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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία») 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Α. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Η Αγροτική Ασφαλιστική A.E. (η «Εταιρεία») ενοποιεί με την μέθοδο ολικής ενοποίησης την ΑΤΕ Insurance 

Romania S.A. με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας.

•  Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη Ευρώ 31,9 εκ. για τη χρήση 2012, έναντι 

ζημιών Ευρώ 266,1 εκ. της αντιστοίχου περυσινής περιόδου.

•  Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 2012 ανήλθε σε Ευρώ 5,1 εκ. και οι λοιποί φόροι Ευρώ 0,3 εκ. διαμορ-

φώνοντας τα τελικά αποτελέσματα μετά φόρων σε κέρδη Ευρώ 26,5 εκ. έναντι ζημιών Ευρώ -235,3 εκ. 

της προηγουμένης χρήσης 2011.

Η ζημιά κατά την χρήση 2011 οφείλεται κατά κύριο λόγο σε σημαντικές απομειώσεις συνολικού ύψους Ευρώ 

310 εκ. που αναγνωρίστηκαν κατά την χρήση 2011 και αφορούσαν κατά κύριο λόγο απομείωση ύψους 

Ευρώ 284 εκ. της λογιστικής αξίας των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, ως αποτέλεσμα της αναδρομικής 

αναγνώρισης των συνεπειών του προγράμματος ανταλλαγής Ομολόγων (PSI), αλλά και απομείωση μέσω 

των αποτελεσμάτων της αξίας μετοχών και Αμοιβαίων Κεφαλαίων του AFS χαρτοφυλακίου κατά ποσό ύψους 

Ευρώ 17 εκ. 

Αντίθετα, τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 έχουν επιβαρυνθεί με τις ακόλουθες απομειώσεις:

•  Επιβάρυνση ύψους Ευρώ 0,7 εκ. αφορά την απομείωση μετοχών και Αμοιβαίων Κεφαλαίων που ήταν 

ενταγμένα στο χαρτοφυλάκιο της κατηγορίας «Διαθέσιμα προς Πώληση (AFS)», μετά από απόφαση της Δι-

οίκησης. To κριτήριο απομείωσης των παραπάνω τίτλων ήταν η πτώση της τιμής κλεισίματος άνω του 20% 

από την τιμή κτήσης των σχετικών χρεογράφων ή η πτώση κάτω της τιμής κτήσης να είναι για συνεχόμενο 

χρονικό διάστημα πλέον των 24 μηνών. Κατά την αντίστοιχη περυσινή χρήση το ποσό απομείωσης για 

αντίστοιχα επενδυτικά στοιχεία ανήλθε στα Ευρώ 17 εκ.

•  Επιπλέον, το 2012 έγινε εκτίμηση των ακινήτων της Εταιρείας (ιδιοχρησιμοποιούμενων και επενδυτικών) 

από ανεξάρτητη εκτιμητική εταιρεία και προέκυψε απομείωση αυτών ύψους Ευρώ 7,6 εκ., με αντίστοιχη 

επιβάρυνση των αποτελεσμάτων. 

Η Καθαρή Θέση της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήλθε σε Ευρώ -150,7 εκ., έναντι Ευρώ -183,7 

εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και του Ομίλου σε Ευρώ -152,4 εκ. έναντι Ευρώ -185,2 εκ. αντίστοιχα.

Οι μεταβολές στα σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων της Εταιρείας (ατομικών) αναλύο-

νται ως ακολούθως: 

•  Tα Μικτά Δουλευμένα Ασφάλιστρα της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 179,7 εκ. έναντι Ευρώ 212,9 εκ. της 

αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας μείωση 15,6%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μείωση της 

παραγωγής των ασφαλίσεων κατά ζημιών. Αντιστοιχούν δε σε Ευρώ 38,3 εκ. ασφαλίσεων ζωής (2011: 

Ευρώ 46,4 εκ.) και Ευρώ 141,4 εκ. ασφαλίσεων κατά ζημιών (2011: Ευρώ 166,5 εκ.).

•  Οι καταβληθείσες Αποζημιώσεις για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε Ευρώ 100 εκ., έναντι Ευρώ 127,9 εκ. της 

περυσινής περιόδου.
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1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

•  Το Αποτέλεσμα από Ασφαλιστικές εργασίες, εκτός Λειτουργικών Εξόδων, της χρήσης ανήλθε σε Ευρώ 

53,6 εκ., έναντι Ευρώ 66,3 εκ. της περυσινής περιόδου.

•  Τα Έσοδα από Επενδύσεις ανέρχονται στο ύψος των Ευρώ 7 εκ., έναντι Ευρώ -290,2 εκ. την περυσινή χρή-

ση ενώ για τον Όμιλο ανέρχονται στο ύψος των Ευρώ 7,5 εκ., έναντι Ευρώ -289,9 εκ. την περυσινή χρήση. 

Τα περυσινά αρνητικά έσοδα οφείλονταν κυρίως στην συμμετοχή της Εταιρείας στην ανταλλαγή ομολόγων 

(PSI+), η οποία είχε ως επίπτωση την απομείωση αξίας Ευρώ 284 εκ. Τα δε καθαρά έσοδα από τόκους για 

την χρήση 2012 ανήλθαν σε Ευρώ 7,4 εκ. (Όμιλος: Ευρώ 7,9 εκ.) έναντι Ευρώ 19,2 εκ. (Όμιλος: Ευρώ 

19,7 εκ.) την περσινή χρήση. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μεταβολή των επιτοκίων των νέων 

ομολόγων που η Εταιρεία έλαβε μετά το PSI.

•  Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση ανήλθαν στα Ευρώ 32,5 εκ., έναντι Ευρώ 45,1 εκ. την 

περυσινή χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 27,9% ενώ για τον Όμιλο ανήλθαν στα Ευρώ 33,1 εκ., 

έναντι Ευρώ 45,8 εκ. την περυσινή χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 27,7%, λόγω κυρίως της προ-

σπάθειας περιστολής των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας. Το κόστος μισθοδοσίας ανήλθε στο ποσό 

των Ευρώ 11 εκ. έναντι Ευρώ 13,8 εκ. την περυσινή χρήση, σημειώνοντας μείωση 19,8%. 

•  Τα Κέρδη Προ Φόρων για την Εταιρεία ανήλθαν στα Ευρώ 31,9 εκ. (Όμιλος: Ευρώ 31,9 εκ.), έναντι Ζημιών 

Ευρώ -265,9 εκ. την περυσινή χρήση (Όμιλος: Ευρώ -266,1 εκ.). 

•  Τα Κέρδη μετά από Φόρους για την Εταιρεία ανήλθαν στα Ευρώ 26,5 εκ. (Όμιλος: Ευρώ 26,5 εκ.), έναντι 

Ζημιών Ευρώ -235 εκ. (Όμιλος: Ευρώ -235,3 εκ.) την περυσινή χρήση. 

•  Το σύνολο των φόρων χρήσης, ύψους Ευρώ 5,4 εκ., προέρχεται από επιβάρυνση με φόρο εισοδήματος 

ποσού Ευρώ 5,1 εκ. και από επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις ύψους Ευρώ 0,3 εκ. 

•  Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας σε ασφαλιστική τοποθέτηση και το περιθώριο φερεγγυότητας αναφέρο-

νται στις σημειώσεις 43 και 44 επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις 

ή εγγυήσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2012 2011 2012 2011

1 Λειτουργικά έξοδα / Λειτουργικά έσοδα 50,5% 67,2% 50,5% 67,2%

2
Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας είσπραξης 
απαιτήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των 
ασφαλίστρων από επενδυτικά συμβόλαια)

26%
95 ημ.

21%
77 ημ.

26%
95 ημ.

21%
77 ημ.

3
Έξοδα αποζημιώσεων ασφαλισμένων / Καθαρά 
Δουλευμένα ασφάλιστρα 

66,7% 67,8% 66,7% 67,8%

Σημείωση: Στον πρώτο δείκτη για το 2011 δεν υπολογίσθηκε η απομείωση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. 

Β.  Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2012 και η επίδρασή τους στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις

Σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 

και μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης και επηρέασαν θετικά ή αρνητικά τις ετήσιες οικονομικές κατα-

στάσεις είναι τα κάτωθι:
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

α)  Στις 27.7.2012 με την απόφαση της συνεδρίασης 4, της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της 

Ελλάδος η Εταιρεία, ως συμμετοχή της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» μεταβιβάσθηκε στην Τράπε-

ζα Πειραιώς Α.Ε. (ΦΕΚ 2209/27.7.2012). 

β)  Λόγω του γεγονότος ότι τόσο κατά την 31.12.2011 όσο και κατά την 31.12.2012 ο Όμιλος εμφανίζει 

αρνητικά Ίδια Κεφάλαια και, κατά συνέπεια, συντρέχουν λόγοι εφαρμογής του Άρθρου 48 του κωδ. Ν 

2190/1920, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 27.9.2012 αποφάσισε την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των Ευρώ 250 εκ. Η αύξηση ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 

2013, όπως αναφέρεται και στην ενότητα Δ της Έκθεσης αυτής.

γ)  Στο πλαίσιο της υλοποίησης της από 27.11.2012 Δήλωσης του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της 

Ευρωζώνης αναφορικά με το πακέτο στήριξης της Ελλάδος, στις 3.12.2012 το Ελληνικό Δημόσιο απηύθυνε 

πρόσκληση προς τους κατόχους των ομολόγων, όπως υποβάλλουν προσφορές ανταλλαγής αυτών μέσω 

δημοπρασίας τροποποιημένου τύπου για κάθε σειρά Προσδιορισμένων τίτλων. Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφά-

σισε την συμμετοχή της Εταιρείας στο νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Ομολόγων (Buy back). Η συμμετοχή αυτή 

είχε ως επίπτωση την αναγνώριση κερδών στα αποτελέσματα της Εταιρείας ύψους Ευρώ 2,5 εκ., λόγω της 

αυξημένης τιμής επαναγοράς σε σχέση με την τιμή αρχικής αναγνώρισης των Ομολόγων που διατέθηκαν.

δ)  Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας είναι το 2008, 2009 και το 2010. Οι φορολογικές αρχές 

έχουν ξεκινήσει εργασίες για τον έλεγχο του 2008 και 2009, οι οποίες ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η 

Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψει περαιτέρω επιβάρυνση για την Εταιρεία πλέον των ήδη σχηματισθέ-

ντων προβλέψεων. Όσον αφορά τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2011 και 2012, σύμφωνα με τον 

Ν.3842/2010 και την ΠΟΛ 1159/2011 που έχουν ισχύ για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30η 

Ιουνίου 2011, ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων που ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς 

Ελεγκτές θα διενεργείται πλέον από αυτούς. Ο φορολογικός έλεγχος για το 2012 θα ολοκληρωθεί με την 

έκδοση αντίστοιχης «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» ενώ η αντίστοιχη έκθεση για την χρήση 2011 

έχει ήδη χορηγηθεί μέσα στο 2012 και θα καταστεί οριστικά αποδεκτή από τις φορολογικές αρχές μετά το 

πέρας 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της. 

ε)  To Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας (Α.Π.Φ.) για την 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε Ευρώ 

40,3 εκ. Η Εταιρεία έκανε χρήση του πρακτικού συνεδρίασης 37/20.4.2012, θέμα 7, της Επιτροπής Πι-

στωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, περί παρέκκλισης από τις μεθόδους 

αποτίμησης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ΟΕΔ για τη χρήση 2012. Η Εταιρεία, αν και έλαβε 

υπόψη τις σχετικές διατάξεις της ανωτέρω συνεδρίασης, δεν καλύπτει επαρκώς το απαιτούμενο περιθώ-

ριο φερεγγυότητας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, με το Διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας (Δ.Π.Φ.) 

να υπολείπεται κατά Ευρώ 74,5 εκ. Χωρίς την χρήση των παραπάνω διατάξεων, το Διαθέσιμο Περιθώριο 

Φερεγγυότητας θα υπολειπόταν του Απαιτούμενου κατά Ευρώ 159 εκ. 

ζ)  Η Εταιρεία κατά την χρήση 2012 έκανε εκτίμηση των ακινήτων της από αναγνωρισμένη εκτιμητική εται-

ρεία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απομείωση αυτών κατά Ευρώ 7,6 εκ. με συνέπεια την ανάλογη επιβά-

ρυνση των αποτελεσμάτων. 

Γ. Προοπτικές – Εξελίξεις δραστηριοτήτων για τη χρήση 2013 

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που έγινε πρόσφατα, καθιστά την Εταιρία ως έναν από τους δυναμικότε-

ρους παίκτες της αγοράς, προσυπογράφοντας έτσι τη δυναμική της παρουσία και για την περίοδο που διανύουμε. 

Η συνεχής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, η προώθηση της νέας δυναμικής ταυτότητας στην ασφαλι-
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στική αγορά και η έμφαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών, θα αποτελέσουν τους 

άξονες της στρατηγικής για τη νέα χρονιά αλλά και για το μέλλον της εταιρείας, βασιζόμενη στην πολύτιμη 

εμπειρία του παρελθόντος και δίνοντας έμφαση στα σημεία υπεροχής όπως:

•  η πλεονεκτική της θέση ως μια από τις σημαντικότερες και ηγετικές παρουσίες στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, 

•  η βαθιά και πολύτιμη τεχνογνωσία σε όλους τους κλάδους ασφάλισης,

•  η ανθρωποκεντρική επιχειρηματική της φιλοσοφία, 

•  οι διαχρονικές και θεμελιώδεις αξίες που την χαρακτηρίζουν,

•  η διαφάνεια, η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία στις συναλλαγές με τους πελάτες και συνεργάτες,

•  η ανάπτυξη και συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών,

Η στρατηγική και η φιλοσοφία της Διοίκησης της Εταιρείας παραμένουν σταθερά προσανατολισμένες στη 

συνετή διαχείριση των εργασιών και τη συνέχιση της πορείας της με σταθερά και προσεκτικά βήματα, απο-

φεύγοντας την προσθήκη προβληματικών χαρτοφυλακίων.

Κατά τη χρήση του 2013 η Εταιρεία θα επιδιώξει τη διατήρηση του εξαιρετικού τεχνικού αποτελέσματος και 

της κερδοφορίας. Παράλληλα όμως θα επιδιώξει και τον περιορισμό της μείωσης της παραγωγής (η οποία 

κατά τα τελευταία δύο χρόνια μειώθηκε κατά 34% περίπου στην Εταιρία μας ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

στην αγορά ανέρχεται σε 18%) και με προσεκτικές παρεμβάσεις στην τιμολογιακή και εμπορική πολιτική, να 

εμφανίσει ελεγχόμενη αύξηση παραγωγής, σταδιακά μέχρι το τέλος του έτους.

Το βάρος της τιμολογιακής και εμπορικής πολιτικής στους Γενικούς Κλάδους δίνεται την περίοδο του 2013 

στις ασφαλίσεις του Κλάδου Αυτοκινήτων, δεδομένου ότι κατά το διάστημα των τελευταίων δύο ετών τα 

ασφάλιστρα του κλάδου αυτού, μειώθηκαν κατά 44%.

Στις ασφαλίσεις Ζωής, οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση 

ασφαλιστικών προϊόντων ζωής. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο επανασχεδιασμός συνταξιοδοτικών και παιδικών 

επενδυτικών ενώ πολιτική της Εταιρίας για κάθε νέο πρόγραμμα που σχεδιάζεται στον κλάδο Ζωής, είναι να 

εξασφαλίζεται η κερδοφορία του. 

Επισημαίνεται ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα υλοποιείται η απόφαση της εταιρίας για την κατάργηση 

της διάθεσης ισοβίων Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Υγείας και η αντικατάστασή τους με νέο ετήσιο πρό-

γραμμα Υγείας.

Δ. Σχολιασμός Ιδίων Κεφαλαίων
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας της 31.12.2012 δεν καλύπτουν τα κατώτατα όρια που θέτει ο Κ.Ν. 2190/1920. 

Δεν υπάρχουν όμως προβλήματα για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας. Οι ει-

δικές δε εποπτικές διατάξεις που ίσχυσαν κατά την προαναφερόμενη περίοδο (Συνεδρίαση 37/20.4.2012 

Τράπεζα Ελλάδος) έδωσαν την δυνατότητα στην Εταιρεία να μειώσει το έλλειμμα των κανόνων φερεγγυότη-

τας (Δ.Π.Φ) και της ασφαλιστικής τοποθέτησης.

Η Εταιρεία λόγω της αρνητικής καθαρής θέσης που διαμορφώθηκε κατά την 31.12.2011 χρειαζόταν επι-

πλέον κεφάλαια για την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης της, ώστε να πληροί τους κανόνες 

φερεγγυότητας και την ασφαλιστική τοποθέτηση μετά την ημερομηνία αυτή αφενός και τα ελάχιστα όρια που 

προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 αφετέρου.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 27.9.2012 αποφασίσθηκε η αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ 250 εκ. Ήδη στις 8.3.2013, ο μοναδι-
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κός μέτοχος, η Τράπεζα Πειραιώς κατέβαλε το ποσό των Ευρώ 172 εκ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαί-

ου. Με την κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση πληροί αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και με την 

προβλεπόμενη κερδοφορία για το 2013 της Εταιρείας θα πληροί και τις απαιτήσεις της εποπτικής αρχής 

όσον αφορά τους κανόνες φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης.

Ε. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό χώρο πάνω από 25 χρόνια προσφέροντας υπηρεσίες σε 

όλους τους τομείς της ιδιωτικής ασφάλισης.

Η χρονική περίοδος του έτους 2013, αναμένεται ακόμα πιο δύσκολη και απαιτητική για τις ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, αφού επηρεάζονται ακόμα περισσότερο από την οικονομική ύφεση και τις αυξημένες ρυθ-

μιστικές προσαρμογές επιχειρηματικής και οργανωτικής λειτουργίας υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της 

εποπτικής αρχής. 

Για την χρήση 2013 ο στόχος της Εταιρείας είναι ο περιορισμός της μείωσης των εσόδων από ασφαλιστικές 

εργασίες επιδιώκοντας τη σταδιακή και ελεγχόμενη αύξησή τους σε σχέση με τα επίπεδα της προηγούμενης 

χρήσης, με παράλληλη διατήρηση της οργανικής κερδοφορίας. 

Η Εταιρεία όμως από την φύση της δραστηριότητάς της εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους από 

μεταβολές στις τιμές των επενδυτικών προϊόντων. Τα επενδυτικά έσοδα διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό 

από παράγοντες, τους οποίους δεν δύναται να επηρεάσει καθώς συνδέονται με τις εξελίξεις των μεγεθών της 

ελληνικής οικονομίας και από τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

Η πορεία των χρηματαγορών κατά τη χρήση 2013 θα επηρεάσει σημαντικά και τα έσοδα από επενδύσεις της 

Εταιρείας καθώς και τα Ίδια Κεφάλαιά της λόγω του σημαντικού μέρους του επενδυμένου χαρτοφυλακίου στα 

νέα ομόλογα που προήλθαν από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Η συνολική σύνθε-

ση του χαρτοφυλακίου εμφανίζεται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Η Εταιρεία εκτίθεται επίσης σημαντικά και σε άλλους κινδύνους, όπως οι κίνδυνοι ρευστότητας, εγγυήσεων, 

και ασφαλιστικών κινδύνων, οι οποίοι ωστόσο αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τους τρόπους που πε-

ριγράφονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 

2012. Κατά συνέπεια δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της χρήσης 2013 από την 

διαχείριση των ανωτέρω κινδύνων.

ΣΤ. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεμένα μέρη κατά την υπό εξέταση χρήση έχουν ως εξής:

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Α Τράπεζα Πειραιώς (ΑΤΕbank) 67.149 (2.622) 9.045 (3.755)

Β Λοιπές εταιρείες Ομίλου Πειραιώς (ΑΤΕbank) 7.080 (1.950) 257 (1.899)

Γ
Ενοποιημένες εταιρείες της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

1. ΑΤΕ Insurance Romania S.A. 54 0 20 (5)

Σύνολο 74.283 (4.572) 9.322 (5.659)
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Οι απαιτήσεις της Εταιρείας από την Τράπεζα Πειραιώς (πρώην ΑΤΕbank) αναφέρονται κυρίως σε υπόλοιπα τραπε-

ζικών καταθέσεων όψεως και προθεσμίας καθώς και σε απαιτήσεις από ανείσπρακτα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Τα Έσοδα της Εταιρείας του παραπάνω πίνακα προέρχονται από πωλήσεις ασφαλίσεων στις εταιρείες του 

Ομίλου ενώ τα Έξοδα και οι υποχρεώσεις από υπηρεσίες υποστήριξης και προώθησης πωλήσεων που της 

παρέχονται από αυτές. Εξαίρεση αποτελεί η ΑΤΕ Insurance Romania S.A. που τα έσοδα από αυτή αφορούν 

ασφάλιστρα από αντασφαλίσεις. Όλες οι συναλλαγές των συνδεμένων μερών, τόσο με την ΑΤΕbank όσο και 

με τις άλλες εταιρείες, γίνονται στα πλαίσια των συνήθως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και διενεργού-

νται με συνθήκες και όρους αγοράς. 

Ως συνδεμένες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρείες του Ομίλου της Πειραιώς (ΑΤΕbank), ήτοι: ΑΤΕbank, 

ATE Leasing, ATE ΑΕΔΑΚ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΔΟΔΩΝΗ, ΣΕΚΑΠ, ΡΟΔΟΠΗ, ΕΛΒΙΖ, ATE 

EXCELIXI, Πειραιώς Πρακτορειακή ΑΕ, Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ. 

Οι συναλλαγές με μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου έχουν 

ως εξής:

(ποσά σε χιλ. Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
01/01- 

31/12/2012
01/01- 

31/12/2011
01/01- 

31/12/2012
01/01- 

31/12/2011

Αμοιβές στελεχών και μελών της Διοίκησης 947 991 793 830

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της Διοίκησης

156 135 156 135

Οι ανωτέρω αμοιβές στελεχών και μελών της Διοίκησης αφορούν τις αμοιβές των μελών Δ.Σ. και αμοιβές 

ανωτέρων στελεχών της Εταιρείας.

Η φύση των συναλλαγών με τα συνδεμένα μέρη δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ζ. Μεταγενέστερα γεγονότα

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα οποία να 

έχουν σημαντική επίδραση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των ενοποιούμενων εται-

ρειών, πέρα από την καταβολή στις 8 Μαρτίου 2013, ποσού Ευρώ 172 εκ. από τον κύριο μέτοχο της Εται-

ρείας, την Τράπεζα Πειραιώς για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Με το ποσό αυτό η Εταιρεία 

καλύπτει τις απαιτήσεις του ν. 2190/20. Αναφερθείτε επίσης στην αντίστοιχη σημείωση που περιλαμβάνεται 

στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων.

Ν. ΣΜΥΡΝΗ, 28.03.2013

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ2. 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρη-

ματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών 

εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, κα-

θώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημέ-

νων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών κα-

ταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 

διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημέ-

νες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 

που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών κα-

ταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 

αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρεί-

ας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 

που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση 

της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίω-

ση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύ-

λογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδο-

ση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητι-

κού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.

ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυμη Ελεγκτική εταιρεία

Λ. Κηφισίας 268, 

152 32 Χαλάνδρι

ΑΜ ΣΟΕΛ 113 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2013 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Δημήτριος Σούρμπης

ΑΜ ΣΟΕΛ 16891



ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Οι συνημμένες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο της Αγροτικής Ασφαλιστικής Α.Ε. την 28 Μαρτίου 2013 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση http://www.ateinsurance.gr

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 – 171 21, Ν. ΣΜΥΡΝΗ

Τηλ.: 210 9379100

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:12821/05/Β/86/1
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ3. 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ. 31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 19 35.324 47.917 35.286 47.905 

Επενδυτικά Ακίνητα 20 21.264 17.022 21.264 17.022 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 21 889 627 866 627 

Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 22 - - 8.272 8.272 

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις 23 29.376 71.133 29.376 71.133 

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση 24 109.980 55.988 109.980 55.988 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 25 5.058 1.940 5.058 1.940 

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων (Unit Linked) 26 15.454 17.073 15.454 17.073 

Απαιτήσεις από δάνεια 27 6.478 6.610 6.478 6.610 

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 28 42.097 45.341 41.989 45.248 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 29 41.071 30.862 41.069 30.862 

Προμήθειες παραγωγής και λοιπά έξοδα παραγωγής επόμενων 
χρήσεων 30 13.939 16.333 13.899 16.308 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 31 11.542 15.105 11.504 15.051 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 32 50.862 50.941 50.877 50.941 

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 33 74.478 91.042 67.795 84.206 

Σύνολο Ενεργητικού 457.812 467.935 459.166 469.186 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής 208.694 237.366 208.694 237.366 

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 257.409 243.755 257.323 243.693 

Προβλέψεις μη δουλευμένων ασφαλίστρων 60.482 68.707 60.482 68.707 

Υποχρεώσεις από επενδυτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια 34 28.980 49.153 28.980 49.153 

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις  2.706 4.019 2.706 4.019 

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων 35 558.271 603.000 558.185 602.938 

Υποχρεώσεις παροχών μετά την έξοδο από την εταιρεία 36 4.259 4.558 4.259 4.558 

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 37 13.162 10.067 13.071 9.996 

Λοιπές υποχρεώσεις 38 34.464 35.502 34.367 35.413 

Σύνολο υποχρεώσεων 51.886 50.127 51.698 49.967 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Μετοχικό Κεφάλαιο 39 40.978 40.978 40.978 40.978 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 39 614 614 614 614 

Λοιπά Αποθεματικά 40 3.398 8.141 4.987 9.513 

Αποτελέσματα εις νέον  (197.368) (234.961) (197.295) (234.824)

Σύνολο (152.378) (185.228) (150.716) (183.720) 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  35 36 - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (152.343) (185.192) (150.716) (183.720) 

Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων  457.812 467.935 459.166 469.186 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ

Οι Σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 18 έως 85 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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3. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 ΣΗΜ.
01/01/12
31/12/12

01/01/11
31/12/11

01/01/12
31/12/12

01/01/11
31/12/11

Δουλευμένα μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 180.051 213.299 179.679 212.891 

Μείον: Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα (29.878) (24.819) (29.682) (24.372)

Καθαρά δουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 6 150.173 188.481 149.997 188.520 

Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής 7 (20.370) (21.127) (20.423) (21.199)

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων (Ιδία κράτηση) 8 (100.265) (127.926) (100.037) (127.874)

Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων 9 24.255 26.884 24.075 26.858 

Αποτελέσματα από ασφαλιστικές εργασίες 53.793 66.312 53.612 66.305 

Καθαρά έσοδα από τόκους 10 7.873 19.674 7.374 19.275 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 11 187 193 187 193 

Κέρδη από πώληση επενδύσεων 12 2.822 209 2.822 209 

(Ζημιές) από αποτίμηση επενδύσεων 13 (3.482) (310.097) (3.482) (310.097)

Έσοδα από μερίσματα 14 115 167 115 167 

Σύνολο εσόδων επενδύσεων 7.515 (289.854) 7.016 (290.253)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 15 3.774 3.214 3.769 3.192 

Λειτουργικά έξοδα 16 (33.149) (45.790) (32.530) (45.124)

Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες - - - -

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 31.933 (266.117) 31.867 (265.879)

Φόρος εισοδήματος 17 (5.397) 30.839 (5.394) 30.843 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους  26.536 (235.278) 26.473 (235.036)

Ιδιοκτήτες μητρικής 26.535 (235.279) 26.473 (235.036)

Δικαιώματα μειοψηφίας  1 1 - - 

Κέρδη από την αποτίμηση/πώληση των διαθεσίμων προς 
πώληση και διακρατούμενων ως τη λήξη χρεογράφων 6.531 49.475 6.531 49.475 

(Ζημιές) από την αποτίμηση ακινήτων - (22.432) - (22.432)

Φόρος που αναλογεί σε διαφορές που καταχωρήθηκαν απ' 
ευθείας στα ίδια κεφάλαια - 2.801 - 2.801 

Συναλλαγματικές διαφορές (217) 100 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  6.314 29.944 6.531 29.844 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα μετά από φόρους  32.849 (205.335) 33.004 (205.193)

Ιδιοκτήτες μητρικής 32.848 (205.336) 33.004 (205.193)

Δικαιώματα μειοψηφίας 1 1 - - 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €) 18 0,9713 (8,6125) 0,9690 (8,6036)

Οι Σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 18 έως 85 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ

 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΣΩΡΕΥΜΕΝΑ 
ΚΕΡΔΗ/ 

(ΖΗΜΙΕΣ)
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2011 40.978 614 (21.802) 317 37 20.144

(Ζημιές) περιόδου 
1/1/2011 - 31/12/2011

- - - (235.278) - (235.278)

Κέρδη από την αποτίμηση/πώληση 
των διαθεσίμων προς πώληση και 
διακρατούμενων ως τη λήξη χρεογράφων

- - 49.475 - - 49.475

Φόρος που αναλογεί σε διαφορές που 
καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στα Ίδια 
κεφάλαια

- - (1.670) - - (1.670)

Κέρδη/(Ζημιές) από την αποτίμηση 
ακινήτων

- - (22.432) - - (22.432)

Φόρος ακινήτων που αναλογεί 
σε διαφορές που καταχωρήθηκαν 
απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

- - 4.471 - - 4.471 

Μεταβολή στα δικαιώματα μειοψηφίας - - - - (1) (1) 

Συναλλαγματικές διαφορές - - 100 - - 100

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2011 40.978 614 8.141 (234.961) 36 (185.192)

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2012 40.978 614 8.141 (234.961) 36 (185.192)

Κέρδη περιόδου 
1/1/2012 - 31/12/2012

- - - 26.536 - 26.536

Κέρδη από την αποτίμηση/πώληση 
των διαθεσίμων προς πώληση και 
διακρατούμενων ως τη λήξη χρεογράφων

- - 6.531 - - 6.531 

Λοιπές κινήσεις σε αποθεματικά - - (11.057) 11.057 - - 

Μεταβολή στα δικαιώματα μειοψηφίας - - - - (1) (1)

Συναλλαγματικές διαφορές - - (217)  - - (217) 

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2012 40.978 614 3.397 (197.369) 35 (152.345)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΣΩΡΕΥΜΕΝΑ 
ΚΕΡΔΗ/ 

(ΖΗΜΙΕΣ)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2011 40.978 614 (20.330) 212 21.474

(Ζημιές) περιόδου 1/1/2011 - 31/12/2011 - - - (235.036) (235.036)

Κέρδη από την αποτίμηση των διαθεσίμων προς πώληση 
χρεογράφων

- - 49.475 - 49.475

Φόρος που αναλογεί σε διαφορές που καταχωρήθηκαν απ' 
ευθείας στα Ίδια κεφάλαια

- - (1.670) - (1.670)

Κέρδη/(Ζημιές) από την αποτίμηση ακινήτων - - (22.432) - (22.432)

Φόρος ακινήτων που αναλογεί σε διαφορές που 
καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

- - 4.471 - 4.471

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2011 40.978 614 9.514 (234.824) (183.720)

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2012 40.978 614 9.514 (234.824) (183.720)

Κέρδη περιόδου 1/1/2012 - 31/12/2012 - - - 26.473 26.473

Κέρδη από την αποτίμηση/πώληση των διαθεσίμων προς 
πώληση και διακρατούμενων ως τη λήξη χρεογράφων

- - 6.531 - 6.531 

Λοιπές κινήσεις σε αποθεματικά - - (11.057) 11.057 - 

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2012 40.978 614 4.987 (197.294) (150.716)

Οι Σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 18 έως 85 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΗΜ. 2012 2011 2012 2011 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 31.933 (266.117) 31.867 (265.879)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 16 1.500 1.272 1.462 1.238 

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 12, 13 660 309.888 660 309.888 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 10 (8.672) (20.160) (7.659) (19.761)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10 799 486 285 486 

  26.219 25.369 26.614 25.972 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:

(Αύξηση) απαιτήσεων (8.456) (52.219) (8.456) (52.219)

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (452) 51.522 165 51.143 

(Μείωση) ασφαλιστικών προβλέψεων 35 (43.110) (54.846) (43.134) (54.846)

(Μείωση) Unit Linked 34 (1.619) (6.374) (1.619) (6.374)

 Πωλήσεις / (Αγορές) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, 
αξιογράφων) 5.452 3.747 5.452 3.747 

Τόκοι εισπραχθέντες 8.672 19.478 7.659 19.478 

Μερίσματα εισπραχθέντα 14 115 167 115 167 

Μείον:

Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος (3.832) (6.172) (3.829) (6.168)

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες  (17.011) (19.328) (17.033) (19.100)

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορά / (Πωλήσεις) ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 532 25.598 490 25.599 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες  532 25.598 490 25.599 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από δάνεια και προκαταβολές 132 409 132 409 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  132 409 132 409 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στο Ταμείο και τα ταμειακά 
ισοδύναμα περιόδου (16.347) 6.679 (16.411) 6.908 

Συναλλαγματικές διαφορές 40 (217) 100 - - 

  (16.564) 6.779 (16.411) 6.908 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου  91.042 84.263 84.206 77.298 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου  74.478 91.042 67.795 84.206 

Οι Σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 18 έως 85 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1980 με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙ-

ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ».

Η αλλαγή της επωνυμίας από «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» σε 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποφασίστηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2002 από την Έκτα-

κτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της η οποία ενέκρινε και τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ» από την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

Η Εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ» από την Εταιρεία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ-

ΛΙΣΕΩΝ» έχει έδρα στη N. Σμύρνη, επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού 173, τηλ. 210-9379100 και είναι 

εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 12821/05/Β/86/1. Η αρχική διάρκεια της 

Εταιρείας έχει οριστεί σε 100 χρόνια. 

Ήδη από 5 Αυγούστου 2005 η Εταιρεία χρησιμοποιεί ως λογότυπο τον τίτλο «ΑΤΕ Ασφαλιστική».

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν:

Πρόεδρος:  Σ. Παπασπύρου

Αντιπρόεδρος Α’:  Τ. Λυσιμάχου

Αντιπρόεδρος Β’:  Κ. Φιλίππου

Διευθ. Σύμβουλος:  Ι. Χατζηιωσήφ

Μέλη: Π. Αλεξάκης, Ι. Ρόκας, Σ. Κολιάτσας

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου 2015.

Ο σκοπός της Εταιρείας, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 4 του καταστατικού, είναι:

α)  Η για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άσκηση ασφαλίσεων (πρωτασφαλίσεων και αντα-

σφαλίσεων) κατά ζημιών και ζωής στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε όλους τους κλάδους, όπως αυτοί 

αναφέρονται και ταξινομούνται στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970. 

β)  Η ανάληψη της αντιπροσώπευσης κάθε ημεδαπής και αλλοδαπής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής εταιρείας.

γ)  Η ίδρυση στην Ελλάδα και το εξωτερικό άλλων ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εταιρειών οποιασδήποτε 

επιτρεπόμενης μορφής.

δ) Η ίδρυση Ινστιτούτου ασφαλιστικών σπουδών, μελετών και επιμόρφωσης.

ε) Κάθε σχετική με τα πιο πάνω, εργασία ή δραστηριότητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

στ)  Η ίδρυση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανωνύμων εταιρειών με σκοπό χρηματοπιστωτικές εργασίες 

καθώς και εταιρειών οποιασδήποτε δραστηριότητας και εταιρικού τύπου και η συμμετοχή σε παρόμοιες 

εταιρείες, έστω και αν οι εταιρείες αυτές δεν έχουν ως αντικείμενο τις ασφαλιστικές εργασίες, εφ’ όσον 

αυτό επιτρέπεται από το Νόμο ή θα επιτραπεί μελλοντικά.

ζ)  Οποιαδήποτε άλλη, συναφής ή μη εργασία ή δραστηριότητα, εφόσον δεν απαγορεύεται από την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Όλες οι πιο πάνω δραστηριότητες μπορούν να ασκηθούν και σε συνεργασία με τρίτους είτε στην Ελλάδα, είτε 

στο εξωτερικό.
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Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφαλειών, με πρωτοποριακά και εξει-

δικευμένα προγράμματα, που παρέχουν ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη, τόσο σε ατομικό όσο και σε 

επιχειρησιακό επίπεδο. 

Η Ατομική και Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (“Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση”) για την 

περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 αποτελείται από την ατομική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, όπως σχετικά αναφέρεται στη σημείωση 2.1.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ateinsurance.gr

Η παρούσα Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για δημοσίευση 

στις 28 Μαρτίου 2013.

Μετοχική Σύνθεση

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 ήταν: 

2012

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 27.318.347 100,00%

Σύνολο 27.318.347 100,00%

2011

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 27.318.347 100,00%

Σύνολο 27.318.347 100,00%

Στις 27/7/2012 με την απόφαση της συνεδρίασης 4, θέμα 2, της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τρά-

πεζας της Ελλάδος η Εταιρεία σαν συμμετοχή της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ» μεταβιβάστηκε στην 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (ΦΕΚ 2209/ 27.7.2012).

Τακτικοί Ελεγκτές

Ο έλεγχος των ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2012 της Εται-

ρείας διενεργήθηκε από την:

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία – Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι.

Φορολογικοί Έλεγχοι

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007, κατά συνέπεια οι ανέλεγκτες φορολογικές 

χρήσεις αφορούν το 2008, 2009 και 2010. Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008 και 2009 

είναι σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Για τη χρήση 2012 η Εταιρεία ελέγχεται από την Ελεγκτική 

εταιρεία PwC και σχετική αναφορά γίνεται στη σημείωση 17.
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Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις θυγατρικών εταιρειών

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της θυγατρικής εταιρείας ΑΤΕ INSURANCE ROMANIA SA, αφορούν τα έτη 

2007-2012.

Λοιπά

•  Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για την Εταιρεία είναι 260 

(2011: 269) και για τον Όμιλο 276 (2011: 286).

•  Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

του Ομίλου της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό άμεσης συμμετο-

χής 100,00% της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε.

2. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2.1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) 

καθώς και τις Διερμηνείες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B., 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012. Ως 

ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας στα Δ.Π.Χ.Α. ορίσθηκε η 1 Ιανουαρίου 2004, οπότε και συντάχθηκε ο 

ισολογισμός έναρξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 1. 

Οι επιπτώσεις που προέκυψαν στην περιουσιακή διάρθρωση και στην οικονομική θέση της Εταιρείας κατά τη 

μετάβαση από τα λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική νομοθεσία, που εφάρμοζε μέχρι και 

την 31 Δεκεμβρίου 2004, στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απεικονίζονται στις δημοσι-

ευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005. 

Η σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και υιο-

θέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων 

που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η 

εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγ-

ματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις 

δύνανται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές 

αυτές αναφέρονται στη σημείωση 2.28.

Οι Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εται-

ρείας (ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε.) και της εταιρείας ΑΤΕ INSURANCE ROMANIA S.A. (μέθοδος ολικής 

ενοποίησης). Η ενοποίηση των παραπάνω εταιρειών απεικονίζεται με ένδειξη «Όμιλος», με ένδειξη δε «Εται-

ρεία» αναφέρεται η Μητρική Εταιρεία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
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Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα αξιό-

γραφα διαθέσιμα προς πώληση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τις 

επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων, τις επενδύσεις σε ακίνητα και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 

τα οποία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. 

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

διαφορετικά.

Οι λογιστικές πολιτικές που εφάρμοσε η Εταιρεία για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 

Δεκεμβρίου 2012 είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011. 

2.1.1 Συνέχιση δραστηριότητας

Ο Όμιλος, εμφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια τόσο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 όσο και κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2012, κυρίως ως αποτέλεσμα των ζημιών που προέκυψαν από την ανταλλαγή Ομολόγων Ελ-

ληνικού Δημοσίου. Οι εν λόγω ζημίες είχαν αντίστοιχα αντίκτυπο στο ύψος των λογιστικών και εποπτικών 

ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2012, όπως επεξηγείται και στη σημείωση 43 «Ελά-

χιστο Εγγυητικό Κεφάλαιο και επίπεδο φερεγγυότητας» των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, 

καθώς και στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 ο Όμιλος εμφανίζει 

αρνητικά Ίδια Κεφάλαια ύψους 152,3 εκ. και κατά συνέπεια συντρέχουν λόγοι εφαρμογής του άρθρου 48 

του Κ.Ν. 2190/1920. 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 αποφασίσθηκε 

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ 250 εκ. Ήδη στις 8/3/2013, 

ο μοναδικός μέτοχος, η Τράπεζα Πειραιώς κατέβαλε το ποσό των Ευρώ 172 εκ. για αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου. Με την κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση η Εταιρεία πληροί των προϋποθέσεων που προβλέπονται από 

τον Κ.Ν. 2190/1920, ενώ βάση και των εκτιμήσεων της διοίκησης σχετικά με την προβλεπόμενη κερδοφο-

ρία για το 2013 θα πληροί και τις απαιτήσεις της εποπτικής αρχής όσον αφορά τους κανόνες φερεγγυότητας 

και ασφαλιστικής τοποθέτησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάση της αρχής της συνέχισης της 

οικονομικής δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. 

2.2 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

Το συναλλακτικό νόμισμα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας είναι το Ευρώ (€). Της θυγατρικής εταιρείας 

ATE INSURANCE ROMANIA S.A. είναι το Ρον (RON) Ρουμανίας.

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο συναλλακτικό νόμισμα με βάση τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες των εκάστοτε συναλλαγών. 

Τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την εκκαθάριση αυτών των συναλλαγών και από τη 

μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα αναγνωρίζονται 

μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
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Οι συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των χρεογράφων και των άλλων νομισματικών χρηματοοι-

κονομικών περιουσιακών στοιχείων που επαναποτιμώνται σε εύλογες αξίες, περιέχονται στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων.

Οι συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των μη νομισματικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων, αποτελούν ένα από τα συστατικά στοιχεία της μεταβολής της εύλογης αξίας τους.

Οι συναλλαγματικές διαφορές, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ένα μη νομισματικό χρηματο-

οικονομικό περιουσιακό στοιχείο, αναγνωρίζονται είτε στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, είτε στα Ίδια 

Κεφάλαια, σε περίπτωση που τα μη νομισματικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ενταχθεί στα 

Αξιόγραφα Διαθέσιμα προς Πώληση.

Κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των οικονο-

μικών μονάδων της αλλοδαπής μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 

ίσχυαν κατά την ημερομηνία κλεισίματος της Χρηματοοικονομικής Θέσης, ενώ τα έσοδα και τα έξοδα μετα-

τρέπονται βάσει των μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών της περιόδου.

Οι προκύπτουσες διαφορές από τη χρήση των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά την ημερομηνία κλεισίματος 

της Χρηματοοικονομικής Θέσης και των μέσων ισοτιμιών της περιόδου, καθώς και από την επανεκτίμηση 

των εκ μεταφοράς ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας με την ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος 

της Χρηματοοικονομικής Θέσης, καταχωρούνται απευθείας στο λογαριασμό «Συναλλαγματικές διαφορές από 

μετατροπή στοιχείων αλλοδαπών οικονομικών μονάδων» των Ιδίων Κεφαλαίων.

2.3 Ενοποιημένοι λογαριασμοί

Θυγατρικές Εταιρείες

Θυγατρικές νοούνται οι εταιρείες στις οποίες η Μητρική Εταιρεία είτε συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μισό των δικαιωμάτων ψήφου, είτε ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στη διαχείριση και οικο-

νομική πολιτική τους. Η θυγατρική ΑΤΕ INSURANCE ROMANIA S.A. έχει ενοποιηθεί με τη μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης. 

Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές, τα λογιστικά υπόλοιπα καθώς και τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζη-

μίες από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου έχουν απαλειφθεί. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, οι 

επιμέρους λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών εταιρειών τροποποιήθηκαν προκειμένου να διασφαλισθεί η 

συνέπειά τους με τις λογιστικές πολιτικές που έχει υιοθετήσει η Μητρική Εταιρεία.

2.4 Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Η Εταιρεία ταξινομεί τις επενδύσεις της σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ως Επενδύσεις στην 

Εύλογη Αξία μέσω των Αποτελεσμάτων, Διακρατούμενες μέχρι τη Λήξη και Διαθέσιμες προς Πώληση.Οι 

Επενδύσεις για λογαριασμό των ασφαλισμένων ακολουθούν στην ουσία τον ίδιο χειρισμό με τις Επενδύσεις 

σε τρέχουσα αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η απόφαση για την ταξινόμηση των επενδύσεων λαμβάνεται κατά 

την απόκτησή τους. 

Αρχικά όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται με βάση την ημερομηνία συναλλαγής και αποτιμούνται στην αξία 

κτήσης, που είναι η εύλογη αξία της αντιπαροχής που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
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αγοράς που σχετίζονται με την επένδυση, εφόσον πρόκειται για επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση ή επεν-

δύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη. Τα έξοδα επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων δεν 

κεφαλαιοποιούνται αλλά καταχωρούνται κατευθείαν στα αποτελέσματα χρήσης.

Επενδύσεις στην Εύλογη Αξία Μέσω των Αποτελεσμάτων: Σε αυτήν την κατηγορία οι επενδύσεις απο-

κτώνται με σκοπό το βραχυπρόθεσμο κέρδος και περιλαμβάνουν χρεόγραφα όπως μετοχές, ομόλογα, μερί-

δια αμοιβαίων κεφαλαίων. Έπειτα από την αρχική καταχώρησή τους, οι επενδύσεις που έχουν ταξινομηθεί 

στην κατηγορία αυτή αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την 

αποτίμηση αυτών των επενδύσεων καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

Επενδύσεις Διακρατούμενες έως τη Λήξη: Αφορούν επενδύσεις με καθορισμένη ημερομηνία λήξης και 

σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, για τις οποίες η Εταιρεία έχει θετική πρόθεση και ικανότητα να κρα-

τήσει μέχρι τη λήξη. Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιμώνται στην αποσβέσιμη αξία τους. Η 

αποσβέσιμη αξία προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την αξία εξαγοράς και την οποιαδήποτε υπό ή υπέρ το 

άρτιο διαφορά που προέκυψε κατά την ημερομηνία απόκτησης των επενδύσεων, μείον τυχόν πρόβλεψη για 

απομείωση.

Επενδύσεις Διαθέσιμες προς Πώληση: Αφορούν επενδύσεις οι οποίες μπορεί είτε να κρατούνται μέχρι 

τη λήξη ή να πωληθούν προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες ρευστότητας ή να επιτευχθούν κέρδη από 

μεταβολή των επιτοκίων ή της τιμής ξένων νομισμάτων. Έπειτα από την αρχική καταχώρησή τους, οι επεν-

δύσεις που έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμες προς πώληση αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή 

οι ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμηση των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων καταχωρούνται σε 

ξεχωριστό λογαριασμό στα Ίδια Κεφάλαια έως ότου εκποιηθούν ή εισπραχθούν ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει 

απομείωση στην αξία τους, οπότε και μεταφέρονται στα αποτελέσματα.

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία: Τα παράγωγα χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση κινδύνων και 

αποτιμούνται στην τρέχουσα αξία. Χρησιμοποιούνται παράγωγα προϊόντα του Χρηματιστηρίου Παραγώγων 

Αθηνών και εξωτερικών αγορών. Κατά την ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών Καταστάσεων η Εται-

ρεία δεν κατείχε ανοιχτές θέσεις σε χρηματοοικονομικά παράγωγα. Η Εταιρεία δεν ακολουθεί τη λογιστική 

αντιστάθμισης (Ηedging Αccounting).

