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 Ι. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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 οικονομικών καταστάσεων 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 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 οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών 
των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με 
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. 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 οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας 
γνώμης. 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 
Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της 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 Διοικητικού Συμβουλίου με τις 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα, 17Απριλίου2015 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

ΔημήτρηςΝτζανάτος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 
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ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

“ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ” 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ 13ης ΜΑΪΟΥ 2015 

 

1. Γενικά 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση τις Οικονομικές 

Καταστάσεις για την 44η Διαχειριστική Χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. 

2. Κύρια Δραστηριότητα 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ είναι ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία και αναλαμβάνει κινδύνους και κατά 

ασφαλίσεων Ζωής και κατά ασφαλίσεων Γενικών Κλάδων. 

Τα ασφαλιστικά της προϊόντα διατίθενται στην Ελλάδα. 

Η Εταιρία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και του 

Προεδρικού Διατάγματος 400/1970 περί “Ιδιωτικής Επιχείρησης Ασφαλίσεων” όπως ισχύουν σήμερα. Κατά 

την 31/12/2014 απασχολούσε στην Ελλάδα 121 υπαλλήλους. 

3. Ανασκόπηση Χρήσης 2014 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική 

οικονομία από το 2008 έως σήμερα με συνεχή συρρίκνωση του ΑΕΠ για έβδομη συνεχή χρονιά, η 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ κατάφερε να ελέγξει τους κραδασμούς από τις δυσμενής οικονομικές συνθήκες έτσι 

ώστε τα αποτελέσματά της να έχουν θεαματική αύξηση.    

α.  Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της Χρήσης ανήλθαν συνολικά σε 41.312.753,17 ΕΥΡΩ έναντι 

54.100.921,30 ΕΥΡΩ της προηγούμενης Χρήσης σημειώνοντας μείωση 23,64%. 

Σημειώνεται ότι στο σύνολό της η Ελληνική Αγορά είχε σημαντική μείωση. 

 

 

β. Το COMBINED LOSS RATIO του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων παρουσίασε θεαματική 

μείωση το 2014 σε σύγκριση με το αντίστοιχο της Χρήσης του 2013. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 

50,8% έναντι 75,5% της προηγούμενης Χρήσης. 

 Επίσης το COMBINED LOSS RATIO των υπόλοιπων Γενικών Κλάδων παρουσίασε μείωση. 

Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 38,6% για την Χρήση 2014 και 48,9% για την Χρήση 2013.  

 Σημειώνεται ότι το COMBINED LOSS RATIO περιλαμβάνει προμήθειες, γενικά έξοδα, πληρωμές, 

έξοδα προσωπικού, εκκρεμείς ζημιές κ.ά.. Το υπολειπόμενο ποσοστό είναι το κέρδος της Εταιρίας.  

 γ.  Τα Τεχνικά μας Αποθεματικά διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

 Ασφαλίσεων Ζωής : 13.293.282,43 

 Ασφαλίσεων Αστ. Ευθύνης Αυτ/των : 63.155.478,73 

 Ασφαλίσεων Λοιπών Γενικών Κλάδων : 12.768.827,00 
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ΣΥΝΟΛΟ : 89.217.588,16 

 Τα αντίστοιχα αποθεματικά της Χρήσης 2013 είχαν ανέλθει συνολικά σε 102.673.335,86 ΕΥΡΩ. 

 Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση των Τεχνικών Αποθεματικών μας κατά 13,11%, με αντίστοιχη μείωση 

της παραγωγής μας κατά 23,64%. 

 Ειδικότερα στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων η συνολική αποθεματοποίηση διαμορφώθηκε 

στο 282% περίπου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων. 

δ.  Οι συνολικές μας επενδύσεις αυξήθηκαν το 2014 κατά 4.675.295,34 ΕΥΡΩ (ποσοστό:  3,39%) και 

διαμορφώθηκαν ως εξής : 

 Επενδύσεις σε Ακίνητα : 13.164.000,00 

 Διάφορες Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις : 128.643.539,35 

 Συμμετοχές : 702.637,98 

 Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων : 100.361,65 

ΣΥΝΟΛΟ : 142.610.538,98 

 Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίσταται κανένα βάρος, πλην αυτών που έχουν διατεθεί σε 

ασφαλιστική τοποθέτηση. 

ε. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2014 σε 17.568.622,67 ΕΥΡΩ έναντι 16.514.606,42 ΕΥΡΩ της Χρήσης 

2013, αυξημένα δηλαδή κατά  1.054.016,25 ΕΥΡΩ και σε ποσοστό 6,38% περίπου.  

 

 

 

4. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως : 

ΠΡΌΕΔΡΟΣ : Σαράντος Στασινόπουλος του Μιχαήλ 

  

Α΄ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ : Jan De Meulder  του Jan 

  

Β΄ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ : Βασίλειος Κουρτέσης του Αρτεμίου 

  

ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ : Ιωάννης Λαπατάς του Παναγιώτη 

  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌ ΜΈΛΟΣ : Ελευθέριος Μπαχαρόπουλος του Πάτροκλου 

  

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Στέργιος Θεοδωρόπουλος του Παναγιώτη 

  

   Γεώργιος Καλαμωτουσάκης του Ιωάννη 

  

   Λεωνίδας - Ανδρέας Μπαλτατζής του Γεωργίου 

  

   Δημήτριος – Σπυρίδων Παρασκευάς του Ηλία 

  

   Στυλιανός Σαρρής του Γεωργίου 

  

   Σταμάτιος Σύμπουρας του Νικολάου  
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  Σπυρίδων Θεοχαρόπουλος του Τηλαυγή  

 

Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει με την Τακτική 

Γενική Συνέλευση του έτους 2015. 

