην ηνπ 2016.  

 

Σα δηαθξαηνχκελα πξσο πσιεζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ινγηζηηθήο θαη 

επινγεο αμίαο. Σα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ απνζβέλνληαη. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ηελ πψιεζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

 

2.4 Δπελδύζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Ζ Δηαηξεία ηαμηλνκεί ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο Δπελδχζεηο ζηελ Δχινγε 

Αμία κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ, Γηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε Λήμε θαη Γηαζέζηκεο πξνο Πψιεζε. Οη Δπελδχζεηο γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ αζθαιηζκέλσλ αθνινπζνχλ ζηελ νπζία ηνλ ίδην ρεηξηζκφ κε ηηο Δπελδχζεηο ζε ηξέρνπζα αμία 

κέζσ απνηειεζκάησλ. Ζ απφθαζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ ιακβάλεηαη θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο.  

 

Αξρηθά φιεο νη επελδχζεηο θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο θαη απνηηκνχληαη ζηελ αμία 

θηήζεο, πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηεο αληηπαξνρήο πνπ θαηαβάιιεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ αγνξάο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε ή επελδχζεηο 

δηαθξαηνχκελεο έσο ηε ιήμε. Σα έμνδα επελδχζεσλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ δελ 

θεθαιαηνπνηνχληαη αιιά θαηαρσξνχληαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 

Επενδύζειρ ζηην Εύλογη Αξία Μέζω ηων Αποηελεζμάηων: ε απηή ηελ θαηεγνξία νη επελδχζεηο απνθηψληαη κε 

ζθνπφ ην βξαρππξφζεζκν θέξδνο θαη πεξηιακβάλνπλ ρξεφγξαθα φπσο κεηνρέο, νκφινγα, κεξίδηα ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ. Έπεηηα απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξεζή ηνπο, νη επελδχζεηο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία απηή 

απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε απηψλ ησλ 

επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

 

Επενδύζειρ Διακπαηούμενερ έωρ ηη Λήξη: Αθνξνχλ επελδχζεηο κε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο θαη ζηαζεξέο ή 

πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, γηα ηηο νπνίεο ε  Δηαηξεία έρεη ζεηηθή πξφζεζε θαη ηθαλφηεηα λα θξαηήζεη κέρξη ηε 

ιήμε. Οη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο απνηηκψληαη ζηελ αλαπφζβεζηε αμία θηήζεο. 

 

Επενδύζειρ Διαθέζιμερ ππορ Πώληζη: Αθνξνχλ επελδχζεηο νη νπνίεο κπνξεί είηε λα θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε ή λα 

πσιεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ή λα επηηεπρζνχλ θέξδε απφ κεηαβνιή ησλ 

επηηνθίσλ ή ηεο ηηκήο μέλσλ λνκηζκάησλ. Έπεηηα απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξεζή ηνπο, νη επελδχζεηο πνπ έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη ζε μερσξηζηφ 

ινγαξηαζκφ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα έσο φηνπ εθπνηεζνχλ ή εηζπξαρζνχλ ή δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη απνκείσζε ζηελ 

αμία ηνπο, νπφηε θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Παπάγωγα Χπημαηοοικονομικά Σηοιχεία: Σα παξάγσγα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ θαη 

απνηηκνχληαη ζηελ ηξέρνπζα αμία. Υξεζηκνπνηνχληαη παξάγσγα πξντφληα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Παξαγψγσλ 

Αζελψλ θαη εμσηεξηθψλ αγνξψλ. Ζ Δηαηξεία δελ αθνινπζεί ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο (Ζedging Αccounting).  

 

Επενδύζειρ για Λογαπιαζμό Αζθαλιζμένων:  Αλήθνπλ ζηελ ππνθαηεγνξία ησλ «Δπελδχζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ» θαη αθνξνχλ επελδχζεηο ηφζν ζε κεηνρηθά ή νκνινγηαθά ζηνηρεία ή θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα πνπ 

απνηηκνχληαη ζε ηξέρνπζα αμία φπσο αθξηβψο θαη νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Σα έζνδα 

θαη ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζπκθσλνχληαη κε απηφ ησλ ππνρξεψζεσλ 

κε ζθνπφ ε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ λα γίλεηαη ζην θαζαξφ απνηέιεζκα πνπ αθνξά θπξίσο ηελ πξνκήζεηα 

ηεο Δηαηξείαο. 

 

Υπολογιζμόρ Εύλογηρ Αξίαρ 

 

Δπελδχζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο θαη ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπελδχζεηο ζε κε εηζεγκέλνπο ηίηινπο απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεο ηνπο 

κείνλ ηελ ηπρφλ ππάξρνπζα απνκείσζε ηνπο. 
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Όιεο νη θαλνληθέο ζπλαιιαγέο αγνξάο θαη πψιεζεο επελδχζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαηαρσξνχληαη ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζπλαιιαγήο (trade date), ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία θαηά 

ηελ νπνία ε  Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ο φξνο 

«θαλνληθέο» ζπλαιιαγέο αγνξάο θαη πψιεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απαηηεί ε παξάδνζε 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ πνπ έρνπλ 

ζεζπίζεη ηα λνκνζεηηθά φξγαλα ή έρεη θαζηεξσζεί απφ ηελ πξαθηηθή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ. 

 

Ζ Δηαηξεία ππνινγίδεη ηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ βάζεη ελφο πιαηζίνπ ππνινγηζκνχ ηεο 

εχινγεο αμίαο πνπ θαηαηάζζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε κηα ηεξαξρία ηξηψλ επηπέδσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απνηίκεζε, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 

 

Δπίπεδν 1: Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ζε ελεξγή αγνξά παλνκνηφηππσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. ην επίπεδν 

1 πεξηιακβάλνληαη κεηνρέο, ακνηβαία θεθάιαηα θαη νκφινγα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

 

Δπίπεδν 2:  Παξαηεξήζηκα δεδνκέλα εθηφο απφ ηηο ηηκέο ηνπ Δπηπέδνπ 1, φπσο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο παξφκνησλ 

ζηνηρείσλ, ηηκέο απφ αγνξέο πνπ δελ είλαη ελεξγέο, ή άιια δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα επηβεβαησζνχλ απφ 

παξαηεξήζηκα δεδνκέλα γηα ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζηνηρείνπ. ην επίπεδν 2 πεξηιακβάλνληαη 

ρξεφγξαθα κε ηηκέο ζε κε ελεξγέο αγνξέο, θαζψο θαη ρξεφγξαθα ρσξίο ηηκή απφ θάπνηα αγνξά ησλ νπνίσλ νη αμίεο 

ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια απνηίκεζεο ή ηερληθέο κε δεδνκέλα πνπ είλαη παξαηεξήζηκα ζηελ αγνξά 

ή κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ απφ παξαηεξήζηκα ζηνηρεία απφ ηελ αγνξά. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη θπξίσο 

νκφινγα θαη κεηνρέο νη αμίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ ππνινγηζζεί ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ νξγαλσκέλεο αγνξέο. 

 

Δπίπεδν 3:  Με παξαηεξήζηκα δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ιίγεο ή θαζφινπ ζπλαιιαγέο ζε ελεξγή αγνξά 

θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία. Δάλ ε απνηίκεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ είλαη 

βαζηζκέλε ζε κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα, απηφ ην ζηνηρείν θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν 3. ε απηφ ην επίπεδν 

πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία φπσο κεηνρέο θαη νκνινγίεο εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ γηα ηελ 

απνηίκεζε ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ή  πξνζδηνξίζζεθε κε βάζεη εθηίκεζε απφ 

ηελ Γηνίθεζε. 

 

2.5 Δλζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα είηε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο 

είηε γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ νηθφπεδα, θηίξηα, βειηηψζεηο 

κηζζσκέλσλ αθηλήησλ, έπηπια θαη ινηπφ εμνπιηζκφ θαη κεηαθνξηθά κέζα. Ζ Δηαηξεία απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 

θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο απεηθνλίδεη ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ 

εχινγε αμία κείνλ κεηαγελέζηεξεο απνζβέζεηο. Πάγηα πνιηηηθή πιένλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εθηίκεζε ησλ 

νηθνπέδσλ θαη ησλ θηηξίσλ αλά ηξηεηία ζηελ εχινγε αμία, εθηφο αλ ππάξρεη ζνβαξή έλδεημε γηα απνκείσζε ηεο 

αμίαο ηνπο ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα. Κάζε αχμεζε ζηελ ηξέρνπζα αμία, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε ησλ 

ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κεηαθέξεηαη ζε πίζησζε ηνπ απνζεκαηηθνχ απνηίκεζεο ζηελ Καζαξή Θέζε 

ηεο Δηαηξείαο. Κάζε κείσζε ζηελ ηξέρνπζα αμία, ε νπνία αληηζηαζκίδεη πξνεγνχκελεο απμήζεηο γηα ην ίδην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, κεηαθέξεηαη ζε ρξέσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ απνηίκεζεο ζηελ Καζαξή Θέζε ηεο Δηαηξείαο. 

Κάζε άιιε κείσζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο θαηαρσξείηαη απεπζείαο σο δεκηά ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.  

 

Απνζβέζεηο: Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Σα ππφινηπα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε βάζε 

ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, ε νπνία 

επαλεμεηάδεηαη ζε εηήζηα βάζε.  

 

Ζ σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλά θαηεγνξία έρεη σο εμήο : 

 

Κηίξηα                                                         35 – 50 έηε 

Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο                    5 –  8  έηε 

Μεηαθνξηθά κέζα                                       7  –  9  έηε 

 

Οη «Βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ» απνζβέλνληαη ζην κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ηεο 

βειηίσζεο θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζεο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ. 

 

Σα Λνηπά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο κεησκέλν θαηά ηηο απνζβέζεηο θαη 

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

πνιχ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα. 

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

 

2.6 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

 

Οη Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα πεξηιακβάλνπλ νηθφπεδα θαη θηίξηα πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ελνηθίαζε ή 

γηα θεθαιαηνπρηθφ θέξδνο θαη ηαμηλνκνχληαη σο αθίλεηα γηα επέλδπζε. Αξρηθά, νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα 

θαηαρσξνχληαη ζηελ αμία θηήζεο ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηηο δαπάλεο απφθηεζήο ηνπο. Αξρήο γελνκέλεο 

ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη έπεηηα απφ αιιαγή ηεο ζρεηηθήο αξρήο νη επελδχζεηο ζε 

αθίλεηα απνηηκνχληαη θάζε έηνο ζηελ εχινγε αμία. 

 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρψξεζεο νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απνηηκνχληαη θαηά έηνο ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Οη κεηαβνιέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Σα ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη κέρξη ηελ πψιεζή ηνπο ή λσξίηεξα, θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξεία παχεη λα 

έρεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ην ζηνηρείν. ε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο, φπσο ε ηδηνρξεζηκνπνίεζή 

ηνπο, κεηαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία Δλζψκαηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Σν θέξδνο ή ε δεκηά πνπ πξνθχπηεη 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

 

2.7 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Σα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα. Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

απνθηψληαη κεκνλσκέλα θεθαιαηνπνηνχληαη ζηελ αμία θηήζεο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο 

κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο. Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνζβέλνληαη ζε 5 ρξφληα. Ζ δηνίθεζε 

ηεο Δηαηξείαο, ζε εηήζηα βάζε, εμεηάδεη ηελ αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

εάλ πθίζηαηαη απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο ή αλ έρεη κεηαβιεζεί ε αλακελφκελε σθέιηκε δσή ηνπο. Όηαλ ε 

ινγηζηηθή αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ηφηε δηελεξγείηαη 

αλάινγε πξφβιεςε γηα απνκείσζε κε ηζφπνζε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

2.8 Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

 

Σν Σακείν θαη ηα Σακεηαθά Ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο κε 

εκεξνκελία ιήμεο κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο. 

 

2.9 Απαηηήζεηο  

 

Οη Απαηηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο αθνχ αθαηξεζνχλ νη πξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο.  

 

Ζ εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ αμηνινγείηαη θαηά μερσξηζηή πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία ζεσξεί ζεκαληηθή. Ζ 

αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο ηνπ νθεηιέηε, ηελ πηζαλφηεηα 

ζηήξημεο απφ πηζηνιεπηηθά αμηφπηζηνπο εγγπεηέο θαη ηε ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ. 

 

Οη απαηηήζεηο πνπ δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο θαζψο θαη απηέο πνπ είλαη κελ ζεκαληηθέο αιιά δελ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο απνκείσζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε νκάδεο κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ Δηαηξεία 

εμεηάδεη ηελ πηζαλή πξφβιεςε γηα απνκείσζε θάζε θαηεγνξίαο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε θάζε θαηεγνξίαο 

ιακβάλνληαη ππφςε ην χςνο ησλ ππφ παξαθνινχζεζε ή πηζαλψλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ 

νη απαηηήζεηο βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε, ε εηζπξαμηκφηεηά ηνπο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

επηζθαιείο, νη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ηεο αγνξάο θαη ε εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ 

αλακελφκελσλ δεκηψλ. 

 

Όηαλ κία απαίηεζε ραξαθηεξηζηεί σο επηζθαιήο, ε ινγηζηηθή ηεο αμία κεηψλεηαη ζηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε 

αμία, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκψκελσλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ απφ εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, 

πξνεμνθινχκελσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ηεο αγνξάο. 

 

Μεηαγελέζηεξεο αιιαγέο ζηα αλαθηήζηκα πνζά θαη ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ 

ζπγθξίλνληαη κε πξνεγνχκελνπο ππνινγηζκνχο θαη φπνπ πξνθχπηεη δηαθνξά ζηε ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε γίλεηαη 

αληίζηνηρε ρξέσζε ή πίζησζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 

Απαηηήζεηο θαη ινηπά δάλεηα, φηαλ δελ είλαη πιένλ εθηθηή ε είζπξαμή ηνπο, δηαγξάθνληαη έλαληη ησλ 

ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. 
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Ζ Δηαηξεία παξαιακβάλεη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαζψο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 

γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο απφ αζθάιηζηξα. Ωζηφζν πάγηα πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη ε κείσζε 

ησλ απαηηήζεσλ απφ αζθάιηζηξα θαη ε απφδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξνκεζεηψλ λα γίλεηαη κφλν κεηά ηελ είζπξαμε ησλ 

ελ ιφγσ επηηαγψλ. 

 

Γεληθά νη εηζπξάμεηο ησλ αζθαιίζηξσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο 

θαη Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ (ΠΟΓΗΠΔΑ).   

 

2.10 Μηζζώζεηο 

 

Ζ Δηαηξεία σο κηζζσηήο: 

Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο 

 

Ζ Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κφλν ζε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηα εθκηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα έμνδα ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο. 

 

Ζ Δηαηξεία σο εθκηζζσηήο: 

Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο 

 

Ζ Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κφλν ζε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο φπνπ ηα εθκηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

εκθαλίδνληαη ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

σθέιηκε δσή ηνπο. Σα έζνδα απφ κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο κε βάζε ηελ αξρή 

ηνπ δνπιεπκέλνπ. 

 

2.11 πκςεθηζκόο Απαηηήζεσλ – Τπνρξεώζεσλ 

 

Ο ζπκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ππνρξεψζεηο θαη ε απεηθφληζε ηνπ θαζαξνχ 

πνζνχ ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη λφκηκν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ 

ησλ θαηαρσξεκέλσλ πνζψλ θαη ππάξρεη πξφζεζε είηε γηα δηαθαλνληζκφ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ζπκςεθηζκφ ή γηα ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηφζν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φζν θαη ηεο ππνρξέσζεο. 

 

2.12 Έζνδα θαη Έμνδα από ηόθνπο 

 

Γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηα Έζνδα θαη ηα Έμνδα απφ Σφθνπο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

Ζ κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ είλαη κία κέζνδνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην αλαπφζβεζην 

θφζηνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο θαη θαηαλέκνληαη ηα έζνδα ή ηα έμνδα απφ ηφθνπο 

θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

 

Απνηειεζκαηηθφ επηηφθην είλαη εθείλν ην νπνίν πξνεμνθιεί αθξηβψο ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο πιεξσκέο ή 

εηζπξάμεηο θαζ’ φιε ηελ πξνζδνθψκελε δηάξθεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 

 

Μφιηο έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή νκάδα απφ νκνεηδή ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ππνηηκεζνχλ σο απνηέιεζκα απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, ηα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη 

εθαξκφδνληαο ην επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ην 

ζθνπφ ηεο κέηξεζεο ηεο δεκηάο απνκείσζεο. 

 

2.13 Πξνκήζεηεο θαη ζπλαθή έζνδα 

 

Οη πξνκήζεηεο θαη ηα ζπλαθή έζνδα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο  ζηελ 

νπνία παξαζρέζεθαλ νη ζρεηηθέο κε απηά ππεξεζίεο. Πξνκήζεηεο θαη ζπλαθή έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ην ρξφλν πεξαίσζεο ηεο ζπλαιιαγήο. 

Ακνηβέο γηα ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην παξνρήο ππεξεζηψλ, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ δνπιεπκέλνπ. 
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2.14 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο βάζεη ηεο θείκελεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη 

αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Φνξνινγηθέο δεκηέο πνπ κεηαθέξνληαη ζε επφκελεο 

ρξήζεηο γηα ζπκςεθηζκφ αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ζεσξείηαη πηζαλή ε πξαγκαηνπνίεζε 

κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ, ηα νπνία ζα είλαη επαξθή γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ ζσξεπκέλσλ θνξνινγηθψλ 

δεκηψλ. 

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο θνξνινγηθήο αμίαο πνπ 

απνδίδεηαη ζε απηά ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζεζπηζκέλνη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία εθηηκάηαη φηη ζα ηαθηνπνηεζεί ε 

απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ζε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο. Σπρφλ 

αιιαγέο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ κεηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 

 

Ο ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ή απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε αλ αθνξά 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. 

 

2.15 Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθό 

 

Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ απφ πξνγξάκκαηα πξνθαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζην πξφγξακκα ηνπ Ν. 2112/1920 θαη αθνξά ηελ παξνρή απνδεκίσζεο ζην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. 

 

ε πεξίπησζε πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ νκαδηθά 

ζπκβφιαηα δηαρείξηζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο θαη ηελ Δηαηξεία, ε ππνρξέσζε ηεο 

Δηαηξείαο πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην εηήζην πνζφ ησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. 

  

Έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ζηελ νπζία έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζην νπνίν ε ππνρξέσζε 

ηεο Δηαηξείαο θαζνξίδεηαη απφ ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ιάβεη ν ππάιιεινο θαηά ην ρξφλν 

ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ, βάζεη ηεο ειηθίαο ηνπ, ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ ζηελ Δηαηξεία θαη ηεο ακνηβήο ηνπ. Ζ 

ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ Υξεκαηνηθνλνκηθή Θέζε αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ ζπλίζηαηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ κεησκέλε κε ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε ηηο αλαπξνζαξκνγέο πνπ απαηηνχληαη γηα θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαινγηζηηθή 

κειέηε θαη δελ έρνπλ αθφκα θαηαρσξεζεί θαζψο θαη κε ην θφζηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη ήδε παξαζρεζεί. Ζ 

ππνρξέσζε ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνζδηνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ αλεμάξηεην 

αλαινγηζηή ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνβαιιφκελεο κνλάδαο πίζησζεο (projected unit credit method). Ζ 

παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη 

πξνεμνθιψληαο ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο εθξνέο κε ην επηηφθην ρξενγξάθσλ πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, 

ηα νπνία έρνπλ πεξίνδν σξίκαλζεο πνπ πξνζεγγίδεη ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο. 

 

Μέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο πνπ κπνξεί λα είραλ πξνέιζεη απφ αλαπξνζαξκνγέο, 

βάζεη ηεο εκπεηξίαο, θαζψο θαη απφ αιιαγή ησλ αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ, ρξεψλνληαλ ή πηζηψλνληαλ ζηα 

απνηειέζκαηα αλαινγηθά ζχκθσλα κε ηε κέζε ππνιεηπφκελε εξγαζηαθή δσή ησλ ππαιιήισλ. Ζ Δηαηξεία 

αθνινπζνχζε ηε «Μέζνδν ηνπ Πεξηζσξίνπ» ηνπ ΓΛΠ 19 κε βάζε ηελ νπνία ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο πνπ 

πξνέθππηαλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ή ηελ κεηαβνιή ησλ αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ 

θαη ππεξβαίλαλ ην πνζφ ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο απνζβέλνληαλ σο αλσηέξσ. 

 

Ζ Δηαηξεία απφ 1 Ηαλνπξίνπ 2013 πηνζέηεζε ην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19 ζχκθσλα κε ην νπνίν ε πξνζέγγηζε κε ηελ 

«κέζνδν πεξηζσξίνπ» θαηαξγήζεθε θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο αλαγλσξίζηεθαλ απεπζείαο ζηελ Καζαξή 

Θέζε. 

 

Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο 

 

Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ζπληαμηνδνηήζεσο, ή νπνηεδήπνηε έλαο εξγαδφκελνο απνδερηεί εζεινληηθά λα απνρσξήζεη ζε αληάιιαγκα γηα 

ηέηνηα πξνλφκηα. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε 

ησλ ππαιιήισλ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ 
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ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία απνρψξεζε. Οη 

θαηαβιεηέεο απνδεκηψζεηο κεηά ηελ πάξνδν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 

 

2.16 Παύζε απεηθόληζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ κέζνπ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δελ απεηθνλίδεηαη ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε Δηαηξεία παχεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν. Ο έιεγρνο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ παχεη λα πθίζηαηαη ή φηαλ 

πσιεζεί ή φηαλ νη ηακεηαθέο εηζξνέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ, κεηαβηβαζηνχλ ζε έλα αλεμάξηεην ηξίην κέξνο. 

 

2.17 Απνηειέζκαηα Υξήζεο αλά θιάδν δξαζηεξηόηεηαο 

 

Σα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο είλαη ν πξσηεχσλ ηχπνο πιεξνθφξεζεο. Ο επηρεηξεζηαθφο 

ηνκέαο είλαη νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, νη 

νπνίεο ππφθεηληαη ζε νκνεηδείο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο θαη δηαθέξνπλ απφ εθείλνπο ησλ άιισλ επηρεηξεζηαθψλ 

ηνκέσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Ο γεσγξαθηθφο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ν δεπηεξεχσλ ηχπνο πιεξνθφξεζεο, ιφγσ φηη ε Δηαηξεία 

δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Ο γεσγξαθηθφο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ππφθεηηαη ζε θηλδχλνπο θαη 

απνδφζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ αληίζηνηρνπο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο άιισλ επηρεηξεζηαθψλ θαη γεσγξαθηθψλ 

ηνκέσλ. 

 

Οη εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζνχληαη ζε δχν βαζηθνχο επηρεηξεζηαθνχο ηνκείο, ηηο αζθαιίζεηο Εσήο θαη 

ηηο αζθαιίζεηο Εεκηψλ νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε εθκεηαιιεχζεηο Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήησλ θαη Λνηπνχο 

Κιάδνπο δεκηψλ. Ζ αλάιπζε θαηά θιάδν απεηθνλίδεηαη ζηε ζεκείσζε 39. 

 

2.18 Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. Οη ππνρξεσηηθά εμαγνξάζηµεο πξνλνµηνχρεο κεηνρέο 

θαηαηάζζνληαη ζηηο Τπνρξεψζεηο. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εµθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήµαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άµεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ έθδνζε 

κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιαµβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. 