Επενδύσεις για Λογαριασμό Ασφαλισμένων: Ανήκουν στην υποκατηγορία των «Επενδύσεις στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων» και αφορούν επενδύσεις τόσο σε μετοχικά ή ομολογιακά στοιχεία ή και ταμειακά 

διαθέσιμα που αποτιμούνται σε τρέχουσα αξία όπως ακριβώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις προς τους 

ασφαλισμένους. Τα έσοδα και τα έξοδα που προκύπτουν από την αποτίμηση των στοιχείων αυτών συμφω-

νούνται με αυτό των υποχρεώσεων με σκοπό η επιβαρύνση των αποτελεσμάτων να γίνεται στο καθαρό 

αποτέλεσμα που αφορά την προμήθεια της Εταιρείας.

Υπολογισμός Εύλογης Αξίας

Επενδύσεις που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες και ενεργές χρηματαγορές αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους, η οποία προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία την ημέρα κλεισίματος των 

Οικονομικών Καταστάσεων. Επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους μείον 

την τυχόν υπάρχουσα απομείωσή τους.

Όλες οι κανονικές συναλλαγές αγοράς και πώλησης επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνται την ημερομηνία σύναψης της συναλλαγής (trade date), η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία 
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κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 

Ο όρος «κανονικές» συναλλαγές αγοράς και πώλησης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων απαιτεί η 

παράδοση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού πλαισίου που 

έχουν θεσπίσει τα νομοθετικά όργανα ή έχει καθιερωθεί από την πρακτική λειτουργία των αγορών.

2.5 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία είναι ιδιοχρησιμοποιούμενα είτε για τις λειτουργικές εργασίες της Εται-

ρείας είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν οικόπεδα, κτίρια, 

βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα. Η Εταιρεία από την 

31 Δεκεμβρίου 2008 και έπειτα από σχετική αλλαγή της λογιστικής πολιτικής της απεικονίζει τα ενσώματα 

περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις. Πάγια πολιτική πλέον της Εταιρεί-

ας είναι η εκτίμηση των οικοπέδων και των κτιρίων ανά τριετία στην εύλογη αξία, εκτός αν υπάρχει σοβαρή 

ένδειξη για απομείωση της αξίας τους στο ενδιάμεσο διάστημα. Κάθε αύξηση στην τρέχουσα αξία, η οποία 

προκύπτει από την αποτίμηση των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, μεταφέρεται σε πίστωση του αποθε-

ματικού αποτίμησης στην καθαρή θέση της εταιρείας. Κάθε μείωση στην τρέχουσα αξία, η οποία αντισταθμίζει 

προηγούμενες αυξήσεις για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο, μεταφέρεται σε χρέωση του αποθεματικού αποτί-

μησης στην καθαρή θέση της εταιρείας. Κάθε άλλη μείωση της τρέχουσας αξίας καταχωρείται απευθείας ως 

ζημιά στα αποτελέσματα της χρήσης. 

Η Εταιρεία προχώρησε σε εκτίμηση της τρέχουσας αξίας 31 Δεκεμβρίου 2012, όπως αναφέρετε και στη 

σημείωση 19.

Αποσβέσεις: Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Τα υπόλοιπα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με 

βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία 

επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. 

Η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία έχει ως εξής:

Οικόπεδα –

Κτίρια 35 – 50 έτη

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία:

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 – 8 έτη

Μεταφορικά μέσα 7 – 9 έτη

Οι «Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων» αποσβένονται στο μικρότερο χρονικό διάστημα μεταξύ της ωφέλιμης 

ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας μίσθωσης του μισθωμένου ακινήτου.

Τα Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης μειωμένο κατά τις αποσβέσεις 

και τυχόν απομειώσεις.

Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν εί-

ναι πολύ πιθανόν να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. 

Δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως κατά την πραγματοποίησή τους.
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2.6 Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα περιλαμβάνουν οικόπεδα και κτίρια που κατέχονται από την Εταιρεία για ενοικίαση 

ή για κεφαλαιουχικό κέρδος και ταξινομούνται ως ακίνητα για επένδυση. Αρχικά, οι επενδύσεις σε ακίνητα 

καταχωρούνται στην αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει και τις δαπάνες απόκτησής τους. Αρχής γε-

νομένης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008 και έπειτα από αλλαγή της σχετικής πολιτικής οι 

επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμούνται κάθε έτος στην εύλογη αξία.

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμούνται κατά έτος στην εύλογη αξία 

τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές. Οι μεταβολές αναγνωρίζονται στα αποτελέ-

σματα.

Τα στοιχεία αναγνωρίζονται μέχρι την πώλησή τους ή νωρίτερα, κατά την ημερομηνία που η Εταιρεία παύει να 

έχει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το στοιχείο. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης, όπως η ιδιοχρησιμοποίη-

σή τους, μεταφέρονται στην κατηγορία Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης.

2.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως λογισμικά προγράμματα. Τα λογισμικά προγράμματα 

που αποκτώνται μεμονωμένα κεφαλαιοποιούνται στην αξία κτήσης. Μεταγενέστερα αποτιμούνται στο κό-

στος κτήσης μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σε 

5 χρόνια. Η διοίκηση της Εταιρείας, σε ετήσια βάση, εξετάζει την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται απομείωση της αξίας τους ή αν έχει μεταβληθεί η αναμενόμενη 

ωφέλιμη ζωή τους. Όταν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη 

αξία του, τότε διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για απομείωση με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων.

2.8 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα

Το Ταμείο και τα Ταμειακά Ισοδύναμα περιλαμβάνουν χρηματικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με ημε-

ρομηνία λήξης μικρότερη των τριών μηνών από την ημερομηνία απόκτησης.

2.9 Απαιτήσεις 

Οι Απαιτήσεις απεικονίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις 

για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων αξιολογείται κατά ξεχωριστή περίπτωση που η Εταιρεία θεωρεί σημαντι-

κή. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την οικονομική κατάσταση, το ιστορικό αποπληρωμής του οφειλέτη, την 

πιθανότητα στήριξης από πιστοληπτικά αξιόπιστους εγγυητές και τη ρευστοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων.

Οι απαιτήσεις που δεν θεωρούνται σημαντικές καθώς και αυτές που είναι μεν σημαντικές αλλά δεν υπάρ-

χουν ενδείξεις απομείωσης, κατηγοριοποιούνται σε ομάδες με όμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. 

Η Εταιρεία εξετάζει την πιθανή πρόβλεψη για απομείωση κάθε κατηγορίας. Κατά την αξιολόγηση κάθε κατη-

γορίας λαμβάνονται υπόψη το ύψος των υπό παρακολούθηση ή πιθανών επισφαλών απαιτήσεων, η χρονική 
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διάρκεια που οι απαιτήσεις βρίσκονται σε καθυστέρηση, η εισπραξιμότητά τους από τη στιγμή που θα χαρα-

κτηριστούν ως επισφαλείς, οι οικονομικές συγκυρίες της αγοράς και η εμπειρία του παρελθόντος σχετικά με 

το ύψος των αναμενόμενων ζημιών.

Όταν μία απαίτηση χαρακτηριστεί ως επισφαλής, η λογιστική της αξία μειώνεται στην εκτιμώμενη ανακτήσιμη 

αξία, η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, συ-

μπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ανακτήσιμων ποσών από εγγυήσεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις, 

προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο της αγοράς.

Μεταγενέστερες αλλαγές στα ανακτήσιμα ποσά και το χρόνο κατά τον οποίο αναμένεται να εισπραχθούν, 

συγκρίνονται με προηγούμενους υπολογισμούς και όπου προκύπτει διαφορά στη σχηματισμένη πρόβλεψη 

γίνεται αντίστοιχη χρέωση ή πίστωση στα αποτελέσματα χρήσης.

Απαιτήσεις και λοιπά δάνεια, όταν δεν είναι πλέον εφικτή η είσπραξή τους, διαγράφονται έναντι των σχημα-

τισμένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Η Εταιρεία παραλαμβάνει μεταχρονολογημένες επιταγές από τους ασφαλισμένους καθώς και τους συνεργά-

τες της για τη διεκπεραίωση των απαιτήσεών της από ασφάλιστρα. Ωστόσο πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι 

η μείωση των απαιτήσεων από ασφάλιστρα και η απόδοση των σχετικών προμηθειών να γίνεται μόνο μετά 

την είσπραξη των εν λόγω επιταγών. 

2.10 Μισθώσεις

Η Εταιρεία ως μισθωτής:

Λειτουργικές Μισθώσεις
Η Εταιρεία συμμετέχει μόνο σε λειτουργικές μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί σημαντικό μέρος από 

τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία. Τα έξοδα των λει-

τουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης, με τη σταθερή μέθοδο, καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της μίσθωσης.

Η Εταιρεία ως εκμισθωτής:

Λειτουργικές Μισθώσεις
Η Εταιρεία συμμετέχει μόνο σε λειτουργικές μισθώσεις όπου τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία εμφα-

νίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και αποσβένονται σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή τους. 

Τα έσοδα από μισθώσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης με βάση την αρχή του δουλευμένου.

2.11 Συμψηφισμός Απαιτήσεων – Υποχρεώσεων

Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του κα-

θαρού ποσού στις Οικονομικές Καταστάσεις επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για συμ-

ψηφισμό των καταχωρημένων ποσών και υπάρχει πρόθεση είτε για διακανονισμό του καθαρού ποσού που 

προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό του συνολικού ποσού τόσο του χρηματοοι-

κονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της υποχρέωσης.
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2.12 Έσοδα και Έξοδα από τόκους

Για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα Έσοδα και τα Έξοδα από Τόκους καταχωρούνται στα αποτελέσματα 

χρήσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι μία μέθοδος σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται το αναπόσβε-

στο κόστος του χρηματοοικονομικού στοιχείου ή της υποχρέωσης και κατανέμονται τα έσοδα ή τα έξοδα από 

τόκους καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς.

Αποτελεσματικό επιτόκιο είναι εκείνο το οποίο προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιμώμενες μελλοντικές πληρωμές 

ή εισπράξεις καθ’ όλη την προσδοκώμενη διάρκεια του χρηματοοικονομικού μέσου.

Μόλις ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα από ομοειδή χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία υποτιμηθούν ως αποτέλεσμα απομείωσης της αξίας τους, τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται 

εφαρμόζοντας το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών για 

το σκοπό της μέτρησης της ζημιάς απομείωσης.

2.13 Προμήθειες και συναφή έσοδα

Οι προμήθειες και τα συναφή έσοδα καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της χρήσης 

στην οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές με αυτά υπηρεσίες. Προμήθειες και συναφή έσοδα που προέρχονται 

από συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά το χρόνο περαίωσης της 

συναλλαγής. Αμοιβές για υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και συμβουλευτικές υπηρεσίες καταχωρού-

νται στα αποτελέσματα σύμφωνα με το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών, με βάση την αρχή του δουλευμένου.

2.14 Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των κερδών της χρήσης βάσει της κείμενης φορολογικής νομοθε-

σίας και αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. Φορολογικές ζημιές που μεταφέρονται σε 

επόμενες χρήσεις για συμψηφισμό αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν θεωρείται πιθανή η πραγ-

ματοποίηση μελλοντικών φορολογητέων κερδών, τα οποία θα είναι επαρκή για τον συμψηφισμό των σωρευ-

μένων φορολογικών ζημιών.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τη μέθοδο της Χρηματοοικονομικής Θέσης, βάσει των 

προσωρινών διαφορών οι οποίες προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που 

αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Για τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας εισοδήματος χρησιμοποιούνται οι θεσπισμένοι φορο-

λογικοί συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία εκτιμάται ότι θα τακτοποι-

ηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κλεισίματος της κατάστασης 

Χρηματοοικονομικής Θέσης. Τυχόν αλλαγές φορολογικών συντελεστών μετά την ημερομηνία κλεισίματος 

των Οικονομικών Καταστάσεων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στα αποτελέσματα ή απευθείας στην καθαρή θέση αν 

αφορά στοιχεία που έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.
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2.15 Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις στις Οικονομικές της Καταστάσεις για τις τρέχουσες υποχρεώσεις που προ-

κύπτουν από γεγονότα που έχουν συμβεί και είναι βέβαιο ότι η τακτοποίησή τους θα δημιουργήσει εκροή το 

ύψος της οποίας μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι σχηματισμένες προβλέψεις επί των επισφαλών απαιτήσεων 

και των επίδικων υποθέσεων επαναξιολογούνται και αναθεωρούνται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Οικονομι-

κών Καταστάσεων με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης και των νομικών της συμβούλων. Οι εν λόγω προβλέ-

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

2.16 Παροχές προς το προσωπικό

Συνταξιοδοτικές Υποχρεώσεις

Η υποχρέωση της Εταιρείας για παροχές στο προσωπικό από προγράμματα προκαθορισμένων παροχών 

περιορίζεται μόνο στο πρόγραμμα του Ν.2112/1920 και αφορά την παροχή αποζημίωσης στο σύνολο του 

προσωπικού κατά την έξοδό του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

Σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει καθορισμένες εισφορές 

στα Ταμεία.

Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι στην ουσία ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο η υπο-

χρέωση της Εταιρείας καθορίζεται από το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβει ο υπάλληλος κατά το χρόνο 

συνταξιοδότησής του, βάσει της ηλικίας του, της προϋπηρεσίας του στην Εταιρεία και της αμοιβής του. Η 

υποχρέωση που καταχωρείται στη Χρηματοοικονομική Θέση αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών συνίσταται από την παρούσα αξία των παροχών κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών 

Καταστάσεων μειωμένη με την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, με τις αναπρο-

σαρμογές που απαιτούνται για κέρδη ή ζημιές που προέρχονται από αναλογιστική μελέτη και δεν έχουν ακόμα 

καταχωρηθεί, καθώς και με το κόστος της υπηρεσίας που έχει ήδη παρασχεθεί. Η υποχρέωση των προγραμ-

μάτων καθορισμένων παροχών προσδιορίζεται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητο αναλογιστή χρησιμοποιώ-

ντας τη μέθοδο της προβαλλόμενης μονάδας πίστωσης (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της 

υποχρέωσης που προκύπτει από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται προεξοφλώντας τις 

μελλοντικές ταμειακές εκροές με το επιτόκιο χρεογράφων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, τα οποία έχουν 

περίοδο ωρίμανσης που προσεγγίζει τους όρους της σχετικής υποχρέωσης αποζημίωσης.

Αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που μπορεί να προέλθουν από αναπροσαρμογές, βάσει της εμπειρίας, καθώς 

και από αλλαγή των αναλογιστικών υποθέσεων, χρεώνονται ή πιστώνονται στα αποτελέσματα αναλογικά 

σύμφωνα με τη μέση υπολειπόμενη εργασιακή ζωή των υπαλλήλων. Η Εταιρεία ακολουθεί τη «Μέθοδο του 

Περιθωρίου» του Δ.Λ.Π. 19 με βάση την οποία τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τις προ-

σαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα ή τη μεταβολή των αναλογιστικών υποθέσεων και υπερβαίνουν το 

ποσό της σωρευμένης υποχρέωσης αποσβένονται ως ανωτέρω.

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 

συνταξιοδοτήσεως, ή οποτεδήποτε ένας εργαζόμενος αποδεχτεί εθελοντικά να αποχωρήσει σε αντάλλαγμα 

για τέτοια προνόμια. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απα-



ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | 29

3. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

σχόληση των υπαλλήλων που ήδη υπάρχουν στην Εταιρεία σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το 

οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 

αποχώρηση. Οι καταβλητέες αποζημιώσεις μετά την πάροδο των 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογι-

σμού, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

2.17  Παύση απεικόνισης χρηματοοικονομικού μέσου στις Οικονομικές 
Καταστάσεις 

Ένα χρηματοοικονομικό μέσο δεν απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας από τη στιγμή 

που η Εταιρεία παύει να έχει τον έλεγχο των συμβατικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το χρηματοοι-

κονομικό μέσο. Ο έλεγχος των δικαιωμάτων του χρηματοοικονομικού μέσου παύει να υφίσταται ή όταν πω-

ληθεί ή όταν οι ταμειακές εισροές, που σχετίζονται με αυτό, μεταβιβαστούν σε ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος.

2.18 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ανά τομέα δραστηριότητας

Ο επιχειρησιακός τομέας δραστηριότητας είναι ο πρωτεύων τύπος πληροφόρησης. Ο επιχειρησιακός τομέας 

είναι ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, οι 

οποίες υπόκεινται σε ομοειδείς κινδύνους και αποδόσεις και διαφέρουν από εκείνους των άλλων επιχειρη-

σιακών τομέων της Εταιρείας.

Ο γεωγραφικός τομέας δραστηριότητας είναι ο δευτερεύων τύπος πληροφόρησης, λόγω ότι η Εταιρεία δρα-

στηριοποιείται κυρίως στον Ελλαδικό χώρο. Ο γεωγραφικός τομέας δραστηριότητας παρέχει πληροφόρηση 

για τις δραστηριότητες της Εταιρείας σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον που υπόκειται σε κινδύ-

νους και αποδόσεις που διαφέρουν από αντίστοιχους κινδύνους και αποδόσεις άλλων επιχειρησιακών και 

γεωγραφικών τομέων.

Οι εργασίες της Εταιρείας παρακολουθούνται σε δύο βασικούς επιχειρησιακούς τομείς, τις ασφαλίσεις Ζωής 

και τις ασφαλίσεις Ζημιών οι οποίες χωρίζονται σε εκμεταλλεύσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων και Λοι-

πούς Κλάδους ζημιών. Η ανάλυση κατά επιχειρηματικό τομέα απεικονίζεται στη σημείωση 41.

2.19 Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα Ίδια Κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές 

κατατάσσονται στις Υποχρεώσεις. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 

σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την 

έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως 

που αποκτάται.

2.20 Ίδιες μετοχές

Μετοχές της Εταιρείας που κατέχονται από την ίδια την Εταιρεία καταχωρούνται στην αξία κτήσης τους και 

απεικονίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έως ότου ακυρωθούν. Στην περίπτωση που οι 

ίδιες μετοχές πωληθούν ή επανεκδοθούν, το τίμημα που θα εισπραχθεί δεν θα περιληφθεί στα αποτελέσματα 

της χρήσης αλλά θα καταχωρηθεί απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Η Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 

και 2010 δεν κατέχει Ίδιες Μετοχές.
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2.21 Ασφαλιστήρια συμβόλαια

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Εταιρεία υιοθέτησε το Δ.Π.Χ.Α. 4 από την 1 Ιανουαρίου 2004 οπότε και έγινε η 

ταξινόμηση των συμβολαίων σε Ασφαλιστικά και σε Επενδυτικά Συμβόλαια και η αξιολόγηση της επάρκειας 

των ασφαλιστικών προβλέψεων.

Η Εταιρεία εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 4 διενήργησε διαχωρισμό των συμβολαίων της σε Ασφα-

λιστήρια Συμβόλαια και σε Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια.

Στις περιπτώσεις όπου σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπάρχει ταυτόχρονα ασφαλιστικός και χρηματοοικονομι-

κός κίνδυνος, όπως στα συμβόλαια Unit Linked, η Εταιρεία δεν έχει προβεί στο διαχωρισμό του χρηματοοι-

κονομικού κινδύνου των συμβολαίων.

Α) Ασφαλιστήρια συμβόλαια

Ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι εκείνα τα συμβόλαια με τα οποία μεταφέρεται σημαντικός ασφαλιστικός κίν-

δυνος από τον ασφαλιζόμενο στην ασφαλιστική εταιρεία και όπου η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται να 

αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση επέλευσης καθορισμένου αβέβαιου μελλοντικού συμβάντος 

που επηρεάζει αρνητικά τον ασφαλιζόμενο. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι σημαντικός όταν και μόνον όταν 

ένα ασφαλιζόμενο συμβάν θα μπορούσε να αναγκάσει την ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει σημαντικές 

επιπλέον παροχές. Οι επιπλέον παροχές αναφέρονται σε ποσά που υπερβαίνουν εκείνα που θα ήταν κατα-

βλητέα αν ο ασφαλισμένος κίνδυνος δεν είχε επέλθει.

Ένα συμβόλαιο που εκθέτει την ασφαλιστική εταιρεία σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο χωρίς σημαντικό ασφα-

λιστικό κίνδυνο, δεν είναι ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κάποια συμβόλαια εκθέτουν την ασφαλιστική εταιρεία 

σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο επιπροσθέτως του σημαντικού ασφαλιστικού κινδύνου.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη φύση του ασφαλισμένου κινδύνου.

1. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής

Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής ασφαλίζουν κατά μεγάλο ποσοστό γεγονότα κατά τη διάρκεια μιας μακράς 

περιόδου. Τα σχετικά ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν καθίστανται απαιτητά από τον ασφαλιζόμε-

νο. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς τη μείωση λόγω αναλογουσών προμηθειών.

1.1 Παραδοσιακά συμβόλαια

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που εκδίδει η Eταιρεία για την κάλυψη του κινδύνου 

θανάτου, ισοβίων παροχών, συντάξεων, ανικανότητας, ατυχημάτων, προγραμμάτων ασθενείας τόσο σε 

ατομική όσο και σε ομαδική βάση.

1.1.1 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής με χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής στα κέρδη

Ο κύριος όγκος των παραδοσιακών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής περιέχουν χαρακτηριστικά 

προαιρετικής συμμετοχής στα κέρδη (DPF) επειδή ο ασφαλιζόμενος δύναται να λάβει πρόσθετα οφέ-

λη πέραν αυτών που εγγυάται το συμβόλαιο, το ύψος των οποίων και η χρονική στιγμή της καταβολής 

τους έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας σε συνδυασμό με τους όρους κάθε συμβολαίου και 

με την απόδοση των επενδύσεων της Εταιρείας που αντιστοιχούν στις ασφαλιστικές προβλέψεις ζωής.
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1.1.2 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής χωρίς χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής στα κέρδη

Υφίστανται ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής χωρίς χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής στα κέρδη το 

ύψος των οποίων δεν κρίνεται σημαντικό σε σχέση με το συνολικό ύψος του συνόλου των συμβολαίων.

1.2  Συμβόλαια για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής που οι ασφαλιζόμενοι φέρουν τον χρηματοοικο-
νομικό κίνδυνο (Unit Linked)

Χρηματοοικονομικά συμβόλαια είναι αυτά τα οποία μεταφέρουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο στον 

κάτοχο του συμβολαίου. Τα συμβόλαια αυτά μεταφέρουν χρηματοοικονομικό κίνδυνο στον κάτοχο του 

συμβολαίου, αλλά ταυτόχρονα η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την κάλυψη με την εγγύηση μέρους 

του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Ταυτόχρονα εμπεριέχουν και σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο (κάλυψη 

θανάτου, ανικανότητας, ατυχημάτων και ασθενείας). 

Κατά το μέρος που τα συμβόλαια αυτά αφορούν τις συμπληρωματικές αυτές καλύψεις αναγνωρίζονται σαν 

Ασφαλιστικά Συμβόλαια, το δε άλλο μέρος που η εύλογη αξία της υποχρέωσης ενός Unit Linked συμβολαίου 

προσδιορίζεται από την τρέχουσα καθαρή τιμή μονάδας που απεικονίζει την εύλογη ανά μονάδα αξία των 

περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με την υποχρέωση, πολλαπλασιαζόμενη με το σύνολο των μονάδων 

που αποδίδονται στον κάτοχο του συμβολαίου κατά την ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης Χρηματοοικο-

νομικής Θέσης, χαρακτηρίζεται σαν Χρηματοοικονομικό Συμβόλαιο. 

2. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών

2.1 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών – Αστικής ευθύνης Αυτοκινήτου

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που εκδίδει η Εταιρεία για την κάλυψη του κινδύνου 

της αστικής ευθύνης Αυτοκινήτων.