 

5. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

Η Διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων για την υπόλογο Χρήση έγινε αποτελεσματικά από το 

Διοικητικό Συμβούλιο με την ανάλογη υποστήριξη επιμέρους επιτροπών και υπηρεσιών της Εταιρίας. 

6. Ελεγκτές 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιήθηκε από την Ελεγκτική Εταιρία  

 “Grant Thornton Α.Ε.”, (Ζεφυρίου 56  175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ./ΣΟΕΛ: 127). 

Από την ίδια εταιρία πραγματοποιήθηκε και εκτενέστατος φορολογικός έλεγχος κατά τα προβλεπόμενα από 

το άρθρο 65Α παράγραφος 1 του Ν.4174/2013 του “ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΦΕΚ Α' 

170/26-07-2013). 

7. Αποτελέσματα 

Όπως προκύπτει και από τον συνημμένο πίνακα με τίτλο “Κατάσταση Συνολικών Εσόδων” τα καθαρά προ 

φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 17.568.622,67  ΕΥΡΩ έναντι 16.514.606,42  ΕΥΡΩ της προηγούμενης 

Χρήσης, σημειώνοντας έτσι αύξηση 1.054.016,25 ΕΥΡΩ και σε ποσοστό 6,38%.    

Η εξέλιξη αυτή, είναι ιδιαίτερα θετική, λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην 

Ελληνική οικονομία, αποτέλεσμα της πολιτικής της εταιρείας για συγκράτηση του λειτουργικού κόστους των 

κλάδων παραγωγής αλλά και της πιστωτικής και εισπρακτικής πολιτικής που οδήγησε σε θεαματική μείωση 

των ανείσπρακτων οφειλών.        

8. Διάθεση Κερδών 

Μετά τις σχετικές φορολογικές αναμορφώσεις και την καταβολή των προβλεπόμενων φόρων και αφού 

προστεθούν τα λοιπά έσοδα του χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση και αποτίμηση ακινήτων 

απέμειναν προς διάθεση καθαρά κέρδη ύψους 13.087.559,54 ΕΥΡΩ. 

Η διάθεση των κερδών αυτών προτείνεται να γίνει ως εξής : 

α.  Να μεταφερθεί στο “Τακτικό Αποθεματικό” ποσό 2.379.434,65 ΕΥΡΩ , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Καταστατικού μας. 

β. Να διανεμηθεί το ποσό ύψους 3.410.660,00 ΕΥΡΩ ως μέρισμα στους μετόχους  (0,37 Ευρώ ανά μετοχή).  

γ. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 7.297.464,89 ΕΥΡΩ να μεταφερθεί στον λογαριασμό “ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ” για ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων μας, ενόψει της οικονομικής κατάστασης και της 

εφαρμογής του Solvency II. 

 

9. Ίδια Κεφάλαια 

Τα συνολικά ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ της 31/12/2014 διαμορφώθηκαν ως εξής : 

 Μετοχικό Κεφάλαιο : 27.654.000,00 

 Λοιπ. Στοιχεία Καθαρής Θέσης : 45.061.317,62 

ΣΥΝΟΛΟ : 72.715.317,62 
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Τα αντίστοιχα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ της 31/12/2013 ανήρχοντο σε 62.946.238,08 ΕΥΡΩ. Αυξήθηκαν συνεπώς 

κατά 9.769.079,54 ΕΥΡΩ και σε ποσοστό 15,52%. 

   

10. Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις που κατέχει η εταιρεία  

Η εταιρεία κατά την 31/12/2014 κατείχε χρηματοοικονομικές επενδύσεις συνολικής αξίας 

128.643.539,35 ΕΥΡΩ. Αναλυτική αναφορά βλέπε στις σημειώσεις 8.2,  8.4, 8.6 και 8.13 των 

οικονομικών καταστάσεων.  

  

11. Ακίνητα  

Περιγραφή Ακινήτου Διεύθυνση Ακινήτου 

1. Κεντρικά Γραφεία      Λεωφ. Μεσογείων 71 - ΑΘΗΝΑ 

2. Ακίνητο 

Αμαρουσίου     Καποδιστρίου 2 και Κηφισίας Ισόγειο 

3. Ακίνητο 

Αμαρουσίου     Καποδιστρίου 2 και Κηφισίας 1ος Όροφος 

4. Ακίνητο 

Αμαρουσίου     Καποδιστρίου 2 και Κηφισίας 3ος Όροφος 

5. Ακίνητο 

Αμαρουσίου 

    Καποδιστρίου 2 και Κηφισίας Δικαίωμα 

Υψούν 

6. Ακίνητο 

Αμαρουσίου     Καποδιστρίου 2 και Κηφισίας 2ος Όροφος 

7. Ακίνητο Πατρών     Πλατεία Γεωργίου 34 Ακίνητο Α΄ 7ος όροφος 

8. Ακίνητο Πατρών     Πλατεία Γεωργίου 34 Ακίνητο Α΄ 7ος όροφος 

9. Διαμέρισμα     Φορμίωνος 72 - Παγκράτι 

10. Οικόπεδο     Θέση "Ντράφι" Παλλήνης 

11. Αγροτεμάχιο        Θέση "Καλαμάκι" - Κοινότητα Ισθμίων 

12. Αθηνών     Ευρυπίδου 4 

13. Ακίνητο Χίου      Φλοίσκου 18 

14. Ακίνητο 

Μεσογείων      Λεωφ. Μεσογείων 69 - ΑΘΗΝΑ 

15. Ακίνητο Κηφισίας      Δημοσθένους 8 

 

 

 

 

12. Υποκαταστήματα  

Η εταιρεία διατηρεί δύο υποκαταστήματα: 

α) Τσιμισκή 62, Θεσσαλονίκη 

β) Πλ. Αγ. Δημητρίου, Ηράκλειο Κρήτης   

 

13.  Προοπτικές 

Tο 2014 ήταν μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, διότι η οικονομία επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο, συνεπώς οι 

πελάτες μας έγιναν φτωχότεροι.  