 

 2.19 Ίδηεο κεηνρέο 

 

Μεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία θαηαρσξνχληαη ζηελ αμία θηήζεο ηνπο θαη 

απεηθνλίδνληαη αθαηξεηηθά ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο έσο φηνπ αθπξσζνχλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ίδηεο 

κεηνρέο πσιεζνχλ ή επαλεθδνζνχλ, ην ηίκεκα πνπ ζα εηζπξαρζεί δελ ζα πεξηιεθζεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 

αιιά ζα θαηαρσξεζεί απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 δελ θαηέρεη Ίδηεο 

Μεηνρέο. 

 

2.20 Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα 

 

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 4 δηελήξγεζε δηαρσξηζκφ ησλ ζπκβνιαίσλ ηεο ζε 

Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα θαη ζε Υξεκαηννηθνλνκηθά πκβφιαηα. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ππάξρεη ηαπηφρξνλα αζθαιηζηηθφο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

θίλδπλνο, φπσο ζηα ζπκβφιαηα Unit Linked, ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζην δηαρσξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

θηλδχλνπ ησλ ζπκβνιαίσλ. 

 

Α) Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα  

 

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

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

ηνλ αζθαιηδφκελν ζε πεξίπησζε επέιεπζεο θαζνξηζκέλνπ αβέβαηνπ κειινληηθνχ ζπκβάληνο πνπ επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηνλ αζθαιηδφκελν. Ο αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο είλαη ζεκαληηθφο φηαλ θαη κφλνλ φηαλ έλα αζθαιηδφκελν 

ζπκβάλ ζα κπνξνχζε λα αλαγθάζεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζεκαληηθέο επηπιένλ παξνρέο. Οη 

επηπιένλ παξνρέο αλαθέξνληαη ζε πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ εθείλα πνπ ζα ήηαλ θαηαβιεηέα αλ ν αζθαιηζκέλνο 

θίλδπλνο δελ είρε επέιζεη. 
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Έλα ζπκβφιαην πνπ εθζέηεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν ρσξίο ζεκαληηθφ 

αζθαιηζηηθφ θίλδπλν, δελ είλαη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Κάπνηα ζπκβφιαηα εθζέηνπλ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν επηπξνζζέησο ηνπ ζεκαληηθνχ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ. 

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηαμηλνκνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ. 

 

1.  Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εσήο 

 

Σα Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα Εσήο αζθαιίδνπλ θαηά κεγάιν πνζνζηφ γεγνλφηα θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο καθξάο 

πεξηφδνπ. Σα ζρεηηθά αζθάιηζηξα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα φηαλ θαζίζηαληαη απαηηεηά απφ ηνλ αζθαιηδφκελν. 

Σα αζθάιηζηξα απεηθνλίδνληαη ρσξίο ηελ κείσζε ιφγσ αλαινγνπζψλ πξνκεζεηψλ. 

 

1.1. Παξαδνζηαθά ζπκβόιαηα 

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκβφιαηα πνπ εθδίδεη ε Eηαηξεία γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ 

ζαλάηνπ, ηζνβίσλ παξνρψλ, ζπληάμεσλ, αληθαλφηεηαο, αηπρεκάησλ, πξνγξακκάησλ αζζελείαο ηφζν ζε αηνκηθή 

φζν θαη ζε νκαδηθή βάζε. 

 

      1.1.1 Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εσήο κε ραξαθηεξηζηηθά πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε 

 

Ο θχξηνο φγθνο ησλ παξαδνζηαθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δσήο πεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πξναηξεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε (DPF) επεηδή ν αζθαιηδφκελνο δχλαηαη λα ιάβεη πξφζζεηα νθέιε πέξαλ απηψλ πνπ 

εγγπάηαη ην ζπκβφιαην, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαη ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο θαηαβνιήο ηνπο έγθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο θάζε ζπκβνιαίνπ θαη κε ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο δσήο. 

      

1.1.2 Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εσήο ρσξίο  ραξαθηεξηζηηθά πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε 

 

Τθίζηαληαη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα Εσήο ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ην χςνο 

ησλ νπνίσλ δελ θξίλεηαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβνιαίσλ. 

 

 

1.2. πκβόιαηα γηα ινγαξηαζκό αζθαιηζκέλσλ Εσήο πνπ νη αζθαιηδόκελνη θέξνπλ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό 

θίλδπλν (Unit Linked) 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζπκβφιαηα είλαη απηά ηα νπνία κεηαθέξνπλ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν ζηνλ θάηνρν ηνπ 

ζπκβνιαίνπ αιιά ηαπηφρξνλα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε κε ηελ εγγχεζε κέξνπο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ. Σαπηφρξνλα εκπεξηέρνπλ θαη ζεκαληηθφ αζθαιηζηηθφ θίλδπλν (θάιπςε ζαλάηνπ, 

αληθαλφηεηαο, αηπρεκάησλ θαη αζζελείαο).  

 

Καηά ην κέξνο πνπ ηα ζπκβφιαηα απηά αθνξνχλ ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο απηέο θαιχςεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ 

Αζθαιηζηηθά πκβφιαηα, ην δε άιιν κέξνο πνπ ε εχινγε αμία ηεο ππνρξέσζεο ελφο Unit Linked ζπκβνιαίνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηξέρνπζα θαζαξή ηηκή κνλάδαο πνπ απεηθνλίδεη ηελ εχινγε αλά κνλάδα αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ππνρξέσζε, πνιιαπιαζηαδφκελε κε ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ 

απνδίδνληαη ζηνλ θάηνρν ηνπ ζπκβνιαίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο Καηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Θέζεο, ραξαθηεξίδεηαη ζαλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ πκβφιαην.  

 

2. Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εεκηώλ 

 

2.1. Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εεκηώλ – Αζηηθήο Δπζύλεο Απηνθηλήηνπ 

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκβφιαηα πνπ εθδίδεη ε Δηαηξεία γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

αζηηθήο επζχλεο Απηνθηλήησλ. 

 

2.2. Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εεκηώλ – Λνηπώλ Κιάδσλ 

 

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

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

 

ηα πθηζηάκελα ζπκβφιαηα δελ ππάξρνπλ ελζσκαησκέλα παξάγσγα.  

 

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα Εεκηψλ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα (δνπιεπκέλα αζθάιηζηξα) αλαινγηθά κε ηελ 

πεξίνδν δηάξθεηαο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. ηελ εκεξνκελία ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ην 

πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ αλαινγεί ζην επφκελν ή ζηα επφκελα έηε γηα ηελ πεξίνδν απφ ην θιείζηκν ησλ 
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Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο  γηα ηελ νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα αζθάιηζηξα, 

πεξηιακβάλεηαη ζην Απφζεκα κε Γνπιεπκέλσλ Αζθαιίζηξσλ. Σα αζθάιηζηξα απεηθνλίδνληαη ρσξίο ηελ κείσζε 

ησλ αλαινγνπζψλ πξνκεζεηψλ. 

 

Β) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζπκβόιαηα  

 

1. Λνγαξηαζκνί Γηαρείξηζεο Κεθαιαίνπ (Deposit Αdministration Funds) 

 

Δίλαη ε νκαδηθή αζθάιηζε κε ηελ νπνία  ζπκθσλείηαη ε θαηαβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο παξνρήο θαηά ηελ 

απνρψξεζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ή 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

 

Ο ινγαξηαζκφο δηαρείξηζεο έρεη ζθνπφ ηε δεκηνπξγία εληαίσλ αμηψλ (θεθαιαίσλ) πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ παξνρψλ. Ο ινγαξηαζκφο πηζηψλεηαη κε ην ζπκθσλεζέλ (εγγπεκέλν) εηήζην 

επηηφθην θαη ρξεψλεηαη κε ηα έμνδα δηαρείξηζεο θαη ηα πνζά παξνρψλ. Ζ Δηαηξεία θαηαβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο 

παξνρέο εθφζνλ ν ινγαξηαζκφο επαξθεί θαη ιήγεη φηαλ θαηαβιεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο παξνρέο ή ν ινγαξηαζκφο  

έρεη εμαληιεζεί. Ζ Δηαηξεία εγγπάηαη αλά πάζα ζηηγκή ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

 

 

2.  πκβόιαηα γηα ινγαξηαζκό αζθαιηζκέλσλ Εσήο πνπ νη αζθαιηζκέλνη θέξνπλ ηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθό θίλδπλν (Unit Linked) 

 

Ζ Δηαηξεία κεηά απφ ζρεηηθφ δηαρσξηζκφ, ραξαθηεξίδεη ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζπκβφιαην κέξνο ηνπ ζπκβνιαίνπ 

πνπ ε εχινγε αμία ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηξέρνπζα θαζαξή ηηκή κνλάδαο πνπ απεηθνλίδεη ηελ 

εχινγε αλά κνλάδα αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ππνρξέσζε, πνιιαπιαζηαδφκελε κε ην 

ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ θάηνρν ηνπ ζπκβνιαίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο 

Καηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο. 

 

ηα ζπκβφιαηα απηά πθίζηαληαη ελζσκαησκέλα παξάγσγα ζρεηηθά κε επηπιένλ παξνρέο δηαηεξεζηκφηεηαο ζηε 

ιήμε, ελψ πθίζηαληαη πξντφληα ζηα νπνία ππάξρεη επηπιένλ εγγχεζε ειάρηζηεο απφδνζεο, κεηά ηελ παξέιεπζε 

δεθαεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

 

2.21 Μεηαθεξόκελα Έμνδα Πξόζθηεζεο (Μ.Δ.Π.) 

 

Οη πξνκήζεηεο θαη ηα άιια έμνδα πξφζθηεζεο ηφζν ησλ λέσλ ζπκβνιαίσλ φζν θαη ησλ αλαλεψζεσλ πνπ 

αλαινγνχλ ζηελ επφκελε ρξήζε απεηθνλίδνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Δλεξγεηηθνχ «Πξνκήζεηεο παξαγσγήο θαη 

ινηπά έμνδα παξαγσγήο επνκέλσλ ρξήζεσλ» θαη θαηαλέκνληαη αλαινγηθά ζηηο ρξήζεηο αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα 

ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. Γηα ηηο αζθαιίζεηο Εσήο καθξάο δηάξθεηαο ηα Μ.Δ.Π. απνζβέλνληαη κε βάζε ηηο 

παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο γηα ηηο κειινληηθέο παξνρέο ησλ 

ζπκβνιαίσλ. 

 

2.22 Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 

 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο είλαη νη θαζαξέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο νη νπνίεο 

πεγάδνπλ απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα  θαη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Οη αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο: 

 

Μαζεκαηηθές προβιέυεης: Πεξηιακβάλνπλ ην καζεκαηηθφ απφζεκα ησλ αζθαιηζηεξίσλ Εσήο θαη 

θεθαιαηνπνίεζεο θαη είλαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ κεηαμχ ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία γηα θάζε ζπκβφιαην αζθαιίζεσο Εσήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ απνζέκαηνο ησλ κε δηαλεκεζέλησλ 

ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θεξδψλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ πνπ νθείινληαη απφ ηνλ 

αζθαιηζκέλν θαη είλαη θαηαβιεηέα ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία κέζα ζηα επφκελα έηε. Ζ δηαθνξά απηή 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο αλαινγηζηηθέο κεζφδνπο. 

 

Προβιέυεης γηα κε δοσιεσκέλα αζθάιηζηρα: Πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαινγία ησλ κηθηψλ αζθαιίζηξσλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο επφκελεο ρξήζεηο ζπκβνιαίσλ πνπ είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ. 

 

Απόζεκα Κηλδύλφλ ελ Ιζτύ: Αθνξά ηελ πξφζζεηε πξφβιεςε ε νπνία ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ φηαλ ην απφζεκα ησλ κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ θαη δηθαησκάησλ 

εθηηκάηαη φηη δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνβιεπφκελσλ δεκηψλ θαη εμφδσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ελ ηζρχ ηελ 

εκεξνκελία απηή. 
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Προβιέυεης γηα εθθρεκείς αποδεκηώζεης: Δίλαη εθείλεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ εκεξνκελία ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο, πνπ 

έρνπλ επέιζεη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ έρνπλ ή φρη δεισζεί, 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ηα ζρεηηθά πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ 

εμφδσλ ή δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ην αθξηβέο χςνο ηνπο ή ακθηζβεηείηαη ε έθηαζε ηεο επζχλεο ηεο αζθαιηζηηθήο 

επηρεηξήζεσο. Πεξηιακβάλεη ηελ πξφβιεςε «θάθειν πξνο θάθειν» θαζψο θαη ηηο πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ κε 

ζηαηηζηηθέο θαη αλαινγηζηηθέο κεζφδνπο ζρεηηθά κε ην χςνο ηεο ηειηθήο ππνρξέσζεο. Σν χςνο ηεο εθηηκνχκελεο 

πξφβιεςεο «θάθειν πξνο θάθειν» πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ηελ εκεξνκελία ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ φπσο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ηαηξηθέο εθζέζεηο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

 

Πιερφηέες παροτές: Δίλαη νη αζθαιηζηηθέο παξνρέο πνπ νθείινληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο δελ έρνπλ εμνθιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

 

Προβιέυεης γηα αζθαιίζεης Ζφής όποσ οη αζθαιηζκέλοη θέροσλ ηολ τρεκαηοοηθολοκηθό θίλδσλο: Δίλαη νη 

πξνβιέςεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα λα θαιχςνπλ αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηα πιαίζηα ζπκβάζεσλ Εσήο, ησλ νπνίσλ ε αμία ή ε απφδνζε 

θαζνξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε επελδχζεηο, γηα ηηο νπνίεο ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν θέξεη ν αζθαιηδφκελνο. 

 

Οη πξνβιέςεηο απηέο αθνξνχλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ είλαη άκεζα ζπλδεκέλα κε ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

(Unit Linked) φπνπ απφ ηελ ηξέρνπζα αμία απηψλ πξνθχπηνπλ θέξδε ή δεκίεο θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Δλεξγεηηθνχ ησλ Unit Linked ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο φπνπ θαη έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζην χςνο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία αλαπξνζαξκφδεη ηηο αζθαιηζηηθέο 

πξνβιέςεηο ηζφπνζα κε ηα κε ξεπζηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο απφ απνηίκεζε θαη ε πξνθχπηνπζα δηαθνξά ησλ 

αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ κεηαθέξεηαη ζηνλ νηθείν ινγαξηαζκφ εθκεηάιιεπζεο. 

 

Ζ εθηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ δηελεξγείηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο αξρέο θαη θαλφλεο απνηίκεζεο αλά 

θαηεγνξία αζθαιηζηηθήο πξφβιεςεο. Ζ δηαθνξά ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ (αχμεζε / κείσζε) ζε ζρέζε κε 

πξνεγνχκελε απνηίκεζή ηνπο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο φζνλ αθνξά ηηο αλαινγνχζεο πξνβιέςεηο 

επί ηδίαο θξάηεζεο ηεο Δηαηξείαο, ην δε ππφινηπν πνζφ κεηαθέξεηαη ζε ρξέσζε ησλ αληαζθαιηζηψλ, ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. 

 

Σν ηειηθφ απφζεκα γηα εθθξεκείο απνδεκηψζεηο (ΑΔΕ) ππνινγίδεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Αλαινγηζηή κε βάζε ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ γηα ην ηειηθφ θφζηνο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη γηα ηηο αμηψζεηο απφ αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο 

πνπ έρνπλ ζπκβεί σο ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηνπ απνζέκαηνο (είηε έρνπλ αλαγγειζεί / δεισζεί ζηελ 

Δηαηξεία ή φρη) θαη κέρξη ηνλ ηειηθφ θαη νξηζηηθφ δηαθαλνληζκφ ησλ αμηψζεσλ απηψλ. Σν πξναλαθεξζέλ 

αλακελφκελν θφζηνο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θαζψο θαη ηα άκεζα θαη έκκεζα έμνδα 

δηαθαλνληζκνχ.  

 

Ζ Δηαηξεία πξαγκαηνπνηεί ζε θάζε εκεξνκελία ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ έιεγρν επάξθεηαο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηνπ πξνβιέςεσλ (liabilities adequacy test) ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 4 ρξεζηκνπνηψληαο ηξέρνπζεο 

εθηηκήζεηο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο θαζψο θαη ηα θφζηε 

δηεθπεξαίσζεο ησλ δεκηψλ ηεο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ εκθαλίζεη φηη νη αζθαιηζηηθέο 

πξνβιέςεηο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο ζχκθσλα κε ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο, ε δηαθνξά 

κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 

εκεηψλεηαη φηη σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ ιακβάλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λένπ Νφκνπ 

4364/5.2.2016 φπσο απηφο έρεη δηακνξθσζεί έσο ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην Γ.Π.Υ.Α. 4 «Αζθαιηζηήξηα 

πκβφιαηα». 

 

2.23 Αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο 

 

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

Δλεξγεηηθνχ ζηνλ ινγαξηαζκφ «Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο». Οη ινηπέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεψζεηο πξνο 

ηνπο αληαζθαιηζηέο αθνξνχλ θπξίσο ηα νθεηιφκελα αληαζθάιηζηξα, θαη ε αλαινγία ηνπο ζηηο πιεξσζείζεο 

απνδεκηψζεηο.  

 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη αλ νη απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο Καηαζηάζεσλ, κεηψλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπο αλαιφγσο θαη αλαγλσξίδεη ηε δεκία 

απνκείσζεο ζηα απνηειέζκαηα. 
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2.24 Λνηπέο πξνβιέςεηο 

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αθνξνχλ θπξίσο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ πιεξνχληαη ηα 

αθφινπζα: 1) ε Δηαηξεία έρεη λνκηθή ή άιιε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο 2) είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα απαηηεζεί ρξεκαηηθή εθξνή γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο 3) ην πνζφ ηεο εθξνήο 

έρεη ππνινγηζηεί κε αμηφπηζηε κέζνδν. 

 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία ηεο κειινληηθήο εθξνήο πνπ ππνινγίδεηαη φηη απαηηείηαη γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο θαη βαζίδεηαη ζε εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο λνκηθνχο 

ζπκβνχινπο ηεο Δηαηξείαο.   

2.25 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

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

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

ηζηνξηθφ θαη πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη άιινπο παξάγνληεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνζδνθψκελσλ γεγνλφησλ 

πνπ ζεσξνχληαη ινγηθά ππφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο.  

 

Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα 

 

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

ππνρξεψζεψλ ηεο απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμφδσλ πξφζθηεζεο θαη άιισλ 

ζρεηηθψλ άπισλ αζθαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ) θαη αληαζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ θαηέρεη.  Ζ Γηνίθεζε 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ θξίζε ηεο θαη δεκηνχξγεζε έλα ζχλνιν ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη 

απνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ ηεο απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ εθδφζεθαλ θαη 

αληαζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ θαηέρεη, έηζη ψζηε λα παξέρνληαη νη πην ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο 

ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απνηηκνχληαη κε βάζε ηηο παξακέηξνπο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ έθδνζή ηνπο, ηα φζα 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία. 

 

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

είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ινγηζηηθή εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο. Τπάξρνπλ αξθεηέο πεγέο αβεβαηφηεηαο πνπ ρξεηάδεηαη 

λα ιεθζνχλ ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηειηθήο ππνρξέσζεο ηεο Δηαηξείαο απφ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. ρεηηθά κε 

ηνπο ειέγρνπο επάξθεηαο ησλ ππνρξέσζεσλ απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαζψο θαη αλάιπζε επαηζζεζίαο 

βαζηθψλ ππνζέζεσλ παξαηίζεηαη ζηελ ελφηεηα 4. 

 

Σν Απφζεκα Δθθξεκψλ Εεκηψλ αμηνινγείηαη ζπλερψο θαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο αλαζεσξείηαη ηειηθά. Γίλεηαη 

πξφβιεςε γηα ην εθηηκψκελν ηειηθφ θφζηνο φισλ ησλ δεκηψλ πνπ δελ έρνπλ θιείζεη κε αθαίξεζε ησλ πνζψλ πνπ 

έρνπλ ήδε πιεξσζεί, είηε απηέο ζρεηίδνληαη κε γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ή ζε 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρνπλ ή φρη δεισζεί ζηελ Δηαηξεία.  Οη αζθαιηζηηθέο δεκηέο 

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

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

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

κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ είηε έλα μερσξηζηφ πνζφ, είηε κηα ζπλνιηθή ππνρξέσζε ζρεηηθά κε κηα θαηεγνξία 

εξγαζηψλ ή γεγνλφησλ. 

 

Δύινγε Αμία Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ 

 

Ο θαζνξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ππφθεηηαη ζε εθηηκήζεηο. Ζ Δηαηξεία 

πξνζδηνξίδεη ηελ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο θαη ελεξγέο αγνξέο βάζε 

ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηνπο αμίαο θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ρξήζεο, ελψ γηα κε εηζεγκέλνπο 

ηίηινπο πξνβαίλεη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηνπ θφζηνπο θηήζεο. 

Αλαθνξά ζηελ ηεξαξρία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο γίλεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 4.2. 



ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016 

 

19 

 

Απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

 

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

εχινγε αμία ηνπο βξίζθεηαη ζεκαληηθά ή γηα παξαηεηακέλε δηάξθεηα ζε χςνο ρακειφηεξν απφ ηελ αμία θηήζεο 

ηνπο. Απηή ε εμαθξίβσζε απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ. Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεθηηκνχληαη γηα 

ηέηνηεο θξίζεηο είλαη θαη ε θαλνληθή δηαθχκαλζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο, ε νηθνλνκηθή πγεία ηεο εθδφηξηαο 

Δηαηξείαο, νη απνδφζεηο ηνπ θιάδνπ, ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο. 

 

Ζ Δηαηξεία ππνινγίδεη ζε θάζε εκεξνκελία Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

απφδεημε φηη έλαο επελδπηηθφο ηίηινο ή νκάδα απηψλ έρεη ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ.  

 

ηελ πεξίπησζε ησλ επελδπηηθψλ κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο δηαζέζηκνη γηα πψιεζε, ε 

ζεκαληηθή ή θαη παξαηεηακέλε κείσζε ζηελ εχινγε αμία ηνπ ρξενγξάθνπ θάησ ηνπ θφζηνπο ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα αμηνινγεζεί αλ ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ απνκεησζεί. Ωο ζεκαληηθή κείσζε νξίδεηαη ε πηψζε ηεο ηξέρνπζαο 

αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% θαη σο παξαηεηακέλε κείσζε ε δηαξθήο παξακνλή απηψλ γηα 

δηάζηεκα 24 κελψλ ζε ηξέρνπζα αμία θάησ ηνπ θφζηνπο θηήζεο. Δπίζεο απνκεηψλνληαη νη κεηνρηθνί ηίηινη πνπ 

παξνπζίαζαλ απνκείσζε ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ δεκηέο απνηίκεζεο θαηά ηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε. ηελ πεξίπησζε ησλ νκνινγηαθψλ ηίηισλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο Γηαζέζηκνη γηα Πψιεζε, 

ε πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο, αλαθέξεη φηη ε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο θάησ απφ ηελ ινγηζηηθή αμία θφζηνπο δελ 

απνηειεί απαξαίηεηα θξηηήξην απνκείσζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζεκαληηθή αχμεζε ελδερνκέλνπ ή ε επίζεκε 

αλαθνίλσζε φηη ν νθεηιέηεο ζα πησρεχζεη ε ζα πξνβεί ζε άιιε νηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο απνκείσζεο.   

 

Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο απνδείμεηο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ε ζσξεπκέλε δεκία (πνπ 

επηκεηξάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη απφ ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα.  

 

Εεκία απνκείσζεο θαηαρσξεκέλε ζηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξά ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο δελ αληηινγίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Αλ ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ε εχινγε αμία ελφο ρξενγξάθνπ ραξαθηεξηζκέλν σο Γηαζέζηκν 

γηα Πψιεζε πνπ αθνξά ζε νκνινγηαθνχο ηίηινπο απμεζεί θαη ε αχμεζε κπνξεί αληηθεηκεληθά λα ζπζρεηηζζεί κε 

έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβε κεηά ηελ θαηαρψξεζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο δεκίαο απνκείσζεο, ε δεκία απνκείσζεο 

αληηινγίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαηαρσξείηαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα.  