2.2. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών – Λοιπών Κλάδων

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

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

Στα υφιστάμενα συμβόλαια δεν υπάρχουν ενσωματωμένα παράγωγα. 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών αναγνωρίζονται ως έσοδα (δουλευμένα ασφάλιστρα) αναλογικά με 

την περίοδο διάρκειας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στην ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων 

το ποσό των ασφαλίστρων που αναλογεί στο επόμενο ή στα επόμενα έτη για την περίοδο από το κλείσιμο 

των Oικονομικών Kαταστάσεων μέχρι τη λήξη της χρήσης για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλι-

στρα, περιλαμβάνεται στο Απόθεμα μη Δουλευμένων Ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς 

τη μείωση των αναλογουσών προμηθειών.

Β) Χρηματοοικονομικά συμβόλαια

1. Λογαριασμοί Διαχείρισης Κεφαλαίου (Deposit Αdministration Funds)

Είναι η ομαδική ασφάλιση με την οποία συμφωνείται η καταβολή της προβλεπόμενης παροχής κατά την απο-

χώρηση του Ασφαλισμένου από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο ή με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας 

ή συνταξιοδότησης.
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Ο λογαριασμός διαχείρισης έχει σκοπό τη δημιουργία ενιαίων αξιών (κεφαλαίων) που είναι απαραίτητες για 

την καταβολή των προβλεπόμενων παροχών. Ο λογαριασμός πιστώνεται με ετήσιο επιτόκιο μεταξύ 3,00% 

έως 5,00% και χρεώνεται με τα έξοδα διαχείρισης και τα ποσά παροχών. Η Εταιρεία καταβάλλει τις προβλε-

πόμενες παροχές εφόσον ο λογαριασμός επαρκεί και λήγει όταν καταβληθούν οι προβλεπόμενες παροχές ή 

ο λογαριασμός έχει εξαντληθεί. Η Εταιρεία εγγυάται ανά πάσα στιγμή το υπόλοιπο του λογαριασμού.

 2.  Συμβόλαια για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον χρηματοοικο-
νομικό κίνδυνο (Unit Linked)

Η Εταιρεία μετά από σχετικό διαχωρισμό, χαρακτηρίζει σαν χρηματοοικονομικό συμβόλαιο μέρος του συμ-

βολαίου που η εύλογη αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από την τρέχουσα καθαρή τιμή μονάδας που 

απεικονίζει την εύλογη ανά μονάδα αξία των περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με την υποχρέωση, 

πολλαπλασιαζόμενη με το σύνολο των μονάδων που αποδίδονται στον κάτοχο του συμβολαίου κατά την 

ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.

Στα συμβόλαια αυτά υφίστανται ενσωματωμένα παράγωγα σχετικά με επιπλέον παροχές διατηρησιμότητας 

στη λήξη, ενώ υφίστανται προϊόντα στα οποία υπάρχει επιπλέον εγγύηση ελάχιστης απόδοσης 2,5% και 3%, 

μετά την παρέλευση δεκαετίας από την έναρξη του συμβολαίου.

2.22 Μεταφερόμενα Έξοδα Πρόσκτησης (Μ.Ε.Π.)

Οι προμήθειες και τα άλλα έξοδα πρόσκτησης τόσο των νέων συμβολαίων όσο και των ανανεώσεων που ανα-

λογούν στην επόμενη χρήση απεικονίζονται στον λογαριασμό του Ενεργητικού «Προμήθειες και άλλα έξοδα 

παραγωγής επομένων χρήσεων» και κατανέμονται αναλογικά στις χρήσεις ανάλογα με τη διάρκεια των ασφα-

λιστηρίων συμβολαίων. Για τις ασφαλίσεις ζωής μακράς διάρκειας τα Μ.Ε.Π. αποσβένονται με βάση τις παραδο-

χές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της υποχρέωσης για τις μελλοντικές παροχές των συμβολαίων.

2.23 Ασφαλιστικές προβλέψεις

Ασφαλιστικές προβλέψεις είναι οι καθαρές συμβατικές υποχρεώσεις της ασφαλιστικής εταιρείας οι οποίες 

πηγάζουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και υπολογίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αναλύονται στις ακόλουθες κυριότερες κατηγορίες:

Μαθηματικές προβλέψεις: Περιλαμβάνουν το μαθηματικό απόθεμα των ασφαλιστηρίων ζωής και κεφα-

λαιοποίησης και είναι η διαφορά που προκύπτει την ημερομηνία σύνταξης των Oικονομικών Kαταστάσε-

ων μεταξύ της παρούσας αξίας των χρηματικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία 

για κάθε συμβόλαιο ασφαλίσεως ζωής, συμπεριλαμβανομένου και του αποθέματος των μη διανεμηθέντων 

στους ασφαλισμένους κερδών και της παρούσας αξίας των καθαρών ασφαλίστρων που οφείλονται από τον 

ασφαλισμένο και είναι καταβλητέα στην ασφαλιστική εταιρεία μέσα στα επόμενα έτη. Η διαφορά αυτή υπολο-

γίζεται με βάση τις ισχύουσες αναλογιστικές μεθόδους.

Προβλέψεις για μη δουλευμένα ασφάλιστρα: Περιλαμβάνουν την αναλογία των μικτών ασφαλίστρων που 

αφορούν τις επόμενες χρήσεις συμβολαίων που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία σύνταξης των Oικονομι-

κών Kαταστάσεων.
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Απόθεμα Κινδύνων εν Ισχύ: Αφορά την πρόσθετη πρόβλεψη η οποία σχηματίζεται κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των Oικονομικών Kαταστάσεων όταν το απόθεμα των μη δουλευμένων ασφαλίστρων και δικαιω-

μάτων εκτιμάται ότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων ζημιών και εξόδων των ασφαλιστηρίων 

εν ισχύ την ημερομηνία αυτή.

Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις: Είναι εκείνες που σχηματίζονται στην ημερομηνία σύνταξης των Oι-

κονομικών Kαταστάσεων, για την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων από ασφαλιστικούς κινδύνους, που έχουν 

επέλθει μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, ανεξαρτήτως του εάν 

έχουν ή όχι δηλωθεί, για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα σχετικά ποσά των ασφαλιστικών αποζημι-

ώσεων και των συναφών εξόδων ή δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές ύψος τους ή αμφισβητείται η έκταση 

της ευθύνης της ασφαλιστικής επιχειρήσεως. Περιλαμβάνει την πρόβλεψη φάκελο προς φάκελο καθώς και τις 

προβλέψεις που προκύπτουν με στατιστικές και αναλογιστικές μεθόδους. Το ύψος της εκτιμούμενης πρόβλεψης 

φάκελο προς φάκελο προσδιορίζεται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες την ημερομηνία σύνταξης των Oικο-

νομικών Kαταστάσεων όπως πραγματογνωμοσύνες, ιατρικές εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις.

Πληρωτέες παροχές: Είναι οι ασφαλιστικές παροχές που οφείλονται στους ασφαλισμένους και για διάφο-

ρους λόγους δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία των Oικονομικών Kαταστάσεων.

Προβλέψεις για ασφαλίσεις ζωής όπου οι ασφαλισμένοι φέρουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο: 
Είναι οι προβλέψεις που προορίζονται για να καλύψουν αναλήψεις υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρεί-

ας, οι οποίες συνδέονται με χρηματοοικονομικά μέσα στo πλαίσιo συμβάσεων ζωής, των οποίων η αξία ή η 

απόδοση καθορίζεται σε συνάρτηση με επενδύσεις, για τις οποίες τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο φέρει ο 

ασφαλιζόμενος.

Οι προβλέψεις αυτές αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια που είναι άμεσα συνδεμένα με στοιχεία του Ενεργη-

τικού (Unit Linked) όπου από την τρέχουσα αξία αυτών προκύπτουν κέρδη ή ζημίες κατά την αποτίμηση των 

στοιχείων του Ενεργητικού των Unit Linked της ασφαλιστικής εταιρείας όπου και έχουν άμεση επίδραση στο 

ύψος των ασφαλιστικών προβλέψεων. Στις περιπτώσεις αυτές η ασφαλιστική εταιρεία αναπροσαρμόζει τις 

ασφαλιστικές προβλέψεις ισόποσα με τα μη ρευστοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές από αποτίμηση και η προκύ-

πτουσα διαφορά των ασφαλιστικών προβλέψεων μεταφέρεται στον οικείο λογαριασμό εκμετάλλευσης.

Η εκτίμηση των ασφαλιστικών προβλέψεων διενεργείται κατά την ημερομηνία σύνταξης Oικονομικών 

Kαταστάσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρχές και κανόνες αποτίμησης ανά κατηγορία ασφαλιστικής 

πρόβλεψης. Σημειώνεται ότι ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών προβλέψεων λαμβάνονται οι διατάξεις 

του ισχύοντα Νόμου 400/1970 όπως αυτός έχει διαμορφωθεί έως σήμερα, σε συνδυασμό με το Δ.Π.Χ.Α. 

4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια». Η διαφορά των ασφαλιστικών προβλέψεων (αύξηση/μείωση) σε σχέση με 

προηγούμενη αποτίμησή τους, μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης όσον αφορά τις αναλογούσες προβλέ-

ψεις επί ιδίας κράτησης της Εταιρείας, το δε υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται σε χρέωση των αντασφαλιστών, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις αντασφαλιστικές συμβάσεις.

Το τελικό απόθεμα για εκκρεμείς αποζημιώσεις (ΑΕΖ) υπολογίζεται από τον Υπεύθυνο Αναλογιστή με βάσει 

τις εκτιμήσεις του για το τελικό κόστος που αναμένεται να προκύψει για τις αξιώσεις από ασφαλιστικούς 

κινδύνους που έχουν συμβεί ως την ημερομηνία υπολογισμού του αποθέματος (είτε έχουν αναγγελθεί / 

δηλωθεί στην Εταιρεία ή όχι) και μέχρι τον τελικό και οριστικό διακανονισμό των αξιώσεων αυτών. Το προα-

ναφερθέν αναμενόμενο κόστος περιλαμβάνει την καταβολή αποζημιώσεων καθώς και τα άμεσα και έμμεσα 

έξοδα διακανονισμού. 
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Η Εταιρεία πραγματοποιεί σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των Oικονομικών Kαταστάσεων έλεγχο επάρκειας 

των ασφαλιστικών του προβλέψεων (liabilities adequacy test) σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 4 χρησιμοποιώντας 

τρέχουσες εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμειακών ροών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της, καθώς και τα 

κόστη διεκπεραίωσης των ζημιών της.

Στην περίπτωση που ο έλεγχος επάρκειας των ασφαλιστικών προβλέψεων εμφανίσει ότι οι ασφαλιστικές 

προβλέψεις δεν είναι ικανοποιητικές σύμφωνα με τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές, η διαφορά 

μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης.

2.24 Αντασφαλιστικές συμβάσεις

Το μέρος του αποθέματος που αναλογεί στον αντασφαλιστή της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενερ-

γητικού στον λογαριασμό «Απαιτήσεις από αντασφαλιστές». Οι λοιπές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις προς 

τους αντασφαλιστές αφορούν κυρίως τα οφειλόμενα αντασφάλιστρα και η αναλογία τους στις πληρωθείσες 

αποζημιώσεις. 

Η Εταιρεία εξετάζει αν οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές έχουν υποστεί απομείωση κατά τη σύνταξη των 

Oικονομικών της Kαταστάσεων, μειώνει τη λογιστική αξία τους αναλόγως και αναγνωρίζει τη ζημία απομεί-

ωσης στα αποτελέσματα.

2.25 Ενσωματωμένα παράγωγα

Ενσωματωμένα παράγωγα δεν υφίστανται σημαντικής αξίας.

2.26 Βασικά κέρδη ανά μετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση των κερδών χρήσης μετά το φόρο με το σταθμισμέ-

νο μέσο όρο των υφισταμένων κοινών μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου.

2.27 Προβλέψεις

Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν κυρίως δικαστικές υποθέσεις. Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν πληρούνται 

τα ακόλουθα: 1) η Εταιρεία έχει νομική ή άλλη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος 2) 

είναι περισσότερο πιθανό να απαιτηθεί χρηματική εκροή για την τακτοποίηση της υποχρέωσης 3) το ποσό της 

εκροής έχει υπολογιστεί με αξιόπιστη μέθοδο.

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται στην παρούσα αξία της μελλοντικής εκροής που υπολογίζεται ότι απαιτείται 

για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

2.28  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις στην εφαρμογή των 
λογιστικών πολιτικών

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

χείων και υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις αξιολογούνται συνεχώς 

με βάση το ιστορικό και προηγούμενη εμπειρία και άλλους παράγοντες, περιλαμβανομένων και προσδοκώ-

μενων γεγονότων που θεωρούνται λογικά υπό τις τρέχουσες συνθήκες. 
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Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

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

υποχρεώσεών της από ασφαλιστήρια συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων πρόσκτησης και 

άλλων σχετικών άυλων ασφαλιστικών στοιχείων ενεργητικού) και αντασφαλιστήρια συμβόλαια που κατέχει. 

Η Διοίκηση χρησιμοποίησε την κρίση της και δημιούργησε ένα σύνολο λογιστικών πολιτικών για την αναγνώ-

ριση και αποτίμηση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της από ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδόθηκαν 

και αντασφαλιστήρια συμβόλαια που κατέχει, έτσι ώστε να παρέχονται οι πιο χρήσιμες πληροφορίες στους 

χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αποτιμούνται με βάση τις παραμέτρους που ισχύουν κατά την έκδοσή τους, τα 

όσα αναφέρονται ανωτέρω και σύμφωνα με την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Η εκτίμηση της τελικής υποχρέωσης που προκύπτει από ζημιές που καλύπτονται από ασφαλιστήρια συμβό-

λαια είναι η σημαντικότερη λογιστική εκτίμηση της Εταιρείας. Υπάρχουν αρκετές πηγές αβεβαιότητας που 

χρειάζεται να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της τελικής υποχρέωσης της Εταιρείας από τέτοιες περι-

πτώσεις. Σχετικά με τους ελέγχους επάρκειας των υποχρέωσεων από ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και 

ανάλυση ευαισθησίας βασικών υποθέσεων παρατίθεται στην ενότητα 4.2.

Το Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών αξιολογείται συνεχώς και στο τέλος κάθε χρήσης αναθεωρείται τελικά. Γίνεται 

πρόβλεψη για το εκτιμώμενο τελικό κόστος όλων των ζημιών που δεν έχουν κλείσει με αφαίρεση των ποσών 

που έχουν ήδη πληρωθεί, είτε αυτές σχετίζονται με γεγονότα που συνέβηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, 

ή σε προηγούμενες χρήσεις και ανεξαρτήτως του αν έχουν ή όχι δηλωθεί στην Εταιρεία. Οι ασφαλιστικές 

ζημιές αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις όταν υπάρχουν ικανοποιητικές ενδείξεις ύπαρξής τους και το μέγε-

θός τους μπορεί να υπολογιστεί. Αν είναι γνωστή η ύπαρξη μιας υποχρέωσης αλλά υπάρχει αβεβαιότητα ως 

προς το τελικό της ποσό, γίνεται πρόβλεψη με βάση την προηγούμενη εμπειρία από παρόμοιες περιπτώσεις. 

Ασφαλιστικές ζημιές μπορεί να αντιπροσωπεύουν είτε ένα ξεχωριστό ποσό, είτε μια συνολική υποχρέωση 

σχετικά με μια κατηγορία εργασιών ή γεγονότων.

Εύλογη Αξία Χρηματοοικονομικών Μέσων

Ο καθορισμός της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων υπόκειται σε εκτιμήσεις. Η Εταιρεία προσ-

διορίζει την εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες και ενεργές αγορές βάση 

της τρέχουσας χρηματιστηριακής τους αξίας κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης, ενώ για μη εισηγμένους 

τίτλους προβαίνει σε έλεγχο απομείωσης του κόστους κτήσης.

Αναφορά στην ιεραρχία που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας γίνε-

ται στη σημείωση 25.

Απομείωση της αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία εξακριβώνει ότι τα μετοχικά αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση έχουν υποστεί απομείωση όταν η 

εύλογη αξία τους βρίσκεται σημαντικά ή για παρατεταμένη διάρκεια σε ύψος χαμηλότερο από την αξία κτήσης 

τους. Αυτή η εξακρίβωση απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων. Ανάμεσα στους παράγοντες που συνεκτιμούνται για 

τέτοιες κρίσεις είναι και η κανονική διακύμανση στην τιμή της μετοχής, η οικονομική υγεία της εκδότριας 

Εταιρείας, οι αποδόσεις του κλάδου, τεχνολογικές αλλαγές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.
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Η Εταιρεία υπολογίζει σε κάθε ημερομηνία Oικονομικών Kαταστάσεων εάν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη 

ότι ένας επενδυτικός τίτλος ή ομάδα αυτών έχει υποστεί απομείωση της αξίας του. 

Στην περίπτωση των επενδυτικών μετοχικών τίτλων που έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμοι για πώληση, η 

σημαντική ή και παρατεταμένη μείωση στην εύλογη αξία του χρεογράφου κάτω του κόστους του χρησιμοποιείται 

για να αξιολογηθεί αν τα στοιχεία αυτά έχουν απομειωθεί. Ως σημαντική μείωση ορίζεται η πτώση της τρέχουσας 

αξίας σε σχέση με το κόστος κατά τουλάχιστον 20% και ως παρατεταμένη μείωση η διαρκής παραμονή αυτών 

για διάστημα 24 μηνών σε τρέχουσα αξία κάτω του κόστους κτήσης. Επίσης απομειώνονται οι μετοχικοί τίτλοι 

που παρουσίασαν απομείωση στην προηγούμενη χρήση και συνεχίζουν να παρουσιάζουν ζημιές αποτίμησης 

κατά την τρέχουσα χρήση. Στην περίπτωση των ομολογιακών τίτλων που έχουν χαρακτηρισθεί ως Διαθέσιμοι 

για Πώληση, η πολιτική της Εταιρείας η οποία είναι σύμφωνη και με τη μητρική εταιρεία, αναφέρει ότι η μείωση 

της εύλογης αξίας κάτω από τη λογιστικής αξία κόστους δεν αποτελεί απαραίτητα κριτήριο απομείωσης. Σε αυτή 

την περίπτωση η σημαντική αύξηση ενδεχομένου ή η επίσημη ανακοίνωση ότι ο οφειλέτης θα πτωχεύσει ή θα 

προβεί σε άλλη οικονομική αναδιάρθρωση, αποτελούν σημαντικές αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης. 

Αν υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις για τα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, η σωρευμένη ζημία 

(που επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας), μεταφέρεται από 

τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα. 

Ζημία απομείωσης καταχωρημένη στα αποτελέσματα που αφορά σε μετοχικούς τίτλους δεν αντιλογίζεται στα 

αποτελέσματα. Αν σε μια μεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη αξία ενός χρεογράφου χαρακτηρισμένο ως Διαθέσι-

μο για Πώληση που αφορά σε ομολογιακούς τίτλους αυξηθεί και η αύξηση μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί 

με ένα γεγονός που συνέβη μετά την καταχώρηση στα αποτελέσματα της ζημίας απομείωσης, η ζημία απομείω-

σης αντιλογίζεται στα αποτελέσματα, σε διαφορετική περίπτωση καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια. 

Για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις κατηγορίες Διακρατούμενα στη Λήξη και Δάνεια και Απαιτή-

σεις, τα οποία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, το ποσό της ζημιάς από απομείωση της αξίας τους, υπολο-

γίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου. Ως ενδείξεις για απομείωση ισχύουν τα ανωτέρω σχετικά με το ομολογιακό χαρτοφυλάκιο. 

Απομείωση της αξίας των απαιτήσεων 

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

ότι δεν πρόκειται να εισπραχθεί το σύνολο των απαιτήσεων που είναι απαιτητές στο πλαίσιο των σχετικών συμ-

βάσεων που υπάρχουν. Σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης όλες οι καθυστερη-

μένες και επισφαλείς απαιτήσεις επανεκτιμούνται για να προσδιοριστεί το ύψος της πρόβλεψης. Δε διαγράφεται 

καμιά απαίτηση αν δεν εξαντληθούν όλες οι νομικές και πρακτικές ενέργειες για την είσπραξή της.

Φόροι εισοδήματος

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα κα-

ταβληθούν στις φορολογικές αρχές τόσο στην τρέχουσα χρήση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους και 

περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση, καθώς και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενους 

φόρους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά, που έχουν 

καταχωρηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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2.29 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υπο-

χρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η 

εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων 

και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

 

(A) Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2012 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχι-

ζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.

(Β)  Πρότυπα υποχρεωτικά εφαρμοστέα μετά από τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2012, που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την Εταιρεία

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 

την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών πε-

ριουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα 

από την 1 Ιανουαρίου 2015.

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολο-

γικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα 

επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση 

αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποι-

ήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις 

για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 
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13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης 

αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των 

εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά.

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των στεί-

ρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερμη-

νείας, οι μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσματα εις 

νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης των ορυχείων οι οποίες 

δεν μπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος μεταλλεύματος (“ore body”). 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστη-

ριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν 

στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των προ-

γραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου 

του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές 

αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους 

προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο 

χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς 

και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών.

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία 

θα βοηθήσει τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν 

την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που 

σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική 

θέση της οικονομικής οντότητας.

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτή-
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σεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης.

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, 

ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρ-

μογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιημένες Οικονομικές του Καταστάσεις. Οι κυριότε-

ροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέ-

χονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγο-

ντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει 

εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική 

οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορι-

σμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται 

οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητι-

κές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά 

με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά 

με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 

ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρε-

πτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν 

παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού 

ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης 

διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβα-

νομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των Οικονομικών 

Καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με 

τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιού-

μενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε 

κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 

στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
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ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθι-

στούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει 

το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοι-

νοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις. Παράλ-

ληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και 

του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις 

σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά 

με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου 

της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από 

τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από 
κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες 
μετάβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2013)
H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδη-

γίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνω-

στοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά 

την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές 

σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. 

Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων 

εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επεν-

δύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 

12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2011 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επα-

κόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 

2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφό-

ρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 

8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά.

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως 

ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρη-

σιμοποιούνται για περισσότερες από μία περιόδους.

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται στα απο-

τελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση 

αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12.

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

των τομέων στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς».

3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. πέρα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρει-

ών», διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» 

όπως ισχύει, ύστερα από τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει με βάση:

•  Το Ν. 2170/93 (Φ.Ε.Κ. 150Α)

•  Το Π.Δ. 252/96 (Φ.Ε.Κ. 186Α) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 2ης και 3ης «Οδηγίας της Ε.Ε.» του 

Ν.2496/97 (Φ.Ε.Κ. 87Α)

•  Το Π.Δ. 159/1998 (Φ.Ε.Κ. 121Α) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/2β Ε.Κ.»

•  Το Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199Α)

•  Tο Π.Δ. 169/2000 (Φ.Ε.Κ. 156Α) «Προσαρμογή προς την οδηγία 91/674 Ε.Ο.Κ.» η οποία ενσωματώθηκε 

στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα με το Π.Δ. 148/1984 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’ 47) «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλι-

στικών Επιχειρήσεων», όπως ισχύει τροποποιημένο με το Π.Δ. 64/1999 (ΦΕΚ 74Α). 