Το 2014 έγινε το stress test της EIOPA, όπου συμμετείχαν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες της Ευρώπης. Τα 

αποτελέσματά για το stress test αυτό έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, ενώ εμείς τα 

ολοκληρώσαμε σε λιγότερο από 30 μέρες και ήμασταν έτοιμοι από τον Ιούνιο. Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός 

ότι από το 2009 δουλεύουμε το Solvency II στην εταιρία. Στο stress test είχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα 
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από όλη την αγορά, με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, καλύπτοντας τον δείκτη φερεγγυότητας στο 

stress test του «Solvency II» κατά 275,2%. 

Από τις ανακοινώσεις της EIOPA όλες οι μεγάλες και μη, πολυεθνικές εταιρίες κάλυψαν κατά μέσο όρο 

μόνο το 73%. Αυτό συνέβαλε στην ακόμη καλύτερη φήμη της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ στην αγορά. 

Ταυτόχρονα, αναβαθμίσαμε σε μεγάλο βαθμό τα διάφορα προϊόντα μας και προγράμματά μας και 

ασφαλιστικά και μηχανογραφικά, έτσι ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε και τον πελάτη και τον πράκτορα 

καλύτερα από πριν. 

Προσαρμοστήκαμε σε μία σειρά από υποχρεώσεις, που απορρέουν από το νέο τρόπο λειτουργίας των 

ασφαλιστικών εταιριών. Αλλάξαμε τον τρόπο είσπραξης των ασφαλίστρων προσαρμόζοντας τον στο επίπεδο 

των Βορειοευρωπαϊκών κρατών. 

Ήταν ένας χρόνος πολλών και ουσιωδών αλλαγών, που είχαν σαν αποτέλεσμα η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ να 

είναι ολοένα και πιο κοντά στα πρότυπα μίας σύγχρονης Βορειοευρωπαϊκής ασφαλιστικής εταιρίας. 

Η αγορά αντιμετώπισε ένα σοβαρότατο πρόβλημα, διότι με την οικονομική κρίση τα ασφάλιστρα από 5,5δις 

Ευρώ κατέβηκαν στα 3,8 δις Ευρώ, μία μείωση κοντά στο 30%. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όλες οι εταιρίες να χάσουν αυτό το ποσοστό από την παραγωγή τους. Με την 

σειρά του αυτό δημιούργησε στις εταιρίες έναν «πανικό»  

συνεχών μειώσεων των ασφαλίστρων (rates), προκειμένου να συγκρατήσουν την παραγωγή τους και 

προσπαθώντας να πάρουν κάποιο κομμάτι από τις άλλες εταιρίες.  

Αυτό δημιούργησε μια αλληλουχία αντιδράσεων με αλλαγή στα ασφάλιστρα σχεδόν εβδομαδιαίως. 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ένωση θεώρησε ότι δεν πρέπει να μπει σε αυτό το παιχνίδι, την συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή, αλλά αντίθετα να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια ακόμη περισσότερο και όταν οι 

άλλοι θα έχουν εξαντληθεί κεφαλαιακά από αυτή την προσπάθεια και θα αναγκάζονται να αυξήσουν τα 

ασφάλιστρα τους, προκειμένου να επιβιώσουν, τότε η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, έχοντας πολύ μεγαλύτερα 

κεφάλαια από τα απαιτούμενα, θα πραγματοποιούσε επιθετική πολιτική. 

Πράγματι, οι κινήσεις αυτές γίνανε και από τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε, θεωρούμε ότι το 2015, θα είναι 

το έτος ανάκαμψης της παραγωγής της εταιρίας μας και ταυτόχρονα ολοκλήρωσης μίας σειράς 

προγραμμάτων μηχανογραφικών και ασφαλιστικών. 

Συνεπώς θεωρούμε ότι το 2015 θα είναι μία χρονιά αλλαγής των δεδομένων με πρόσημο θετικό. 

Βεβαίως, τα αποτελέσματα της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για το 2014 ήταν για μία ακόμη χρονιά 

κερδοφόρα, εμφανίζοντας αύξηση στα ίδια κεφάλαια της τάξεως του 15,52% σε σχέση με το 2013, 

ανερχόμενη σε 72.715.318 το 2014  από 62.946.238 το 2013, παρουσίασε αύξηση στην κερδοφορία κατά 

6,38%, που ανέρχεται σε 17.568.623 το 2014 από 16.514.606 ευρώ το 2013 και μία αύξηση στις επενδύσεις 

της τάξεως του 3,39%, που ανέρχεται σε 142.610.539 ευρώ το 2014 από 137.935.244 το 2013 και όλα αυτά 

στην πολύ δύσκολη οικονομική κρίση που βρίσκεται η χώρα μας. 

   Τα κεφάλαια της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για τις απαιτήσεις του Solvency ΙΙ το 2014 ήταν κατά περίπου 

τρεις φορές περισσότερα από τα απαιτούμενα.    

 

 

14. Συνημμένοι αναλυτικοί οικονομικοί πίνακες 

α)  Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στην οποία απεικονίζεται ο Ισολογισμός μας της 31/12/2014. 