 

Γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηηο θαηεγνξίεο Γηαθξαηνχκελα ζηε Λήμε θαη Γάλεηα θαη 

Απαηηήζεηο, ηα νπνία απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ην πνζφ ηεο δεκηάο απφ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, 

ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ αλακελφκελσλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ωο ελδείμεηο γηα απνκείσζε ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ ζρεηηθά κε ην νκνινγηαθφ 

ραξηνθπιάθην.  

 

Απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ  

 

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

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

πνπ ππάξρνπλ. ε θάζε εκεξνκελία Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο φιεο νη θαζπζηεξεκέλεο θαη επηζθαιείο 

απαηηήζεηο επαλεθηηκνχληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην χςνο ηεο πξφβιεςεο.  Γελ δηαγξάθεηαη θακηά απαίηεζε αλ 

δελ εμαληιεζνχλ φιεο νη λνκηθέο θαη πξαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμή ηνπο. 

 

Φόξνη εηζνδήκαηνο 

 

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

θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ηφζν ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο θαη 

πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε θαζψο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελνπο 

θφξνπο. Ζ ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πηζαλφλ λα απνθιίλεη απφ ηα ζρεηηθά πνζά, πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

 

2.26  Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο  

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά 

γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο 
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Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ 

παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο 10 «Δλνπνηεµέλεο 

Υξεκαηννηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο», ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο 12 

«Γλσζηνπνηήζεηο πεξί ζπµµεηνρψλ ζε άιιεο εηαηξείεο» θαη ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 28 

«Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο»: Δθαξµνγή ηεο εμαίξεζεο ζχληαμεο Δλνπνηεµέλσλ 

Υξεκαηνννηθνλνµηθψλ Καηαζηάζεσλ (Καλνληζκφο 2016/1703/22.9.2016) 

 

Σελ 18.12.2014, ην πµβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζηα αλσηέξσ πξφηππα 

µε ηελ νπνία απνζαθελίδεη φηη ε εμαίξεζε πνπ παξέρεηαη ζηα ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 28, αλαθνξηθά µε ηε ζχληαμε 

Δλνπνηεµέλσλ Υξεκαηνννηθνλνµηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ηελ εθαξµνγή ηεο µεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεσο 

αληίζηνηρα, ηζρχεη θαη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη ζπγαηξηθέο µηαο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ε νπνία απνηηµά ηηο 

ζπγαηξηθέο ηεο ζηελ εχινγε αμία µέζσ ησλ απνηειεζµάησλ ζχµθσλα µε ην ΓΠΥΑ 10. Δπίζεο, µε ηελ αλσηέξσ 

ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη φηη νη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 12 έρνπλ εθαξµνγή ζηηο εηαηξείεο 

επελδχζεσλ νη νπνίεο απνηηµνχλ φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο ζηελ εχινγε αμία µέζσ ησλ απνηειεζµάησλ.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ Δηαηξεία δελ είρε εθαξκνγή ζηηο Υξεκαηννηθνλνµηθέο ηεο 

Καηαζηάζεηο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 1 «Παξνπζίαζε Υξεκαηνννηθνλνµηθψλ Καηαζηάζεσλ»: 

Πξσηνβνπιία γλσζηνπνηήζεσλ (Καλνληζµφο 2015/2406/18.12.2015) 

 

Σελ 18.12.2014 ην πµβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ δεµνζίεπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη γηα λα αλαιχζεη ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο 

Υξεκαηννηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ΓΠΥΑ (Disclosure initiative). Οη θπξηφηεξεο απφ 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 

 Καηαξγείηαη ν πεξηνξηζµφο ηεο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη αθφµε θαη εάλ θάπνηα πξφηππα απαηηνχλ ζπγθεθξηµέλεο γλσζηνπνηήζεηο σο ειάρηζηεο 

γηα ηε ζπµµφξθσζε µε ηα ΓΠΥΑ, µία νληφηεηα δηθαηνχηαη λα µελ ηηο παξαζέζεη εάλ απηέο ζεσξνχληαη 

κε ζεκαληηθέο. Δπηπξφζζεηα, εάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηα επηµέξνπο πξφηππα δελ είλαη 

επαξθείο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ηφηε ε νληφηεηα ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη λα 

πξνζζέζεη επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο. 

 Απνζαθελίδεηαη φηη νη γξαµµέο πνπ νξίδνπλ ηα ΓΠΥΑ φηη πξέπεη λα πεξηιαµβάλνληαη ζηελ Καηάζηαζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο δελ είλαη πεξηνξηζηηθέο θαη φηη 

γηα ηα ελ ιφγσ θνλδχιηα ε εηαηξεία µπνξεί λα παξνπζηάδεη πεξαηηέξσ αλάιπζε ζε γξαµµέο, ηίηινπο θαη 

ππννµάδεο. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο, ε αλαινγία µίαο εηαηξείαο ζηα ινηπά 

εηζνδήκαηα πνπ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ζπγγελψλ θαη θνηλνπξαμηψλ πνπ 

ελνπνηνχληαη µε ηε µέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη ζε: 
o πνζά πνπ δελ αλαηαμηλνµνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζµάησλ θαη 
o πνζά πνπ αλαηαμηλνµνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζµάησλ. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην πξφηππν δελ νξίδεηαη ζπγθεθξηµέλε ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ ζεµεηψζεσλ θαη φηη 

θάζε εηαηξεία νθείιεη λα ζεζπίζεη έλα ζπζηεµαηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ιαµβάλνληαο ππφςε ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηε ζπγθξηζηµφηεηα ησλ Υξεκαηνννηθνλνµηθψλ ηεο Καηαζηάζεσλ. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ Δηαηξεία δελ είρε επίπησζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνµηθέο ηεο 

Καηαζηάζεηο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 16 «Δλζψµαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο» θαη ηνπ Γηεζλνύο 

Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία»: Απνζαθήληζε ησλ απνδεθηψλ µεζφδσλ 

απφζβεζεο (Καλνληζµφο 2015/2231/2.12.2015) 

 

Σελ 12.5.2014 ην πµβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ δεµνζίεπζε ηξνπνπνίεζε ζηα ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 

38 µε ηελ νπνία απαγνξεχεη ξεηά λα ρξεζηµνπνηεζεί ην έζνδν σο βάζε ηεο µεζφδνπ απφζβεζεο ησλ ελζψµαησλ 

θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Δμαίξεζε παξέρεηαη µφλν γηα ηα άπια πάγηα φηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 
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(α) φηαλ ην άπιν ζηνηρείν εθθξάδεηαη σο µέγεζνο ηνπ εζφδνπ φηαλ, δειαδή, ην δηθαίσµα εθµεηάιιεπζεο ηνπ 

άπινπ παγίνπ εθθξάδεηαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ εζφδνπ πνπ πξέπεη λα παξαρζεί µε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε 

πξαγµαηνπνίεζε ελφο ζπγθεθξηµέλνπ πνζνχ εζφδνπ λα θαζνξίδεη ηε ιήμε ηνπ δηθαηψµαηνο, ή 

(β) φηαλ µπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ην έζνδν θαη ε αλάισζε ησλ νηθνλνµηθψλ σθειεηψλ είλαη έλλνηεο άξξεθηα 

ζπλδεµέλεο.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ Δηαηξεία δελ είρε επίπησζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνµηθέο ηεο 

Καηαζηάζεηο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 27 «Ηδηαίηεξεο Υξεκαηννηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο»: 

Ζ µέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεσο ζηηο ηδηαίηεξεο Υξεκαηννηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο (Καλνληζµφο 

2015/2441/18.12.2015) 

 

Σελ 12.8.2014 ην πµβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 27 µε ηελ νπνία 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθαξµνγήο ηεο µεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα ηελ απνηίµεζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο ζηηο αηνκηθέο Υξεκαηννηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο. Δπηπξφζζεηα, µε ηελ ελ 

ιφγσ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη πσο νη Υξεκαηννηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο ελφο επελδπηή πνπ δελ έρεη επελδχζεηο 

ζε ζπγαηξηθέο αιιά έρεη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο, νη νπνίεο, βάζεη ηνπ ΓΛΠ 28, 

απνηηµψληαη µε ηε µέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, δελ απνηεινχλ αηνκηθέο Υξεκαηννηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ Δηαηξεία δελ είρε εθαξκνγή ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

Καηαζηάζεηο. 

 

 Βειηηώζεηο Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ – θύθινο 2012-2014 (Καλνληζµφο 2015/2343/15.12.2015) 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάµµαηνο ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ην πµβνχιην 

εμέδσζε, ηελ 25.9.2014, µε επείγνπζεο αιιά απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζε επηµέξνπο πξφηππα. 

Ζ πηνζέηεζε ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ απφ ηελ Δηαηξεία δελ είρε επίπησζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

Καηαζηάζεηο. 

Δθηφο ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη ηα θαησηέξσ λέα πξνηχπα 

ησλ νπνίσλ ε εθαξµνγή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ρξήζεηο µε έλαξμε µεηά ηελ 1.1.2016 θαη δελ έρνπλ εθαξµνζηεί 

πξφσξα απφ ηελ Δηαηξεία. 

 

 Γηεζλέο Πξόηππν Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο 9: «Υξεµαηννηθνλνµηθά µέζα» (Καλνληζκφο 

2016/2067/22.11.2016) 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο µε έλαξμε απφ 1.1.2018. 

Σελ 24.7.2014 νινθιεξψζεθε απφ ην πµβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ε έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ 

θεηµέλνπ ηνπ πξνηχπνπ ΓΠΥΑ 9: Υξεµαηννηθνλνµηθά µέζα, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην πθηζηάµελν ΓΛΠ 39. Σν λέν 

πξφηππν πξνβιέπεη ζεµαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλαθνξηθά µε ηελ ηαμηλφµεζε θαη ηελ απνηίµεζε ησλ 

ρξεµαηννηθνλνµηθψλ µέζσλ θαζψο θαη µε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζµηζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

Σαμηλόµεζε θαη απνηίµεζε 

Σα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, λα ηαμηλνµνχληαη ζε δχν 

µφλν θαηεγνξίεο, ζε εθείλε ζηελ νπνία ε απνηίµεζε γίλεηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο θαη ζε εθείλε ζηελ νπνία ε 

απνηίµεζε γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία. Σα θξηηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ πξνθεηµέλνπ λα 

απνθαζηζηεί ε αξρηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ηα αθφινπζα: 

i. Σν επηρεηξεζηαθφ µνληέιν (business model) ην νπνίν ρξεζηµνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ µέζσλ 

απηψλ 

ii. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπµβαηηθψλ ηαµεηαθψλ ξνψλ ησλ µέζσλ 

Δπηπξφζζεηα, ην ΓΠΥΑ 9 επηηξέπεη, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη επελδχζεηο ζε ζπµµεηνρηθνχο ηίηινπο λα 

ηαμηλνµεζνχλ ζε θαηεγνξία απνηίµεζεο ζηελ εχινγε αμία µέζσ ησλ ινηπψλ απνηειεζµάησλ ηα νπνία 

θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Πξνθεηµέλνπ λα ζπµβεί απηφ, ε επέλδπζε απηή δελ ζα πξέπεη λα 

δηαθξαηείηαη γηα εµπνξηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηα ελζσµαησµέλα παξάγσγα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ην θχξην ζπµβφιαην εµπίπηεη ζην πεδίν εθαξµνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην ελζσµαησµέλν παξάγσγν δελ ζα πξέπεη λα 

δηαρσξίδεηαη, ν δε ινγηζηηθφο ρεηξηζµφο ηνπ πβξηδηθνχ ζπµβνιαίνπ ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε φζα αλαθέξζεθαλ 

αλσηέξσ γηα ηελ ηαμηλφµεζε ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ µέζσλ. 

ε φηη αθνξά ζηηο ρξεµαηννηθνλνµηθέο ππνρξεψζεηο, ε βαζηθφηεξε δηαθνξνπνίεζε ζρεηίδεηαη µε εθείλεο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ µία εηαηξεία επηιέγεη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε λα απνηηµήζεη ζηελ εχινγε αμία µέζσ ησλ 

απνηειεζµάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε µεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε 
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πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο, µε εμαίξεζε ην πνζφ ηεο µεηαβνιήο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ εθδφηε, 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. 

Απνµείσζε 

ε αληίζεζε µε ην πθηζηάµελν ΓΛΠ 39, µε βάζε ην νπνίν µία εηαηξεία αλαγλσξίδεη δεµίεο ιφγσ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ µφλν φηαλ νη δεµίεο απηέο έρνπλ ζπµβεί, ην λέν πξφηππν απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαµελφµελσλ 

δεµηψλ ιφγσ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ µέζσλ ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ εθδνηψλ έρεη επηδεηλσζεί ζεµαληηθά µεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Αληηζέησο, γηα ηηο 

απαηηήζεηο εθείλεο πνπ ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ εθδνηψλ δελ έρεη επηδεηλσζεί ζεµαληηθά απφ ηελ αξρηθή 

ηνπο αλαγλψξηζε, ε πξφβιεςε γηα ηηο αλαµελφµελεο δεµίεο ιφγσ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο 

αλαµελφµελεο δεµίεο 12 µελψλ.  

Λνγηζηηθή αληηζηάζµηζεο 

Οη λέεο απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή αληηζηάζµηζεο είλαη πεξηζζφηεξν επζπγξαµµηζµέλεο µε ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ηεο νηθνλνµηθήο νληφηεηαο ελψ νη θπξηφηεξεο µεηαβνιέο ζε ζρέζε µε ηηο πθηζηάµελεο δηαηάμεηο ηνπ 

ΓΛΠ 39 ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

• Γηεπξχλεηαη ν αξηζµφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ µπνξνχλ λα ζπµµεηέρνπλ ζε µία ζρέζε αληηζηάζµηζεο είηε σο µέζα 

αληηζηάζµηζεο είηε σο αληηζηαζµηδφµελα ζηνηρεία.  

• Καηαξγείηαη ην εχξνο 80%-125% ην νπνίν µε βάζε ηηο πθηζηάµελεο δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη 

πξνθεηµέλνπ ε αληηζηάζµηζε λα ζεσξείηαη απνηειεζµαηηθή. Ο έιεγρνο απνηειεζµαηηθφηεηαο ηεο αληηζηάζµηζεο 

γίλεηαη πιένλ µφλν πξννδεπηηθά, ελψ ππφ ζπγθεθξηµέλεο ζπλζήθεο ε πνηνηηθή µφλν αμηνιφγεζε θαζίζηαηαη 

επαξθήο. 

• ηελ πεξίπησζε πνπ µία ζρέζε αληηζηάζµηζεο παχεη λα είλαη απνηειεζµαηηθή αιιά ν ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηε ζρέζε αληηζηάζµηζεο παξαµέλεη ν ίδηνο, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε 

εμηζνξξφπεζε (rebalancing) ηεο ζρέζεο αληηζηάζµηζεο ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο 

απνηειεζµαηηθφηεηαο. 

Δπηζεµαίλεηαη πσο ζηηο λέεο απαηηήζεηο δελ πεξηιαµβάλνληαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηζηάζµηζε αλνηρηψλ 

ραξηνθπιαθίσλ (macro hedging) νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφµα δηαµνξθσζεί.  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ, ε έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9 έρεη επηθέξεη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη άιισλ πξνηχπσλ 

θαη θπξίσο ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζην νπνίν έρνπλ πξνζηεζεί λέεο γλσζηνπνηήζεηο. 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

Καηαζηάζεηο. 

 

 Γηεζλέο Πξόηππν Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο 15: «Έζνδα από ζπµβάζεηο µε πειάηεο» 

(Καλνληζκφο 2016/1905/22.9.2016) 

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο µε έλαξμε απφ 1.1.2018. 

Σελ 28.5.2014 εθδφζεθε απφ ην πµβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ην πξφηππν ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα 

απφ ζπµβάζεηο µε πειάηεο». Σν λέν πξφηππν είλαη ην απνηέιεζµα ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο ηνπ IASB θαη ηνπ 

Αµεξηθάληθνπ πµβνπιίνπ ησλ Υξεµαηννηθνλνµηθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (FASB) λα αλαπηχμνπλ θνηλέο 

απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηηο αξρέο αλαγλψξηζεο εζφδσλ.  

Σν λέν πξφηππν έρεη εθαξµνγή ζε φιεο ηηο ζπµβάζεηο µε πειάηεο πιελ εθείλσλ πνπ είλαη ζην πεδίν εθαξµνγήο 

άιισλ πξνηχπσλ, φπσο νη ρξεµαηνδνηηθέο µηζζψζεηο, ηα αζθαιηζηηθά ζπµβφιαηα θαη ηα ρξεµαηννηθνλνµηθά 

µέζα. 

χµθσλα µε ην λέν πξφηππν, µηα εηαηξεία αλαγλσξίδεη έζνδα γηα λα απεηθνλίζεη ηε µεηαθνξά ησλ ππεζρεµέλσλ 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε πειάηεο έλαληη ελφο πνζνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ αµνηβή, ηελ νπνία ε εηαηξεία 

αλαµέλεη σο αληάιιαγµα γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα ή ππεξεζίεο. Δηζάγεηαη ε έλλνηα ελφο λένπ µνληέινπ 

αλαγλψξηζεο εζφδσλ βάζεη πέληε βαζηθψλ βεµάησλ, ηα νπνία επηγξαµµαηηθά είλαη ηα εμήο: 

• Βήµα 1: Πξνζδηνξηζµφο ηεο ζχµβαζεο/ζπµβάζεσλ µε έλαλ πειάηε 

• Βήµα 2: Πξνζδηνξηζµφο ησλ ππνρξεψζεσλ απφδνζεο ζηε ζχµβαζε 

• Βήµα 3: Καζνξηζµφο ηνπ ηηµήµαηνο ζπλαιιαγήο 

• Βήµα 4: Καηαλνµή ηνπ ηηµήµαηνο ζπλαιιαγήο ζηηο ππνρξεψζεηο απφδνζεο ηεο ζχµβαζεο 

• Βήµα 5: Αλαγλψξηζε εζφδνπ φηαλ (ή θαζψο) ε εηαηξεία ηθαλνπνηεί µηα ππνρξέσζε απφδνζεο 

Ζ έλλνηα ηεο ππνρξέσζεο απφδνζεο (performance obligation) είλαη λέα θαη ζηελ νπζία αληηπξνζσπεχεη θάζε 

ππφζρεζε γηα µεηαθνξά ζηνλ πειάηε: α) ελφο πξντφληνο ή µηαο ππεξεζίαο (ή µηαο δέζµεο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ) 

πνπ είλαη δηαθξηηή ή β) µηαο ζεηξάο δηαθξηηψλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ είλαη νπζηαζηηθά ηα ίδηα θαη έρνπλ ην ίδην 

µνληέιν µεηαθνξάο ζηνλ πειάηε. 
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Ζ έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 15 επηθέξεη ηελ θαηάξγεζε ησλ αθφινπζσλ πξνηχπσλ θαη δηεξµελεηψλ:  

• ΓΛΠ 11 «πµβάζεηο θαηαζθεπήο» 

• ΓΛΠ 18 «Έζνδα» 

• Γηεξµελεία 13 «Πξνγξάµµαηα εµπηζηνζχλεο πειαηψλ» 

• Γηεξµελεία 15 «πµβάζεηο γηα ηελ Καηαζθεπή Αθηλήησλ» 

• Γηεξµελεία 18 «Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ πειάηεο» θαη  

• Γηεξµελεία 31 «Έζνδα - πλαιιαγέο αληαιιαγήο πνπ εµπεξηέρνπλ ππεξεζίεο δηαθήµηζεο» 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηνπ ΓΠΥΑ 15 ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

Καηαζηάζεηο. 

 

Δπίζεο, ην πµβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ έρεη εθδψζεη ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο 

πξνηχπσλ θαζψο θαη ηε Γηεξκελεία 22, ηα νπνία φµσο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφµε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

δελ έρνπλ εθαξµνζηεί πξφσξα απφ ηελ Δηαηξεία. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ»: Σαμηλφκεζε θαη απνηίκεζε ησλ παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ 

κεηνρψλ  

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο µε έλαξμε απφ 1.1.2018. 

 

Σελ 20.6.2016 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 2 κε ην νπνίν 

δηεπθξηλίζηεθαλ  ηα αθφινπζα: 

- Καηά ηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο κίαο παξνρήο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη ε 

νπνία δηαθαλνλίδεηαη κε κεηξεηά, ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηνπο φξνπο θαηνρχξσζεο 

(vesting conditions) θαζψο θαη απφ ηνπο φξνπο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνυπνζέζεσλ (non-vesting conditions) αθνινπζεί ηε ινγηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο παξνρέο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. 

- ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θνξνινγηθή λνκνζεζία επηβάιιεη ζηελ εηαηξεία λα παξαθξαηά έλα πνζφ θφξνπ 

(ην νπνίν απνηειεί θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ ππαιιήινπ) ην νπνίν αθνξά ζηηο ακνηβέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ε ζπλαιιαγή ζην 

ζχλνιφ ηεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κία παξνρή πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη ε 

νπνία δηαθαλνλίδεηαη κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, αλ σο ηέηνηα ζα ραξαθηεξίδνληαλ αλ δελ ππήξρε ην 

δήηεκα ηνπ ζπκςεθηζκνχ ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηεζνχλ νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηηο παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο 

κεηνρήο έηζη ψζηε απηέο λα πξέπεη λα αλαηαμηλνκεζνχλ απφ παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη κε κεηξεηά ζε 

παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη κε ηε κνξθή ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, ε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα 

ινγηζηηθνπνηεζεί σο παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ηξνπνπνίεζε.  

 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηεο Καηαζηάζεηο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο 4 «Αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα»: Δθαξκφδνληαο ην ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηνννηθνλνκηθά Μέζα κε ην ΓΠΥΑ 4 Αζθαιηζηήξηα 

πκβφιαηα  

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο µε έλαξμε απφ 1.1.2018. 

 

Σελ 12.9.2016 ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 4 κε ηελ νπνία 

δηεπθξηλίδεη φηη: 

- νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηηο αζθάιεηεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ιάβνπλ πξνζσξηλή εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 θαη 

- φιεο νη εηαηξείεο πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη πηνζεηνχλ ην ΓΠΥΑ 9 έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξνπζηάδνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία επηιέμηκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα 

ινηπά εηζνδήκαηα πνπ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαη φρη ζηα απνηειέζκαηα. 
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Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηεο Καηαζηάζεηο. 

 

 Γηεζλέο Πξόηππν Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο 14: «Αλαβαιιφµελνη ινγαξηαζµνί ππφ θαζεζηψο 

ξχζµηζεο»  

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο µε έλαξμε απφ 1.1.2016. 

Σελ 30.1.2014, ην πµβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 14. Σν λέν πξφηππν 

πξαγµαηεχεηαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζµφ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο αλαβαιιφµελνπο 

ινγαξηαζµνχο ππφ θαζεζηψο ξχζµηζεο, ε ηήξεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηνπηθέο 

λνµνζεζίεο φηαλ µία εηαηξεία παξέρεη πξντφληα ή ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ε ηηµή ξπζµίδεηαη απφ θάπνηνλ 

θαλνληζηηθφ θνξέα. Σν πξφηππν έρεη εθαξµνγή θαηά ηελ πξψηε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

θαη µφλν γηα ηηο νληφηεηεο πνπ δηελεξγνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ξπζµίδνληαη απφ θάπνην θνξέα θαη πνπ ζχµθσλα 

µε ηα πξνεγνχµελα ινγηζηηθά πξφηππα αλαγλψξηδαλ ηνπο ελ ιφγσ ινγαξηαζµνχο ζηηο Υξεκαηννηθνλνµηθέο ηνπο 

Καηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 14 παξέρεη, θαη’ εμαίξεζε, ζηηο νληφηεηεο απηέο ηε δπλαηφηεηα λα θεθαιαηνπνηνχλ αληί 

λα εμνδνπνηνχλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα. 