Των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3-3522/97, Κ3-1695/98, Κ3-3974 και 3975/99 και Κ3-

315, 6459, 9479/2000 και Κ-3 4383/07/06/2001 με τις οποίες πέρα από τη ρύθμιση ορισμένων θε-

μάτων ασφαλίσεως, καθορίζονται ο έλεγχος της πορείας διακανονισμού των εκκρεμών ζημιών, οι τεχνικές, 

οι μέθοδοι και ο τρόπος υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων. Επίσης ισχύουν και οι αποφάσεις της 

Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 3/133/2008 και 154/5Α/2008.
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4.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα και Γνωστοποιήσεις» εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό 

τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η σημασία των χρηματοοικονομι-

κών μέσων για την οικονομική θέση της Εταιρείας.

Στη σημείωση αυτή περιλαμβάνονται αναλύσεις για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους παραπά-

νω κινδύνους και τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη διαχείριση των κιν-

δύνων αυτών. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές 

που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων έχει τεθεί στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο έχει την τελική ευθύνη για τη διαχείριση των ανωτέρω κινδύνων, υποβοη-

θούμενο από το τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου, την Επιτροπή Επενδύσεων και το Αναλογιστικό Τμήμα όπου 

αναφέρονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εταιρεία υπόκειται σε χρηματοοικονομικούς και ασφαλιστικούς κινδύνους. Τα στοιχεία Ενεργητικού και 

Παθητικού τα οποία εκτίθενται περισσότερο στους ανωτέρω κινδύνους έχουν ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ / ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ DAC)

ΟΜΙΛΟΣ

2012 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ
Αποτίμηση σε αναπόσβεστο κόστος   
Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις 29.376 37.566 71.133 71.133

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 74.478 74.478 91.042 91.042

Απαιτήσεις από δάνεια 6.478 6.478 6.610 6.610

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 42.097 42.097 45.341 45.341

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 41.071 41.071 30.862 30.862

Προμήθειες παραγωγής και λοιπά έξοδα παραγωγής 
επόμενων χρήσεων (DAC)

13.939 13.939 16.333 16.333

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 11.542 11.542 15.105 15.105

Αποτίμηση σε τρέχουσα αξία   
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων

5.058 5.058 1.940 1.940

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση 109.980 109.980 55.988 55.988

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων (Unit Linked) 15.454 15.454 17.073 17.073

Ενεργητικό 349.473 357.663 351.427 351.427
Αποτίμηση σε αναπόσβεστο κόστος   
Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 13.162 13.162 10.067 10.067

Λοιπές υποχρεώσεις 38.723 38.723 40.341 40.341

Ασφαλιστικές προβλέψεις 513.837 513.837 536.774 536.774

Υποχρεώσεις από επενδυτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια (DAF) 28.980 28.980 49.153 49.153

Αποτίμηση σε τρέχουσα αξία   
Υποχρεώσεις από επενδυτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια (U/L) 15.454 15.454 17.073 17.073

Παθητικό 610.156 610.156 653.408 653.408
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2012 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ

Αποτίμηση σε αναπόσβεστο κόστος    

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις 29.376 37.566 71.133 71.133

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 67.795 67.795 84.206 84.206

Απαιτήσεις από δάνεια 6.478 6.478 6.610 6.610

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 41.989 41.989 45.248 45.248

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 41.069 41.069 30.862 30.862

Προμήθειες παραγωγής και λοιπά έξοδα παραγωγής 
επόμενων χρήσεων (DAC)

13.899 13.899 16.308 16.308

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 11.504 11.504 15.050 15.050

Αποτίμηση σε τρέχουσα αξία    

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων

5.058 5.058 1.940 1940

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση 109.980 109.980 55.988 55.988

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων (Unit Linked) 15.454 15.454 17.073 17.073

Ενεργητικό 342.602 350.792 344.418 344.418

Αποτίμηση σε αναπόσβεστο κόστος   

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 13.071 13.071 9.996 9.996

Λοιπές υποχρεώσεις 38.626 38.626 40.252 40.252

Ασφαλιστικές προβλέψεις 513.751 513.751 536.712 536.712

Υποχρεώσεις από επενδυτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια (DAF) 28.980 28.980 49.153 49.153

Αποτίμηση σε τρέχουσα αξία    

Υποχρεώσεις από επενδυτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια (U/L) 15.454 15.454 17.073 17.073

Παθητικό 609.882 609.882 653.186 653.186

4.1 Χρηματοοικονομικός κίνδυνος

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο μέσω των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

και παθητικού. Τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο είναι ο κίνδυνος αγοράς, 

ο κίνδυνος ρευστότητας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος εγγυήσεων και ο 

πιστωτικός κίνδυνος.

Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβολής στο επίπεδο ή στη μεταβλητότητα των 

τιμών αγοράς, όπως είναι οι τιμές των μετοχών, επιτοκίων και συναλλαγματικών διαφορών. Η Εταιρεία εκτι-

μά κατά τακτά διαστήματα την καθαρή τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου και υπολογίζει τις τυχόν απώλειες 

που μπορούν να προκύψουν από εξαιρετικά ασυνήθιστες μεταβολές οικονομικής φύσης.
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Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της 

υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. 

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των 

ταμειακών εισροών και εκροών, καθώς και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για τις τρέχουσες 

συναλλαγές. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία κάνει ανάλυση ανοίγματος ρευστότητας εξασφαλίζοντας μια εικόνα 

των αναμενόμενων χρηματοροών που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού.

Οι παρακάτω πίνακες βασίστηκαν στην εναπομένουσα διάρκεια των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από την 

ημερομηνία σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων έως τη συμβατική ημερομηνία λήξης τους. 
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Στους παραπάνω πίνακες τα υπόλοιπα των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της Εταιρείας εμφανίζο-

νται ταξινομημένα κατά ημερομηνία λήξης. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συμβατική ημερομηνία λήξης 

(ανοιχτοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί) ή επαναπροσδιορισμού επιτοκίου (καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου) 

για τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τότε αυτές κατατάσσονται στη χρονική περίοδο μέχρι ένα έτος. 

Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία παρακολουθεί τις επιπτώσεις του κινδύνου επιτοκίου εξετάζοντας τη διάρκεια του χαρτοφυλακίου 

χρεογράφων της καθώς και των σχετικών της υποχρεώσεων σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις αγορές 

χρήματος. Πολιτική της Εταιρείας είναι η επένδυση σημαντικού τμήματος του χαρτοφυλακίου σε ομόλογα 

σταθερού επιτοκίου με διάρκεια αντίστοιχη των σχετικών υποχρεώσεων.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Σταθερό επιτόκιο 89.961 81.475 83.278 81.475

Zero coupon 65.591 78.845 65.591 72.009

Άτοκες καταθέσεις 14.629 18.807 14.629 18.807

Σύνολο 170.181 179.127 163.498 172.291

Η Εταιρεία κατέχει ομόλογα ελληνικού δημοσίου (ΟΕΔ) σταθερού επιτοκίου, ομόλογα EFSF zero coupon κα-

θώς και προθεσμιακές καταθέσεις σταθερού επιτοκίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου (ΟΕΔ) που έχουν αποκτη-

θεί έχουν διαφορετικά επιτόκια κατά τη διάρκεια ηλικίας του. Είναι ομόλογα με ηλικίες από 11 εώς 30 χρόνια 

και έχουν τα εξής επιτόκια:

από 2013-2015: 2,00%

από 2016-2020: 3,00%

από 2021-2021: 3,65%

από 2022- μέχρι τη λήξη: 4,30%

Το μέσο επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων για το 2012 ανήλθε σε 3,7% (2011: 3,6%).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2012

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  0%-3% 3,01% ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΕΔ - EFSF 89.225 - 89.225

Σύνολο Ομολόγων 89.225 - 89.225

Απαιτήσεις από δάνεια 6.478 - 6.478

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 21.365 46.431 67.795

Σύνολο 117.068 46.431 163.498
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2011

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  0%-3% 3,01% ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΕΔ - 81.475 81.475

Σύνολο Ομολόγων - 81.475 81.475

Απαιτήσεις από δάνεια 6.610 - 6.610

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 12.197 72.009 84.206

Σύνολο 18.807 153.484 172.291

 

Για τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου η Εταιρεία παρακολουθεί την ευαισθησία των χρηματοοικονομικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις αλλαγές των επιτοκίων, υποθέτοντας μια παράλληλη αύξηση ή μείωση 

των καμπυλών επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης σε χρονικό ορίζοντα ενός μήνα και κατά 50 μονάδες 

βάσης για χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο του έτους. Το χαρτοφυλάκιο χαρακτηρίζεται συμμετρικό και για αυτό 

η μεταβολή είναι ισόποση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο ευαισθησίας επιτοκίου μόνο για τις προθεσμιακές τις καταθέσεις, αφού τα 

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και EFSF έχουν σταθερούς επιτοκιακούς όρους μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. 

Το χαρτοφυλάκιο προθεσμιακών καταθέσεων χαρακτηρίζεται συμμετρικό, για αυτό και η μεταβολή σε περί-

πτωση αύξησης/μείωσης των επιτοκίων είναι ισόποση.

Μία 1% αύξηση στο μέσο επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων θα επέφερε αύξηση του εσόδου από τόκους 

καταθέσεων ύψους Ευρώ 751 (2011: 767), ενώ μια μείωση 1% θα επέφερε μείωση του εξόδου ύψους 

Ευρώ 751 (2011: 767).

Κίνδυνος εγγυήσεων

Στα ασφαλιστήρια ζωής λόγω της μακρόχρονης κάλυψης που παρέχουν παίζει σημαντικό ρόλο για τον υπολογι-

σμό των ασφαλίστρων το επιτόκιο. Το επιτόκιο με το οποίο γίνονται οι υπολογισμοί αναφέρεται σαν εγγυημένο 

τεχνικό επιτόκιο. Μια αστοχία στην επιλογή του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου για τον υπολογισμό των ασφα-

λίστρων είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν σε έλλειμμα ή πλεόνασμα στα μαθηματικά αποθέματα.

Το ύψος των εγγυημένων τεχνικών επιτοκίων λαμβάνεται υπόψη κατά την τιμολόγηση προκειμένου η Εταιρεία 

να μετριάσει αυτόν τον κίνδυνο.

Η Εταιρεία επίσης καλύπτει τον κίνδυνο εγγυήσεων και μέσω της επενδυτικής επιλογής σε τοποθετήσεις με 

υψηλές αποδόσεις. 

Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο όταν κάποιος αντισυμβαλλόμενος 

δεν είναι ικανός να καταβάλει τα σχετικά ποσά όταν αυτά γίνονται απαιτητά. Οι αντασφαλιστές οι οποίοι 

μπορεί να μην είναι σε θέση να καλύψουν την αναλογία τους επί των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ή επί των 

ασφαλιστικών αποζημιώσεων που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους. Οι ασφαλισμένοι καθώς και οι 
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συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία (ασφαλιστές, πράκτορες και λοιποί) μπορεί να μην δύνανται να καταβάλλουν 

τα ποσά ασφαλίστρων που είναι απαιτητά. Η Εταιρεία αξιολογεί σε τακτή βάση τα όρια των συνεργατών και 

των αντισυμβαλλομένων και λαμβάνει μέτρα.

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει την έκθεση στον πιστω-

τικό κίνδυνο. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία με την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού ήταν:

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 74.478 91.042 67.795 84.206

Απαιτήσεις από δάνεια 6.478 6.610 6.478 6.610

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων

5.058 1.940 5.058 1.940

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση 109.980 55.988 109.980 55.988

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις 29.376 71.133 29.376 71.133

Λοιπές απαιτήσεις 94.710 91.308 94.562 91.160

 320.080 318.021 313.249 311.037

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για τις απαιτήσεις από ασφαλισμένους κατά την ημερομηνία της 

κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης ανά τύπο πελάτη ήταν:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Ίδιο Δίκτυο 5.201 7.147 5.201 7.147

Πράκτορες και συνεργάτες 27.106 29.923 27.106 29.923

Λοιπά 9.790 8.271 9.682 8.178

 42.097 45.341 41.989 45.248

 

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη συγκέντρωση κινδύνων ανά γεωγραφικό χώρο, διότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυ-

ρίως στην Ελλάδα.

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

θυστέρηση είτε πληρούν τις προϋποθέσεις διαγραφής ή όχι, αντίστοιχα: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Χρημ/κά στοιχεία Ενεργητικού που δεν είναι σε 
καθυστέρηση και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διαγραφής

303.499 177.160 296.668 170.176 

Χρημ/κά στοιχεία Ενεργητικού που είναι σε καθυστέρηση 
και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διαγραφής

15.404 13.740 15.404 13.740 

Απομειωμένα χρημ/κά στοιχεία Ενεργητικού 14.703 439.557 14.703 439.557 

Προβλέψεις απομείωσης (13.527) (312.436) (13.527) (312.436)

 320.080 318.021 313.249 311.037 
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Παρατίθεται παρακάτω η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα των ανωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχεί-

ων βάση των αξιολογήσεων της Moody’s κατά την ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ Aa1 Caa2 C

ΧΩΡΙΣ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 67.795 - 67.795 - -

Απαιτήσεις από δάνεια 6.478 - - - 6.478

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων

5.058 - 5.058 - -

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς 
πώληση 

109.980 55.838 49.576 4.011 555

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις 29.376 9.753 - 19.623 -

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 41.989 - - - 41.989

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 41.069 - - - 41.069

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 11.504 - - - 11.504

 313.249 65.591 122.429 23.634 101.595

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ Ca

ΧΩΡΙΣ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 84.206 84.206 -

Απαιτήσεις από δάνεια 6.610 - 6.610

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων

1.940 - 1.940

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς 
πώληση 

55.988 55.988 -

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις 71.133 71.133 -

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 45.248 - 45.248

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 30.862 - 30.862

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 15.050 - 15.050

 311.037 211.327 99.710 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

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

μέσω των οποίων γίνεται η είσπραξη των απαιτήσεων από ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Η Εταιρεία έχει θέσει μία πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος συνεργάτης εξετάζεται σε ατομική 

βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών. Ο έλεγχος πιστο-

ληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί η Εταιρεία περιλαμβάνει την εξέταση τραπεζικών πηγών και άλλων 
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τρίτων πηγών πιστοληπτικής βαθμολόγησης, αν υπάρχουν. Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύ-

νου των συνεργατών, οι συνεργάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με το δίκτυο διανομής.

Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή του για ζημίες σε σχέση με 

τις εμπορικές και τις λοιπές απαιτήσεις και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυ-

ρίως από ζημίες απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων σημαντικού ρίσκου και από συγκεντρωτικές ζημίες 

για κατηγορίες ομοειδών απαιτήσεων που εκτιμώνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόμα γίνει 

γνωστές. Η συγκεντρωτική πρόβλεψη για ομοειδείς κατηγορίες απαιτήσεων προσδιορίζεται βάσει ιστορικών 

στοιχείων πληρωμών ομοειδών απαιτήσεων.

Επενδύσεις

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

χρεόγραφα από αντισυμβαλλόμενους που έχουν αυξημένο βαθμό φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότη-

τας. Το μεγαλύτερος μέρος των επενδύσεων αφορά σε μετοχικούς μη ομολογιακούς τίτλους Ελληνικών Τρα-

πεζών καθώς και Ομολογιών Ελληνικού Δημοσίου, ενώ ένα μικρό μέρος αναφέρεται σε μετοχικούς τίτλους 

σε εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τις οποίες έχει υπολογισθεί σχετική απομείωση της αξίας τους. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία όσον αφορά τα χρεόγραφα είναι χαμηλός λόγω ότι αντανακλούν τις 

τιμές τις αγοράς.

Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο διακρατούμενων ως τη λήξη, το οποίο 

εκτίθεται περισσότερο στον πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της αποτίμησής του στο αναπόσβεστο κόστος.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012

 
ΟΝΟΜ/ΚΗ 

ΑΞΙΑ
ΑΝΑΠΟΣΒ. 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΑΞΙΑ 2012 ΑΞΙΑ 2012 ΑΞΙΑ 2012

ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ 
ΔΙΑΠ/ΣΗΣ

1. Κρατικά Ομόλογα (ΟΕΔ)     

α) Σταθερού επιτοκίου (FXD) 69.097 19.623 27.817  40,36 

β) Μηδενικού επιτοκίου (EFSF) 9.753 9.753 9.749  99,96 

Σύνολο 78.850 29.376 37.566  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2011

 
ΟΝΟΜ/ΚΗ 

ΑΞΙΑ
ΑΝΑΠΟΣΒ. 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΑΞΙΑ 2011 ΑΞΙΑ 2011 ΑΞΙΑ 2011

ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ 
ΔΙΑΠ/ΣΗΣ

1. Κρατικά Ομόλογα (ΟΕΔ)     

α) Σταθερού επιτοκίου (FXD) 132.762 64.889 64.889 48,88

β) Κυμαινόμενου επιτοκίου (FRN) 13.950 6.244 6.244 44,77

Σύνολο 146.712 71.133 71.133  
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Εγγυήσεις

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

αφορούν εγγυήσεις αποπληρωμής ασφαλιστηρίων συμβολαίων εκδόσεως της Εταιρείας και συμμετοχής για 

διάφορους διαγωνισμούς, όταν αυτό απαιτείται και πάντα κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας.

Δάνεια 

Για την Εταιρεία ο πιστωτικός κίνδυνος όσον αφορά τα εκχωρούμενα δάνεια είναι χαμηλός καθότι τα δάνεια 

είναι προς τους υπαλλήλους της και προς τους ασφαλισμένους με συμβόλαια Ζωής.

 

Ληφθείσες Εγγυήσεις – Καλύψεις 

Για τη διασφάλιση των δανειοδοτήσεων η Εταιρεία απαιτεί διασφαλίσεις (καλύψεις). Οι διασφαλίσεις που 

αποδέχεται η Εταιρεία για τα δάνεια που χορηγεί είναι: 

• Υποθήκες 

• Εκχώρηση απαιτήσεων 

Η Εταιρεία γενικά απαιτεί τα δάνεια να είναι καλυμμένα με «διασφαλιστική αξία» που καλύπτει το 100% του 

δανείου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο αντίστοιχος πιστωτικός κίνδυνος. 

Για τα μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα δάνεια η Εταιρεία γενικά απαιτεί οι καλύψεις να έχουν τη μορφή 

υποθήκης σε ακίνητη περιουσία. Αντίθετα για δάνεια με λήξη μέχρι 18 μήνες, η Εταιρεία δέχεται καλύψεις 

σε άλλη μορφή όπως το, πρώτο δικαίωμα επί του τραπεζικού λογαριασμού που καταβάλλεται η μισθοδοσία 

του οφειλέτη.

4.2 Ασφαλιστικός κίνδυνος

Ο κίνδυνος για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι η πιθανότητα να συμβεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος και η 

αβεβαιότητα για το ποσό που θα προκύψει προς αποζημίωση. Από τη φύση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, 

ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι τυχαίος και συνεπώς μη προβλέψιμος.

Σε ένα χαρτοφυλάκιο συμβολαίων στο οποίο εφαρμόζεται η θεωρία των πιθανοτήτων για την τιμολόγηση και 

για την εκτίμηση των ασφαλιστικών προβλέψεων, ο βασικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Εταιρεία είναι η 

υπέρβαση των πραγματοποιηθεισών αποζημιώσεων σε σχέση με τις ασφαλιστικές προβλέψεις. Αυτό μπορεί 

να συμβεί όταν η συχνότητα και το ύψος των ζημιών είναι μεγαλύτερη από αυτήν που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει μια τέτοια πολιτική ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων έτσι ώστε να μειώσει στο 

ελάχιστο τον κίνδυνο της αντεπιλογής. Δηλαδή, οι απαιτήσεις που θα προκύψουν από τον ασφαλισμένο πλη-

θυσμό να μην απέχουν και είναι δυνατόν να είναι μικρότερες από τις αναμενόμενες απαιτήσεις που προκύ-

πτουν από τον γενικό πληθυσμό. Το σύνολο του χαρτοφυλακίου των αναλαμβανόμενων κινδύνων αποτελεί-

ται από πληθώρα διαφορετικών ασφαλιστικών κινδύνων και κάθε κατηγορία κινδύνου από μεγάλο αριθμό 

παρόμοιων ασφαλιστικών συμβάσεων. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας σύνθεσης είναι η διασπορά του κινδύνου 

και η μείωση της πιθανής μεταβλητότητας του αναμενόμενου αποτελέσματος. Επίσης, ο ασφαλιστικός κίνδυ-

νος μερίζεται μέσω της αντασφάλισης.
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Μέγιστη Εκθεση σε κεφάλαια κινδύνου

Η μεγαλύτερη έκθεση της Εταιρείας σε κεφάλαια έκθεσης κινδύνου αφορά τις συμπληρωματικές καλύψεις 

νοσοκομειακών εξόδων, οι οποίες είναι απεριόριστες χωρίς αντασφαλιστική κάλυψη. Η αντιμετώπιση του 

κινδύνου αυτού γίνεται μέσω της αναπροσαρμογής των ετήσιων ασφαλίστρων και της προσπάθειας αντικα-

τάστασης του παλαιού χαρτοφυλακίου με νέο, περισσότερο κερδοφόρο.

Επίσης, μεγάλη έκθεση της Εταιρείας σε κεφάλαια κινδύνου αφορά και τον κλάδο Πυρός που πηγάζει από την 

κάλυψη κατά σεισμού η οποία καλύπται με σύμβαση Catastrophe Excess of Loss. Η κράτηση της Εταιρείας 

ανέρχεται σε Ευρω 3.000, για κάθε ζημιά ή σειρά ζημιών που προέρχονται από το ίδιο γεγονός. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Κλάδος       

1. Πυρός       

Proportional - - - - - -

1.1. Catastrophe Excess of loss 5.000.000 5.000.000 225.000.000 225.000.000 230.000.000 230.000.000

1.2. Excess of loss 750.000 500.000 24.250.000 24.500.000 25.000.000 25.000.000

2. Τεχνικές Ασφάλειες 
(Proportional)

2.1.  Engineering & Electronic 
Equipment 1.050.000 1.050.000 49.250.000 49.250.000 50.300.000 50.300.000

2.2. General Third Party Liability 1.225.000 1.225.000 14.475.000 14.575.000 15.700.000 15.800.000

2.3. Professional Indemnity 1.110.000 1.110.000 9.490.000 9.490.000 10.600.000 10.600.000

2.4. Miscellaneous Accident 904.260 1.042.440 5.242.140 5.112.960 6.146.400 6.155.400

3. Αυτοκινήτων

Excess of loss 1.000.000 1.000.000 49.000.000 49.000.000 50.000.000 50.000.000

4. Αγροτικών Ασφαλίσεων

4.1. Agro Proportional 5.964.000 5.964.000 3.976.000 3.976.000 9.940.000 9.940.000

4.1.4. Livestock 900.000 900.000 600.000 600.000 1.500.000 1.500.000

4.2. Agro Excess of Loss 1.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000

5. Μεταφορών Excess of loss 150.000 150.000 4.850.000 4.850.000 5.000.000 5.000.000

6. Σκαφών Excess of Loss 150.000 250.000 3.390.000 3.390.000 3.640.000 3.640.000

7. Ζωής  480.000 6.840.000 7.840.000 7.240.000 8.320.000

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
(ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟΥ)

  2012 2011

ΖΩΝΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στερεά Ελλάδα 
(εκτός Αθηνών & Πειραιώς)

8.288 1.504.621.749  7.652 1.585.419.064  

Αθήνα και Πειραιάς 24.041  2.976.221.806  23.329  3.164.791.880  

Σύνολο 32.329 4.480.843.555 30.981 4.750.210.944
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Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής

Γενικά 

Αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφαλίζουν γεγονότα που σχετίζονται με την ανθρώπινη ζωή (π.χ. θάνατο 

ή επιβίωση) σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής μικρής διάρκειας προ-

στατεύουν τους πελάτες της Εταιρείας έναντι συνεπειών γεγονότων (όπως ο θάνατος ή η ανικανότητα) τη 

δυνατότητα του πελάτη ή των εξαρτημένων από αυτά μελών να διατηρήσουν το τρέχον επίπεδο εσόδων τους.