β)  Κατάσταση Συνολικών Εσόδων που εμφανίζει τα αποτελέσματα της Χρήσης 2014. 
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γ)  Κατάσταση Ταμειακών Ροών που εμφανίζει τις ταμειακές ροές για τις Χρήσεις 2014 και 2013. 

δ)  Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων που απεικονίζει τις μεταβολές που επήλθαν κατά το 2014 στα Ίδια 

Κεφάλαια της Εταιρίας.  

 

 

 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 

 

 

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   

 

 

 

                          

 

         Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ                                                           Ι. ΛΑΠΑΤΑΣ                                  

           ΑΔΤ  Σ  656198                                                             ΑΔΤ  Χ 679172   
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ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

 
Η  Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  την 31.12.2014 καθώς και η συγκρίσιμη την 31.12.2013 έχει ως εξής: 

 
Σημειώσεις 31.12.2014 31.12.2013

Ενεργητικό

Επενδύσεις σε ακίνητα 8.1 13.164.000,00 10.681.765,54

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Διακρατούμενα ως την λήξη 8.2 83.319.865,51 85.568.207,48

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον 

επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED)
8.3

100.361,65 103.760,55

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 8.4 1.853.134,93 1.687.524,26

Λοιπές συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση 8.5 702.637,98 702.637,98

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 8.6
825.109,89 824.745,04

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8.7 9.555.701,54 9.204.296,61

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8.8 3.672.935,22 4.204.307,49

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8.9 2.978.352,42 3.547.152,23

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 8.10 4.593.373,76 11.735.698,94

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 8.11 3.458.088,06 5.785.419,04

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 8.12 7.088.257,26 6.967.592,58

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.13 42.645.429,02 38.366.602,79

Σύνολο ενεργητικού 173.957.247,24 179.379.710,53

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 8.14 27.654.000,00 27.654.000,00

Υπέρ το Άρτιο - 971,47 971,47

Αποθεματικά εύλογης αξίας 8.15 2.262.706,86 1.869.717,09 

Λοιπά αποθεματικά 8.16 15.745.301,84 13.222.880,36 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 8.17 27.052.337,45 20.198.669,16 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 72.715.317,62 62.946.238,08

Ασφαλιστικές προβλέψεις

Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής 8.18 13.192.920,78 12.583.181,22

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 8.19 63.084.402,99 73.343.482,55

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 8.20 11.769.969,65 15.696.368,18

Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλιζομένων ζωής που οι ασφαλιζόμενοι 

φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED)
8.21

100.361,65 103.760,55

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 8.22 1.069.933,09 946.543,36

Σύνολο Ασφαλιστικών προβλέψεων 89.217.588,16 102.673.335,86

Υποχρεώσεις

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 8.23 66.454,43 77.760,88

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων 8.24
2.692.528,25 4.107.347,38

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 8.25 1.125.681,88 1.080.375,60

Φόροι εισοδήματος 8.26 4.112.035,13 5.046.274,36

Προβλέψεις 8.27 1.037.879,23 850.112,24

Λοιπές υποχρεώσεις 8.28 2.989.762,54 2.598.266,13

Σύνολο υποχρεώσεων 12.024.341,46 13.760.136,59

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 173.957.247,24 179.379.710,53  
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 
Η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για τη χρήση 01.01 - 31.12.2014 καθώς και τη συγκρίσιμη χρήση 01.01. – 

31.12.2013 έχει ως εξής: 

 

Σημειώσεις

01.01 - 

31.12.2014

01.01 - 

31.12.2013

Ασφάλιστρα 8.29 41.312.753,17 54.100.921,30

Μείον: Αντασφάλιστρα 8.30 3.970.605,84 4.585.626,62

Καθαρά δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 37.342.147,33 49.515.294,68

Μείον: Δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής 8.31 13.661.507,13 16.563.571,08

Μείον: Ασφαλιστικές αποζημιώσεις - Ιδία κράτηση 8.32 9.483.402,38 19.459.385,33

Μείον: Μεταβολή μαθηματικών και λοιπών προβλέψεων - Ιδία 

κράτηση 
8.33

-3.553.558,45 -3.971.559,31

Έσοδα επενδύσεων 8.34 2.109.952,38 2.246.341,26

Λοιπά έσοδα 8.35 1.676.070,19 727.836,02

Έξοδα Διοίκησης 8.36 2.277.487,91 2.024.165,69

Έξοδα Διάθεσης 8.37 1.217.527,34 1.333.936,49

Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.38 155.521,68 144.521,69

Λοιπά έξοδα 8.39 317.659,24 420.844,57

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 17.568.622,67 16.514.606,42

Φόροι 8.40 4.874.052,90 3.681.931,99

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 12.694.569,77 12.832.674,43

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων Σημειώσεις

01.01 - 

31.12.2014

01.01 - 

31.12.2013

Αποτίμηση/πώληση χαρτοφυλακίου διαθεσίμου προς πώληση 158.239,77 94.972,10 

Αποτίμηση ακινήτων 234.750,00 0,00 

Λοιπές επιδράσεις 0,00 60,00 

Σύνολο Λοιπών Συνολικών Εσόδων 392.989,77 95.032,10 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.087.559,54 12.927.706,53  
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 
Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών  για τη χρήση 01.01 - 31.12.2014 καθώς και η συγκρίσιμη χρήση 01.01. – 

31.12.2013 έχει ως εξής: 

 
01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπραγμένα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και 

δικαιώματα συμβολαίων 52.111.419,39 62.300.797,61

Πληρωμές αντασφαλίστρων (2.146.254,70) (2.586.381,14)

Πληρωμές ασφαλιστικών αποζημιώσεων (19.495.233,28) (20.164.051,39)