Σν αλσηέξσ πξφηππν δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε 

πειάηεο»: Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΥΑ 15 Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο 

  

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο µε έλαξμε απφ 1.1.2018. 

Σελ 12.4.2016 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 15 κε ηελ 

νπνία δηεπθξίληζε θπξίσο ηα αθφινπζα: 

- Πφηε έλα ππεζρεκέλν αγαζφ ή ππεξεζία είλαη δηαθξηηφ απφ ινηπέο ππνζρέζεηο ζε κία ζχκβαζε γεγνλφο 

πνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε γηα ην αλ ην ππεζρεκέλν αγαζφ ή ππεξεζία ζπληζηά 

ππνρξέσζε απφδνζεο. 

- Με πνην ηξφπν πξαθηηθά λα αμηνινγείηαη αλ ε θχζε ηεο ππφζρεζεο ηεο εηαηξείαο ζπληζηά παξνρή ησλ 

ππεζρεκέλσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ε εηαηξεία απνηειεί δειαδή ηνλ εληνιέα) ή δηεπζέηεζε ψζηε ηξίην 

κέξνο λα παξέρεη ηα ελ ιφγσ αγαζά θαη ππεξεζίεο (ε εηαηξεία απνηειεί δειαδή ηνλ εληνινδφρν). 

- Πνηνο παξάγνληαο θαζνξίδεη αλ ε εηαηξεία αλαγλσξίδεη ην έζνδν δηαρξνληθά ή ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αδεηψλ ρξήζεο επί πλεκαηηθήο πεξηνπζίαο. 

 

Σέινο, κε ηελ ηξνπνπνίεζε πξνζηέζεθαλ δχν πξαθηηθέο ιχζεηο γηα ηε κεηάβαζε ζην ΓΠΥΑ 15 φζνλ αθνξά ζηηο 

νινθιεξσκέλεο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη πιήξεο αλαδξνκηθή εθαξκνγή θαη φζνλ αθνξά ζηηο κεηαβνιέο 

ζηηο ζπκβάζεηο θαηά ηε κεηάβαζε. 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηελ επίπησζε πνπ ζα επηθέξεη ε πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

 

 Γηεζλέο Πξόηππν Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο 16: «Μηζζψζεηο» 

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο µε έλαξμε απφ 1.1.2019. 

Σελ 13.1.2016 ην πµβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ην πξφηππν ΓΠΥΑ 16 «Μηζζψζεηο» ην 

νπνίν αληηθαζηζηά: 

• ην ΓΛΠ 17 «Μηζζψζεηο», 

• ηε Γηεξµελεία 4 «Πξνζδηνξηζµφο ηνπ αλ µία ζπµθσλία εµπεξηέρεη µίζζσζε», 

• ηε Γηεξµελεία 15 «Λεηηνπξγηθέο µηζζψζεηο – Κίλεηξα» θαη 

• ηε Γηεξµελεία 27 «Δθηίµεζε ηεο νπζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εµπεξηέρνπλ ην λνµηθφ ηχπν µίαο µίζζσζεο» 

Σν λέν πξφηππν δηαθνξνπνηεί ζεµαληηθά ηε ινγηζηηθή ησλ µηζζψζεσλ γηα ηνπο µηζζσηέο ελψ ζηελ νπζία δηαηεξεί 

ηηο πθηζηάµελεο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17 γηα ηνπο εθµηζζσηέο. Δηδηθφηεξα, βάζεη ησλ λέσλ απαηηήζεσλ, 

θαηαξγείηαη γηα ηνπο µηζζσηέο ε δηάθξηζε ησλ µηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεµαηνδνηηθέο. Οη µηζζσηέο ζα 

πξέπεη πιένλ, γηα θάζε ζχµβαζε µηζζψζεσο πνπ ππεξβαίλεη ηνπο 12 µήλεο, λα αλαγλσξίδνπλ ζηελ Καηάζηαζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηνπο ην δηθαίσµα ρξήζεο ηνπ µηζζσµέλνπ ζηνηρείνπ θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ µηζζσµάησλ. Ο αλσηέξσ ρεηξηζµφο δελ απαηηείηαη φηαλ ε αμία ηνπ ζηνηρείνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ ραµειή.  

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηελ επίπησζε πνπ ζα επηθέξεη ε πηνζέηεζε ηνπ ΓΠΥΑ 16 ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

Καηαζηάζεηο. 
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• Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 7 «Καηάζηαζε Σαµεηαθψλ Ρνψλ»: Πξσηνβνπιία 

γλσζηνπνηήζεσλ 

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο µε έλαξμε απφ 1.1.2017. 

Σελ 29.1.2016 ην πµβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 7 βάζεη ηεο 

νπνίαο µία εηαηξεία θαιείηαη λα παξέρεη γλσζηνπνηήζεηο νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ησλ 

Υξεκαηνννηθνλνµηθψλ Καηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο µεηαβνιέο εθείλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νπνίσλ νη 

ηαµεηαθέο ξνέο ηαμηλνµνχληαη ζηηο ρξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαηάζηαζε ηαµεηαθψλ ξνψλ. Οη 

µεηαβνιέο πνπ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη, νη νπνίεο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ηαµεηαθέο, πεξηιακβάλνπλ: 

- ηηο µεηαβνιέο απφ ηαµεηαθέο ξνέο ρξεκαηνδνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

- ηηο µεηαβνιέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απφθηεζε ή απψιεηα ειέγρνπ ζπγαηξηθψλ ή άιισλ εηαηξηψλ, 

- ηηο µεηαβνιέο απφ ζπλαιιαγµαηηθέο δηαθνξέο, 

- ηηο µεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο θαη 

- ινηπέο µεηαβνιέο. 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηεο Καηαζηάζεηο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 12 «Φφξνη Δηζνδήµαηνο»: Αλαγλψξηζε αλαβαιιφµελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα µε πξαγµαηνπνηεζείζεο δεµίεο  

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο µε έλαξμε απφ 1.1.2017. 

Σελ 19.1.2016 ην πµβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 12 µε ηελ νπνία 

απνζαθήληζε ηα αθφινπζα: 

• Οη µε πξαγµαηνπνηεζείζεο δεµίεο ρξεσζηηθψλ µέζσλ, ηα νπνία απνηηµψληαη γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο ζηελ 

εχινγε αμία θαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ζην θφζηνο, δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζε εθπεζηέεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο αλεμάξηεηα µε ην αλ ν θάηνρφο ηνπο πξφθεηηαη λα αλαθηήζεη ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ µέζσ ηεο 

πψιεζεο ή ηεο ρξήζεο ηνπο. 

• Ζ αλαθηεζηµφηεηα µίαο αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο εμεηάδεηαη ζε ζπλδπαζµφ µε ηηο ινηπέο 

αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, πνπ ν θνξνινγηθφο λφµνο πεξηνξίδεη ην 

ζπµςεθηζµφ ζπγθεθξηµέλσλ θνξνινγηθψλ δεµηψλ µε ζπγθεθξηµέλεο θαηεγνξίεο εηζνδήµαηνο, νη ζρεηηθέο 

εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη µφλν ζε ζπλδπαζµφ µε άιιεο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 

• Καηά ηνλ έιεγρν αλαθηεζηµφηεηαο ησλ αλαβαιιφµελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, ζπγθξίλνληαη νη εθπεζηέεο 

θνξνινγηθέο δηαθνξέο µε ηα µειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ρσξίο λα ιαµβάλνληαη ππφςε νη εθπηψζεηο θφξνπ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αληηζηξνθή αλαβαιιφµελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. 

• Οη εθηηµήζεηο γηα ηα µειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε δχλαληαη λα πεξηιαµβάλνπλ ηελ αλάθηεζε θάπνησλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζε αμία µεγαιχηεξε απφ ηε ινγηζηηθή ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δχλαηαη λα 

απνδεηρζεί φηη θάηη ηέηνην είλαη πηζαλφ λα επηηεπρζεί.  

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηεο Καηαζηάζεηο. 

 

• Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα»: Αλαηαμηλνκήζεηο απφ ή ζηελ 

θαηεγνξία ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ 

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο µε έλαξμε απφ 1.1.2018. 

 

Σελ 8.12.2016 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 40 κε ηελ νπνία 

δηεπθξίλεζε φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαηαμηλνκήζεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ ή απφ ηελ θαηεγνξία 

επελδπηηθψλ αθηλήησλ φηαλ θαη κφλν φηαλ κπνξεί λα απνδεηρζεί ε αιιαγή ζηε ρξήζε. Αιιαγή ζηε ρξήζε 

πθίζηαηαη φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη ηα θξηηήξηα ή πάςεη λα έρεη ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνπλ ηη είλαη επέλδπζε 

ζε αθίλεηα. Μηα αιιαγή ζηελ πξφζεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, απφ κφλε ηεο, δελ 

είλαη αξθεηή γηα λα απνδείμεη αιιαγή ζηε ρξήζε. Δπίζεο, ηα παξαδείγκαηα  ζηνλ θαηάινγν ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 
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απνδεηθλχνπλ ηελ αιιαγή ζηε ρξήζε επεθηάζεθαλ γηα λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφ θαηαζθεπή 

θαη φρη κφλν νινθιεξσκέλα αθίλεηα. 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηεο Καηαζηάζεηο. 

 

• Βειηηώζεηο Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ – θύθινο 2014-2016 

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο µε έλαξμε απφ 1.1.2017 θαη 1.1.2018. 

 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάµµαηνο ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ην πµβνχιην 

εμέδσζε, ηελ 8.12.2016, µε επείγνπζεο αιιά απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζε επηµέξνπο πξφηππα. 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηεο Καηαζηάζεηο. 

 

• Γηεξκελεία 22 «πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαη πξνθαηαβνιέο» 

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο µε έλαξμε απφ 1.1.2018. 

 

Σελ 8.12.2016 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηελ Γηεξκελεία 22. Ζ Γηεξκελεία 

πξαγκαηεχεηαη ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα φηαλ κία εηαηξεία αλαγλσξίδεη έλα κε λνκηζκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ είζπξαμε ή πιεξσκή πξνθαηαβνιήο πξηλ ε εηαηξεία λα 

αλαγλσξίζεη ην ζρεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ην έμνδν ή ην έζνδν. Ζ Γηεξκελεία δηεπθξίλεζε πσο σο 

εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά 

ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηνπ εζφδνπ ή ηνπ εμφδνπ, πξέπεη λα ζεσξεζεί ε εκεξνκελία αξρηθήο 

αλαγλψξηζεο ηνπ κε λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ησλ ππνρξεψζεσλ (δειαδή ηεο πξνθαηαβνιήο). 

Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη πνιιαπιέο πξνθαηαβνιέο, ζα πξέπεη λα νξίδεηαη δηαθξηηή εκεξνκελία 

ζπλαιιαγήο γηα θάζε πιεξσκή ή είζπξαμε.                                                                          

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ Γηεξκελείαο ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηεο Καηαζηάζεηο. 

 

 

3. ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Ζ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ Α.Δ πέξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 «Πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ», 

δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 4364/2016 κε ηνλ νπνίν πξνζαξκφζζεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία ζηελ νδεγία 2009/138/ΔΚ 

(Φεξεγγπφηεηα ΗΗ). Με ηνλ παξαπάλσ λφκν θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζηελ 

Διιάδα αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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4. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΏΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

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

βειηίσζε ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ζεκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. 

ηε ζεκείσζε απηή πεξηιακβάλνληαη αλαιχζεηο γηα ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ 

θηλδχλνπο θαη ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ επηκέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

απηψλ. Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εμεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 

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

πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ην νπνίν έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ, 

ππνβνεζνχκελν απφ ην ηκήκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηελ Δπηηξνπή Δπελδχζεσλ θαη ην Αλαινγηζηηθφ Σκήκα 

φπνπ αλαθέξνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο. Σα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ θαη 

Τπνρξεψζεσλ ηα νπνία εθηίζεληαη πεξηζζφηεξν ζηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο έρνπλ σο εμήο : 

 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ / ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  

 

 2016 2015 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Λνγηζηηθή Αμία Δύινγε αμία Λνγηζηηθή Αμία Δύινγε αμία 

Απνηίκεζε ζε αλαπόζβεζην θόζηνο 

 

      

Γηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε επελδχζεηο - - 23.877 45.865 

Σακείν θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα  41.716 41.716 55.855 55.855 

Απαηηήζεηο απφ δάλεηα 3.683 3.683 4.227 4.227 

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 8.328 8.328 23.087 23.087 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο  52.460 52.460 47.620 47.620 

Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.240 7.240 6.026 6.026 

Απνηίκεζε ζε εύινγε αμία 

 

  

 

  

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ απνηειεζκάησλ - - 6.589 6.589 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε  388.022 388.022 305.644 305.644 

Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ  (Unit 

Linked) 12.560 12.560 13.178 13.178 

Δλεξγεηηθό 514.009 514.009 486.103 508.091 

Απνηίκεζε ζε αλαπόζβεζην θόζηνο 

    Τπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο 5.993 5.993 2.062 2.062 

Τπνρξεψζεηο απφ Αζθαιηζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 7.043 7.043 17.008 17.008 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 9.718 9.717 8.567 8.567 

Απνηίκεζε ζε εύινγε αμία 

 

  

 

  

Τπνρξεψζεηο απφ Αζθαιηζηηθέο Πξνβιέςεηο 461.635 461.635 434.670 434.670 

Αζθαιηζηηθέο Πξνβιέςεηο Unit Linked 12.560 12.560 13.178 13.178 

Τπνρξεώζεηο 496.949 496.948 475.485 475.485 

 

 

4.1. Υξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη 
 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο  κέζσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ 

θαη ππνρξεψζεσλ, φπσο ν θίλδπλνο αγνξάο (θίλδπλνο ηηκψλ, θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ, θίλδπλνο εχινγεο αμίαο 

απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο), ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ν 

θίλδπλνο εγγπήζεσλ. 
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 Κίλδπλνο αγνξάο 

 

Ο θίλδπλνο αγνξάο αθνξά ηελ πηζαλφηεηα απσιεηψλ ιφγσ κεηαβνιήο ζην επίπεδν ή ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ 

αγνξάο, φπσο είλαη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ, επηηνθίσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. Ζ Δηαηξεία εθηηκά θαηά 

ηαθηά δηαζηήκαηα ηελ θαζαξή ηξέρνπζα αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ππνινγίδεη ηηο ηπρφλ απψιεηεο πνπ κπνξνχλ 

λα πξνθχςνπλ απφ εμαηξεηηθά αζπλήζηζηεο κεηαβνιέο νηθνλνκηθήο θχζεο 
 

 Κίλδπλνο ηηκώλ 

 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηαθχκαλζε ηεο 

αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πνπ έρεη ηαμηλνκεζεί είηε σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε είηε σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ επίπησζε ηεο αχμεζεο ή κείσζεο ησλ ηηκψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

ελεξγεηηθνχ ζηα θαζαξά απνηειέζκαηα θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.  

 

  
%  

Μεηαβνιήο 

Μεηαβνιή ζε 

Απνηέιεζκα 

Μεηαβνιή ζε 

Καζαξή Θέζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  -1% - 

                        

(3.683)    

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  +1% - 

                         

3.683    

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  -15% - 

                     

(2.395)    

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  +15% - 

                      

2.395    

 

Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηελ επαηζζεζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηηο αιιαγέο ησλ επηηνθίσλ ππνζέηνληαο κηα παξάιιειε αχμεζε ή κείσζε ησλ 

θακππιψλ επηηνθίσλ θαηά 100 κνλάδεο βάζεο ζε ρξνληθφ νξίδνληα ελφο κήλα θαη θαηά 50 κνλάδεο βάζεο γηα 

ρξνληθφ νξίδνληα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο. Σν ραξηνθπιάθην ραξαθηεξίδεηαη ζπκκεηξηθφ θαη γηα απηφ ε κεηαβνιή 

είλαη ηζφπνζε. 

 

Ζ Δηαηξεία γηα ηελ ρξήζε 2016 ππφθεηηαη ζε θίλδπλν επαηζζεζίαο επηηνθίνπ κφλν γηα ηηο πξνζεζκηαθέο 

θαηαζέζεηο. Σν ραξηνθπιάθην πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ραξαθηεξίδεηαη ζπκκεηξηθφ, γηα απηφ θαη ε κεηαβνιή ζε 

πεξίπησζε αχμεζεο/κείσζεο ησλ επηηνθίσλ είλαη ηζφπνζε. 

 

Σα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο ζα είραλ απμεζεί ή κεησζεί σο απνηέιεζκα ησλ θεξδψλ / δεκηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ. Λνηπά ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο ζα είραλ απμεζεί ή κεησζεί σο απνηέιεζκα θεξδψλ/δεκηψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 

 

Μία αχμεζε 1% ζην κέζν επηηφθην πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ζα επέθεξε αχμεζε ηνπ εζφδνπ απφ ηφθνπο 

θαηαζέζεσλ χςνπο Δπξψ 320 (2015: 1.984), ελψ κηα κείσζε 1% ζα επέθεξε κείσζε ηνπ εμφδνπ χςνπο Δπξψ 320 

(2015: 1.984).  

 

 Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ 

 

Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ εμεηάδνληαο ηελ δηάξθεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ρξενγξάθσλ ηεο θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο.  

Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη ε επέλδπζε ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε ρξεφγξαθα πςειήο 

δηαβάζκηζεο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ κε δηάξθεηα αληίζηνηρε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Όια ηα έληνθα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Δλεξγεηηθνχ έρνπλ ζηαζεξή απφδνζε (ζηαζεξφ επηηφθην). 

 

Σαμηλόκεζε Δληόθσλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ βάζεη επηηνθίνπ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Τςειήο δηαβάζκηζεο νκφινγα θαη δάλεηα 374.545 34.717 

Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ - 208.912 

Έληνθεο θαηαζέζεηο ECB 37.192 50.877 

Άηνθεο θαηαζέζεηο 4.524 4.978 

ύλνιν 416.261 299.484 
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Ζ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ησλ νκνιφγσλ αλαθέξεηαη θαησηέξσ.  

 

Αλαιπζε Δληόθσλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ αλα κέζν επηηόθην 2016 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  0%-3% 3,01% και άνω Σύνολο 

Δηαηξηθά & Κξαηηθά Οκφινγα Δμσηεξηθνχ 240.605 130.257 370.862 

ύλνιν  240.605 130.257 370.862 

Απαηηήζεηο απφ δάλεηα 3.683 - 3.683 

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 41.716 - 41.716 

ύλνιν 286.004 130.257 416.261 

 

Αλαιπζε Δληόθσλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ αλα κέζν επηηόθην 2015 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  0%-3% 3,01% και άνω Σύνολο 

ΟΔΓ  30.491 - 30.491 

Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 208.912 - 208.912 

ύλνιν ΟΔΓ – ΔΓΔΓ 239.403 - 239.403 

Απαηηήζεηο απφ δάλεηα 4.227 - 4.227 

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 55.855 - 55.855 

ύλνιν 299.485 - 299.485 

 

 

 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

 
Ζ Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαζψο ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

επξψ. 

 

 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο.  

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο  επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ 

ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ, θαζψο θαη ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηηο ηξέρνπζεο 

ζπλαιιαγέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Δηαηξεία θάλεη αλάιπζε αλνίγκαηνο ξεπζηφηεηαο εμαζθαιίδνληαο κηα εηθφλα 

ησλ αλακελφκελσλ ρξεκαηνξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ φια ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ησλ Τπνρξεψζεσλ. 

Οη παξαθάησ πίλαθεο βαζίζηεθαλ ζηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ έσο ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο ηνπο.  
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ΚΗΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ           

 
  2016                  2015      

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 0 - 1 έηνο 1 - 5 έηε 

Πιένλ ησλ 

5 εηώλ 

U/L & 

DAF ύλνιν 0 - 1 έηνο 1 - 5 έηε 

Πιένλ ησλ 5 

εηώλ 

U/L & 

DAF ύλνιν 

Σακείν θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα  41.716 - - - 41.716 51.601 - - 4.254 55.855 

Απαηηήζεηο απφ δάλεηα - - 3.683 - 3.683 - - 4.227 - 4.227 

Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ - - - 12.560 12.560 - - - 13.178 13.178 

χλνιν Λνηπψλ Απαηηήζεσλ  73.493 828 - - 74.321 76.004 9.474 - - 85.478 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε 

αμία κέζσ απνηειεζκάησλ - - - - - 6.589 - - - 6.589 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε  72.614 283.219 32.189 - 388.022 299.030 - 6.614 - 305.644 

Γηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε επελδχζεηο - - - - - - - 12.170 11.707 23.877 

Δλεξγεηηθό 187.823 284.047 35.872 12.560 520.302 433.224 9.474 23.011 29.139 494.848 

Τπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο 5.993 - - - 5.993 2.062 - - - 2.062 

Τπνρξεψζεηο απφ Αζθαιηζηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο 7.043 - - - 7.043 17.008 - - - 17.008 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 4.950 - - - 4.950 4.227 - - - 4.227 

Αζθαιηζηηθέο Πξνβιέςεηο θαη 

ππνρξεψζεηο απφ ρξεκ/θά ζπκβφιαηα 82.643 252.060 110.218 29.274 474.195 77.514 236.417 103.378 30.539 447.848 

Τπνρξεώζεηο 100.629 252.060 110.218 29.274 492.181 100.811 236.417 103.378 30.539 471.145 
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ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ηα ππφινηπα ησλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Τπνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο εκθαλίδνληαη 

ηαμηλνκεκέλα θαηά εκεξνκελία ιήμεο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο (αλνηρηνί 

αιιειφρξενη ινγαξηαζκνί) ή επαλαπξνζδηνξηζκνχ επηηνθίνπ (θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηακηεπηεξίνπ) γηα ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο, ηφηε απηέο θαηαηάζζνληαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν κέρξη έλα έηνο.  

 

 Κίλδπλνο εγγπήζεσλ 

 

ηα αζθαιηζηήξηα δσήο ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο θάιπςεο πνπ παξέρνπλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ αζθαιίζηξσλ ην επηηφθην. Σν επηηφθην κε ην νπνίν γίλνληαη νη ππνινγηζκνί αλαθέξεηαη ζαλ εγγπεκέλν ηερληθφ 

επηηφθην. Μηα αζηνρία ζηελ επηινγή ηνπ εγγπεκέλνπ ηερληθνχ επηηνθίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αζθαιίζηξσλ 

είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε έιιεηκκα ή πιεφλαζκα ζηα καζεκαηηθά απνζέκαηα. 

 

Σν χςνο ησλ εγγπεκέλσλ ηερληθψλ επηηνθίσλ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ ηηκνιφγεζε πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξεία λα 

κεηξηάζεη απηφλ ηνλ θίλδπλν. 

 

Ζ Δηαηξεία επίζεο θαιχπηεη ηνλ θίλδπλν εγγπήζεσλ θαη κέζσ ηεο επελδπηηθήο επηινγήο ζε ηνπνζεηήζεηο κε πςειέο 

απνδφζεηο.   