Οι εγγυημένες παροχές επί αυτών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που καταβάλλονται στους δικαιούχους 

είτε είναι σταθερές είτε είναι συναρτόμενες του ύψους της οικονομικής απώλειας του ασφαλισμένου.

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής αναφέρονται κυρίως σε κίνδυνους θνη-

σιμότητας, νοσηρότητας και επιβίωσης, σε κίνδυνους επενδυτικής απόδοσης, σε κίνδυνους σχετικούς με τα 

επιβαρυνόμενα έξοδα και σε κίνδυνους που προκύπτουν λόγω ακύρωσης ή εξαγοράς των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων.

Έλεγχος Επάρκειας των αποθεμάτων που συνδέονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής

Το Δ.Π.Χ.Α. 4 απαιτεί τη διενέργεια ελέγχου για το αν οι αναγνωρισμένες ασφαλιστικές προβλέψεις (μείον 

τα μη δουλευμένα έξοδα πρόσκτησης και τα σχετιζόμενα άυλα στοιχεία ενεργητικού) είναι επαρκείς για την 

κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Στην περίπτωση όπου διαπι-

στώνεται υστέρηση των προβλέψεων αυτών, σχηματίζεται ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων.

Η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε για τα προϊόντα του κλάδου Ζωής βασίσθηκε στις τρέχουσες εκτιμήσεις 

των μελλοντικών χρηματοροών από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιλαμβανομένων και των προβλεπόμε-

νων άμεσων εξόδων διαχείρισης που συνδέονται με αυτά. Τα ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής που εμπί-

πτουν στη δραστηριότητα του κλάδου Ζωής ταξινομήθηκαν ανάλογα με τη φύση των αντίστοιχων καλύψεω 

στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες:

1. Παραδοσιακά Συμβόλαια Ζωής 

1.1 Βασικές Αρχές – Προβολή Ροών

Μια προβολή γίνεται μέσω της μοντελοποίησης όλων των μελλοντικών ροών βασισμένων στις υποχρεώσεις 

της Εταιρείας καθώς επίσης και όλα τα άλλα στοιχεία που αφορούν τα μελλοντικά στοιχεία του παθητικού 

(δηλ. δαπάνες). Η περίοδος προβολής επεκτείνεται για τη ζωή των συμβάσεων. Οι μελλοντικές ροές περιλαμ-

βάνουν όλα τα τρέχοντα και μελλοντικά δικαιώματα των ασφαλισμένων που αυξάνονται από DPF (σωρευμέ-

να μερίσματα στο τέλος έτους, μελλοντικά μερίσματα από τη συμμετοχή στα κέρδη).

Τα ποσά προμηθειών πληρωτέα για κάθε συμβόλαιο σε ισχύ, υπολογίζονται βασισμένα στην προμηθειακή 

πολιτική της επιχείρησης στην έκδοση της σύμβασης.

Οι μελλοντικές πληρωμές που συσχετίζονται με τα αποθέματα (δηλ. εξαγορές) υπολογίζονται στη νομική 

βάση και μέριμνα λαμβάνεται για οποιεσδήποτε Zillmer / μειώσεις DAC στους υπολογισμούς, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε σχετικού προϊόντος. Το ίδιο ισχύει για οποιεσδήποτε πληρωμές που αφο-

ρούν επιστροφή ασφαλίστρου /πληρωμές θανάτου/ πληρωμές επιβίωσης.
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1.2 Υποθέσεις

Χρονισμός των γεγονότων

Οι υπολογισμοί γίνονται σε μηνιαία βάση. Θεωρούμε ότι η καταβολή όλων των επιδομάτων γίνεται άμεσα 

(δηλ. στο τέλος του μήνα που εμφανίζεται το γεγονός). Αυτή η "σύμβαση" είναι μια συνετή υπόθεση.

Υποθέσεις θνησιμότητας

Η μελλοντική θνησιμότητα αξιολογείται χρησιμοποιώντας τον Ελληνικό πίνακα θνησιμότητας της Ένωσης 

Αναλογιστών 2005. Η υπόθεση είναι βασισμένη στην εμπειρία και την πρακτική της αγοράς (που αξιολογού-

νται επίσης από την Ελληνική Ασφαλιστική Ένωση). Η υπόθεση δεν είναι βασισμένη στα στοιχεία εμπειρίας 

χαρτοφυλακίων δεδομένου ότι το μέγεθος χαρτοφυλακίων δεν είναι επαρκές να εξαγάγει τις στατιστικά ση-

μαντικές πληροφορίες.

Υποθέσεις εξαγορών / ελευθεροποιήσεων

Τα μελλοντικά ποσοστά Εξαγορών / Ελευθεροποιήσεων υπολογίζονται με την αξιολόγηση της προηγούμενης 

εμπειρίας της Εταιρείας. Τα μελλοντικά ποσοστά Εξαγορών / Ελευθεροποιήσεων περιλαμβάνουν τις ακυρώ-

σεις, τροποποιήσεις και ελευθεροποιήσεις και παράγονται με βάση το ασφαλιστικό έτος. 

Για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα μια πρόσθετη υπόθεση υιοθετείται και έχει να κάνει με το ποσοστό των συμ-

βολαίων τα οποία όταν θα φτάσουν στην ωρίμανση θα λάβουν αντί συντάξεως ένα ποσό εξαργύρωσης της 

σύνταξης.

Υποθέσεις εξόδων

Οι προβαλλόμενες μελλοντικές ροές περιλαμβάνουν επίσης έξοδα διαχείρισης. Οι υποθέσεις είναι βασισμέ-

νες στην πραγματική έρευνα ανάλυσης και "κατανομής δαπάνης" που εκτελείται ετησίως, όπου οι σταθερές 

και μεταβλητές δαπάνες όλης της επιχείρησης ταξινομούνται. Η εκτίμηση του μελλοντικού πληθωρισμού εξό-

δων είναι βασισμένη στο οικονομικό περιβάλλον και στην ιστορικότητα. 

Ποσοστό προεξόφλησης 

Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των μελλοντικών χρηματικών ροών χρησιμοποιήθηκαν ποσοστά 

σχετικά με την υπολοιπόμενη διάρκεια των συμβολαίων. Τα επιτόκια βασίζονται στην καμπύλη επιτοκίων 

χωρίς κίνδυνο σε ευρώ που δημοσιεύει το Γαλλικό Ινστιτούτο Αναλογιστών.

Επάρκεια Μοντελοποιημένου Χαρτοφυλακίου

Η προβολή των ροών έχει εκτελεσθεί συμβόλαιο-συμβόλαιο. Τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία εξάγονται από 

τη βάση δεδομένων της μηχανογράφησης και αφορούν το χαρτοφυλάκιο των παραδοσιακών προϊόντων 

Ζωής σε ισχύ στην ημερομηνία αξιολόγησης. Το ποσοστό του συνολικού παραδοσιακού χαρτοφυλακίου που 

έχει διαμορφωθεί και έχει περιληφθεί στον υπολογισμό είναι αρκετό να δώσει μια ακριβή επισκόπηση της 

συνολικής θέσης χαρτοφυλακίων σχετικά με την επάρκεια ευθύνης.

2. Συμβόλαια D.A.F. (Deposit Administration Funds)

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον έλεγχο επάρκειας έχει σχέση κυρίως με την παροχή εγγυημένων 

επιτοκίων. 
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Ποσοστό προεξόφλησης 

Χρησιμοποιείται το ίδιο ποσοστό όπως στα παραδοσιακά συμβόλαια Ζωής για τον υπολογισμό της παρούσας 

αξίας των μελλοντικών ροών, όπως επίσης και για τον υπολογισμό τον μελλοντικών ποσών συμμετοχής στα 

κέρδη.

 

Έλεγχος ευαισθησίας

Η Εταιρεία προέβη σε ανάλυση ευαισθησίας σε μέρος των υποθέσεων εκείνων που η μεταβολή τους επι-

φέρει σημαντικές αποκλίσεις στα κεντρικά αποτελέσματα, όπως αυτών των εξόδων, των συμπληρωματικών 

καλύψεων. 

Τα αποτελέσματα των επιπλέον υπολογισμών αυτών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Παρόν σενάριο 31,46

+10% Έξοδα 33,71

-10% Έξοδα 26,76

Ανάλυση ευαισθησίας για το AEZ

Η βασική υπόθεση που έγινε για τον υπολογισμό του ΑΕΖ με αναλογιστικές – στατιστικές μεθόδους είναι ότι 

η ετήσια μέση αυξηση του μέσου κόστους των αποζημιώσεων είναι 1%. Η ευαισθησία του αποτελέσματος 

σε 10% αύξηση του ποσοστού αυτού θα οδηγούσε σε αύξηση περίπου Ευρώ 100.

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών

Γενικά

Τα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρεία καλύπτουν όλο το φάσμα των γενικών κινδύνων εκτός των πιστω-

τικών. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές για την αντιμετώπιση των κινδύνων που πηγάζουν 

από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και έχουν να κάνουν κυρίως με τη διαδικασία ανάληψης κινδύνου και τη 

διαχείριση αποζημιώσεων, την αντασφαλιστική πολιτική καθώς και με την ορθή πρόβλεψη των εκκρεμών 

αποζημιώσεων που περιλαμβάνεται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Έλεγχος επάρκειας των αποθεμάτων που συνδέονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών

Για την εκτίμηση της επάρκειας των αποθεμάτων εφαρμόσθηκαν ενδεδειγμένα αναλογιστικά μοντέλα συμβα-

τά με το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας.

Για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας για όλους τους 

σημαντικούς κλάδους της Εταιρείας. Ο τελικός υπολογισμός είναι ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων της κάθε 

μεθόδου.
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΤΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενο τελικό κόστος:

- Στο τέλος του 2012 45.143 38.100 35.747 44.575 45.105 53.334 62.097 48.719 40.461 413.281

Σύνολο πληρωμών μέχρι 
σήμερα

40.260 32.511 29.167 33.157 30.963 31.562 30.024 17.839 8.226 253.709

Απόθεμα στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης

4.883 5.589 6.580 11.418 14.142 21.772 32.073 30.880 32.235 162.832

Απόθεμα που σχετίζεται με 
προηγούμενες χρήσεις

14.425

Σύνολο αποθέματος 177.257

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΕΤΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενο τελικό κόστος:

- Στο τέλος του 2011 45.158 38.154 36.521 44.191 46.743 56.001 70.365 54.874 392.007

Σύνολο πληρωμών μέχρι 
σήμερα

39.782 31.308 28.516 31.333 29.356 29.617 26.099 12.192 228.203

Απόθεμα στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης

5.376 6.846 8.005 12.858 17.387 26.384 44.266 42.682 160.530

Απόθεμα που σχετίζεται με 
προηγούμενες χρήσεις

15.140

Σύνολο αποθέματος 175.670

5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

5.1 Αναταξινόμηση Κονδυλίων

Κατά το έτος 2012 δεν υπήρξε η ανάγκη για αναταξινόμηση κονδυλίων.

6. ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ

ΟΜΙΛΟΣ 2012

 ΖΩΗ

ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΟΙΠΟΙ 
ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Εγγεγραμένα ασφάλιστρα 35.318 46.119 66.597 148.034 

Μεταβολή μη δουλευμένων ασφαλίστρων 1.897 5.558 3.661 11.116 

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα (957) (1.365) (27.556) (29.878)

Συναφή έσοδα 1.052 11.543 8.306 20.901 

Καθαρά δουλευμένα ασφάλιστρα 37.310 61.855 51.008 150.173 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012

 ΖΩΗ

ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΟΙΠΟΙ 
ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Εγγεγραμένα ασφάλιστρα 35.318 46.119 66.225 147.662 

Μεταβολή μη δουλευμένων ασφαλίστρων 1.897 5.558 3.661 11.116 

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα (957) (1.365) (27.360) (29.682)

Συναφή έσοδα 1.052 11.543 8.306 20.901 

Καθαρά δουλευμένα ασφάλιστρα 37.310 61.855 50.832 149.997 

ΟΜΙΛΟΣ 2011

 ΖΩΗ

ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΟΙΠΟΙ 
ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Εγγεγραμένα ασφάλιστρα 43.520 61.062 71.426 176.008 

Μεταβολή μη δουλευμένων ασφαλίστρων 1.655 5.135 4.292 11.082 

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα (682) (1.490) (22.646) (24.819)

Συναφή έσοδα 1.254 15.173 9.783 26.210 

Καθαρά δουλευμένα ασφάλιστρα 45.747 79.880 62.855 188.481 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2011

 ΖΩΗ

ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΟΙΠΟΙ 
ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Εγγεγραμένα ασφάλιστρα 43.507 61.062 71.031 175.600 

Μεταβολή μη δουλευμένων ασφαλίστρων 1.655 5.135 4.292 11.082 

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα (678) (1.490) (22.203) (24.372)

Συναφή έσοδα 1.254 15.173 9.783 26.210 

Καθαρά δουλευμένα ασφάλιστρα 45.738 79.880 62.903 188.520 

7. ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ

2012 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΑΝΤ/ΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΑΝΤ/ΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

Ασφάλειες Ζωής (6.500) 188 (6.312) (6.639) 72 (6.567)

Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης 
Αυτοκινήτου

(9.076) - (9.076) (9.000) - (9.000)

Ασφάλειες Λοιπών Κλάδων (8.183) 3.201 (4.982) (8.341) 2.781 (5.560)

Σύνολο (23.759) 3.389 (20.370) (23.980) 2.853 (21.127)
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2012 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΑΝΤ/ΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΑΝΤ/ΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

Ασφάλειες Ζωής (6.500) 188 (6.312) (6.640) 72 (6.568)

Ασφάλειες Αστικής 
Ευθύνης Αυτοκινήτου

(9.076) - (9.076) (9.000) - (9.000)

Ασφάλειες Λοιπών Κλάδων (8.236) 3.201 (5.035) (8.412) 2.781 (5.631)

Σύνολο (23.812) 3.389 (20.423) (24.052) 2.853 (21.199)

8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ)
ΟΜΙΛΟΣ

2012 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤ/ΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤ/ΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

Ασφάλειες Ζωής 54.862 329 55.191 69.865 499 70.364 

Ασφάλειες Αστικής 
Ευθύνης Αυτοκινήτου

32.757 73 32.830 39.480 231 39.711 

Ασφάλειες Λοιπών Κλάδων 12.646 4.981 17.627 18.581 10.196 28.777 

Σύνολο 100.265 5.383 105.648 127.926 10.926 138.852 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2012 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤ/ΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤ/ΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

Ασφάλειες Ζωής 54.862 329 55.191 69.865 499 70.364 

Ασφάλειες Αστικής 
Ευθύνης Αυτοκινήτου

32.757 73 32.830 39.480 231 39.711 

Ασφάλειες Λοιπών Κλάδων 12.418 4.981 17.399 18.529 10.196 28.725 

Σύνολο 100.037 5.383 105.420 127.874 10.926 138.800

9. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ

2012 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤ/ΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤ/ΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

Ασφάλειες Ζωής 28.328 118 28.446 35.243 (26) 35.217 

Ασφάλειες Αστικής 
Ευθύνης Αυτοκινήτου

(1.762) (175) (1.937) (5.300) (444) (5.744)

Ασφάλειες Λοιπών Κλάδων (2.311) 10.263 7.952 (3.059) (2.641) (5.700)

Σύνολο 24.255 10.206 34.461 26.884 (3.111) 23.773 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2012 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤ/ΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤ/ΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

Ασφάλειες Ζωής 28.328 118 28.446 35.217 (26) 35.191 

Ασφάλειες Αστικής 
Ευθύνης Αυτοκινήτου

(1.762) (175) (1.937) (5.300) (444) (5.744)

Ασφάλειες Λοιπών Κλάδων (2.491) 10.263 7.772 (3.059) (2.641) (5.700)

Σύνολο 24.075 10.206 34.281 26.858 (3.111) 23.747 

10. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Από αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση 
και διακράτηση ως τη λήξη

4.956 17.267 4.956 17.267 

Λοιπά 3.716 3.283 2.703 2.493 

Τόκοι και Συναφή Έσοδα 8.672 20.550 7.659 19.760 

Τόκοι αντασφαλιστών και έξοδα Τραπεζών (247) (440) (247) (440)

Λοιπά (552) (436) (38) (45)

Τόκοι και Συναφή Έξοδα (799) (876) (285) (485)

Σύνολο 7.873 19.674 7.374 19.275

 

Η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά τη χρήση 2012 σε σχεση με το 2011 οφείλεται στο χαμη-

λότερο επιτόκιο των ομολόγων ελληνικού δημοσίου (ΟΕΔ) που ελήφθησαν ως αποτέλεσμα του προγράμμα-

τος ανταλλαγής ομολόγων. 

11. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Προμήθειες από Α/Κ 187 193 187 193 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 187 193 187 193 
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12. ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

(Ζημιές) / Κέρδη από πωλήσεις μετοχών - Εμπορικό 
Χαρτοφυλάκιο

(1.832) 38 (1.832) 38 

Κέρδη από πωλήσεις μετοχών - Διαθεσίμων προς πώληση 2.136 10 2.136 10 

Κέρδη από πώληση ομολόγων - Διαθεσίμων προς πώληση - 161 - 161 

Κέρδη από επαναγορά ομολόγων - Διαθεσίμων προς 
πώληση

385 - 385 - 

Κέρδη από επαναγορά ομολόγων - Διακράτηση στη λήξη 2.133 - 2.133 - 

Κέρδη από πώληση επενδύσεων 2.822 209 2.822 209 

13. (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Αποσβέσεις ομολόγων 3.351 (721) 3.351 (721)

Αποτέλεσμα αποτίμησης χρεογράφων - Εμπορικό 
Χαρτοφυλάκιο

1.604 (1.799) 1.604 (1.799)

Απομείωση μετοχών και Α.Κ Διαθεσίμων προς πώληση (743) (17.082) (743) (17.082)

Λοιπές κινήσεις (129) (2.982) (129) (2.982)

Απομείωση Διαθεσίμων προς πώληση και 
Διακρατούμενων ως τη λήξη ομολόγων

- (283.869) - (283.869)

Απομείωση ακινήτων (7.565) (3.644) (7.565) (3.644)

(Ζημιές) από αποτίμηση επενδύσεων (3.482) (310.097) (3.482) (310.097)

Για τη χρήση 2011 οι ζημίες λόγω της απομείωσης ομολόγων των χαρτοφυλακίων διαθεσίμων προς πώ-

ληση και διακρατούμενων ως τη λήξη επενδυτικών τίτλων προέκυψε ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στο 

πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI). Αντίθετα, κατά τη χρήση 2012 δεν υπήρξαν γεγονότα που να οδη-

γήσουν σε περαιτέρω απομείωση ομολόγων ελληνικού δημοσίου (ΟΕΔ). 

14. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Από χρεόγραφα στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων /εμπορικού χαρτοφυλακίου

115 167 115 167

Έσοδα από Μερίσματα 115 167 115 167
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15. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Έσοδα από επενδυτικά ακίνητα 1.830 948 1.830 948

Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων 960 670 960 648

Λοιπά έσοδα 984 1.596 979 1.596

Σύνολο 3.774 3.214 3.769 3.192

16. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού* (17.233) (26.464) (16.852) (26.042)

Αμοιβές τρίτων (2.366) (6.370) (2.325) (6.319)

Έξοδα προβολής (165) (156) (161) (153)

Παροχές τρίτων (2.619) (2.102) (2.619) (2.083)

Αποσβέσεις και απομείωση παγίων (1.500) (1.272) (1.462) (1.238)

Ενοίκια (338) (596) (296) (555)

Φόροι-τέλη (645) (468) (645) (468)

Προβλέψεις για δουλευμένα έξοδα και απομειώσεις (1.702) - (1.702) -

Λοιπά έξοδα (6.581) (8.362) (6.468) (8.266)

Σύνολο (33.149) (45.790) (32.530) (45.124)

* ακολουθεί πίνακας ανάλυσης Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Κόστος μισθοδοσίας (11.378) (14.149) (11.078) (13.819)

Εργοδοτικές εισφορές (2.344) (2.748) (2.263) (2.662)

Λοιπές παροχές (3.511) (4.554) (3.511) (4.548)

Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση - (5.014) - (5.014)

Σύνολο (17.233) (26.464) (16.852) (26.042)

17. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές 

αρχές.  Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώ-

νονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις 
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φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου τη στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι 

σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορο-

λογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό κερδών των πέντε επομένων χρήσεων που 

ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού φορολογικού νόμου ο συντελεστής φόρου εισοδήματος κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2012 ήταν 20% (31 Δεκεμβρίου 2011: 20%).

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008 έως 2012. Ειδικά για το 2012, σύμφωνα 

με τον Ν.3842/2010 άρθρο 17 παράγραφος 3 και την ΠΟΛ 1159/2011 που έχουν ισχύ για ισολογισμούς 

που κλείνουν από 30 Ιουνίου 2011 και μετά, ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων που ελέγχονται 

υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο του 

Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α΄) θα διενεργείται πλέον από αυτούς. Οι νόμιμοι ελεγκτές θα εκδίδουν «Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης». Εάν η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» δεν έχει επιφυλάξεις και η εται-

ρεία δεν συμπεριληφθεί στο δείγμα του 9% των εταιρειών που θα υποβληθούν σε επανέλεγχο από τις φορο-

λογικές αρχές εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης», 

σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.3842/2010, τότε η χρήση θεωρείται περαιωμένη φορολογικά.

Η Εταιρεία έχει αναθέσει στην Ελεγκτική Εταιρεία PwC το φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2011 και 2012. 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Φόρος τρέχουσας χρήσεως (5.333) (7.214) (5.330) (7.210)

Αναβαλλόμενος φόρος (64) 38.053 (64) 38.053 

Φόροι (5.397) 30.839 (5.394) 30.843 

Κέρδη \ (Ζημιές) προ φόρων 31.933 (266.117) 31.867 (265.879) 

Συντελεστής φόρου εισοδήματος 20% 20% 20% 20%

Φόρος εισοδήματος (6.373) 53.223 (6.373) 53.176 

Φόροι προηγούμενων χρήσεων - 509 - 509 

Διαφορά συντελεστών - (1.965) - (1.965)

Εισόδημα μη υπαγόμενο στο φόρο 484 685 484 685 

Εξοδα μη εκπεστέα (1.052) (1.846) (1.052) (1.846)

Μέρος κερδών που αναλογεί στα αφορολόγητα 
έσοδα

1.319 701 1.319 701 

Μόνιμες διαφορές ΔΠΧΑ 655 (21.424) 655 (21.424)

Λοιπές διαφορές (366) 956 (363) 1.007 

Φόρος Εισοδήματος (5.333) 30.839 (5.330) 30.843 

Η ανάλυση τους Αναβαλόμενου Φόρου η οποία επηρέασε τα Αποτελέσματα Χρήσης έχει ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Αναπροσαρμογή ενσώματων παγίων (44) (18) (44) (18)

Αναπροσαρμογή αξίας επενδύσεων σε ακίνητα 1.329 725 1.329 725 

Συνταξιοδοτικές και άλλες παροχές μετά την έξοδο από 
την υπηρεσία

(60) (318) (60) (318)

Προβλέψεις για ενδεχόμενες ασφαλιστικές προβλέψεις 28 (1.831) 28 (1.831)

Αναβαλλομενος φόρος για απομείωση ομολόγων (PSI) (1.317) 39.495 (1.317) 39.495 

Λοιπές προσωρινές διαφορές - - - -

Αναβαλλόμενος Φόρος (64) 38.053 (64) 38.053 

Σύμφωνα με νομοθετικό διάταγμα που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο 2012, οι νομικές οντότητες που συμμε-

τείχαν στο πρόγραμμα ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου δικαιούνται να εκπέσουν φορολογικά τη 

ζημιά που προέκυψε από την ανταλλαγή αυτή (χρεωστική διαφορά, δηλαδή διαφορά μεταξύ κόστους κτήσης 

των παλαιών ομολόγων και ονομαστικής αξίας των καινούργιων ομολόγων) κατά τη διάρκεια ζωής των νέων 

ομολόγων και ανεξάρτητα με την περίοδο διακράτησής τους. 