Είσπραξη από αντασφαλιστές για ζημιές 1.391.977,18 1.259.934,10 

Πληρωμές εξόδων πρόσκτησης (Προμήθειες και λοιπά) (10.098.569,98) (11.705.295,66)

Εισπραγμένες προμήθειες από αντασφαλιστές 299.953,01 399.918,50 

Πληρωμές φόρων και τελών ασφαλιστηρίων συμβολαίων και 

υποχρεωτικών εισφορών
(6.590.385,10) (8.732.213,96)

Διάφορα έξοδα/έσοδα και λοιπά στοιχεία πληρωμένα/εισπραγμένα
(5.011.637,32) (6.215.158,71)

Εισπραχθέντα μερίσματα, τόκοι και ενοίκια από περιουσιακά 

στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση 1.776.849,59
2.060.410,26 

Πληρωμές (καθαρό ποσό) για αγορά στοιχείων που διατίθενται σε 

ασφαλιστική τοποθέτηση
(3.543.648,50) (7.462.727,50)

Εισπράξεις (καθαρό ποσό από πώληση στοιχείων που διατίθενται 

σε ασφαλιστική τοποθέτηση 8.289.410,00
6.399.387,31 

Πληρωμές φόρου εισοδήματος (5.050.739,35) (2.845.854,12)

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες

11.933.140,94 12.708.765,30

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άϋλών στοιχείων
(2.116.415,13) (510.463,78)

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων και άθλων στοιχείων 0,00 8.450,00 

Πληρωμές για απόκτηση θυγατρικών επιχειρήσεων και συγγενών 

επιχειρήσεων
0,00 0,00 

Λοιπές Εισπράξεις/Πληρωμές (2.450.000,00) 20.790.600,00 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες
(4.566.415,13) 20.288.586,22 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις/Πληρωμές από αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια 0,00 0,00

Πληρωμές για δάνεια και τόκους 0,00 0,00

Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων 0,00 0,00

Πληρωμές μερισμάτων (3.087.899,58) 0,00

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες
(3.087.899,58) 0,00 

Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων 4.278.826,23 32.997.351,52

Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως 38.366.602,79 5.369.251,27

Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως 42.645.429,02 38.366.602,79  
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Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 

 
Ο Πίνακας μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων έχει ως εξής:  

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Υπερ το 

άρτιο

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα σε 

νέο
ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 27.654.000,00 971,47 1.869.717,09 13.222.880,36 20.198.669,16 62.946.238,08

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 2013 392.989,77 12.694.569,77 13.087.559,54
Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2013 (3.318.480) (3.318.480)
Αύξηση/Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 0
Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό 2.522.421,48 (2.522.421,48) 0
Ανακατατάξεις κονδυλίων 0
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος 0,00 0,00 392.989,77 2.522.421,48 6.853.668,29 9.769.079,54

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 27.654.000,00 971,47 2.262.706,86 15.745.301,84 27.052.337,45 72.715.317,62

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων

 
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Υπερ το 

άρτιο

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα σε 

νέο
ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 27.654.000,00 971,47 1.774.744,99 10.886.365,50 9.702.449,59 50.018.531,55

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 2012 94.972,10 12.832.674,43 12.927.646,53

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2012 0

Αύξηση/Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 0

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό 2.336.514,86 (2.336.454,86) 60

Ανακατατάξεις κονδυλίων 0
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος 0,00 0,00 94.972,10 2.336.514,86 10.496.219,57 12.927.706,53

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 27.654.000,00 971,47 1.869.717,09 13.222.880,36 20.198.669,16 62.946.238,08

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
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IV. ΓΕΝΙΚΑ  

 
  Η εταιρεία «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (στο εξής ως «η 

εταιρεία») παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών 

Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την χρήση 2014 (01.01.14-31.12.14)  

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το1970 στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στην Αθήνα επί της οδού Μεσογείων 71 & 

Ήλιδος 36. Η εταιρεία έχει αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12829/05/Β/86/009 και λειτουργεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν. 400/1970. 

 

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 99 έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του 

καταστατικού της.  

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εμφανίζονται χωρίς στρογγυλοποίηση, 

εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά.  

 

Σκοπός της εταιρείας είναι : η διενέργεια ασφαλίσεων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή στους κλάδους ζωής , 

κεφαλαιοποιήσεως, πυρός, μεταφορών, (δια ξηράς, θαλάσσης, και αέρος), αυτοκινήτων, ατυχημάτων εν γένει, 

κλοπής, αστικής ευθύνης πάσης φύσεως, θραύσεως μηχανών και κρυστάλλων, οδικής βοήθειας, νομικής 

προστασίας, πιστώσεων, εγγυήσεων και εν γένει συναφών άλλων ασφαλίσεων με τους ανωτέρους κλάδους, ως 

και όλων των άλλων ασφαλίσεων των κλάδων που προβλέπονται και περιγράφονται στο νόμο 400/1970 όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα κατόπιν ειδικής άδειας του αρμοδίου προς τούτο υπουργού εφόσον 

τούτο προβλέπεται εκ του νόμου. β) η ασφάλισης ευθύνης του μεταφορέως δια πάσης φύσεως μεταφοράς 

προσώπων ή αντικειμένων, η ασφάλισης ναύλων ή μισθωμάτων, καθώς και οι επακόλουθες πρόσθετες ζημιές που 

είναι συνέπεια ατυχήματος γ) η αντασφάλισης παντός κλάδου εκ των ανωτέρω ασφαλίσεων στην ημεδαπή και 

την αλλοδαπή ως και η εκχώρηση αντασφαλίσεων δ) η αντιπροσώπευση, η πρακτόρευση, καθώς και η διενέργεια 