 

 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο αθνξά ηνλ θίλδπλν  φηαλ θάπνηνο αληηζπκβαιιφκελνο δελ  

είλαη ηθαλφο λα θαηαβάιεη  ηα ζρεηηθά πνζά φηαλ απηά γίλνληαη απαηηεηά. Οη αληαζθαιηζηέο νη νπνίνη κπνξεί λα 

κελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηελ αλαινγία ηνπο επί ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή επί ησλ αζθαιηζηηθψλ 

απνδεκηψζεσλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο. Οη αζθαιηζκέλνη θαζψο θαη νη ζπλεξγαδφκελνη κε 

ηελ Δηαηξεία (αζθαιηζηέο, πξάθηνξεο θαη ινηπνί) κπνξεί λα κελ δχλαληαη  λα θαηαβάιινπλ ηα πνζά αζθαιίζηξσλ 

πνπ είλαη απαηηεηά. Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε ηαθηή βάζε ηα φξηα ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη 

ιακβάλεη κέηξα. 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ αληηπξνζσπεχεη ηελ έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν.Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε ηελ έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ήηαλ: 

 

Δθζεζε ζηνλ Πηζησηηθό Κίλδπλν 

 
    

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Σακείν θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα  41.716 55.855 

Απαηηήζεηο απφ δάλεηα 3.683 4.227 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ - 6.589 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  388.022 305.644 

Γηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε επελδχζεηο - 23.877 

Λνηπέο απαηηήζεηο 68.028 76.733 

ύλνιν 501.449 472.925 

 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν γηα ηηο απαηηήζεηο απφ αζθαιηζκέλνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο αλά ηχπν πειάηε ήηαλ: 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Ίδην Γίθηπν 1.009 1.956 

Πξάθηνξεο θαη ζπλεξγάηεο 5.612 13.007 

Λνηπά 1.707 8.124 

 ύλνιν 8.328 23.087 

 

Γελ ππάξρεη ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε θηλδχλσλ αλά γεσγξαθηθφ ρψξν, δηφηη ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο 

ζηελ Διιάδα. 

 

Παξαηίζεηαη παξαθάησ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ (χλνιν Απαηηήζεσλ) γηα ηα 

νπνία δελ ππάξρεη δηαζέζηκε αμηνιφγεζε απφ νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη είηε είλαη ζε θαζπζηέξεζε είηε πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο δηαγξαθήο ή φρη, αληίζηνηρα:  
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Υξεκ/θά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ πνπ δελ είλαη ζε 

θαζπζηέξεζε θαη δελ πιεξνχλ ηηο πξνππνζέζεηο δηαγξαθήο 71.711  80.960  

Υξεκ/θά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ πνπ είλαη ζε θαζπζηέξεζε ή 

απνηηκήζεθαλ αξλεηηθά θαη δελ πιεξνχλ ηηο πξνππνζέζεηο 

δηαγξαθήο / απνκείσζεο 19.855 17.909  

Απνκεησκέλα Υξεκ/θά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ - 272  

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (19.855) (18.181) 

 ύλνιν 71.711  80.960  

 

Παξαηίζεηαη παξαθάησ ε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηά ησλ αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

βάζε ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο  Moody’s θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ. 

 

Πίλαθαο Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλόηεηαο 
     

 

2016 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ πλνιν Aaa Aa1 έσο Α3  Baa2 έσο C 

Υσξίο 

Πηζηνιεπηηθε 

Αμηνιόγεζε 

Σακείν θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα  41.716 - - 41.716 - 

Απαηηήζεηο απφ δάλεηα 3.683 - - - 3.683 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε 

αμία κέζσ απνηειεζκάησλ - - - - - 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε  388.022 198.675 187.216 1.854 276 

Γηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε επελδχζεηο - - - - - 

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 8.328 - - - 8.328 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο  52.460 - - - 52.460 

Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  7.240 - - - 7.240 

ύλνιν 501.449  198.675  187.216  43.570  71.987  

 

  

 

2015 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ πλνιν Aaa Aa1 έσο Α3  Baa2 έσο C 

Υσξίο 

Πηζηνιεπηηθε 

Αμηνιόγεζε 

Σακείν θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα  55.855 - - 55.855 - 

Απαηηήζεηο απφ δάλεηα 4.227 - - - 4.227 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε 

αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 6.587 - - 6.587 - 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε  305.644 - - 305.368 276 

Γηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε επελδχζεηο 23.877 - - 23.877 - 

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 23.087 - - - 23.087 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο  47.620 - - - 47.620 

Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  6.026 - - - 6.026 

 ύλνιν 472.923  -  -  391.687  81.236  

          

Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. 

 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 

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

ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζέζεη κία πηζησηηθή πνιηηηθή βάζεη ηεο νπνίαο θάζε λένο ζπλεξγάηεο εμεηάδεηαη ζε αηνκηθή βάζε 

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

ηθαλφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Δηαηξεία πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηξαπεδηθψλ πεγψλ θαη άιισλ ηξίησλ πεγψλ 
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πηζηνιεπηηθήο βαζκνιφγεζεο, αλ ππάξρνπλ. Καηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ ζπλεξγαηψλ, 

νη ζπλεξγάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ην δίθηπν δηαλνκήο. 

 

Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα δεκίεο ζε ζρέζε κε ηηο 

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

δεκίεο απνκείσζεο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ ζεκαληηθνχ ξίζθνπ θαη απφ ζπγθεληξσηηθέο δεκίεο γηα θαηεγνξίεο 

νκνεηδψλ απαηηήζεσλ πνπ εθηηκψληαη φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αιιά δελ έρνπλ αθφκα γίλεη γλσζηέο.  Ζ 

ζπγθεληξσηηθή πξφβιεςε γηα νκνεηδείο θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ 

πιεξσκψλ νκνεηδψλ απαηηήζεσλ. 

 

Δπελδύζεηο 

 

Ζ Δηαηξεία ην θαινθαίξη ηνπ 2016 ξεπζηνπνίεζε ηε ζέζε ηεο πνπ απνηεινχληαλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ 

Διιεληθά ρξεφγξαθα, ήηνη Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, Ακνηβαία Κεθάιαηα ηεο Πεηξαηψο Asset Management 

ΑΔΓΑΚ, κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη απφ Δληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  

 

Σν πξντφλ ξεπζηνπνίεζεο επαλεπελδχζεθε ζε Κξαηηθά θαη Δηαηξηθά Οκφινγα εμσηεξηθνχ θαη ζε νκνινγηαθά 

ακνηβαία θεθάιαηα επίζεο εμσηεξηθνχ.  

 

Σα αγνξαζζέληα νκφινγα κε βάζε ην rating αλαιχνληαη σο εμήο:  

Σν 53,76% έρεη rating AAA 

To 17,81% έρεη rating AA1 

To 27,53% έρεη rating AA2 

To 0,90% έρεη rating AA3 

 

Τπνζεκαηνθχιαθαο ησλ αλσηέξσ ρξενγξάθσλ είλαη ε HSBC Γεξκαλίαο θαη Θεκαηνθχιαθαο ζηελ Διιάδα ε 

Σξάπεδα Πεηξαηψο. Σα ρξεφγξαθα έρνπλ εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία «Γηαζέζηκα πξνο Πψιεζε».   

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ «Γηαζέζηκα πξνο Πψιεζε». 

 

2016 

  

ΟΝΟΜ/ΚΖ 

ΑΞΗΑ 

ΑΝΑΠΟΒ. 

ΚΟΣΟ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ  ΑΞΗΑ 2016 ΑΞΗΑ 2016 ΑΞΗΑ 2016 

ΜΔΖ ΑΞΗΑ 

ΓΗΑΠ/Ζ 

1. Οκφινγα          

α) ηαζεξνχ επηηνθίνπ 245.855 256.945 260.822              109,07      

β) Μεδεληθνχ επηηνθίνπ  110.000 110.030 110.040              100,04      

ύλνιν  355.855 366.975 370.862   

 

2015 

  

ΟΝΟΜ/ΚΖ 

ΑΞΗΑ 

ΑΝΑΠΟΒ. 

ΚΟΣΟ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ  ΑΞΗΑ 2015 ΑΞΗΑ 2015 ΑΞΗΑ 2015 

ΜΔΖ ΑΞΗΑ 

ΓΗΑΠ/Ζ 

1. Κξαηηθά Οκφινγα (ΟΔΓ)         

α) ηαζεξνχ επηηνθίνπ  69.097 23.877 44.104 63,98  

ύλνιν  69.097 23.877 44.104   

 

Δγγπήζεηο 

 

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

εγγπήζεηο απνπιεξσκήο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ εθδφζεσο ηεο Δηαηξείαο θαη ζπκκεηνρήο γηα δηάθνξνπο 

δηαγσληζκνχο, φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη πάληα θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Γάλεηα  

 

Γηα ηελ Δηαηξεία ν πηζησηηθφο θίλδπλνο φζν αθνξά ηα εθρσξνχκελα δάλεηα  είλαη ρακειφο θαζφηη ηα δάλεηα είλαη 

πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαη πξνο ηνπο  αζθαιηζκέλνπο κε ζπκβφιαηα Εσήο. 
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Λεθζείζεο Δγγπήζεηο – Καιύςεηο  

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δαλεηνδνηήζεσλ ε Δηαηξεία απαηηεί δηαζθαιίζεηο (θαιχςεηο). Οη δηαζθαιίζεηο πνπ 

απνδέρεηαη ε Δηαηξεία γηα ηα δάλεηα πνπ ρνξεγεί είλαη:  

 

 Τπνζήθεο  

 Δθρψξεζε απαηηήζεσλ  

 

Ζ Δηαηξεία γεληθά απαηηεί ηα δάλεηα λα είλαη θαιπκκέλα κε «δηαζθαιηζηηθή αμία» πνπ θαιχπηεη ην 100% ηνπ 

δαλείνπ, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν αληίζηνηρνο πηζησηηθφο θίλδπλνο.  

 

Γηα ηα καθξνπξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα δάλεηα ε Δηαηξεία γεληθά απαηηεί νη θαιχςεηο λα έρνπλ ηε κνξθή 

ππνζήθεο ζε αθίλεηε πεξηνπζία. Αληίζεηα γηα δάλεηα κε ιήμε κέρξη 18 κήλεο, ε Δηαηξεία δέρεηαη θαιχςεηο ζε 

άιιε κνξθή φπσο ην πξψην δηθαίσκα επί ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ θαηαβάιιεηαη ε κηζζνδνζία ηνπ 

νθεηιέηε. 

 

Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο  

 

Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηελ αθφινπζε ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εχινγεο αμίαο: 

 

Δπίπεδν  1: Δπελδχζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ζε ελεξγείο αγνξέο. 

Δπίπεδν 2: Δπελδχζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία φια ηα 

ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία είλαη βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα  δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

Δπίπεδν 3: Δπελδχζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία φια ηα 

ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία δελ είλαη βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα  δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

 

Όιεο νη επελδχζεηο ηηο Δηαηξείαο ζε νκφινγα θαη Ακνηβαία Κεθάιαηα επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο, εθηφο απφ ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο εζσηεξηθνχ πνπ επηκεηξνχληαη ζην θφζηνο. 
 

     

2016 Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 ύλνιν 

ΟΜΟΛΟΓΑ     

Κξαηηθά – Δμσηεξηθνχ 348.077 - - 348.077 

Δηαηξηθά Δηζεγκέλα Δμσηεξηθνχ 22.785 -  - 22.785 

Οκόινγα 370.862 - - 370.862 

ΜΔΣΟΥΔ         

Με Δηζεγκέλεο - Δζσηεξηθνχ  

 

- 

 

- 276 

 

276 

Μεηνρέο - - 276 276 

ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ         

Α.Κ. – Δμσηεξηθνχ 15.029 - - 15.029 

Α.Κ. – Δζσηεξηθνχ 1.855 - - 1.855 

Μεξίδηα Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ 16.884 - - 16.884 

      

ύλνιν 387.746 - 276 388.022 
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2015 Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 ύλνιν 

ΟΜΟΛΟΓΑ     

Κξαηηθά – Eζσηεξηθνχ 6.614 - - 6.614 

Δληνθά Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ - 208.912  - 208.912 

Οκόινγα θαη ΔΓΔΓ 6.614 208.912 - 215.526 

ΜΔΣΟΥΔ         

Δηζεγκέλεο – Δζσηεξηθνχ 6.250 - - 6.250 

Με Δηζεγκέλεο - Δζσηεξηθνχ   - 276 276 

Παξάγσγα (ΟΔΓ ζπλδεδεκέλα κε ην ΑΔΠ) 338 - -  338 

Μεηνρέο θαη Παξαγσγα 6.588 - 276 6.864 

ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ         

Α.Κ. – Δζσηεξηθνχ 89.842 - - 89.842 

Μεξίδηα Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ 89.842 - - 89.842 

      

ύλνιν 103.044 208.912 276 312.232 

 

Γελ ππήξραλ κεηαθνξέο κεηαμχ ηνπ Δπηπέδνπ 1 θαη Δπηπέδνπ 2 κέζα ζηε ρξήζε. Γελ ππήξραλ θηλήζεηο ζην 

Δπίπεδν 3. 

 

4.2 Αζθαιηζηηθόο θίλδπλνο 

 

4.2.1. Γεληθά 

 

Ο θίλδπλνο γηα θάζε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην είλαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο θαη ε 

αβεβαηφηεηα γηα ην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη πξνο απνδεκίσζε ή ν ρξφλνο πνπ ζα ζπκβεί ην αζθαιηζκέλν γεγνλφο. 

Απφ ηελ θχζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο είλαη ηπραίνο θαη ζπλεπψο κε 

πξνβιέςηκνο. 

 

ε έλα ραξηνθπιάθην ζπκβνιαίσλ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ γηα ηελ ηηκνιφγεζε θαη γηα 

ηελ εθηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ, ν βαζηθφο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία είλαη ε ππέξβαζε 

ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ απνδεκηψζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ ε 

ζπρλφηεηα ή/θαη ην χςνο ησλ δεκηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ είρε αξρηθά εθηηκεζεί. 

 

 Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη κηα ηέηνηα πνιηηηθή αλάιεςεο αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ έηζη ψζηε λα κεηψζεη ζην 

ειάρηζην ηνλ θίλδπλν ηεο αληεπηινγήο. Γειαδή, νη απαηηήζεηο  πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ αζθαιηζκέλν πιεζπζκφ 

λα κελ απέρνπλ θαη εη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

γεληθφ πιεζπζκφ. Σν ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ απνηειείηαη απφ πιεζψξα 

δηαθνξεηηθψλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ θαη θάζε θαηεγνξία θηλδχλνπ απφ κεγάιν αξηζκφ παξφκνησλ αζθαιηζηηθψλ 

ζπκβάζεσλ. Σν απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο ζχλζεζεο είλαη ε δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ θαη ε κείσζε ηεο πηζαλήο 

κεηαβιεηφηεηαο ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο. Δπίζεο, ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο κεξίδεηαη κέζσ ηεο 

αληαζθάιηζεο. 

 

4.2.2. Μέγηζηε έθζεζε ζε θεθάιαηα θηλδύλνπ θαη ζπγθέληξσζε θηλδύλνπ 

 

Ζ κεγαιχηεξε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θεθάιαηα έθζεζεο θηλδχλνπ αθνξά ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο 

λνζνθνκεηαθψλ εμφδσλ, νη νπνίεο είλαη απεξηφξηζηεο ρσξίο αληαζθαιηζηηθή θάιπςε. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηλδχλνπ απηνχ γίλεηαη κέζσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ εηήζησλ αζθαιίζηξσλ θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ παιαηνχ ραξηνθπιαθίνπ κε λέν, πεξηζζφηεξν θεξδνθφξν. 

 

Δπίζεο, κεγάιε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θεθάιαηα θηλδχλνπ αθνξά θαη ηνλ θιάδν Ππξφο πνπ πεγάδεη απφ ηελ 

θάιπςε θαηά ζεηζκνχ ε νπνία θαιχπηεηαη κε ζχκβαζε Catastrophe Excess of Loss. Ζ θξάηεζε ηεο Δηαηξείαο 

αλέξρεηαη ζε Δπξψ 5 εθ. γηα θάζε δεκηά ή ζεηξά δεκηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην γεγνλφο.  
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ΑΦΑΚΘΣΘΙΟΘ ΙΘΜΔΤΜΟΘ             

Αλάισζε Αληαζθαιηζηηθώλ σκβάζεωλ ζε Αζθαιηδόκελα Ιεθάιαηα       

       

 
ΘΔΘΑ ΙΡΑΣΗΗ ΑΜΣΑΦΑΚΘΣΕ ΤΜΟΚΟ 

  2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Ιιάδος 
  

        

1. Πσρός             

1.1. Catastrophe Excess of loss 5.000.000 10.000.000 190.000.000 540.000.000 195.000.000 550.000.000 

1.2. Excess of loss 750.000 500.000 34.250.000 34.500.000 35.000.000 35.000.000 

2. Σετληθές Αζθάιεηες       
(Proportional) 

            

2.1. Engineering & Electronic 
Equipment 

750.000 750.000 39.750.000 39.750.000 40.500.000 40.500.000 

2.2. General Third Party Liability 200.000 200.000 2.800.000 2.800.000 3.000.000 3.000.000 

2.3. Professional Indemnity 200.000 200.000 2.800.000 2.800.000 3.000.000 3.000.000 

2.4. Miscellaneous Accident 150.000 150.000 1.100.000 1.100.000 1.250.000 1.250.000 

3. Ασηοθηλήηωλ             

Excess of loss 1.000.000 1.000.000     

4. Αγροηηθώλ Αζθαιίζεωλ             

4.1. Agro Proportional  2.400.000 2.400.000 1.600.000 1.875.000 4.000.000 4.000.000 

4.2. Agro Excess of Loss 400.000 400.000 4.000.000 4.000.000 4.400.000 4.400.000 

5. Λεηαθορώλ Excess of loss 150.000 150.000 2.500.000 5.850.000 2.650.000 6.000.000 

6. θαθώλ Excess of Loss 150.000 150.000 1.000.000 5.850.000 1.150.000 6.000.000 

7. Ζωής 360.000 400.000 5.640.000 6.920.000 6.000.000 7.320.000 

8. Ζωής  proportional 20.000 20.000 660.000 660.000 660.000 660.000 

 

πγθέληξσζε ζεκαληηθώλ αζθαιηζηηθώλ θηλδύλσλ αλά πεξηνρή (πζζώξεπζε θεθαιαίσλ ζεηζκνύ) 

 

Οη Αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο έθζεζεο θηλδχλσλ ζεηζκνχ, είλαη ηεο κνξθήο 

Catastrophe Excess of Loss. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ πίλαθα αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ 

πεξηνρψλ. 

  

Γηα ηα έηε 2015 θαη 2016 ε θξάηεζε θαη ην αληαζθαιηζηηθφ θάιπκκα είραλ σο εμήο (εθ. Δπξψ): 

 

- 2015:  540 xs 10 

- 2016:  190 xs 5 

 
2016 2015 

Εώλε θηλδύλνπ  
Πιήζνο 

πκβνιαίσλ 

Αζθαιηδόκελα 

Κεθάιαηα 

Πιήζνο 

πκβνιαίσλ 

Αζθαιηδόκελα 

Κεθάιαηα 

ηεξεά Διιάδα (εθηφο Αζελψλ 
& Πεηξαηψο) 

6.261 1.084.592.812 6.523 1.135.014.280 

Αζήλα θαη Πεηξαηάο 16.982 2.257.811.277 17.718 2.158.205.870 

ύλνιν 23.243 3.342.404.089 24.241 3.293.220.150 
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Παξαθάησ αλαιχεηαη ε ζπρλφηεηα θαη ζθνδξφηεηα ησλ αηπρεκάησλ: 

  

 
2016 

 
2015 

 

Μζση 
συχνότητα 

Μζση Σφοδρότητα 
(σε χιλ. Ευρώ) 

 

Μζση 
Συχνότητα 

Μζση 
Σφοδρότητα 
(σε χιλ. Ευρώ) 

Αυτοκίνητο 9,03% 1,07  9,33% 1,03 

Πυρός 0,46% 10,63  0,45% 14,95 

 

 

4.2.3. Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εσήο 

 

Γεληθά  

 

Απηά ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αζθαιίδνπλ γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε δσή (π.ρ. ζάλαην ή 

επηβίσζε) ζε έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα Εσήο κηθξήο δηάξθεηαο πξνζηαηεχνπλ 

ηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο έλαληη ζπλεπεηψλ γεγνλφησλ (φπσο ν ζάλαηνο ή ε αληθαλφηεηα) ηελ δπλαηφηεηα ηνπ 

πειάηε ή ησλ εμαξηεκέλσλ απφ απηά κειψλ λα δηαηεξήζνπλ ην ηξέρνλ επίπεδν εζφδσλ ηνπο. 

 

Οη εγγπεκέλεο παξνρέο επί απηψλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο είηε 

είλαη ζηαζεξέο είηε είλαη ζπλαξηφκελεο ηνπ χςνπο ηεο νηθνλνκηθήο απψιεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

 

Οη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα Εσήο αλαθέξνληαη θπξίσο ζε θίλδπλνπο 

ζλεζηκφηεηαο, λνζεξφηεηαο θαη επηβίσζεο, ζε θίλδπλνπο επελδπηηθήο απφδνζεο, ζε θίλδπλνπο ζρεηηθνχο κε ηα 

επηβαξπλφκελα έμνδα θαη ζε θίλδπλνπο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ αθχξσζεο ή εμαγνξάο ησλ αζθαιηζηεξίσλ 

ζπκβνιαίσλ. 

 

Έιεγρνο Δπάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα Εσήο 

 

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

δνπιεπκέλα έμνδα πξφζθηεζεο θαη ηα ζρεηηδφκελα άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ) είλαη επαξθείο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζηψλεηαη πζηέξεζε 

ησλ πξνβιέςεσλ απηψλ, ζρεκαηίδεηαη ηζφπνζε πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζζεθε γηα ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ Εσήο βαζίζζεθε  ζηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ησλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ  

εμφδσλ δηαρείξηζεο πνπ ζπλδένληαη κε απηά.  Σα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα Εσήο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ θιάδνπ Εσήο ηαμηλνκήζεθαλ αλάινγα κε ηε θχζε ησλ αληίζηνηρσλ θαιχςεσλ ζηηο αθφινπζεο 

θχξηεο θαηεγνξίεο: 
 

Α. Παξαδνζηαθά πκβόιαηα Εσήο  

 

Α.1 Βαζηθέο Αξρέο – Πξνβνιή Ρνώλ 

 

Μηα πξνβνιή γίλεηαη κέζσ ηεο κνληεινπνίεζεο φισλ ησλ κειινληηθψλ ξνψλ βαζηζκέλσλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

Δηαηξείαο θαζψο επίζεο θαη φια ηα άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα κειινληηθά ζηνηρεία ησλ ππνρξεψζεσλ (δει. 

δαπάλεο). Ζ πεξίνδνο πξνβνιήο επεθηείλεηαη γηα ηε δσή ησλ ζπκβάζεσλ. Οη κειινληηθέο ξνέο πεξηιακβάλνπλ φια 

ηα ηξέρνληα θαη κειινληηθά δηθαηψκαηα ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ απμάλνληαη απφ ζσξεπκέλα κεξίζκαηα ζην ηέινο 

έηνπο θαη κειινληηθά κεξίζκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε. 

 

Σα πνζά πξνκεζεηψλ πιεξσηέα γηα θάζε ζπκβφιαην ζε ηζρχ, ππνινγίδνληαη βαζηζκέλα ζηελ πξνκεζεηαθή  

πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο ζηελ έθδνζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Οη κειινληηθέο πιεξσκέο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηα απνζέκαηα (δει. εμαγνξέο) ππνινγίδνληαη ζηε λνκηθή βάζε θαη  

κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα νπνηεζδήπνηε Zillmer / κεηψζεηο ΜΔΠ ζηνπο ππνινγηζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θάζε ζρεηηθνχ πξντφληνο. Σν ίδην ηζρχεη γηα νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο πνπ αθνξνχλ επηζηξνθή 

αζθαιίζηξνπ /πιεξσκέο ζαλάηνπ/ πιεξσκέο επηβίσζεο. 
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Α.2  Τπνζέζεηο 

 

Υξνληζκφο ησλ γεγνλφησλ 

 

Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη ζε εηήζηα βάζε. Θεσξνχκε φηη ε θαηαβνιή φισλ ησλ επηδνκάησλ  γίλεηαη άκεζα (δει. 