Βάση των παραπάνω, κατά τη χρήση 2011 αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους 

Ευρώ 39.495, η οποία αποσβέστηκε κατά το 1/30 της μέσα στο 2012 με αντίστοιχη μείωση του πληρωτέου 

φόρου εισοδήματος. Η αναπόσβεστη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρ-

χεται σε Ευρώ 38.178, όπως αναφέρεται και στη σημείωση 32. 

18. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ο υπολογισμός των βασικών (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φορολογία 26.536 (209.352) 26.473 (209.110)

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν κατά 
την περίοδο

27.318.347 27.318.347 27.318.347 27.318.347 

Βασικά και Κέρδη κατά Μετοχή (σε απόλυτα νούμερα) 0,9713 (7,6634) 0,9690 (7,6545)

19. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 

2011 αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΟΜΙΛΟΣ 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΗΠΕΔΑ & 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΣΕ ΜΙΣΘ. 
ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΤΡΙΤΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΟ-
ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΛΟ

Έναρξη        

Αξία κτήσης 32.906 49.383 388 12.337 226 18.129 113.369

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και απομείωση

(16.375) (20.174) (269) (10.279) (226) (18.129) (65.452)

Αναπόσβεστη Αξία 
κτήσης 1/1/2012

16.531 29.209 119 2.058 - - 47.917

Πλέον:        

Αγορές - - 45 395 - - 440

Μεταφορές - - - - - - -

Πωλήσεις & διαγραφές - - - - - - -

Μείον:  

Απόσβεση χρήσεως - (527) (19) (699) - - (1.245)

Απομείωση χρήσεως (3.287) (1.759) - - - - (5.046)

Αλλαγή κατηγορίας (2.666) (4.076) - - - - (6.742)

Αναπόσβεστη αξία 
κτήσης 31/12/2012

10.578 22.847 145 1.754 - - 35.324

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΗΠΕΔΑ & 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΣΕ ΜΙΣΘ. 
ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΤΡΙΤΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΟ-
ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΛΟ

Έναρξη        

Αξία κτήσης 32.906 49.383 382 12.300 226 18.129 113.326

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και απομείωση

(16.375) (20.174) (262) (10.255) (226) (18.129) (65.421)

Αναπόσβεστη Αξία 
κτήσης 1/1/2012

16.531 29.209 120 2.045 - - 47.905

Πλέον:        

Αγορές - - 22 376 - - 398

Μεταφορές - - - - - - -

Πωλήσεις & διαγραφές - - - - - - -

Μείον:

Απόσβεση χρήσεως - (527) (14) (688) - - (1.229)

Απομείωση χρήσεως (3.287) (1.759) - - - - (5.046)

Αλλαγή κατηγορίας (2.666) (4.076)  -  -  -  - (6.742)

Αναπόσβεστη αξία 
κτήσης 31/12/2012

10.578 22.847 128 1.733 - - 35.286
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Η Εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 προχώρησε σε αποτίμηση του συνόλου των ακινήτων της (ιδιοχρησιμο-

ποιούμενα και επενδυτικά) με τη χρήση ανεξάρτητου ορκωτου εκτιμητή και απομείωσε την αξία των ακινήτων 

συνολικά κατά Ευρώ 7.565, η οποία καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα χρήσης 2012. 

ΟΜΙΛΟΣ 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΗΠΕΔΑ & 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΣΕ ΜΙΣΘ. 
ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΤΡΙΤΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΟ-
ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΛΟ

Έναρξη        

Αξία κτήσης 33.471 48.363 342 11.880 226 16.123 110.405

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και απομείωση

- (373) (260) (9.659) (226) (16.123) (26.641)

Αναπόσβεστη Αξία 
κτήσης 1/1/2011

33.471 47.990 82 2.221 - - 83.764

Πλέον:        

Αγορές - - 46 457 - 2.006 2.509

Μεταφορές - 2.006 - - - (2.006) -

Πωλήσεις & διαγραφές (565) (986) - - - - (1.551)

Μείον:  

Απόσβεση χρήσεως - (482) (9) (620) - - (1.111)

Απομείωση χρήσεως (7.309) (9.655) - - - - (16.964)

Αλλαγή κατηγορίας (9.066) (9.664)  -  -  -  - (18.730)

Αναπόσβεστη αξία 
κτήσης 31/12/2011

16.531 29.209 119 2.058 - - 47.917

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΗΠΕΔΑ & 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΣΕ ΜΙΣΘ. 
ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΤΡΙΤΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΟ-
ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΛΟ

Έναρξη        

Αξία κτήσης 33.471 48.363 331 11.841 226 16.123 110.355

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και απομείωση

 - (373) (253) (9.635) (222) (16.123) (26.606)

Αναπόσβεστη Αξία 
κτήσης 1/1/2011

33.471 47.990 78 2.206 4 - 83.749

Πλέον:        

Αγορές - - 51 459 - 2.006 2.516

Μεταφορές - 2.006 - - - (2.006) -

Πωλήσεις & διαγραφές (565) (986) - - - - (1.551)

Μείον:

Απόσβεση χρήσεως - (482) (9) (620) (4) - (1.115)

Απομείωση χρήσεως (7.309) (9.655) - - - - (16.964)

Αλλαγή κατηγορίας (9.066) (9.664)  -  -  -  - (18.730)

Αναπόσβεστη αξία 
κτήσης 31/12/2011

16.531 29.209 120 2.045 - - 47.905
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

Η ανάλυση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2012 εμφανίζεται στον 

Πίνακα που ακολουθεί.

Α/Α ΠΟΛΗ ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘ. Τ.Μ

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

31/12/2012

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

31/12/2012

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
31/12/2012

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1 Αθήνα Λεωφ.Συγγρού 4 709 763 302 1.065 5όροφη οικοδομή

2 Αθήνα Λεωφ.Συγγρού 173 18.871 18.925 6.696 25.621
Συγκρότημα 2 
πολυόροφων κτιρίων

3 Πειραιάς 34ου Συντάγματος 25 235 232 41 273 5ος όροφος

4 Θεσσ/νίκη Τσιμισκή 33 387 352 599 951 3ος όροφος

5 Θεσσ/νίκη Τσιμισκή 33 387 63 599 662 4ος όροφος

6 Θεσσ/νίκη Μητροπόλεως 110 416 491 178 669 4ος όροφος

7 Θεσσ/νίκη
Πλατεία Δημοκρατίας 1 - 
Μοναστηρίου

337 501 182 683 4ος όροφος - Υπόγειο

8 Πάτρα Κολοκοτρώνη 8 360 141 218 359 1ος - 2ος όροφος

9 Πάτρα Κολοκοτρώνη 8 92 20 56 76 4ος όροφος

10 Λάρισα Παπαναστασίου 72 336 206 219 425 5ος όροφος

11 Ηράκλειο
Πλατεία Ελευθερίας 29Α - 
Μέγαρο Ντορε

288 107 382 489 5ος όροφος

12 Ηράκλειο Λεωφ.Δημοκρατίας 3 494 304 120 424
Ισόγειο - Α'υπόγειο - 
Β'υπόγειο

13 Ιωάννινα Ν.Ζέρβα 24 334 306 232 538
1ος - 2ος - 3ος 
όροφος

14 Αλεξ/πολη Β.Γεωργίου 264 171 99 106 205 2ος όροφος

15 Καβάλα Μητροπόλεως 8 186 172 113 285 1ος όροφος

16 Καρδίτσα Ηρώων Πολυτεχνείου 25 201 83 80 163 4ος όροφος

17 Αγρίνιο Ηλία Ηλίου 10 141 81 34 115 4ος όροφος - δώμα

18 Ρίο
Οδος Χαραλαμποπούλου 
(Γουναριάνικα - Αγ.Βασίλειος)

2.557 - 392 392
Οικόπεδο (Εκτός 
σχεδίου)

19 Σητεία
Αγ.Σπυρίδωνος - Πολισσου 
Σητείας (Θέση Παλαιομάντρες 
Ν.Λασηθίου)

7.038 - 30 30 Αγροτεμάχιο

  Σύνολο  22.846 10.579 33.425  

 

20. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα Επενδυτικά Ακίνητα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 αναλύονται 

στους παρακάτω πίνακες:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΗΠΕΔΑ & 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Έναρξη  
Αξία κτήσης 6.151 10.871 17.022
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση - - -
Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 1/1/2012 6.151 10.871 17.022
Πλέον:  
Αγορές - - - 
(Μείωση) / Αύξηση υπεραξίας - - - 
Αποκτήσεις από επιχειρηματικές εξαγορές - - - 
Πωλήσεις & διαγραφές - - - 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΗΠΕΔΑ & 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Μείον:  
Απόσβεση χρήσεως - - -
Απομείωση χρήσεως (2.222) (297) (2.519)
Λοιπές κινήσεις 20 20
Αλλαγή κατηγορίας 2.665 4076 6.741
Αναπόσβεστη αξία κτήσης 31/12/2012 6.594 14.670 21.264

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΗΠΕΔΑ & 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Έναρξη  
Αξία κτήσης 2.404 5.000 7.404
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση - - -
Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 1/1/2011 2.404 5.000 7.404
Πλέον:  
Αγορές - - -
(Μείωση) / Αύξηση υπεραξίας - - -
Αποκτήσεις από επιχειρηματικές εξαγορές - - -
Πωλήσεις & διαγραφές - - -
Μείον:
Απόσβεση χρήσεως - - -
Απομείωση χρήσεως (5.319) (3.793) (9.112)
Αλλαγή κατηγορίας 9.066 9.664 18.730
Αναπόσβεστη αξία κτήσης 31/12/2011 6.151 10.871 17.022

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα οποία κατέχονται με σκοπό την 

αποκόμιση εσόδων μέσω μισθωμάτων καθώς επίσης και την αύξηση της αξίας των κεφαλαίων. Τα έσοδα 

από ενοίκια ανήλθαν την 31 Δεκεμβρίου 2012 σε Ευρώ 1.830 έναντι Ευρώ 948 την 31 Δεκεμβρίου 2011.

Η ανάλυση των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 εμφανίζεται 

στους παρακάτω πίνακες.

2012

Α/Α ΠΟΛΗ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Μ
ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ

ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1 Αθήνα Λεωφ.Συγγρού 163 3.577 3.969 1.914 5.883 5όροφη οικοδομή

2 Αθήνα Λεωφ.Συγγρού 173 6.876 8.376 2.963 11.339
Κατάστημα ΑΤΕΒΑΝΚ, 
κτίριο 1 1ος, 2ος, 3ος, 
4ος + 3 πάρκινγκ

3 Αθήνα Φιλελλήνων 1 748 992 805 1.797
Γραφεία ΑΤΕ ΑΧΕΠΕΥ 
4ος - 5ος όροφος

4 Αθήνα Ερμού 2 703 749 630 1.379
Γραφεία ΑΤΕ LEASING 
3ος όροφος

5 Θεσσ/νίκη
Πλατεία Δημοκρατίας 1 - 
Μοναστηρίου

65 120 40 160
5ος Οροφος - Β' 
Υπόγειο

6 Ηράκλειο Γιαννιτσών 2 (Πλατεία Κορνάρου) 132 123 45 168 4ος όροφος
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Α/Α ΠΟΛΗ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Μ
ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ

ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

7 Κιάτο Κλεισθένους 24 292 106 99 205 Ισόγειο, 1ος όροφος

8 Αγρίνιο Ηλία Ηλίου 10 322 235 98 333 4ος όροφος

  Σύνολο  14.670 6.594 21.264  

2011

Α/Α ΠΟΛΗ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Μ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1 Αθήνα Λεωφ.Συγγρού 173 6.876 8.542 3.921 12.463
Κατάστημα ΑΤΕΒΑΝΚ 
+ Κτίριο 1 1ος, 2ος, 
3ος, 4ος και πάρκινγκ

2 Αθήνα Φιλελλήνων 1 748 904 1.048 1.952
Γραφεία ΑΤΕ ΑΧΕΠΕΥ 
4ος - 5ος όροφος

3 Αθήνα Ερμού 2 703 771 842 1.613
Γραφεία ΑΤΕ LEASING 
3ος όροφος

4 Θεσσ/νίκη
Πλατεία Δημοκρατίας 1 - 
Μοναστηρίου

65 74 39 113
5ος Οροφος - Β' 
Υπόγειο

5 Ηράκλειο
Γιαννιτσών 2 (Πλατεία 
Κορνάρου)

132 158 94 252 4ος όροφος

6 Κιάτο Κλεισθένους 24 292 142 99 241 Ισόγειο, 1ος όροφος

7 Αγρίνιο Ηλία Ηλίου 10 322 280 108 388 4ος όροφος

  Σύνολο  10.871 6.151 17.022  

21. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Λογισμικό 889 627 866 627

Σύνολο 889 627 866 627

22. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2012

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΩΡΑ ΕΔΡΑΣ % ΣΥΜΜ/ΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΑΤΕ INSURANCE ROMANIA S.A. Ρουμανία 99,47% 8.272

Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις   8.272

2011

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΩΡΑ ΕΔΡΑΣ % ΣΥΜΜ/ΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΑΤΕ INSURANCE ROMANIA S.A. Ρουμανία 99,47% 8.272

Συμμετοχές σε συνδεμένες Επιχειρήσεις   8.272

Η ενοποίηση της ATE INSURANCE ROMANIA S.A. γίνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
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23. ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

2012 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

2011 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

2012 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

2011 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

1. Κρατικά Ομόλογα (ΟΕΔ)     

α) Σταθερού επιτοκίου (FXD) - Υφιστάμενα 19.623 64.889 19.623 64.889

β) Κυμαινόμενου επιτοκίου (FRN) - Υφιστάμενα - 6.244 - 6.244

γ) Μηδενικού επιτοκίου (EFSF) 9.753 - 9.753 -

Σύνολο 29.376 71.133 29.376 71.133

Η Εταιρεία συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου το οποίο ολοκληρώθηκε 

στις 12 Μαρτίου 2012. Η ζημιά που προέκυψε από το πρόγραμμα ανταλλαγής αναγνωρίστηκε αναδρομικά 

στη χρήση 2011, αφού αποτελούσε μεταγενέστερο γεγονός που έπρεπε να απεικονιστεί στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. Ως αποτέλεσμα, ζημιά αποτίμησης ύψους Ευρώ 248.888 αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 

της χρήσης 2011, συμπεριλαμβανομένης και ζημιάς ύψους Ευρώ 38.008 από τη μεταφορά στο αποτέλεσμα 

του χρεωστικού αποθεματικού που αρχικά είχε αναγνωριστεί κατά την επανακατηγοριοποίηση των Ομολό-

γων Ελληνικού Δημοσίου από την κατηγορία «Διαθέσιμα προς Πώληση» στην κατηγορία «Διακρατούμενες 

ως τη λήξη επενδύσεις». 

Η αρχική αναγνώριση των νέων ομολόγων έγινε στην τρέχουσα αξία κατά την πρώτη μέρα συναλλαγών. 

Κατά την αρχική αναγνώριση και ύστερα από απόφαση της διοίκησης το σύνολο των ομολόγων EFSF που χο-

ρηγήθηκαν ως αντάλλαγμα (τα οποία απεικονίζονται και στη σημείωση 24) επανακατηγοριοποιήθηκαν στην 

κατηγορία «Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση». 

Η Εταιρεία συμμετείχε στο πρόγραμμα επαναγοράς Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που ολοκληρώθηκε τον 

Δεκέμβριο 2012, στο πλαίσιο της υλοποιήσης των αποφάσεων του συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της 

Ευρωζώνης και αντίστοιχης πρόσκλησης του Ελληνικού Δημοσίου. Η Εταιρεία χορήγησε τα Διακρατούμενα 

ως τη Λήξη Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με λήξη μεταξύ των ετών 2037-2042, συνολικής αξίας ύψους 

Ευρώ 7.620. Η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε την απόφαση αυτή, παρά την κατηγοριοποίηση των Ομολόγων 

ως Διακρατούμενα ως τη Λήξη, αφού η συμμετοχή στο πρόγραμμα επαναγοράς κρίθηκε αναγκαία λόγω και 

της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης της Μητρικής Εταιρείας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-

τας. Έτσι, πληρούνται οι προϋποθέσεις επιτρεπόμενης απαναγνώρισης Διακρατούμενων ως τη Λήξη Χρημα-

τοοικονομικών Μέσων, ως ένα μη αποφευκτέο γεγονός, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 39. 

Σημειώνεται επίσης ότι το ομόλογο EFSF αξίας Ευρώ 9.753 αποτελεί το αντάλλαγμα που χορηγήθηκε στην 

Εταιρεία ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της στο νέο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων που πραγματοποι-

ήθηκε το Δεκέμβριο 2012 και κατηγοριοποιήθηκε ως «Διακρατούμενο στη Λήξη» λόγω της σύντομης διάρ-

κειάς του. (17 Δεκεμβρίου 2012 έως 17 Ιουνίου 2013). 

Η καθαρή κίνηση που προέκυψε από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επαναγοράς ανέρχεται έτσι σε Ευρώ 

2.133, όπως απεικονίζεται και στην κίνηση Επενδυτικών Τίτλων στη σημείωση 25.
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24. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

2012 
ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ

2011 
ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ

2012 
ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ

2011 
ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ

ΟΜΟΛΟΓΑ     

Κρατικά – Eσωτερικού 4.011 10.342 4.011 10.342

EFSF- Εξωτερικού 55.838 - 55.838 -

Ομόλογα 59.849 10.342 59.849 10.342

ΜΕΤΟΧΕΣ     

Εισηγμένες – Εσωτερικού 621 2.377 621 2.377

Μη Εισηγμένες - Εσωτερικού 276 276 276 276

Μετοχές 897 2.653 897 2.653

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     

Α.Κ. – Εσωτερικού 49.234 42.993 49.234 42.993

Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 49.234 42.993 49.234 42.993

Σύνολο 109.980 55.988 109.980 55.988

25.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ 
ΑΓΟΡΑ

2012 
ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ

2011 
ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ

2012 
ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ

2011 
ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ

Εισηγμένες μετοχές εσωτερικού 5.058 1.940 5.058 1.940

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την ακόλουθη ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας:

Επίπεδο 1: Επενδύσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία με βάση χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργείς αγορές.

Επίπεδο 2: Επενδύσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία όλα τα 

στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.

Επίπεδο 3: Επενδύσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία όλα 

τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα 

της αγοράς.

Όλες οι επενδύσεις τις Εταιρείας σε μετοχές και Αμοιβαία κεφάλαια επιμετρούνται στην εύλογη αξία με βάση 

χρηματιστηριακές τιμές από το Χρηματηστήριο Αθηνών, εκτός από τις μη εισηγμένες μετοχές εσωτερικού 

που επιμετρούνται στο κόστος. Η συνολική εύλογη αξία αυτών εκτιμάται ότι δεν διαφέρει ουσιωδώς από τη 

συνολική αξία κόστους. Η Εταιρεία δεν προέβει σε επιμέτρηση με κάποιο μοντέλο αποτίμησης λόγω της μη 

σημαντικότητας των σχετικών κονδυλίων. 
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2012

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΟΛΟΓΑ     
Κρατικά – Eσωτερικού 4.011 - - 4.011

Εταιρικά - Εισηγμένα – Εξωτερικού 55.838 - - 55.838

Ομόλογα 59.849 - - 59.849
ΜΕΤΟΧΕΣ     

Εισηγμένες – Εσωτερικού 5.679 - - 5.679

Μη Εισηγμένες - Εσωτερικού - - 276 276

Μετοχές 5.679 - 276 5.955
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     

Α.Κ. – Εσωτερικού 49.234 - - 49.234

Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 49.234 - - 49.234
Σύνολο 114.762 - 276 115.038

2011

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΟΛΟΓΑ     
Κρατικά - Eσωτερικού 10.342 - - 10.342

Εταιρικά - Εισηγμένα - Εξωτερικού - - - -

Ομόλογα 10.342 - - 10.342
ΜΕΤΟΧΕΣ     

Εισηγμένες - Εσωτερικού 4.317 - - 4.317

Μη Εισηγμένες - Εσωτερικού - - 276 276

Μετοχές 4.317 - 276 4.593
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     

Α.Κ. - Εσωτερικού 42.992 - - 42.992

Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 42.992 - - 42.992
Σύνολο 57.651 - 276 57.927

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2012

ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο αρχής 1/1/2012 55.988 71.133 1.940 129.061
Αγορές 5.026 - 3.718 8.744 

Επαναγορά ομολόγων - 2.133 - 2.133 

Πωλήσεις / λήξεις (4.059) - (2.210) (6.269)

Απομείωση / Μεταβολή σ
την εύλογη αξία

5.783 - 1.610 7.393 

Ανάκτηση αξίας κτήσης - 3.351 - 3.351 

Αλλαγή κατηγορίας κατά την αρχική 
αναγνώριση των PSI ομολόγων 

47.242 (47.242) - - 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2012 109.980 29.376 5.058 144.414
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2011

ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο αρχής 1/1/2011 107.106 288.035 3.846 398.987
Αγορές 6.237 - 2.208 8.445 

Πωλήσεις / Λήξεις (14.137) (6.020) (2.135) (22.399)

Απομείωση / Μεταβολή στην 
τρέχουσα αξία

(43.218) (210.882) (1.799) (255.974)

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2011 55.988 71.133 1.940 129.059

26.  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ 
(UNIT LINKED)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Unit Linked 15.454 17.073 15.454 17.073

Σύνολο 15.454 17.073 15.454 17.073

Πίνακας κίνησης των Unit Linked αποθεμάτων περιέχεται στη σημείωση 35.

27. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Δάνεια στο προσωπικό 5.524 5.752 5.524 5.752

Δάνεια σε ασφαλισμένους Ζωής 953 858 953 858

Σύνολο 6.478 6.610 6.478 6.610

28. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Οι Απαιτήσεις από Ασφάλιστρα αφορούν απαιτήσεις από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδόθηκαν έως 

την ημερομηνία σύνταξης αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων και παραμένουν ανείσπρακτα.

Το υπόλοιπο των απαιτήσεων αυτών αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων 52.439 53.961 52.331 53.868

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (10.342) (8.620) (10.342) (8.620)

Σύνολο 42.097 45.341 41.989 45.248

Η χρονοανάλυση των απαιτήσεων από ασφάλιστρα έχει ως εξής:
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011

μη λήξαντα έως ένα 6μηνο 31.927 29.458

6μήνες έως 1 έτος 3.109 6.217

άνω του 1 έτους 17.295 18.193

Σύνολο 52.331 53.868

29. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 

Οι Απαιτήσεις από Αντασφαλιστές αφορούν συμμετοχή των αντασφαλιστών στις εκκρεμείς αποζημιώσεις και 

στις λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις για την ανάληψη από μέρους τους του αντασφαλιζόμενου κινδύνου.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές στις εκκρεμείς 
αποζημιώσεις

30.923 23.605 30.921 23.605

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές στις λοιπές ασφαλιστικές 
προβλέψεις

10.148 7.257 10.148 7.257

Σύνολο 41.071 30.862 41.069 30.862

30.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Προμήθειες & άλλα έξοδα παραγωγής επομένων χρήσεων 
(D.A.C.) Ζωής

7.435 9.163 7.435 9.163

Προμήθειες & άλλα έξοδα παραγωγής επομένων χρήσεων 
(D.A.C.) Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου

2.415 4.195 2.415 4.195

Προμήθειες & άλλα έξοδα παραγωγής επομένων χρήσεων 
(D.A.C.) Λοιπών Κλάδων

4.089 2.975 4.049 2.950

Σύνολο 13.939 16.333 13.899 16.308

31. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Λοιπά εισπρακτέα έσοδα στην επόμενη χρήση (τόκοι) 2.775 7.042 2.775 7.042

Λοιπές επίδικες απαιτήσεις 1.597 1.629 1.597 1.629

Απαιτήσεις από αντασφαλισμένους 523 592 523 592

Λοιπά 9.832 8.708 9.794 8.653

Προβλέψεις απομείωσης (3.185) (2.865) (3.185) (2.865)

Σύνολο 11.542 15.105 11.504 15.050
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32. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Αναπροσαρμογή αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων 12 56 12 56

Αναπροσαρμογή αξίας επενδύσεων σε ακίνητα 2.688 1.359 2.688 1.359

Παροχές στο προσωπικό 1.292 1.352 1.292 1.352

Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 8.692 8.679 8.707 8.679

Απομείωση ομολόγων λόγω PSI 38.178 39.495 38.178 39.495

Απαιτήσεις από Αναβαλλόμενους Φόρους 50.862 50.941 50.877 50.941

Αναπροσαρμογή ενσώματων παγίων (ΔΛΠ 16) - - - -

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους - - - -

Καθαρές Απαιτήσεις /Υποχρεώσεις 
από αναβαλλόμενους φόρους

50.862 50.941 50.877 50.941

Ειδικά για την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από την απομείωση των ομολόγων λόγω του προγράμ-

ματος ανταλλαγής αναφερθείτε επίσης στη σημείωση 17. 