και η διεξαγωγή εκκαθαρίσεως ασφαλιστικών λογαριασμών ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών ή 

αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και μεσιτών του Αγγλικού Λλουδ, ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 

συνεταιρισμών και η καθ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν 

παρεμφερείς με τους παραπάνω σκοπούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν.Δ 44/1970 και ε) η κατόπιν 

αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου διενέργεια  ασφαλίσεων κλάδων πλοίων και αεροσκαφών και πίστεως 

υπό την προϋπόθεση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στα επιτρεπόμενα από νόμο όρια, η οποία 

πραγματοποιείται  είτε κατά την οριζόμενη διαδικασία της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 6 του παρόντος είτε δια 

τροποποιήσεως του καταστατικού κατά την παράγραφο 3 του αυτού άρθρου. 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Σαράντος Στασινόπουλος   Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

Jan De Meulder A Αντιπρόεδρος  

Βασίλειο Κουρτέσης  Β Αντιπρόεδρος  

Ιωάννης Λαπατάς  Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής 

Γεώργιος Καλαμωτουσάκης    Μέλος Δ.Σ 

Λεωνίδας – Ανδρέας Μπαλτατζης  Μέλος Δ.Σ 

Στέργιος Θεοδωρόπουλος  Μέλος Δ.Σ 

Δημήτριος – Σπυρίδων Παρασκευάς Μέλος Δ.Σ 

Σταμάτιος Σύμπουρας  Μέλος Δ.Σ 

Στυλιανός Σαρρής  Μέλος Δ.Σ 

Mπαχαρόπουλος Ελευθέριος  Μέλος Δ.Σ 

Θεοχαρόπουλος Σπυρίδων  Μέλος Δ.Σ 

 

 

Τακτικοί Ελεγκτές  
 

Η εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2014 βάσει των 

Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Δημήτριος Ντζανάτος 

(ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε». 
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Εποπτεύουσα αρχή 
 

Η εταιρεία υπάγεται στον έλεγχο της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α), η οποία επιτηρεί την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ 400/1970 και του Ν. 2190/1920. Επίσης με δικές της αποφάσεις προσδιορίζει 

την κανονιστική λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών (33/13318-11-2008). Η εταιρεία πληροί τους όρους 

κεφαλαιακής επάρκειας και ασφαλιστικής τοποθέτησης των αποθεμάτων της για τη χρήση 2014 σύμφωνα με την 

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας Ελλάδος. 

 

 
V. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Η Διοίκηση της εταιρείας παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε τη 31η Δεκεμβρίου 

2014 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.. Οι παρούσες Οικονομικές καταστάσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν εγκριθεί από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 15/04/2015. 

 

Η Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με τρόπο ώστε να 

δίνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των 

αποτελεσμάτων και των ταμειακών της ροών.  

 

Ως συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη να: 

 

επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρμόζει πάγια. 

επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονομικής 

κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών της, όπου κάποιο θέμα 

δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερμηνεία, και να τις εφαρμόζει πάγια. Διενεργεί λογικές εκτιμήσεις όπου 

απαιτείται, και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

 

Συμμόρφωση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2014 (01.01.14 - 31.12.14) έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

«Δ.Π.Χ.Α» (International Financial Reporting Standards «IFRS») που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board «IASB») καθώς και τις σχετικές 

διερμηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(International Financial Reporting Interpretations Committee, «IFRIC») και τα οποία είναι σχετικά με τις 

δραστηριότητες της εταιρείας. 

 

Μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις – αρχές 

 

Δεν έχουν γίνει μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις  καθώς δεν υπήρχαν ουσιώδεις λόγοι που να επιβάλλουν 

τέτοιες μεταβολές. 

 

Συγκριτική Πληροφόρηση  

 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την παρούσα χρήση περιλαμβάνουν επίσης συγκριτική πληροφόρηση η 

οποία είναι : 

- Για την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης η  31/12/2013 

- Για την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (01/01/2013 – 31/12/2013) 

- Για την Κατάσταση Ταμειακών Ροών (01/01/2013 – 31/12/2013) 

- Για την κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων η 31/12/2013 (1/1/2013 – 31/12/2013) 

  

Αρχή της συνέχειας της Επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 
VI.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 



 

17 
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014 

6.1 Εφαρμογή των ΔΠΧΑ  
Δήλωση 

Η εταιρία ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των 

Δ.Π.Χ.Α. 

Ημερομηνία μετάβασης 

Η Ημερομηνία Μετάβασης που συντάχθηκε ο Ισολογισμός ανοίγματος με Δ.Λ.Π. είναι η 01.01.2010. 

Ημερομηνία Αναφοράς 

Η Ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων με Δ.Π.Χ.Α. είναι η 31.12.2014 και η περίοδος 

αναφοράς καλύπτει το διάστημα από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014. 

Λογιστικές πολιτικές 

Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την ημερομηνία μετάβασης, είναι αυτές της περιόδου αναφοράς. 

Αρχή συνέχισης δραστηριότητας 

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. 

Νόμισμα παρουσίασης: 

Όλα τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων εμφανίζονται σε ευρώ. 
 

6.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

 

Μία Ενσώματη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αναγνωρίζεται στο κόστος της. Το κόστος μίας 

Ενσώματης Ακινητοποίησης προκύπτει από:  

α)  το αρχικό κόστος και τυχόν , β) κόστη βελτίωσης, γ) κόστη αντικατάστασης δ) κόστη συντήρησης σε ειδικές 

περιπτώσεις. 