ζην ηέινο ηνπ έηνπο πνπ εκθαλίδεηαη ην γεγνλφο).  

 

Τπνζέζεηο ζλεζηκφηεηαο 

 

Ζ κειινληηθή ζλεζηκφηεηα αμηνινγείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Διιεληθφ πίλαθα ζλεζηκφηεηαο ηεο Έλσζεο 

Αλαινγηζηψλ Διιάδνο 2005. Ζ ππφζεζε είλαη βαζηζκέλε ζηελ εκπεηξία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο αγνξάο (πνπ 

αμηνινγνχληαη επίζεο απφ ηελ Έλσζε Αλαινγηζηψλ Διιάδνο). Ζ ππφζεζε δελ είλαη βαζηζκέλε ζηα ζηνηρεία 

εκπεηξίαο ραξηνθπιαθίσλ δεδνκέλνπ φηη ην κέγεζνο ραξηνθπιαθίσλ ηεο Δηαηξείαο δελ είλαη επαξθέο λα εμαγάγεη 

ηηο ζηαηηζηηθά αμηφπηζηεο  πιεξνθνξίεο. 

 

Τπνζέζεηο εμαγνξψλ / ειεπζεξνπνηήζεσλ 

 

Σα κειινληηθά πνζνζηά Δμαγνξψλ / Διεπζεξνπνηήζεσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίαο ηεο Δηαηξείαο. Σα κειινληηθά πνζνζηά Δμαγνξψλ / Διεπζεξνπνηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθπξψζεηο, 

ηξνπνπνηήζεηο θαη ειεπζεξνπνηήζεηο θαη παξάγνληαη κε βάζε ην αζθαιηζηηθφ έηνο.   

 

Γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά πξντφληα κηα πξφζζεηε ππφζεζε πηνζεηείηαη θαη έρεη λα θάλεη κε ην πνζνζηφ ησλ 

ζπκβνιαίσλ ηα νπνία φηαλ ζα θηάζνπλ ζηελ ιήμε ζα ιάβνπλ αληί ζπληάμεσο έλα πνζφ εμαγνξάο ηεο ζχληαμεο. 

 

Τπνζέζεηο εμφδσλ 

 

Οη πξνβαιιφκελεο κειινληηθέο ξνέο πεξηιακβάλνπλ επίζεο έμνδα δηαρείξηζεο. Οη ππνζέζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηελ 

πξαγκαηηθή έξεπλα αλάιπζεο θαη "θαηαλνκήο εμφδσλ" πνπ εθηειείηαη εηεζίσο, φπνπ νη ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο 

δαπάλεο φιεο ηεο επηρείξεζεο ηαμηλνκνχληαη. Ζ εθηίκεζε ηνπ κειινληηθνχ πιεζσξηζκνχ εμφδσλ είλαη βαζηζκέλε 

ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ ηζηνξηθφηεηα.  

 

Πνζνζηφ πξνεμφθιεζεο  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνζνζηά ζρεηηθά 

κε ηελ ππνινηπφκελε δηάξθεηα ησλ ζπκβνιαίσλ. Σα επηηφθηα βαζίδνληαη ζηελ θακπχιε επηηνθίσλ ζε επξψ πνπ 

δεκνζηεχεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ECB –all bonds). 

 

Δπάξθεηα Μνληεινπνηεκέλνπ Υαξηνθπιαθίνπ 

 

Ζ πξνβνιή ησλ ξνψλ έρεη εθηειεζζεί ζπκβφιαην-ζπκβφιαην. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ζηνηρεία εμάγνληαη απφ ηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηεο κεραλνγξάθεζεο θαη αθνξνχλ ην ραξηνθπιάθην ησλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ Εσήο ζε ηζρχ 

ζηελ εκεξνκελία αμηνιφγεζεο. Σν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ παξαδνζηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ πνπ έρεη δηακνξθσζεί 

θαη έρεη πεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ είλαη αξθεηφ λα δψζεη κηα αθξηβή επηζθφπεζε ηεο ζπλνιηθήο ζέζεο 

ραξηνθπιαθίσλ. 

 

Β. πκβόιαηα D.A.F. (Deposit Administration Funds) 

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηνλ έιεγρν επάξθεηαο έρεη ζρέζε θπξίσο κε ηελ παξνρή εγγπεκέλσλ 

επηηνθίσλ.   

 

 Πνζνζηφ πξνεμφθιεζεο  

Υξεζηκνπνηείηαη ην  ίδην πνζνζηφ φπσο ζηα παξαδνζηαθά ζπκβφιαηα Εσήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο 

αμίαο ησλ κειινληηθψλ ξνψλ φπσο επίζεο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνλ κειινληηθψλ πνζψλ ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε. 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο 

Μηα κεηαβνιή θαηά 0,5% ζην επηηφθην ζα επέθεξε ηηο εμήο επηδξάζεηο: 

 

 Απνηέιεζκα 

ζε εθ. Δπξψ 

Κεληξηθφ ζελάξην 1,17 

+0,5% πάλσ 1,00 

-0,5%  θάησ 1,35 
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Γ. πκπιεξσκαηηθέο θαιύςεηο πγείαο 

 

Τπνζέζεηο εμφδσλ 

 

Οη πξνβαιιφκελεο κειινληηθέο ξνέο πεξηιακβάλνπλ επίζεο έμνδα δηαρείξηζεο. Οη ππνζέζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηελ 

πξαγκαηηθή έξεπλα αλάιπζεο θαη "θαηαλνκήο εμφδσλ" πνπ εθηειείηαη εηεζίσο, φπνπ νη ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο 

δαπάλεο φιεο ηεο επηρείξεζεο ηαμηλνκνχληαη. Ζ εθηίκεζε ηνπ κειινληηθνχ πιεζσξηζκνχ εμφδσλ είλαη βαζηζκέλε 

ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ ηζηνξηθφηεηα.  

 

Πνζνζηφ πξνεμφθιεζεο  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνζνζηά ζρεηηθά 

κε ηελ ππνινηπφκελε δηάξθεηα ησλ ζπκβνιαίσλ. Σα επηηφθηα βαζίδνληαη ζηελ θακπχιε επηηνθίσλ ζε επξψ πνπ 

δεκνζηεχεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ECB –all bonds). 

 
Έιεγρνο επαηζζεζίαο 

 

Ζ Δηαηξεία πξνέβε ζε αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε κέξνο ησλ ππνζέζεσλ εθείλσλ πνπ ε κεηαβνιή ηνπο επηθέξεη 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηα θεληξηθά απνηειέζκαηα, φπσο απηψλ ησλ εμφδσλ θαη ηνπ επηηνθίνπ επί ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ.  

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ επηπιένλ ππνινγηζκψλ απηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Διεγρνο Δπαηζζεζηαο 
Απνηέιεζκα 

ζε εθαη. Δπξψ 

Παξφλ ζελάξην 60,03 

+10% Έμνδα 60,75 

-10% Έμνδα 59,34 

 +10% επηηφθην 58,79 

 -10% επηηφθην 61,34 

 

4.2.4. Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εεκηώλ 

 

Γεληθά 

 

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

Δηαηξεία έρεη εθαξκφζεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηε δηαδηθαζία αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη ηε δηαρείξηζε 

απνδεκηψζεσλ, ηελ αληαζθαιηζηηθή πνιηηηθή θαζψο θαη κε ηελ νξζή πξφβιεςε ησλ εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο εηήζηεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

 

Έιεγρνο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα δεκηώλ 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ εθαξκφζζεθαλ ελδεδεηγκέλα αλαινγηζηηθά κνληέια ζπκβαηά κε 

ην ραξηνθπιάθην ηεο Δηαηξείαο. 

 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο γηα φινπο ηνπο 

ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο Δηαηξείαο. Ο ηειηθφο ππνινγηζκφο ζπλδπάδεη ηα απνηειέζκαηα δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ. 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη Chain-Ladder θαη Bornhuetter-Ferguson. 
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Δμέιημε αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ Αζηηθήο Δπζύλεο Απηνθηλήηνπ 

 

ΑΦΑΚΘΣΘΙΟΘ ΙΘΜΔΤΜΟΘ 
          

Έηος Ζεκηάς 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ύλοιο 

Εθηηκώκελο ηειηθό θόζηος: 
          

- Στο τέλος τοσ 2016 43.219 47.928 50.543 34.887 28.421 33.045 27.714 26.021 34.019 325.797 

Σύνολο πληρωμών μέτρι σήμερα 39.751 41.313 39.387 25.841 16.395 16.646 12.562 10.000 6.614 208.508 

Απόθεμα στην κατάσταση τρηματοοικονομικής θέσης 3.468 6.615 11.156 9.046 12.026 16.400 15.153 16.021 27.405 117.289 

Απόθεμα ποσ στετίζεται με προηγούμενες τρήσεις 
         

11.781 

ύλοιο αποζέκαηος 
         

129.070 

           

           

ΑΦΑΚΘΣΘΙΟΘ ΙΘΜΔΤΜΟΘ 
          

Έηος Ζεκηάς 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύλοιο 

Εθηηκώκελο ηειηθό θόζηος: 
          

- Στο τέλος τοσ 2015 39.148 43.483 47.374 47.718 40.511 30.347 33.646 29.927 25.767 337.921 

Σύνολο πληρωμών μέτρι σήμερα 36.037 39.294 41.095 37.883 24.752 15.225 15.670 11.968 6.343 228.267 

Απόθεμα στην κατάσταση τρηματοοικονομικής θέσης 3.111 4.189 6.279 9.835 15.759 15.122 17.976 17.959 19.424 109.654 

Απόθεμα ποσ στετίζεται με προηγούμενες τρήσεις 
         

16.765 

ύλοιο αποζέκαηος 
         

126.419 

 

 

 

5. ΚΑΘΑΡΑ ΓΟΤΛΔΤΜΔΝΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΟΓΑ 

     

2016 

  ΕΩΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΛΟΗΠΟΗ ΤΝΟΛΟ 

    ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΚΛΑΓΟΗ   

Δγγεγξακέλα αζθάιηζηξα 30.631  31.784  37.783  100.198  

Μεηαβνιή κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ 49  214  1.379  1.643  

Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα (1.117) (464) (15.256) (16.837) 

πλαθή έζνδα  731  7.949  5.083  13.763  

ύλνιν 30.294  39.484  28.989  98.767  

     

2015 

  ΕΩΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΛΟΗΠΟΗ ΤΝΟΛΟ 

    ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΚΛΑΓΟΗ   

Δγγεγξακέλα αζθάιηζηξα 30.432  31.448  46.019  107.899 

Μεηαβνιή κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ 124  2.082  1.564  3.770  

Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα (1.189) (526) (20.540) (22.255) 

πλαθή έζνδα  766  7.684  5.656  14.106  

ύλνιν 30.133  40.688  32.699  103.520  

 

Σα εγγεγξακέλα αζθάιηζηξα είλαη κεησκέλα θαηά πνζφ Δπξψ 3.692 (2015: Δπξψ 2.704), ην νπνίν αθνξά ζε 

επελδπηηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 4).   
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6.  ΓΟΤΛΔΤΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΟΓΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΠΟ 

ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΔ 

       

 2016 2015 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Γνπιεπκέλεο 

Πξνκήζεηεο  

Πξνκήζεηεο 

Αλη/ζησλ 

Καζαξό 

Τπόινηπν 

Γνπιεπκέλεο 

Πξνκήζεηεο  

Πξνκήζεηεο 

Αλη/ζησλ 

Καζαξό 

Τπόινηπν 

Αζθαιίζεηο Εσήο (6.526) 267  (6.259) (4.750) 135  (4.615) 

Αζθαιίζεηο Αζηηθήο Δπζχλεο 

 Απηνθηλήηνπ (7.627) -  (7.627) (6.366) -  (6.366) 

Αζθαιίζεηο  Λνηπψλ Κιάδσλ (8.095) 1.708  (6.388) (8.556) 2.342  (6.214) 

ύλνιν (22.248) 1.974  (20.274) (19.671) 2.476  (17.195) 

 

Ζ κε αλαινγηθή αχμεζε ησλ δνπιεπκέλσλ πξνκεζεηψλ Εσήο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή νθείιεηαη ζηελ 

επηβάξπλζε κε ηα αλαινγηζηηθψο ππνινγηδφκελα εμφδα πξφζθηεζεο (ΜΔΠ)  ηα νπνία ήηαλ Δπξψ 2.058 γηα ην 

2016 έλαληη Δπξψ 4.176 γηα ην 2015 πνπ αληηινγίζζεθε κέζα ζην 2016. Γηα ηηο αζθαιίζεηο Αζηηθήο Δπζχλεο 

Απηνθηλήηνπ ε αχμεζε ησλ πξνκεζεηψλ παξαπάλσ απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηεο 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο κε απμεκέλα πνζνζηά ακνηβψλ θπξίσο γηα ην αλεμάξηεην δίθηπν.  

     

 

7.  ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΧΝ ΣΗ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ 

       

 2016 2015 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ύλνιν  

Αλαινγία 

Αλη/ζησλ 

Ηδία 

Κξάηεζε 
ύλνιν 

Αλαινγία 

Αλη/ζησλ 

Ηδία 

Κξάηεζε 

Αζθαιίζεηο Εσήο (36.316) 714  (35.602) (38.817) 930  (37.887) 

Αζθαιίζεηο Αζηηθήο Δπζχλεο 

Απηνθηλήηνπ (20.702) -  (20.702) (26.576) -  (26.576) 

Αζθαιίζεηο Λνηπψλ Κιάδσλ (8.309) 868  (7.441) (13.601) 4.566  (9.035) 

ύλνιν (65.327) 1.582  (63.745) (78.995) 5.496  (73.499) 

 

 

8. ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΧΝ ΣΗ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

 

       

 

2016 2015 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ύλνιν  

Αλαινγία 

Αλη/ζησλ 

Ηδία 

Κξάηεζε 
ύλνιν 

Αλαινγία 

Αλη/ζησλ 

Ηδία 

Κξάηεζε 

Αζθαιίζεηο Εσήο (16.948) 198 (17.146) 9.401  (140)  9.541  

Αζθαιίζεηο Αζηηθήο Δπζχλεο 

Απηνθηλήηνπ (2.663) (6)  (2.657) 18.208  (6)  18.214  

Αζθαιίζεηο Λνηπψλ Κιάδσλ (9.121) 5.784 (3.337) 13.251  11.028 2.223  

ύλνιν (28.732) 5.976 (23.140) 40.860  10.882 29.978  

 

 

9. ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΟΚΟΤ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Σφθνη θαη πλαθή Έζνδα 2.750  9.366  

Σφθνη αληαζθαιηζηψλ θαη έμνδα Σξαπεδψλ (230) (235) 

Λνηπά (35) (39) 

ύλνιν 2.485 9.092  

 

Οη ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα αθνξνχλ θπξίσο ζε ηφθνπο πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ θαη ηφθνπο νκνιφγσλ.  
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10. ΚΈΡΓΖ / (ΕΖΜΗΔ) ΑΠΟ ΠΧΛΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

(Εεκηέο) /Κέξδε απφ πσιήζεηο κεηνρψλ – Υαξηνθπιάθην ζηελ Έπινγε αμηα 

 κέζσ απνηειεζκάησλ    (715) (2.954) 

Κέξδε απφ πσιήζεηο κεηνρψλ – Υαξηνθπιάθην Γηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε    - 449 

Κέξδε απφ πψιεζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ  - Γηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 8.786  -  

Κέξδε απφ πψιεζε Unit & Asset Linked  - Γηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 7.154 - 

Κέξδε απφ πψιεζε νκνιφγσλ  - Γηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 21.162 - 

Κέξδε απφ πψιεζε νκνιφγσλ  - Γηαθξαηεζε ζηε Λήμε  6.550 - 

Λνηπέο θηλήζεηο (155) - 

ύλνιν 42.782 (2.505) 

 

11. ΚΔΡΓΖ / (ΕΖΜΗΔ) ΑΠΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Απνηέιεζκα απνηίκεζεο ρξενγξάθσλ - Υαξηνθπιάθην ζηελ 

Έπινγε αμηα κέζσ απνηειεζκάησλ - (1.308) 

Απνκείσζε Unit Linked (367) (79) 

ύλνιν (367) (1.387) 

 

12. (ΕΖΜΗΔ) ΑΠΌ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΑΚΗΝΖΣΧΝ 

    

     ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

(Εεκηέο) απφ απνηίκεζε αθηλήησλ - (1.364) 

ύλνιν - (1.364) 

 

Έγηλε απνηίκεζε ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο ιεσθφξνπ πγγξνπ 173 απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

θαη δελ πξνέθπςε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ ηξέρνπζα αμία ησλ αθηλήησλ. Ζ απνκείσζε ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο γηα ην αθίλεην ήηαλ Δπξψ 1.364 ε νπνία θαηαρσξήζεθε απνθιεηζηηθά ζην απνηέιεζκα, ιφγσ κε χπαξμεο 

ζρεηηθνχ απνζεκαηηθνχ αλαπξνζαξκνγήο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ.  

 

13. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Έζνδα απφ επελδπηηθά αθίλεηα 349 601 

Λνηπά έζνδα 2.138 2.281 

ύλνιν 2.487 2.882 

 

14. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ (14.1) (10.085) (10.599) 

Ακνηβέο ηξίησλ (4.421) (3.747) 

Έμνδα πξνβνιήο  (157) (127) 

Παξνρέο ηξίησλ (1.432) (1.520) 

Απνζβέζεηο παγίσλ (1.443) (1.092) 

Δλνίθηα (456) (242) 

Φφξνη-ηέιε (1756) (309) 

Πξνβιέςεηο (14.2) (17.821) (5.493) 

Λνηπά έμνδα (3.833) (4.994) 

ύλνιν (41.402) (28.123) 
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Σα Λνηπά Έμνδα αθνξνχλ θπξίσο έμνδα θηηξίσλ θαη θχιαμεο Δπξψ 720 (2015: Δπξψ 878 ), ζπλδξνκέο θαη 

εηζθνξέο δηάθνξεο Δπξψ 848 (2015: Δπξψ 875 ), έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 

Δπξψ 639 (2015: Δπξψ 1.417) 

 

14.1. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΑΜΟΗΒΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΓΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Κφζηνο κηζζνδνζίαο (6.851) (7.311) 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο (1.479) (1.577) 

Λνηπέο παξνρέο (1.755) (1.711) 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ (10.085) (10.599) 

 

πλνιηθά 16 εξγαδφκελνη απνρψξεζαλ ην 2016 (ην 2015 είραλ απνρσξήζεη 8) αζθψληαο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζε πξφγξακκα εζεινπζίαο απνρψξεζεο ηνπ νκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Σν χςνο ηεο απνδεκίσζεο απηψλ 

αλήιζε ζε Δπξψ 2.298 (2015: Δπξψ 1.198).  

 

14.2. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ (1.945) (2.300) 

Πξφβιεςε γηα επίδηθεο ππνζέζεηο (9.800) (3.100) 

Πξφβιεςε θφξσλ (1.300) (93) 

Πξφβιεςε επηζηξνθήο θφξνπ ΦΑΔ Πεηξαηά (361) - 

Πξφβιεςε επίδηθσλ ππνζέζεσλ πξνζσπηθνχ (4.300) - 

Λνηπέο πξνβιέςεηο  (115) - 

ύλνιν Πξνβιέςεσλ  (17.821) (5.493) 

 

 

15. ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

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

Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο παξακέλνπλ πξνζσξηλά έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο εμεηάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο 

δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα εθθαζαξηζηνχλ θαη νη ζρεηηθέο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε  επνκέλσλ ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε 

ρξήζε πνπ αθνξνχλ. 

 

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

Γεθεκβξίνπ 2016 ήηαλ 29%  (31 Γεθεκβξίνπ 2015: 29%). 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2007. Γηα ηηο ηξείο ρξήζεηο 2008 έσο 2010 έρεη 

νινθιεξσζεί ν θνξνινγηθφο έιεγρνο θαη έρνπλ επηδνζεί ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2016 ηα πξνζσξηλά θχιινπ ειέγρνπ, 

θαη αλακέλνληαη ηα νξηζηηθά.Σα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη λα θαηαβιεζνχλ αλέξρνληαη ζε Δπξψ 2,2 εθ.. Δηδηθά γηα 

ηηο ρξήζεηο 2011 κέρξη 2013, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3842/2010 άξζξν 17 παξάγξαθνο 3 θαη ηελ ΠΟΛ 1159/2011 πνπ 

έρνπλ ηζρχ γηα ηζνινγηζκνχο πνπ θιείλνπλ απφ 30 Ηνπλίνπ 2011 θαη κεηά, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο Σαθηηθνχο Διεγθηέο ή Διεγθηηθά γξαθεία πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλα ζην δεκφζην κεηξψν ηνπ Ν. 3693/2008 (ΦΔΚ 174 Α΄) ζα δηελεξγείηαη πιένλ απφ απηνχο ελψ γηα ηηο 

ρξήζεηο 2014 θαη έπεηηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 65Α ηνπ 4174/2013. Οη ηαθηηθνί ειεγθηέο ζα εθδίδνπλ «Έθζεζε 

Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο».  