Η κίνηση του αναβαλλόμενου φόρου έχει ως εξής:

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Υπόλοιπο αρχής 50.941 10.078 50.941 10.087

Επίδραση στο αποτέλεσμα (80) 38.061 (64) 38.053 

Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια - 2.801 - 2.801 

Υπόλοιπο Τέλους 50.862 50.941 50.877 50.941

Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο 2013, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος 

από τη χρήση 2013 και μετά ανέρχεται από 20% σε 26%. Ο φόρος εισοδήματος και ο Αναβαλλόμενος φόρος 

για τη χρήση 2012 υπολογίστηκε με τον συντελεστή 20% που ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου του 2012. Μεταβολή 

του συντελεστή σε 26% θα επέφερε αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά Ευρώ 15.263. 

33. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Ταμείο 406 476 406 476

Ταμείο 406 476 406 476

Καταθέσεις όψεως 7.745 11.721 7.745 11.721

Καταθέσεις προθεσμίας σε πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού 58.306 70.790 58.306 70.790

Καταθέσεις προθεσμίας σε ξένο νόμισμα 8.021 8.055 1.338 1.219

Καταθέσεις 74.072 90.566 67.389 83.730

Σύνολο 74.478 91.042 67.795 84.206
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34. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Συμβόλαια για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής 
συνδεμένων με επενδύσεις που δεν έχουν ασφαλιστικό 
κίνδυνο (Unit Linked)

15.454 17.073 15.454 17.073 

Χρηματοοικονομικα συμβόλαια από λογαριασμούς 
διαχείρισης συμβολαίων (DAF)

13.526 32.080 13.526 32.080 

Υποχρεώσεις από επενδυτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια 28.980 49.153 28.980 49.153

35. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011 2012 2011

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΖΩΗΣ       

Μαθηματικά Αποθεματικά ασφαλειών ζωής 200.728 225.821 200.728 225.821 - - 

Ασφαλιστικές προβλέψεις μη δουλευμένων 
ασφαλίστρων ασφαλίσεων Ζωής

8.099 9.996 8.099 9.996 - - 

Προβλέψεις για συμμετοχή στα κέρδη και 
επιστροφή ασφαλίστρων ασφαλίσεων Ζωής

7.966 11.545 7.966 11.545 - - 

Εκκρεμείς αποζημιώσεις ασφαλίσεων Ζωής 15.464 14.268 13.222 12.145 2.242 2.123

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 2.706 3.036 2.706 3.036 - - 

Σύνολο αποθεμάτων Ζωής 234.963 264.666 232.721 262.543 2.242 2.123

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

      

Ασφαλιστικές προβλέψεις μη 
δουλευμένων ασφαλίστρων 

20.116 25.674 20.116 25.674 - - 

Εκκρεμείς αποζημιώσεις 177.257 175.670 176.055 174.293 1.202 1.377

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις - 983 - 983  - - 

Σύνολο αποθεμάτων αστικής ευθ. 
Αυτοκινήτου

197.373 202.327 196.171 200.950 1.202 1.377

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ       

Ασφαλιστικές προβλέψεις μη 
δουλευμένων ασφαλίστρων 

32.267 33.037 22.119 25.780 10.148 7.257

Εκκρεμείς αποζημιώσεις 64.602 53.755 37.125 33.650 27.477 20.105

Σύνολο αποθεμάτων λοιπών κλάδων 
ασφαλίσεων

96.869 86.792 59.244 59.430 37.625 27.362

Χρηματοοικονομικά συμβόλαια από 
Λογαριασμούς Διαχείρισης Κεφαλαίου

13.526 32.080 13.526 32.080 - - 

Χρηματοοικονομικά συμβόλαια όπου ο 
κίνδυνος ανήκει στους ασφαλισμένους 
(Unit Linked)

15.454 17.073 15.454 17.073 - - 

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων 558.185 602.938 517.116 572.076 41.069 30.862
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Οι ασφαλιστικές προβλέψεις της ΑΤΕ INSURANCE ROMANIA S.A. στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχονται σε 

Ευρώ 86 (2011: 62) και συνεπώς η συνολική ιδία κράτηση του Ομίλου ανέρχεται σε Ευρώ 517.202 και το 

σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων σε Ευρώ 558.271.

ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2012 2011 2012 2011

Κίνηση Μαθηματικών αποθεμάτων ΖΩΗΣ     

Υπόλοιπο Ασφαλιστικών Αποθεμάτων 
κατά την έναρξη της χρήσης

225.821 235.155 225.821 235.155 

Καθαρά ασφάλιστρα (1) 9.979 12.429 9.979 12.429 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις (2) (35.904) (40.936) (35.904) (40.936)

Πιστωθέν τεχνικό επιτόκιο 6.736 8.981 6.736 8.981 

Λοιπές Κινήσεις (3) (5.904) 10.191 (5.904) 10.191

Υπόλοιπο Ασφαλιστικών Αποθεμάτων κατά τη λήξη 
της χρήσης

200.728 225.821 200.728 225.821 

(1) Ως καθαρά ασφάλιστρα νοούνται τα ετήσια καθαρά ασφάλιστρα των εν ισχύ συμβολαίων. 
(2) Περιλαμβάνει λήξεις, εξαγορές, θανάτους.
(3)  Περιλαμβάνει πιστώσεις / επαυξήσεις αποθεμάτων λόγω εσόδων επενδύσεων, χρεώσεις για διαχειριστικά έξοδα, για έξοδα 

πρόσκτησης και χρεώσεις κόστους κάλυψης θανάτου, διαφορές μεταξύ ποσών που καταβλήθηκαν για αποζημιώσεις και 
αποθεμάτων που απελευθερώθηκαν, διαφορές αποθεμάτων που απελευθερώθηκαν λόγω ακυρώσεων καθώς και λοιπές 
μεταβολές αποθεμάτων. 

ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ UNIT LINKED

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2012 2011 2012 2011

Υπόλοιπο Ασφαλιστικών Αποθεμάτων 
κατά την έναρξη της χρήσης

17.073 23.447 17.073 23.447 

Επιπρόσθετες Υποχρεώσεις και μεταβολές χρήσης 1.688 2.198 1.688 2.198 

Απελευθέρωση αποθέματος για θανάτους, ληξεις, 
εξαγορές, ακυρώσεις κ.λπ.

(3.153) (4.466) (3.153) (4.466)

Λοιπές Κινήσεις (154) (4.106) (154) (4.106)

Υπόλοιπο Ασφαλιστικών Αποθεμάτων κατά τη λήξη 
της χρήσης

15.454 17.073 15.454 17.073 
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ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012

Εκκρεμείς Αποζημιώσεις 2011 175.670 

Δηλωθείσες Αποζημιώσεις 2012 33.517 

Πληρωμές 2012 (8.226)

Πληρωμές προηγουμένων ετών (24.810)

IBNR 27.994 

Εξέλιξη εκκρεμών αποζημιώσεων προηγουμένων ετών (26.889)

Υπόλοιπο Ασφαλιστικών Αποθεμάτων κατά τη λήξη της χρήσης 177.257 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2011

Εκκρεμείς Αποζημιώσεις 2010 170.043 

Δηλωθείσες Αποζημιώσεις 2011 41.335 

Πληρωμές 2011 (12.192)

Πληρωμές προηγουμένων ετών (34.679)

IBNR 16.910 

Εξέλιξη εκκρεμών αποζημιώσεων προηγουμένων ετών (5.748)

Υπόλοιπο Ασφαλιστικών Αποθεμάτων κατά τη λήξη της χρήσης 175.670 

36. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Υποχρέωση Ισολογισμού     

Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση - Μη χρηματοδοτούμενες 
N. 2112

4.259 4.558 4.259 4.558

Σύνολο Υποχρέωσης 4.259 4.558 4.259 4.558

 

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ (Ν. 2112)

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Παρούσα αξία δέσμευσης καθορισμένων παροχών 4.090 4.732 4.090 4.732

Αναλογιστικές (ζημίες) μη καταχωρηθείσες 170 (174) 170 (174)

Υποχρέωση Χρηματοοικονομικής Θέσης 4.259 4.558 4.259 4.558

Επιβάρυνση στα αποτελέσματα     

Κόστος υπηρεσίας 208 289 208 289

Επίδραση περικοπής/Διακανονισμού/Τερματικές παροχές (220) 25 (220) 25

Τόκοι-έξοδα 232 289 232 289
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Σύνολο επιβάρυνσης (Έξοδα προσωπικού) 221 603 221 603

Μεταβολή για τη χρήση     

Υπόλοιπο έναρξης 4.558 5.347 4.558 5.347

Μεταβολή χρήσης 221 603 221 603

Αποζημιώσεις που πληρώθηκαν (520) (1.392) (520) (1.392)

Σύνολο 4.259 4.558 4.259 4.558

Η αναλογιστική μελέτη επανεξετάζεται κάθε έτος. Οι βασικές παραδοχές / υποθέσεις βάσει των οποίων 

διενεργήθηκε η παραπάνω αναλογιστική μελέτη για την παρούσα χρήση έχουν ως εξής:

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ –ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – Ν. 2112 2012 2011

Επιτόκιο προεξόφλησης 3,20% 4,90%

Ποσοστό μελλοντικής αύξησης μισθών - συντάξεων 2,00% 4,00%

Αναμενόμενη μέση διάρκεια ζωής υπαλλήλων 13,57

Η εκτίμηση των ανωτέρω παροχών προς το προσωπικό για το 2012 έγινε από την εταιρεία AON-Hewitt.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 που θα ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013, οι μη καταχωρηθείσες ανα-

λογιστικές ζημιές / κέρδη θα αναγνωρίζονται μέσω της χρήσης αποθεματικού. Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν 

επιφέρει σημαντική μεταβολή στη Χρηματοοικονομική Κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας (μείωση της 

υποχρέωσης κατά Ευρώ 170 στις 31 Δεκεμβρίου 2012 με αντίστοιχο σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού). 

37. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 13.162 10.067 13.071 9.996

Σύνολο 13.162 10.067 13.071 9.996
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38. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Έξοδα πληρωτέα και έσοδα επομένων χρήσεων 586 1.500 586 1.500

Πιστωτές και προμηθευτές 3.919 9.040 3.902 9.032

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη (εκτος φόρου 
εισοδήματος)

5.311 5.291 5.311 5.272

Φόρος εισοδήματος 8.871 7.757 8.837 7.719

Οφειλές προς το Δημόσιο και επιχειρήσεις του Δημοσίου 1.306 1.305 1.306 1.305

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές, συνεργάτες πωλήσεων 12.190 8.335 12.175 8.335

Λοιπές υποχρεώσεις 2.281 2.274 2.250 2.250

Σύνολο 34.464 35.502 34.367 35.413

39. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Αριθμός κοινών μετοχών 27.318.347 27.318.347 27.318.347 27.318.347

Καταβλημένο 40.978 40.978 40.978 40.978

Μετοχικό κεφάλαιο 40.978 40.978 40.978 40.978

Διαφορά υπέρ το άρτιο 614 614 614 614

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας τόσο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 όσο και την 31 Δεκεμβρίου 2012 

ανέρχεται σε Ευρώ 40.978 διαιρούμενο σε 27.318.347 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,50 εκάστη. Δεν 

υπήρχαν μεταβολές κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. Η Εταιρεία καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου 

δεν κατείχε ίδιες μετοχές.

40. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Λοιπά αποθεματικά - 500 - 500 

Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας διαθέσιμων προς 
πώληση αξιόγραφων

4.988 (1.544) 4.987 (1.544)

Αποθεματικό αναπροσαρμογής ακινήτων (Ν.3229/04) - 10.557 - 10.557 

Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή στοιχείων 
αλλοδαπών 
οικονομικών μονάδων

(1.590) (1.373) - - 

Σύνολο 3.398 8.141 4.987 9.513 
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41. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται και παρακολουθεί τις εργασίες της σε δύο βασικούς τομείς, τις ασφαλίσεις 

ζωής και τις ασφαλίσεις ζημιών. Οι ασφαλίσεις ζημιών χωρίζονται σε εκμεταλλεύσεις Αστικής Ευθύνης Αυ-

τοκινήτων και Λοιπών Κλάδων Ζημιών. Η Γενική διεύθυνση της Εταιρείας λαμβάνει και επιθεωρεί σχετικές 

αναφορές σε τριμιναία βαση τουλάχιστον, που προετοιμάζονται από το τμήμα Προϋπολογισμού της Εταιρείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

2012

ΖΩΗ

ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΟΙΠΟΙ 
ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Μικτά Ασφάλιστρα 36.370 57.662 74.903 168.935 

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα (957) (1.365) (27.556) (29.878)

Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής (6.313) (9.075) (4.982) (20.370)

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων (54.862) (32.757) (12.645) (100.264)

Επιβάρυνση από ασφαλιστικές 
προβλέψεις

30.225 3.796 1.349 35.370 

Εσοδα επενδύσεων 3.532 2.630 1.353 7.515 

Κέρδη ανά εκμετάλλευση 7.995 20.891 32.422 61.308 
Λοιπά έσοδα 868 1.245 1.661 3.774 

Λειτουργικά έξοδα (7.624) (10.939) (14.586) (33.149)

Λοιπά έξοδα - - - -

Αποτελέσματα από συγγενείς 
επιχειρήσεις

- - - -

Κέρδη προ φόρων 1.239 11.197 19.496 31.933 

2011

ΖΩΗ

ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
Μικτά Ασφάλιστρα 44.774 76.235 81.209 202.218 

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα (682) (1.490) (22.646) (24.819)

Δουλευμένες προμήθειες 
παραγωγής

(6.566) (9.000) (5.560) (21.127)

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων (69.865) (39.481) (18.580) (127.926)

Επιβάρυνση από ασφαλιστικές 
προβλέψεις

36.873 (166) 1.258 37.965 

Εσοδα επενδύσεων (202.898) (55.072) (31.884) (289.854)

(Ζημιές) / Κέρδη ανά 
εκμετάλλευση

(198.365) (28.974) 3.797 (223.542)

Λοιπά έσοδα 836 1.125 1.253 3.214 

Λειτουργικά έξοδα (11.905) (16.026) (17.858) (45.790)

Λοιπά έξοδα - - - -

Αποτελέσματα από συγγενείς 
επιχειρήσεις

- - - -

(Ζημίες) προ φόρων (209.435) (43.876) (12.809) (266.117)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2012

ΖΩΗ

ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Μικτά Ασφάλιστρα 36.370 57.662 74.531 168.563 

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα (957) (1.365) (27.360) (29.682)

Δουλευμένες προμήθειες 
παραγωγής

(6.313) (9.075) (5.035) (20.423)

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων (54.862) (32.757) (12.417) (100.036)

Επιβάρυνση από ασφαλιστικές 
προβλέψεις

30.225 3.796 1.169 35.190 

Εσοδα επενδύσεων 3.297 2.456 1.263 7.016 

Κέρδη ανά εκμετάλλευση 7.760 20.717 32.151 60.628 

Λοιπά έσοδα 867 1.244 1.658 3.769 

Λειτουργικά έξοδα (7.482) (10.735) (14.313) (32.530)

Λοιπά έξοδα - - - -

Κέρδη προ φόρων 1.145 11.225 19.496 31.867 

2011

ΖΩΗ

ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Μικτά Ασφάλιστρα 44.761 76.235 80.814 201.810 

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα (678) (1.490) (22.203) (24.372)

Δουλευμένες προμήθειες 
παραγωγής

(6.567) (9.000) (5.631) (21.198)

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων (69.865) (39.481) (18.529) (127.875)

Επιβάρυνση από ασφαλιστικές 
προβλέψεις

36.873 (166) 1.233 37.940 

Εσοδα επενδύσεων (203.177) (55.148) (31.928) (290.253)

(Ζημιές) / Κέρδη ανά 
εκμετάλλευση

(198.654) (29.050) 3.756 (223.948)

Λοιπά έσοδα 830 1.117 1.245 3.192 

Λειτουργικά έξοδα (11.732) (15.793) (17.598) (45.124)

Λοιπά έξοδα - - - -

(Ζημιές) προ φόρων (209.556) (43.726) (12.598) (265.879)
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42. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία ελέγχεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. 

Για την Εταιρεία συνδεμένα μέρη θεωρούνται η μητρική της εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., οι θυγατρικές 

και συγγενείς εταιρείες και οι άλλες εταιρείες του Ομίλου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Α ΑΤΕbank - Πειραιώς 67.149 (2.622) 9.045 (3.755)

Β Λοιπές Εταιρείες Ομίλου Πειραιώς 7.080 (1.950) 257 (1.899)

Σύνολο 74.229 (4.572) 9.302 (5.654)

ΟΜΙΛΟΣ 2011

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Α ΑΤΕbank 84.581 (4.981) 13.862 (6.751)

Β Λοιπές Εταιρείες Ομίλου ΑΤΕbank 924 (438) 3.461 (786)

 Σύνολο 85.505 (5.419) 17.323 (7.537)

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τη θυγατρική της έχουν απαλοιφθεί κατά την ενοποίηση και δεν συμπεριλαμ-

βάνονται στην ανωτέρω κατάσταση.

2012

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Α ΑΤΕbank - Πειραιώς 67.149 (2.622) 9.045 (3.755)

Β Λοιπές Εταιρείες Ομίλου Πειραιώς 7.080 (1.950) 257 (1.899)

Γ
Ενοποιημένες Εταιρείες της 
ΑΤΕ Ασφαλιστικής 
ΑΤΕ Insurance Romania S.A.

54 - 20 (5)

 Σύνολο 74.283 (4.572) 9.322 (5.659)

     

2011

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Α ΑΤΕbank 84.581 (4.981) 13.862 (6.751)

Β Λοιπές Εταιρείες Ομίλου ΑΤΕbank 924 (438) 3.461 (786)

Γ
Ενοποιημένες Εταιρείες της 
ΑΤΕ Ασφαλιστικής 
ΑΤΕ Insurance Romania S.A.

24 - 97 (17)

 Σύνολο 85.529 (5.419) 17.420 (7.554)
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Οι συναλλαγές με μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου έχουν 

ως εξής:

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Αμοιβές στελεχών και μελών της Διοίκησης 947 991 793 830

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
Διοίκησης

156 135 156 135

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Ν.3756/2009)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Τακτικός Έλεγχος 116 96 103 91

Αμοιβές συναφών ελέγχων 9 9 9 9

43.  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Το ελάχιστο Εγγυητικό Κεφάλαιο καθώς και το Επίπεδο Φερεγγυότητας υπολογίστηκαν σύμφωνα με την ισχύ-

ουσα ασφαλιστική νομοθεσία.

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2011 2012 2011

Ελάχιστο Εγγυητικό Κεφάλαιο 15.500 19.000 12.000 12.000

Απαιτούμενο Περιθώριο 
Φερεγγυότητας (Α.Π.Φ.)

43.777 53.390 40.277 46.390

Διαθέσιμο Περιθώριο 
Φερεγγυότητας (Δ.Π.Φ.)

(74.539) 52.783 (74.539) 52.783

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (152.343) (185.192) (150.716) (183.720)

To Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας (Α.Π.Φ.) για την 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε Ευρώ 40,3 εκ. Η 

Εταιρεία έκανε χρήση του πρακτικού συνεδρίασης 37/20.4.2012, θέμα 7, της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφα-

λιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, περί παρέκκλισης από τις μεθόδους αποτίμησης των ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου ΟΕΔ για τη χρήση 2012. Η Εταιρεία, αν και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις της ανωτέρω 

συνεδρίασης, δεν καλύπτει επαρκώς το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, με 

το Διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας (Δ.Π.Φ.) να υπολείπεται κατά Ευρώ 74,5 εκ. Χωρίς τη χρήση των παρα-

πάνω διατάξεων, το Διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας θα υπολειπόταν του Απαιτούμενου κατά Ευρώ 159 εκ.
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44. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

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

2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΙΠΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ

ΑΣΤ. ΕΥΘ. 
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΖΩΗΣ

UNIT 
LINKED DAF ΣΥΝΟΛΟ

Ακίνητα 13.864 31.933 29.521 - 2.485 77.803

Επενδύσεις 18.135 71.010 45.551 13.565 4.561 152.822

Απαιτήσεις 11.100 8.600 3.477 - - 23.177

Συμμετοχή Αντασφαλιστών 14.706 1.348 - - - 16.054

Μεταφερόμενα έξοδα 
πρόσκτησης

4.049 2.414 2.100 - - 8.563

Δάνεια εξασφαλισμένα - - 4.665 - - 4.665

Δεδουλευμένοι τόκοι 294 135 1.161 - 184 1.774

Ταμείο και Ταμειακά 
ισοδύναμα 

637 15.766 28.311 2.530 - 47.244

Σύνολο 62.785 131.206 114.786 16.095 7.230 332.102

2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΙΠΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ

ΑΣΤ. ΕΥΘ. 
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΖΩΗΣ

UNIT 
LINKED DAF ΣΥΝΟΛΟ

Ακίνητα 22.310 32.648 22.861 - 6.192 84.011

Επενδύσεις 37.180 134.541 176.182 15.855 24.571 388.329

Απαιτήσεις 10.000 9.000 3.000 - - 22.000

Συμμετοχή Αντασφαλιστών 12.967 509 - - - 13.476

Μεταφερόμενα έξοδα 
πρόσκτησης

2.812 2.655 2.100 - - 7.567

Δάνεια εξασφαλισμένα - - 4.951 - - 4.951

Δεδουλευμένοι τόκοι 492 2.838 4.150 - 305 7.785

Ταμείο και Ταμειακά 
ισοδύναμα 

1.071 26.117 16.100 1.587  - 44.875

Σύνολο 86.832 208.308 229.344 17.442 31.068 572.994
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45. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΨΙΓΕΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγομένου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υπο-

θέσεις και διαδικασίες επί διαιτησίας στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας της. Η Διοίκηση καθώς και 

η Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν 

χωρίς να επιφέρουν ουσιώδη μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ή στα αποτελέσματα 

λειτουργίας της.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία την 31/12/2012 είχε τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις:

•  Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους Ευρώ 2.831 που αφορούν συμμετοχή σε διαγω-

νισμούς για κάλυψη νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε διάφορες εταιρείες.

46. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Όπως αναφέρεται στη σημείωση 2.1.1 στις 8/3/2013, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατέβαλε το ποσό των Ευρώ 

172 εκ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 

Επίσης σημειώνεται η αλλαγή του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 20% σε 26% για τη χρήση 2013 

όπως αναφέρεται στη σημείωση 32. 

Με εξαίρεση τα παραπάνω δεν προέκυψαν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολο-

γισμού. 
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