 

Ο έιεγρνο γηα ηελ ρξήζε 2016 είλαη αθφκα ζε εμέιημε, ελψ γηα ηα έηε 2011-2015 εθδφζεθε θνξνινγηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο επηθχιαμε. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Φφξνο ηξέρνπζαο ρξήζεσο - (6.100) 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο ρξήζεο  17.575  2.870 

Φόξνη 17.575 (3.230) 

(Εεκηέο) / Κέξδε πξν θόξσλ (2.163)  21.723  

πληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο 29% 29% 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 627 (6.300) 

Δμνδα κε εθπεζηέα (3.000) (865) 

Γηαθνξέο ΓΠΥΑ (2.336) (3.493) 

Λνηπέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 13.943 (501) 

Φφξνο θνξνινγηθα αλαγλσξηδφκελσλ δεκηψλ 6.656 - 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο ιφγσ αιιαγήο θνξ. ζπληειεζηή -  5.790  

Φφξνο αλαγλσξηδφκελσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ PSI  1.685  2.139  

Φόξνη 17.575 (3.230) 

 

 

16. ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

Σα Δλζψκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2015 

αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

      
2016 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Γήπεδα 

& 

Οηθόπεδα Κηίξηα 

Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

Έπηπια θαη 

Λνηπόο 

Δμνπιηζκνο 

Βειηηώζεηο ζε 

Μηζζ.Αθίλεηα 

Σξίησλ 

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό Καηαζθεπή ύλνιν 

Έλαξμε               

Αμία θηήζεο 32.906 49.383 348 12.829 226 18.129 113.821 

σξεπκέλεο 

 απνζβέζεηο θαη 

 απνκείσζε (27.581) (37.252) (263) (12.422) (226) (18.129) (95.873) 

Αλαπόζβεζηε Αμία  

θηήζεο  01/01/2016 5.325 12.131 86 407 - - 17.949 

Πιένλ:              

Αγνξέο - - - 51 - - 51 

Πσιήζεηο & 

 δηαγξαθέο - - (5) (129) - - (134) 

Μείνλ:         

Απνζβέζεηο 

ρξήζεσο - (413) (17) (223) - - (653) 

Απνζβέζεηο 

 πσιεζέλησλ - - - 93  - - 93  

Αιιαγή θαηεγνξίαο 

 απφ επελδπηηθά 

 αθίλεηα 2.977  6.937   - -  - - 9.914  

Αλαπόζβεζηε αμία 

θηήζεο 31/12/2016 8.302 18.655 64 199 - - 27.221 
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2015 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Γήπεδα 

& 

Οηθόπεδα Κηίξηα 

Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

Έπηπια θαη 

Λνηπόο 

Δμνπιηζκνο 

Βειηηώζεηο ζε 

Μηζζ.Αθίλεηα 

Σξίησλ 

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό Καηαζθεπή ύλνιν 

Έλαξμε               

Αμία θηήζεο 32.906 49.383 369 12.768 226 18.129 113.781 

σξεπκέλε 

ο απνζβέζεηο θαη 

 απνκείσζε (27.196) (36.482) (245) (12.080) (226) (18.129) (94.358) 

Αλαπόζβεζηε Αμία 

θηήζεο  01/01/2015 5.710 12.901 124 688 - - 19.423 

Πιένλ:              

Αγνξέο - - 8 61 - - 69 

Πσιήζεηο & 

 δηαγξαθέο - - (29) (15) - - (44) 

Μείνλ:         

Απνζβέζεηο 

 ρξήζεσο - (284) (18)  (342) - - (644) 

Απνζβέζεηο 

 πσιεζέλησλ - - - 15 - - 15 

Απνκείσζε ρξήζεσο (385) (486) - - - - (871) 

Αλαπόζβεζηε αμία 

θηήζεο 31/12/2015 5.325 12.131 86 407 - - 17.949 

 
Ζ αλάιπζε ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2015 

εκθαλίδεηαη ζηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ κεηά απφ ηελ κεηαθνξά ζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα ην 

επελδπηηθφ κέξνο ηνπ Αθηλήηνπ ηεο Λεσθ. πγγξνχ 173 αμίαο Δπξψ 9.914 ρηι. Ζ ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ αθηλήησλ έγηλε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 κε βάζε ηελ έθζεζε αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή ηεο εηαηξείαο 

American Appraisal. Ζ εθηίκεζε ησλ αθηλήησλ έιαβε ρψξα αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο 

ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη απνηηκήζεθαλ κε ηηο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο αγνξάο θαη πξνζέγγηζεο πξνζφδνπ. Ο 

δηαρσξηζκφο ησλ αμηψλ νηθνπεδηθνχ ζθέινπο έγηλε κε ηελ κέζνδν αμηνπνίεζεο. Σν πνζφ ηεο αλαπξνζαξκνγήο 

αλήιζε ζε Δπξψ 871, ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 2015.     

 

        

ΔΤΛΟΓΖ 

ΑΞΗΑ 

ΔΤΛΟΓΖ 

ΑΞΗΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

Α/Α ΠΟΛΖ ΟΓΟ – ΑΡΗΘ. Σ.Μ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

       31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016   

            

1 Αζήλα Λεσθ.πγγξνχ  173  18.871 18.655 8.302 26.957 
πγθξφηεκα 2 πνιπφξνθσλ 

θηηξίσλ 

    ΤΝΟΛΟ    18.655 8.302 26.957   

 

 

        

ΔΤΛΟΓΖ 

ΑΞΗΑ 

ΔΤΛΟΓΖ 

ΑΞΗΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

Α/Α ΠΟΛΖ ΟΓΟ – ΑΡΗΘ. Σ.Μ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

       31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015   

            

1 Αζήλα Λεσθ.πγγξνχ  173  18.871 12.131 5.325 17.456 
πγθξφηεκα 2 πνιπφξνθσλ 

θηηξίσλ 

    ΤΝΟΛΟ    12.131 5.325 17.456   

 

 

17. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ 

 

Σα Δπελδπηηθά Αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2015 αλαιχνληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο: 
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  2016 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Γήπεδα & 

Οηθόπεδα Κηίξηα ύλνιν 

Έλαξμε 

  
  

Αμία έλαξμεο 2.977 6.937 9.914 

Αλαπόζβεζηε Αμία θηήζεο  01/01/2016 2.977 6.937 9.914 

Μείνλ:     

Αιιαγή θαηεγνξίαο ζε Δλζψκαηα 

 Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Αθίλεηα (2.977) (6.937) (9.914) 

Αλαπόζβεζηε αμία θηήζεο 31/12/2016 - - - 

 

  2015 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Γήπεδα & 

Οηθόπεδα Κηίξηα ύλνιν 

Έλαξμε 

  
  

Αμία έλαξμεο 3.193 7.214 10.407 

Αλαπόζβεζηε Αμία θηήζεο  01/01/2015 3.193 7.214 10.407 

Μείνλ: 

  

  

Μεηαβνιή εχινγεο αμίαο  (216) (277) (493) 

Αλαπόζβεζηε αμία θηήζεο 31/12/2015 2.977 6.937 9.914 

 

Οη Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα αθνξνχλ ηα κε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα, ηα νπνία θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ 

απνθφκηζε εζφδσλ κέζσ κηζζσκάησλ θαζψο επίζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ θεθαιαίσλ. Σα έζνδα απφ 

ελνίθηα αλήιζαλ γηα ηελ ρξήζε 2016 ζε Δπξψ 349 έλαληη Δπξψ 601 γηα ηελ ρξήζε 2015 γηα ην δηάζηεκα πνπ ηα 

αθίλεηα εηαλ ζε ελνηθίαζε. Απφ ηελ 1 Απγνχζηνπ 2016, βάζε ησλ νδεγηψλ ηνπ ΓΛΠ 40, ην ζπλνιν ησλ 

επελδπηηθψλ αθηλήησλ κεηαθέξζεθε ζηελ θαηεγνξία ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ιφγσ ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ γηα 

ηελ ππαγσγή ζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα. 

 

 

18. ΑΫΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Λνγηζκηθφ 307 587 

ύλνιν 307 587 

 

Οη θηλήζεηο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 

2015 αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Έλαξμε 

 

  
Αμία θηήζεο 28.915 28.650 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε (28.328) (27.880) 

Αλαπόζβεζηε Αμία θηήζεο 01/01 587 770 

Πιένλ: 

  Αγνξέο 511 265 

Μείνλ: 

  Απνζβέζεηο ρξήζεσο (791) (448) 

Αλαπόζβεζηε αμία θηήζεο 31/12 307 587 
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19. ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΠΟΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Πξνκήζεηεο & άιια έμνδα παξαγσγήο επνκέλσλ ρξήζεσλ 

 (D.A.C.) Εσήο 2.058 4.177 

Πξνκήζεηεο & άιια έμνδα παξαγσγήο επνκέλσλ ρξήζεσλ 

 (D.A.C.) Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήηνπ 2.177 2.057 

Πξνκήζεηεο & άιια έμνδα παξαγσγήο επνκέλσλ ρξήζεσλ 

 (D.A.C.) Λνηπψλ Κιάδσλ 3.428 3.874 

ύλνιν 7.663 10.108 

 

20. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΦΟΡΟ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 173 61 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 3.735 2.885 

Απαίηεζε απφ ην Γηαζέζηκν πξνο πψιεζε ραξηνθπιάθην 826 - 

Απαίηεζε απφ ραξηνθπιάθην ζε εχινγε αμία κέζσ 

 απνηειεζκάησλ 
- 1.149 

Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 790 1.226 

Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο      

- εξγαδνκέλσλ 1.467 1.467 

- ινηπέο επηδηθίεο  899 899 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 218 165 

Φνξνινγηθέο δεκηέο γηα ζπκςεθηζκφ 6.656 - 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 17.748 9.541 

Εεκηέο απφ PSI - Buy Back 53.402 51.717 

Μείνλ : 

 Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή Τπνρξεσζε 
(20) (20) 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή Τπνρξεσζε απφ ην δηαζέζηκν πξνο 

 πψιεζε ραξηνθπιάθην  
(126) - 

ύλνιν 85.768 69.090 

 

Ζ θίλεζε ηνπ Αλαβαιιφκελνπ Φφξνπ έρεη σο εμήο: 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Τπφινηπν αξρήο 69.090 63.751 

Δπίδξαζε ζην απνηέιεζκα 17.575  2.870  

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα (897)  2.469  

Τπόινηπν Σέινπο 85.768 69.090 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ Αλαβαιιφκελνπ Φφξνπ  ε νπνία επεξέαζε ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο έρεη σο εμήο: 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Αλαπξνζαξκνγή αμία άπισλ παγίσλ 113  

Αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ παγίσλ 2.013  24 

Αλαπξνζαξκνγή αμίαο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα (1.162) (1.907) 

Απαίηεζε απφ Γηαζέζηκν πξνο πψιεζε ραξηνθπιάθην 1.780  

Απαίηεζε απφ ραξηνθπιάθην ζε εχινγε αμία κέζσ 

 απνηειεζκάησλ (1.149)  1.149  

πληαμηνδνηηθέο θαη άιιεο παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

 ππεξεζία (619) (165) 

Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο  -  1.065  

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο - (2.997) 

Αζθαιηζηηθεο πξνβιεςεηο  8.207  982  

Φνξνινγηθέο δεκηέο γηα ζπκςεθηζκφ 6.656 - 

Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί 53  165  

Αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα απνκείσζε νκνιφγσλ  1.683  4.554  

Αλαβαιιόκελνο Φόξνο 17.575 2.870 
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χκθσλα κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Φεβξνπάξην 2012, νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ δηθαηνχληαη λα εθπέζνπλ θνξνινγηθά ηελ δεκηά πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ αληαιιαγή απηή (ρξεσζηηθή δηαθνξά, δειαδή δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο ησλ παιαηψλ 

νκνιφγσλ θαη νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θαηλνχξγησλ νκνιφγσλ) θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ησλ λέσλ νκνιφγσλ θαη 

αλεμάξηεηα κε ηελ πεξίνδν δηαθξάηεζήο ηνπο. Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ηελ πηζαλφηεηα θνξνινγηθψλ θεξδψλ, ην 

πνζφ θαζψο θαη ηνλ αλακελφκελν ρξνληθφ νξίδνληα γηα ηελ αληηζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κε βάζε ην λέν 

επηρεηξεκαηηθφ πιάλν κε δεδνκέλν ηελ επηθείκελε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ERGΟ ζηελ Διιάδα. 

 

21. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΓΗΑΚΡΑΣΟΤΜΔΝΑ Χ ΣΖ ΛΖΞΖ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  2016 2015 

 
Λνγηζηηθή 

αμία 

Λνγηζηηθή 

αμία 

1. Κξαηηθά Οκφινγα (ΟΔΓ)    

α) ηαζεξνχ επηηνθίνπ (FXD)  - 23.877 

ύλνιν  - 23.877 

 

ηηο 27 Ηνχιηνπ 2016 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δηαθξαηνχκελα σο ηε 

ιήμε θαη ηα λέα επελδπηηθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζαλ Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Σν 

θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ησλ νκνιφγσλ απηψλ αλήιζε ζε Δπξψ 6.550. 

22. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ 
2016 2015 

Δύινγε Αμία Δύινγε Αμία 

ΟΜΟΛΟΓΑ     

Κξαηηθά - Eζσηεξηθνχ - 6.614 

Κξαηηθά - Δμσηεξηθνχ 348.077 - 

Δηαηξηθά - Δμσηεξηθνχ 22.785 - 

πλνιό Οκνιόγσλ 370.862 6.614 

ΜΔΣΟΥΔ     

Με Δηζεγκέλεο - Δζσηεξηθνχ  276 276 

ύλνιν Μεηνρώλ  276 276 

ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ     

Α.Κ. - Δμσηεξηθνχ 15.029 - 

Α.Κ. - Δζσηεξηθνχ 1.855 89.842 

ύλνιν Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ 16.884 89.842 

ΔΝΣΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ     

Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ - 208.912 

πλνιν 388.022 305.644 

 

Οη κε εηζεγκέλεο κεηνρέο αλσηέξσ αθνξνχλ ην 15% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Total Care Network 

θαη ην 10% ηεο ππν εθθαζάξηζε εηαηξείαο Audatex AΔ. ηελ Δηαηξεία δελ έρεη παξαζρεζεί θακία εγγχεζε σο πξνο 

ηηο άλσ εηαηξείεο.   

 

23. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΣΖΝ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ ΜΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη εηζεγκέλεο κεηνρέο εζσηεξηθνχ. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2016 έιαβαλ ρψξα νη 

πσιήζεηο φισλ ησλ κεηνρψλ θαη κείσζαλ ην πνζφ ησλ εζφδσλ επελδχζεσλ θαηά Δπξψ 715, δεκηά (2015: Δπξψ 

2.954 δεκηά). 
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  ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  31/12/16 

Τπόινηπν αξρήο  6.589 

Αγνξέο 593 

Πσιήζεηο  -6.467 

(Εεκηέο) ζηα απνηειέζκαηα (εκ. 10) -2.616 

Κέξδε ζηα απνηειέζκαηα (εκ 10) 1.901 

Τπόινηπό 31/12/2016 - 

 

24. ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ (UNIT LINKED) 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Unit Linked 12.560 13.178 

ύλνιν 12.560 13.178 

 

Σν πνζφ ησλ Δπξψ 12.560 απνηειείηαη απφ επελδχζεηο ζε Οκφινγα, Ακνηβαία Κεθάιαηα θαη Πξνζεζκηαθέο 

Καηαζέζεηο. Πίλαθαο θίλεζεο ησλ Unit Linked απνζεκάησλ πεξηέρεηαη ζηελ ζεκείσζε 32. 

 

25. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Γάλεηα ζην πξνζσπηθφ 2.995 3.425 

Γάλεηα ζε αζθαιηζκέλνπο Εσήο 688 802 

ύλνιν 3.683 4.227 

 

26. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΑΦΑΛΗΣΡΑ 

 

Οη Απαηηήζεηο απφ Αζθάιηζηξα αθνξνχλ απαηηήζεηο απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ εθδφζεθαλ έσο ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο απηψλ ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη παξακέλνπλ αλείζπξαθηα. 

 

Σν ππφινηπν ησλ Απαηηήζεσλ απηψλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Απαηηήζεηο απφ ρξεψζηεο αζθαιίζηξσλ 26.235 39.408 

Μείνλ: Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ (17.907) (16.321) 

ύλνιν 8.328 23.087 

 

Ζ ρξνλναλάιπζε ησλ Απαηηήζεσλ απφ αζθάιηζηξα έρεη σο εμήο: 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

κε ιήμαληα εψο έλα 6κελν 7.417 10.192 

6κήλεο έσο 1 έηνο  984 4.063 

άλσ ηνπ 1 έηνπο 17.834 25.153 

ύλνιν 26.235 39.408 

 

27. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΔ  

 

Οη Απαηηήζεηο απφ Αληαζθαιηζηέο αθνξνχλ ζπκκεηνρή ησλ αληαζθαιηζηψλ ζηηο εθθξεκείο απνδεκηψζεηο θαη ζηηο 

ινηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ αλάιεςε απφ κέξνπο ηνπο ηνπ αληαζθαιηδφκελνπ θηλδχλνπ. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Απαηηήζεηο απφ ζπκκεηνρή αληαζθαιηζηψλ ζηηο εθθξεκείο  

 Απνδεκηψζεηο 46.362 36.824 

Απαηηήζεηο απφ ζπκκεηνρή αληαζθαιηζηψλ ζηηο ινηπέο  

 Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 6.098 8.305 

Λνηπεο απαηηήζεηο -  2.491  

ύλνιν 52.460 47.620 
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28. ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιή θφξνπ 6.205 3.336 

Λνηπέο επίδηθεο απαηηήζεηο 1.370 1.363 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζκέλνπο 56 80 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 1.281 1.107 

Λνηπά  277 1.728 

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (1.949) (1.588) 

ύλνιν 7.240 6.026 

 

29. ΣΑΜΔΗΟ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Σακείν 75 185 

Σακείν 75 185 

Καηαζέζεηο φςεσο 4.205 4.478 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ 37.192 49.044 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο ζε μέλν λφκηζκα - 1.833 

Καηαζέζεηο 41.398 55.355 

Λνηπά  (εγγπεηηθέο) 243 315 

ύλνιν  41.716 55.855 

 

Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. 

 

 

30. ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΚΡΑΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ 

 

ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 2014, ηεο νπνίαο κνλαδηθφο κέηνρνο ήηαλ ε 

Σξάπεδα Πεηξαηψο, απνθαζίζηεθε ε κεηαβίβαζε φισλ ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο, πιελ ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

βξίζθεηαη επί ηεο Λ.πγγξνχ 173, Νέα κχξλε ζην νπνίν ζηεγάδνληαη νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηεο, ζηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο ΑΔ έλαληη ηνπ πνζνχ ίζνπ κε ηελ ινγηζηηθή ηνπο αμία, φπσο εκθαλίδνηαλ απηή ζηηο ηξηκεληαίεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Μαξηίνπ ηνπ 2014, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ 16.291. Οη αλσηέξσ πσιήζεηο 

αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο νινθιεξσζεθαλ εληφο ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2016 έλαληη πνζνχ Δπξψ 16.291. 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - 16.291 

ύλνιν - 16.291 
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Αθνινπζεί πίλαθαο αλάιπζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο 

Γηαθξαηνχκελσλ πξνο Πψιεζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015. 

  

         ΑΞΗΑ  ΑΞΗΑ 
 ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΑ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

Α/Α ΠΟΛΖ ΟΓΟ - ΑΡΗΘΜΟ Σ.Μ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

         
  

  

1 Αζήλα Λεσθ.πγγξνχ  4  709 657 299 956 5φξνθε νηθνδνκή 

2 Πεηξαηάο 34νπ πληάγκαηνο 25  235 209 38 247 5νο φξνθνο 

3 Θεζ/λίθε Σζηκηζθή 33  387 317 555 872 3νο φξνθνο 

4 Θεζ/λίθε Σζηκηζθή 33  387 57 555 612 4νο φξνθνο 

5 Θεζ/λίθε Μεηξνπφιεσο 110  416 365 165 530 4νο φξνθνο 

6 Θεζ/λίθε 
Πιαηεία Γεκνθξαηίαο 1 - 
Μνλαζηεξίνπ 

337 450 169 619 4νο φξνθνο - Τπφγεην 

7 Πάηξα Κνινθνηξψλε 8  360 126 202 328 1νο - 2νο φξνθνο 

8 Πάηξα Κνινθνηξψλε 8  92 18 52 70 4νο φξνθνο 

9 Λάξηζα Παπαλαζηαζίνπ 72 336 186 202 388 5νο φξνθνο 

10 Ζξάθιεην 
Πιαηεία Διεπζεξίαο 29Α - Μέγαξν 

Νηνξε 
288 96 354 450 5νο φξνθνο 

11 Ζξάθιεην Λεσθ.Γεκνθξαηίαο 3 494 270 111 381 
Ηζφγεην - Α'ππφγεην - 
Β'ππφγεην 

12 Ησάλληλα Ν.Εέξβα 24  334 275 215 490 1νο - 2νο - 3νο φξνθνο 

13 Αιεμ/πνιε Β.Γεσξγίνπ 264 171 89 98 187 2νο φξνθνο 

14 Καβάια Μεηξνπφιεσο 8  186 155 104 259 1νο φξνθνο 

15 Καξδίηζα Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 25  201 74 74 148 4νο φξνθνο 

16 Αγξίλην Ζιία Ζιίνπ 10  141 77 26 103 4νο φξνθνο - δψκα 

17 Ρίν Οδνο Υαξαιακπνπνχινπ  2.557 0 363 363 
Οηθφπεδν (Δθηφο 

ζρεδίνπ) 

18 εηεία Αγ.ππξίδσλνο - Πνιηζζνπ εηείαο  7.038 0 28 28 Αγξνηεκάρην 

    ΤΝΟΛΟ    3.421 3.610 7.031   

        
        ΑΞΗΑ ΑΞΗΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΑ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

Α/Α ΠΟΛΖ ΟΓΟ - ΑΡΗΘΜΟ Σ.Μ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

    
        

1 Αζήλα Λεσθ.πγγξνχ 163 3.577 3.842 1.851 5.693 5φξνθε νηθνδνκή 

2 Αζήλα Φηιειιήλσλ 1 748 795 700 1.495 
Γξαθεία  4νο - 5νο 

φξνθνο 

3 Αζήλα Δξκνχ 2 703 841 451 1.292 Γξαθεία  3νο φξνθνο 

4 Θεζ/λίθε 
Πιαηεία Γεκνθξαηίαο 1 - 

Μνλαζηεξίνπ 
65 96 34 130 5νο Οξνθνο - Β' Τπφγεην 

5 Ζξάθιεην Γηαλληηζψλ 2 (Πιαηεία Κνξλάξνπ) 132 123 31 154 4νο φξνθνο 

6 Κηάην Κιεηζζέλνπο 24 292 100 86 186 Ηζφγεην, 1νο φξνθνο 

7 Αγξίλην Ζιία Ζιίνπ 10 322 232 78 310 4νο φξνθνο 

    ΤΝΟΛΟ    6.029 3.231 9.260   

    ΤΝΟΛΟ    9.450 6.841 16.291   

 

 

31. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΑ ΤΜΒΟΛΑΗΑ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

πκβφιαηα γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ Εσήο ζπλδεκέλσλ 

κε επελδχζεηο πνπ δελ έρνπλ αζθαιηζηηθφ θίλδπλν (Unit 

Linked) 12.560  13.178  

Υξεκαηννηθνλνκηθα ζπκβφιαηα απφ ινγαξηαζκνχο 

δηαρείξηζεο ζπκβνιαίσλ (DAF) 16.714  17.361  

ύλνιν 29.274  30.539  
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32. ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

 

 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 

ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΕΧΖ          
Μαζεκαηηθά Απνζεκαηηθά αζθαιεηψλ δσήο 181.263 159.228 181.263 159.228 -  -  

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο κε δνπιεπκέλσλ 

αζθαιίζηξσλ αζθαιίζεσλ Εσήο 5.795 5.845 5.795 5.845 -  -  

Πξνβιέςεηο γηα ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη επηζηξνθή 

αζθαιίζηξσλ αζθαιίζεσλ Εσήο 3.692 4.638 3.692 4.638 -  -  

Δθθξεκείο απνδεκηψζεηο αζθαιίζεσλ Εσήο 17.366 15.473 14.490 12.795 2.876 2.678 

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο - 2.945 - 2.945 -  -  

ύλνιν απνζεκάησλ Εσήο 208.116 188.129 205.240 185.451 2.876 2.678 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ             

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο κε δνπιεπκέλσλ 

αζθαιίζηξσλ  12.626 12.841 12.626 12.841 - - 

Δθθξεκείο απνδεκηψζεηο 129.070 126.419 129.069 126.412 1 7 

ύλνιν απνζεκάησλ Αζηηθήο Δπζ. Απηνθηλήηνπ 141.696 139.260 141.695 139.253 1 7 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΛΟΗΠΧΝ ΚΛΑΓΧΝ             

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο κε δνπιεπκέλσλ 

αζθαιίζηξσλ  19.786 23.717 13.688 15.066 6.098 8.651 

Δθθξεκείο απνδεκηψζεηο  75.323 66.203 31.838 28.502 43.485 37.701 

ύλνιν απνζεκάησλ ινηπώλ θιάδσλ αζθαιίζεσλ 95.109 89.920 45.526 43.568 49.583 46.352 

Υξεκαηνηθνλνκηθά ζπκβφιαηα απφ Λνγαξηαζκνχο 

Γηαρείξηζεο Κεθαιαίνπ 16.714 17.361 16.714 17.361 -  -  

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζπκβφιαηα  φπνπ ν θίλδπλνο 

αλήθεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο (Unit Linked) 12.560 13.178 12.560 13.178 -  -  

ύλνιν ππνρξεώζεσλ από επελδπηηθά 

αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα  29.274 30.539 29.274 30.539 -  -  

ύλνιν αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ 474.195 447.848 421.735 398.811 52.460 49.037 

 

ΚΗΝΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

 

 2016 2015 

Κίλεζε Μαζεκαηηθώλ απνζεκάησλ Εσήο    

Τπόινηπν Αζθαιηζηηθώλ Απνζεκάησλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο 159.228  168.366  

Καζαξά αζθάιηζηξα (1) 12.303  7.957  

Πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο (2) (19.693) (17.755) 

Πηζησζέλ ηερληθφ επηηφθην  4.638  4.904  

Λνηπέο Κηλήζεηο (3) 24.787  (4.244) 

Τπόινηπν Αζθαιηζηηθώλ Απνζεκάησλ θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 181.263  159.228  

 

(1) Ωο θαζαξά αζθάιηζηξα λννχληαη ηα εηήζηα θαζαξά αζθάιηζηξα ησλ ελ ηζρχ ζπκβνιαίσλ.  

 

(2)  Πεξηιακβάλεη ιήμεηο, εμαγνξέο, ζαλάηνπο. 

 

(3) Πεξηιακβάλεη πηζηψζεηο / επαπμήζεηο απνζεκάησλ ιφγσ εζφδσλ επελδχζεσλ, ρξεψζεηο γηα δηαρεηξηζηηθά 

έμνδα, γηα έμνδα πξφζθηεζεο θαη ρξεψζεηο θφζηνπο θάιπςεο ζαλάηνπ, δηαθνξέο κεηαμχ πνζψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ 

γηα απνδεκηψζεηο θαη απνζεκάησλ πνπ απειεπζεξψζεθαλ, δηαθνξέο απνζεκάησλ πνπ απειεπζεξψζεθαλ ιφγσ 

αθπξψζεσλ θαζψο θαη ινηπέο κεηαβνιέο απνζεκάησλ πνπ πξνήξζε απφ ην ηεζη επάξθεηαο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 

4.  



ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016 

 

53 

 

Κίλεζε αζθαιηζηηθώλ απνζεκάησλ Unit Linked 2016 2015 

Τπόινηπν Αζθαιηζηηθώλ Απνζεκάησλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο 13.178  13.643  

Δπηπξφζζεηεο Τπνρξεψζεηο θαη κεηαβνιέο ρξήζεο  2.052  1.003  

Απειεπζέξσζε απνζέκαηνο γηα ζαλάηνπο, ιεμεηο, εμαγνξέο, αθπξψζεηο 

θ.ι.π. (2.076) (2.707) 

Λνηπέο Κηλήζεηο (594) 1.238  

Τπόινηπν Αζθαιηζηηθώλ Απνζεκάησλ θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 12.560  13.178  

 

Κίλεζε Δθθξεκώλ Απνδεκηώζεσλ Αζηηθήο Δπζύλεο Απηνθηλήησλ 

  2016 

Δθθξεκείο Απνδεκηψζεηο 2015 126.419  

Γεισζείζεο Απνδεκηψζεηο 2016 22.485  

Πιεξσκέο 2016 (6.693) 

Πιεξσκέο πξνεγνπκέλσλ εηψλ  (12.215) 

IBNR 14.518  

Δμέιημε εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ  (15.444) 

Τπόινηπν Αζθαιηζηηθώλ Απνζεκάησλ θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 129.070  

  2015 

Δθθξεκείο Απνδεκηψζεηο 2014 144.639  

Γεισζείζεο Απνδεκηψζεηο 2015 20.842  

Πιεξσκέο 2015 (6.343) 

Πιεξσκέο πξνεγνπκέλσλ εηψλ  (20.319) 

IBNR 12.957  

Δμέιημε εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ  (25.357) 

Τπόινηπν Αζθαιηζηηθώλ Απνζεκάησλ θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 126.419  

 

Κίλεζε Δθθξεκώλ Απνδεκηώζεσλ Λνηπώλ Κιάδσλ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  2016 

Δθθξεκείο Απνδεκηψζεηο 2015 66.203  

Γεισζείζεο Απνδεκηψζεηο 2016 5.896  

Πιεξσκέο 2016 (4.907) 

Πιεξσκέο πξνεγνπκέλσλ εηψλ  (3.492) 

IBNR / Δκκεζα Έμνδα Γηαθαλνληζκνχ 10.101  

Δμέιημε εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ  1.522  

Τπόινηπν Αζθαιηζηηθώλ Απνζεκάησλ θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 75.323  

  2015 

Δθθξεκείο Απνδεκηψζεηο 2014 57.397  

Γεισζείζεο Απνδεκηψζεηο 2015 15.590  

Πιεξσκέο 2015 (7.178) 

Πιεξσκέο πξνεγνπκέλσλ εηψλ  (6.343) 

IBNR / Δκκεζα Έμνδα Γηαθαλνληζκνχ 5.617  

Δμέιημε εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ  1.120  

Τπόινηπν Αζθαιηζηηθώλ Απνζεκάησλ θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 66.203  

 

εκεηψλνπκε φηη ζηηο εθθξεκείο απνδεκηψζεηο Αζηηθήο Δπζχλεο Ηαηξψλ, έρεη ζπκπεξηιεθζεί πξφβιεςε χςνπο 

Δπξψ 334, πνπ αθνξά ζε δεκηέο πνπ αλαγγέιζεθαλ εθηφο ηεο πεξηφδνπ αζθάιηζεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ 

ζπκβνιαίσλ αιιά είραλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηελ πεξίνδν αζθάιηζεο. Οη ηαηξνί έρνπλ θηλεζεί δηθαζηηθά 

ηζρπξηδφκελνη φηη ν φξνο “claims made” πξέπεη λα ζεσξεζεί θαηαρξεζηηθφο. ε πεξίπησζε επδνθίκεζεο ησλ 
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δηθαζηηθψλ αγσγψλ, ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο δε κπνξεί λα μεπεξάζεη ην χςνο ηνπ αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ ην 

νπνίν ζπλνιηθά αλέξρεηαη ζε Δπξψ 7.468. Θεσξνχκε φηη νη αγσγέο δε ζα επδνθηκήζνπλ. 

 

33.  ΠΑΡΟΥΔ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 

  Οη παξνρέο ζην πξνζσπηθφ πξνέξρνληαη απφ πξνγξάκκαηα πξνθαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Τπνρξέσζε ζηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο     

Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε (Ν. 2112/1920) 2.724 4.226 

ύλνιν Τπνρξέσζεο 2.724 4.226 

 

Κίλεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ηνπ Ν. 2112/1920 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Παξνχζα αμία δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 2.724 4.226 

Τπνρξέσζε ζηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο 2.724 4.226 

Δπηβάξπλζε ζηα απνηειέζκαηα     

Κφζηνο ππεξεζίαο 119 50 

Δπίδξαζε πεξηθνπήο / Γηαθαλνληζκνχ / Σεξκαηηθέο παξνρέο - 9 

Σφθνη-έμνδα 46 41 

ύλνιν επηβάξπλζεο 165 100 

Δπηβάξπλζε ζηελ Καζαξή Θέζε     

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο)  630  (218) 

ύλνιν επηβάξπλζεο 630  (218) 

Μεηαβνιή γηα ηε ρξήζε     

Τπφινηπν έλαξμεο 4.226 5.595 

Μεηαβνιή ρξήζεο 795 (118) 

Απνδεκηψζεηο πνπ πιεξψζεθαλ (2.298) (1.251) 

ύλνιν 2.724 4.226 

 

Ζ αλαινγηζηηθή κειέηε επαλεμεηάδεηαη θάζε έηνο. Οη βαζηθέο παξαδνρέο / ππνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ 

δηελεξγήζεθε ε παξαπάλσ αλαινγηζηηθή κειέηε γηα ηελ παξνχζα ρξήζε έρνπλ σο εμήο: 

 

ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ – Τπνζέζεηο θαη παξαδνρέο  2016 2015 

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο 1,70% 2,50% 

Πνζνζηφ κειινληηθήο αχμεζεο κηζζψλ - ζπληάμεσλ 2,50% 1,75% 

Αλακελφκελε κέζε δηάξθεηα δσήο ππαιιήισλ   17,73 12,17 

 
Ζ εθηίκεζε ησλ αλσηέξσ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ην 2016 έγηλε απφ ηελ ERGO A.A.E. θαη γηα ην 2015 

απφ ηελ εηαηξεία ΑΟΝ Hewitt. 

 

Δπηπιένλ ε Δηαηξεία δηαηεξεί Οκαδηθφ ζπκβφιαην γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο, απφ ην νπνίν πξνβιέπνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ίδηα. Σν ζπκβφιαην έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, δηφηη ε ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο αλαθέξεηαη  κφλν ζηελ εηήζηα 

εηζθνξά ηεο θαη δελ ππάξρεη ππνρξέσζε γηα θάιπςε δηαθνξψλ απφ ηπρφλ ειιείςεηο ζηελ θαηαβνιή ησλ παξνρψλ. 

Σν πνζφ ηνπ απνζέκαηνο κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 αλέξρεηαη ζε Δπξψ  187,7 (2015: Δπξψ 61,2) θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο απφ ζπκβφιαηα δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ (DAF). H θαηαβνιή εηζθνξψλ ηεο 

Δηαηξείαο γηα ην 2016 αλήιζε ζε Δπξψ 719,8 (2015 : Δπξψ 719,8). 
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34. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟ ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΔ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Τπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο (ηξέρνληεο ινγαξηαζκνί) 5.993 2.062 

ύλνιν 5.993 2.062 

 

35. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Έμνδα πιεξσηέα θαη έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 1.210 825 

Πηζησηέο θαη πξνκεζεπηέο 3.379 3.402 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο θαη ηέιε (εθηφο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο) 8.462 7.240 

Οθεηιέο πξνο ην Γεκφζην θαη επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ 1.227 439 

ύλνιν 14.279 11.906 

 

36. ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο ππνζέζεηο εξγαδνκέλσλ 8.300 4.000 

Πξνβιέςεηο γηα ινηπέο επίδηθεο ππνζέζεηο 8.900 3.100 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 5.172 1.057 

ύλνιν 22.372 8.157 

 

Οη Πξνβιέςεηο γηα Λνηπέο Δπίδηθεο Τπνζέζεηο αθνξνχλ θπξίσο πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο ιφγσ θαηαγγειηψλ 

ζπκβάζεσλ πξαθηφξεπζεο πνζνχ Δπξψ 7,2 εθ. θαη ινηπψλ επίδηθσλ πνζνχ Δπξψ 1,7 εθ. ελψ νη ινηπέο πξνβιέςεηο 

αθνξνχλ πξφβιεςε πηζαλήο επηβνιήο θπξψζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ πνζνχ Δπξψ 5,2 εθ. (Βιέπε 

ζεκ. 43).  

 

37. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Αξηζκφο θνηλψλ κεηνρψλ 28.000.000 27.787.473 

Καηαβιεκέλν 42.000 41.681 

Μεηνρηθό θεθάιαην 42.000 41.681 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 51.967 171.967 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε κεηφρσλ ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2016 απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξείαο κε ηελ παξάιιειε κείσζε απηνχ δηά ηελ αληηθαηάζηαζεο ησλ 27.787.473 νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ 

νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 1,5 ε θάζε κία, νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζε έλα ηίηιν πνπ θαηέρεη ε κνλαδηθή Μέηνρνο 

ηεο Δηαηξείαο καο, κε 28.000.000 λέεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 1,5 ε θαζέ κία απφ απηέο. (Πξαθηηθφ Νν. 

62/ 12.10.2016) 

 

Ζ Δηαηξεία θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δελ θαηείρε ίδηεο κεηνρέο. 

 

38. ΛΟΗΠΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο αμίαο δηαζέζηκσλ πξνο  

 πψιεζε αμηφγξαθσλ 

(179) 18.077  

Απνζεκαηηθφ αλαβαιφκελεο θνξνινγίαο  αμίαο δηαζέζηκσλ 

 πξνο πψιεζε αμηφγξαθσλ 

(146) 934 

Απνζεκαηηθφ Αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19 (515) (67) 

Απνζεκαηηθά (840) 18.944  
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39. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ  

 
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο ηεο ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο, ηηο αζθαιίζεηο δσήο θαη 

ηηο αζθαιίζεηο θαηά Εεκηψλ. Οη αζθαιίζεηο θαηά δεκηψλ ρσξίδνληαη ζε εθκεηαιιεχζεηο Αζηηθήο Δπζχλεο 

Απηνθηλήησλ θαη Λνηπψλ Κιάδσλ θαηά Εεκηψλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ιακβάλεη θαη επηζεσξεί ζρεηηθέο 

αλαθνξέο ζε ηξηκεληαία βάζε ηνπιάρηζηνλ, πνπ πξνεηνηκάδνληαη απφ ην ηκήκα Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δηαηξείαο. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 

2016 

 
ΕΧΖ 

ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΛΟΗΠΟΗ 
ΤΝΟΛΟ 

 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΛΑΓΟΗ 

Μηθηά Αζθάιηζηξα 31.362  39.733  42.866  113.962  

Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα (1.117) (464) (15.257) (16.837) 

Γνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο παξαγσγήο (6.259) (7.627) (6.388) (20.274) 

Απνδεκηψζεηο αζθαιηζκέλσλ (35.602) (20.702) (7.441) (63.745) 

Δπηβάξπλζε απφ αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο (17.096) (2.444) (1.958) (21.498) 

Έζνδα επελδχζεσλ 22.572  13.543  9.029  45.145  

Κέξδε αλά εθκεηάιιεπζε (6.140) 22.040  20.852  36.752  

Λνηπά έζνδα 746  821  920  2.487  

Λεηηνπξγηθά έμνδα (12.421) (13.663) (15.319) (41.402) 

Κέξδε πξν θόξσλ (17.814) 9.198  6.453  (2.163) 

 

2015 

  
ΕΧΖ 

  

ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΛΟΗΠΟΗ 
ΤΝΟΛΟ 

    ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΛΑΓΟΗ 

Μηθηά Αζθάιηζηξα 31.199  39.132  51.675  122.006  

Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα (1.189) (526) (20.540) (22.255) 

Γνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο παξαγσγήο (4.615) (6.366) (6.214) (17.195) 

Απνδεκηψζεηο αζθαιηζκέλσλ (37.887) (26.576) (9.035) (73.498) 

Δπηβάξπλζε απφ αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 9.666  20.296  3.786  33.748  

Έζνδα επελδχζεσλ 2.038  1.289  832  4.159  

 Κέξδε αλά εθκεηάιιεπζε (789) 27.250  20.504  46.965  

Λνηπά έζνδα 778  893  1.210  2.882  

Λεηηνπξγηθά έμνδα (7.593) (8.718) (11.812) (28.123) 

Κέξδε πξν θόξσλ (7.604) 19.425  9.903  21.723  

 

 

40. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ ERGO International A.G. απφ ηηο 1 Απγνχζηνπ 2016 θαη θαηέρεη ην 100%  ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απηήο. Γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 Ηνπιίνπ 2016 ε Δηαξεία ειεγρφηαλ 

απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ε νπνία θαηείρε ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απηήο. 

  

πλεπψο, γηα ηελ Δηαηξεία ζπλδεκέλα κέξε ζεσξνχληαη ε κεηξηθή ηεο εηαηξεία ERGO International A.G. γηα ην 

δηάζηεκα 1 Απγνχζηνπ 2016 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ν φκηινο ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ.γηα ην δηάζηεκα 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 Ηνπιίνπ 2016, νη ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο θαη νη άιιεο εηαηξείεο ησλ δχν 

παξαπάλσ νκίισλ θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ Γ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 24. Οη ζπλαιιαγέο κε 

ζπλδεδεκέλα κέξε δηεμάγνληαη κε φξνπο αγνξάο. 
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Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεκέλα κέξε αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

2016 (01/08-31/12/2016) 

  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο Έζνδα Έμνδα 

Α ERGO International A.G. -  -  -  -  

Β 

Λνηπέο Δηαηξίεο Οκίινπ 

Munich Re -  (1.434) 1.014  (2.325) 

  ύλνιν -  (1.434) 1.014  (2.325) 

 

2016 (01/01-31/07/2016)  

  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο Έζνδα Έμνδα 

Α Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. 29.115  -  3.358  (516) 

Β 

Λνηπέο Δηαηξίεο Οκίινπ 

Πεηξαηψο 14  (384) 203  (2.407) 

  ύλνιν 29.129  (384) 3.561  (2.923) 

 

2015 

  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο Έζνδα Έμνδα 

Α Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. 50.706  -  17.729  (1.201) 

Β 

Λνηπέο Δηαηξίεο Οκίινπ 

Πεηξαηψο 31  (10.939) 320  (4.190) 

  ύλνιν 50.737  (10.939) 18.049  (5.391) 

 

 

Οη ζπλαιιαγέο κε κέιε ηνπ Γ.. θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ έρνπλ σο 

εμήο: 

 

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΜΔΛΖ Γ.. ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΑ ΣΔΛΔΥΖ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Ακνηβέο ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο  543 577 

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε  ηεο Γηνίθεζεο 2 3 

 

 

41. ΑΜΟΗΒΔ ΔΛΔΓΚΣΧΝ (Ν.3756/2009) 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2016 2015 

Σαθηηθφο Έιεγρνο (ρσξίο ΦΠΑ θαη έμνδα) 75 90 

 

42.  ΔΠΗΠΔΓΟ ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ 

 

Σν επίπεδν θεξεγγπφηεηαο ηεο Δηαηξείαο ππνινγίζζεθε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4364/2016 κε ηνλ νπνίν 

πξνζαξκφζζεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία ζηελ νδεγία 2009/138/ΔΚ (Φεξεγγπφηεηα ΗΗ) .  

 

(ε εθ. επξψ) 2016 2015 

Διάρηζηε Κεθαιαηαθή απαίηεζε (MCR) 28.8 29.8 

Δπηιέμηκα Ίδηα Κεθάιαηα γηα θάιπςε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ 86,5 99,7 

Γείθηεο  Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ (SCR) 126,3% 118,6% 

Γείθηεο  Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ (MCR) 264,9% 296,0% 
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Ζ Δηαηξεία γηα ην 2016 θαιχπηεη πιήξσο ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ κε ην SCR λα αλέξρεηαη 

ζην χςνο ησλ Δπξψ 68,5 εθ. . 

 

43.  ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΟΦΗΓΔΝΖ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

 

 ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ 

Ζ Δηαηξεία εκπιέθεηαη (ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελαγνκέλνπ θαη ηνπ ελάγνληνο) ζε δηάθνξεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

θαη δηαδηθαζίεο επί δηαηηεζίαο ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο εθθξεκείο 

δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη: 

Τπόζεζε Αηηνύκελν Πνζό Πξόβιεςε 

Δπηδηθίεο εξγαδνκέλσλ 8.274 8.300 

Τπφζεζε κε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ 5.281 5.057 

Λνηπέο Τπνζέζεηο 9.089 8.900 

 ύλνιν 22.644 22.257 

 

Ζ Γηνίθεζε θαζψο θαη ε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Δηαηξείαο εθηηκνχλ φηη φιεο νη εθθξεκείο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ε 

Δηαηξεία είλαη ελαγφκελε  αλακέλεηαη λα δηεπζεηεζνχλ ρσξίο λα επηθέξνπλ νπζηψδε κεηαβνιή ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ή ζηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο.  

 

 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2007. Γηα ηηο ηξείο ρξήζεηο 2008 έσο 2010 έρεη 

νινθιεξσζεί ν θνξνινγηθφο έιεγρνο θαη έρνπλ επηδνζεί ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2016 ηα πξνζσξηλά θχιινπ ειέγρνπ 

θαη αλακέλνληαη ηα νξηζηηθά. Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςεη πεξαηηέξσ επηβάξπλζε πιένλ ησλ ήδε 

ζρεκαηηζζέλησλ πξνβιέςεσλ.  

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 κέρξη 2016, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3842/2010 άξζξν 17 παξάγξαθνο 3 θαη ηελ ΠΟΛ 1159/2011 

πνπ έρνπλ ηζρχ γηα ηζνινγηζκνχο πνπ θιείλνπλ απφ 30 Ηνπλίνπ 2011 θαη κεηά, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο ή Διεγθηηθά γξαθεία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα 

ζην δεκφζην κεηξψν ηνπ Ν. 3693/2008 (ΦΔΚ 174 Α΄) ζα δηελεξγείηαη πιένλ απφ απηνχο.  Γηα ηα παξαπάλσ έηε 

(2011-2015) έρνπλ εθδνζεί Φνξνινγηθά Πηζηνπνηεηηθά ρσξίο επηθχιαμε. Ο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ  

έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ησλ πιαηζίσλ πνπ νξίδεη ν λφκνο.   

 

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ 

Γηα ην 2016 ε Δηαηξεία θαηέβαιε γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ην πνζφ  ησλ Δπξψ 445,5 (2015: Δπξψ 240,8), πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα. Ζ επί πιένλ επηβάξπλζε γηα ην 2016 νθείιεηαη ζηελ κεηαβίβαζε 

ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016 θαη ζηελ ελ ζπλερεία κίζζσζε απηψλ. 

Δληφο ηνπ 2017 ε Δηαηξεία κίζζσζε ζηε ζπγγελή εηαηξεία ERGO κέξνο ηνπ αθηλήηνπ ηεο επί ηεο Λ. πγγξνχ 173 

κε κεληαίν κίζζσκα Δπξψ 85,4. 

 

 ΔΓΓΤΖΔΗ 

Ζ Δηαηξεία ηελ 31.12.2016 έρεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 1.053 πνπ αθνξνχλ 

ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο γηα θάιπςε λέσλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζε δηάθνξεο εηαηξείεο. 

 

44. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 
 

ηηο 06/02/2017 (πξαθηηθφ Γ.. 598) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε νκφθσλα θαη ηελ 17/02/2017 ε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ (πξαθηηθφ Γ.. 63) ελέθξηλε ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηε δηαθνπή αλάιεςεο 

αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ Αζθαιίζεσλ Εεκηψλ, απφ ηελ “ΑΣΔ Αζθαιηζηηθή Α.Δ.” απφ 01/04/2017, ζην πιαίζην ηεο 

εμειηζζφκελεο απνξξφθεζήο ηεο απφ ηελ “ERGO Α.Α.Δ. Εεκηψλ”, κε ζθνπφ  ηελ αλάιεςή ηνπο απφ ηελ 

απνξξνθψζα εηαηξεία ζην πιαίζην ηεο αλαγθαίαο νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ζπλέλσζεο ησλ ππφ ζπγρψλεπζε 

εηαηξεηψλ (ΑΣΔ Αζθαιηζηηθή, ERGO Εσήο θαη ERGO Εεκηψλ) θαη ηεο πηνζέηεζεο θνηλψλ ζπζηεκάησλ, 

θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο λνκηθήο ζπγρψλεπζήο ηνπο. 

 

ηηο 02/5/2017 ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ ην Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Frank Arno Fehler θαη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 19/5/2017 (πξαθηηθφ Γ.. 604) απνθάζηζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 

παξ.2 ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ηε κε αληηθαηάζηαζή ηνπ. 
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ηηο 16/06/2017 (πξαθηηθφ Γ.. 606) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε  νκφθσλα  ην ζρέδην ζχκβαζεο 

ζπγρψλεπζεο δηά απνξξνθήζεσο ησλ εηαηξηψλ “AΓΡΟΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ Α.Δ.” θαη “ERGO Α.Α.Δ.ΕΩΖ”  

απφ ηελ εηαηξία “ERGO A.A.E. ΕΖΜΗΩΝ”, ην νπνίν θαηαξηίζζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 θ.λ. 

2190/1920, φπσο ηζρχεη. 

 

Σέινο, απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έσο ζήκεξα δελ έρεη ζπκβεί θάπνην 

άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο ην νπνίν ζα απαηηνχζε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο ή ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ ζε απηέο.  

 

Νέα κχξλε,  30 Ηνπλίνπ  2017 
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