Το Αρχικό Κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης περιλαμβάνει: α) το συνολικό καθαρό κόστος απόκτησης ,  

το οποίο περιλαμβάνει την τιμολογιακή αξία β) τα κόστη μεταφοράς και συναρμολόγησης μέχρι να γίνει 

λειτουργική γ) τυχόν κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού, δ) εκτιμούμενα κόστη αποσυναρμολόγησης και 

αποκατάστασης καθώς και δ) ειδικά κόστη συντήρησης όταν αυτά αυξάνουν τα μελλοντικά οφέλη που 

αναμένεται να εισρεύσουν στην εταιρεία. 

Επιμετρώνται, μετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και προβλέψεις απομείωσης 

οι παρακάτω κατηγορίες ενσώματων ακινητοποιήσεων :  

- Μεταφορικά μέσα 

- Έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό 

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Λογισμικά 

 

Επιμετρούνται μετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρμογής οι εξής κατηγορίες ενσώματων 

ακινητοποιήσεων : 

- Οικόπεδα  

- Κτίρια  

Για τη λογιστικοποίηση των αναπροσαρμοσμένων αξιών ακολουθείται η μέθοδος του συμψηφισμού των 

αποσβέσεων. 

Η εταιρεία ακολουθεί την ευθεία μέθοδο απόσβεσης  

Οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων ακινητοποιήσεων παρουσιάζονται παρακάτω : 

 

- Για τα κτίρια: από 40 έως 50 έτη 

- Για τα μεταφορικά μέσα : από 3 έως 10 έτη  

- Για τα Έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό: από 8 έως 10 έτη 

- Για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Λογισμικά: από 3έως 5έτη 

 

Οι συντελεστές απόσβεσης των ανά κατηγορία  ενσώματων ακινητοποιήσεων παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

- Για τα κτίρια: από 2,5% έως 2%  

- Για τα μεταφορικά μέσα : από 10%  έως 33%  

- Για τα Έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό: από 10% έως 12%  

- Για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Λογισμικά: από 20 % έως 33% 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση κατά τις 

ημερομηνίες αναφοράς.  

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στ’ αποτελέσματα.  
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6.3 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 

Επενδύσεις σε ακίνητα χαρακτηρίζονται όσα ακίνητα κατέχονται με σκοπό την άντληση εσόδων από ενοίκια ή 

για κεφαλαιουχικούς σκοπούς ή και τα δύο. 

Αρχικά μία επένδυση σε ακίνητο καταχωρείται στο κόστος της το οποίο προσαυξάνεται με τα κόστη συναλλαγής. 

Τα επενδυτικά ακίνητα σε μεταγενέστερη αποτίμηση, αποτιμούνται στην Εύλογη Αξία τους. Ο προσδιορισμός  

της εύλογης αξία τους γίνεται από ανεξάρτητους εκτιμητές που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική 

επάρκεια γι αυτό. 

Οι διαφορές αναπροσαρμογής των επενδυτικών ακινήτων, μεταφέρονται άμεσα στα αποτελέσματα εκτός και αν 

αναστρέφουν προηγούμενη επίδραση που έχει λογιστεί στην καθαρή θέση οπότε και λογίζονται στην καθαρή 

θέση. 

Μεταφορές από και προς την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα γίνονται όταν υπάρχει μεταβολή στη χρήση 

του παγίου. Για τη μεταφορά από την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα  που παρουσιάζονται σε εύλογη 

αξία και το χαρακτηρισμό του ως Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο ή απόθεμα ως τεκμαρτό κόστος του ακινήτου 

για μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση του λαμβάνεται η εύλογη αξία του ακινήτου κατά την ημερομηνία 

μεταβολής της χρήσης του. Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση της επένδυσης σε 

ακίνητα θα προσδιορίζονται ως η διαφορά μεταξύ καθαρού προϊόντος διάθεσης και της  λογιστικής αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου και θα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου διάθεσης   

 

6.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

Τα  Άυλα Στοιχεία καταχωρούνται αν πιθανολογείται ότι οι ωφέλειες τους θα εισρεύσουν στην εταιρία και αν 

μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα.  

Τα κόστη της φάσης έρευνας για τα εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα στοιχεία, μεταφέρονται στα αποτελέσματα 

χρήσης, όταν δημιουργούνται. 

Τα κόστη για τη φάση ανάπτυξης των εσωτερικά δημιουργούμενων άυλων στοιχείων κεφαλαιοποιούνται  όταν 

υπάρχει: α) τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης τους β) πρόθεση ολοκλήρωσης τους γ) ικανότητα χρήσης ή 

πώλησης τους δ) πόροι ολοκλήρωσης τους ε) ικανότητα αξιόπιστης αποτίμησης του κόστους τους και στ) 

εκτίμηση ότι τα Άυλα Στοιχεία θα φέρουν οφέλη,  με βάση την ύπαρξη αγοράς ή την εσωτερική χρησιμοποίηση. 

Τα άυλα στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους. Το κόστος ενός Άυλου Στοιχείου που αγοράζεται 

είναι: α) η καθαρή τιμολογιακή αξία πλέον δασμών και άλλων επιβαρύνσεων β) τα άμεσα κόστη που έγιναν για 

να αρχίσει η χρήση του. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των άυλων στοιχείων γίνεται στο κόστος  τους. 

Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις ή οι αναστροφές τους για τα άυλα στοιχεία  επιδρούν άμεσα στα αποτελέσματα 

χρήσης. 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται άδειες χρήσης λογισμικών προγραμμάτων καθώς και τα 

έξοδα πρόσκτησης επομένων χρήσεων. 

i) Έξοδα πρόσκτησης επομένων χρήσεων 

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

αναλογούν στις επόμενες χρήσεις απεικονίζονται στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

» και κατανέμονται στις χρήσεις ανάλογα με τη διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων καθώς πληρούν τα 

κριτήρια αναγνώρισης τους ως άυλα στοιχεία. 

ii)Λογισμικό:  

Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά 

την ανάπτυξη του λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 

επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, 

αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Τα λογισμικά 

προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την ευθεία  

μέθοδο απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 5 έως 8 

έτη. 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται. Η εταιρεία δεν διαθέτει άυλα στοιχεία με αόριστη διάρκεια ζωής.  

 

6.5 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 

την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. 

Κέρδος ή ζημία επί διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στα 

λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζημίες απομείωσης και συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες, έως ότου 

παύσει η αναγνώριση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση, το σωρευτικό 

κέρδος ή η σωρευτική ζημία που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα θα ανακαταταχθεί 
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από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογή από ανακατάταξη. Οι τυχόν ζημιές απομείωσης 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

Ειδικά, η αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

αποτιμώνται στο κόστος. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι 

διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Γα τα μη 

διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών που 

εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις πραγματικές συνθήκες του εκδότη. 

 Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση 

 

6.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων  

 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται με σκοπό να πουληθούν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα ή αν έχουν χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση. 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με 

αναγνώριση των μεταβολών στα αποτελέσματα. 

 Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας 

του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από το τέλος 

της περιόδου αναφοράς.  

 

6.7 Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) 

δεν περιλαμβάνονται:  

 Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.  

 Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν 

προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, 

αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

 Προπληρωθέντα  έξοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση μετρητών ή 

άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

 Απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 

 Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το 

κράτος,  

 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή 

άλλων χρηματοοικονομικών πάγιων στοιχείων.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου, ενώ τα Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιμώνται στο κόστος. Τα 

προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 

 

6.8 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Περιλαμβάνει τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για: 

 Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση 

 Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς. 

 Μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με συμμετοχικό τίτλο της 

επιχείρησης και είναι: (α) ένα μη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή ενδέχεται να 

υποχρεωθεί να παραδώσει μεταβλητό αριθμό ιδίων συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα 

παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί με κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισμένου 

χρηματικού ποσού ή άλλης χρηματοοικονομικής απαίτησης με ένα καθορισμένο αριθμό συμμετοχικών 

τίτλων της επιχείρησης. 

Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μείον τα 

έξοδα που είναι άμεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά κανόνα, 
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θεωρείται η καθαρή ταμειακή εισροή από την έκδοση του μέσου ή η εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται 

κατά τη δημιουργία της υποχρέωσης. 

Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μέσω 

αποτελεσμάτων), στις οποίες δεν εμπίπτουν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 

Τα έξοδα δανεισμού (τόκοι και λοιπά έξοδα), που αφορούν άμεσα την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 

στοιχείων του ενεργητικού, προσαυξάνουν το κόστος αυτών των στοιχείων, μέχρι αυτά να είναι έτοιμα για τη 

χρήση που έχει προβλεφθεί για το καθένα ή να είναι έτοιμα για πώληση. Τυχόν έσοδα από τόκους ή λοιπά έσοδα 

από την προσωρινή επένδυση του προϊόντος δανείων που έχουν ληφθεί για τον πιο πάνω σκοπό, μειώνουν 

αντίστοιχα τα κόστη δανεισμού που κεφαλαιοποιούνται. 

Όλα τα λοιπά έξοδα δανεισμού (τόκοι και συναφή έξοδα) μεταφέρονται στα αποτελέσματα της περιόδου που 

αυτά πραγματοποιούντα 

 

 

6.9 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που δεν αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας 

τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι το 

μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της 

αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση όταν η λογιστική αξία των στοιχείων 

αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας 

αμφοτεροβαρούς συναλλαγής, στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από 

την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η 

παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση 

από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 

του. 

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

περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται περίπτωση απομείωσης της αξίας τους. 

Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η διοίκηση διενεργεί ανάλυση προκειμένου να διαπιστώσει εάν η λογιστική 

αξία των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο 

ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης (τιμή πώλησης μειωμένη κατά τα έξοδα πώλησης) και της αξίας κτήσης 

(όπως υπολογίζεται από τις καθαρές ταμειακές ροές). Όταν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 

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

αποτελέσματα χρήσης. 

 

 

6.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων  
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες 

μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

 

6.11 Μετοχικό κεφάλαιο  
 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε 

μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

 

 

6.12 Παροχές στο προσωπικό  
 

Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες  παροχές στους εργαζόμενους περιλαμβάνουν: 

-  Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων, συμμετοχή στα κέρδη 

- Βραχύχρονες αποζημιωνόμενες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με αποδοχές, 

όταν οι απουσίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, από το τέλος της περιόδου αναφοράς στην 

οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία. 
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Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε 

χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό 

καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 

παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) 

μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

Στους εργαζόμενους περιλαμβάνονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κατά επέκταση οι αμοιβές τους, 

μεταξύ άλλων και ως συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας αντιμετωπίζονται ως βραχυπρόθεσμες παροχές που 

αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν καθίστανται δεδουλευμένες.   

  

Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 

Οι παροχές αυτές δημιουργούνται,  όταν μια επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα είτε: 

Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία αποχώρησης 

Να χορηγήσει παροχές λήξεως της εργασιακής σχέσεως ως ένα αποτέλεσμα μιας προσφοράς που γίνεται για να 

ενθαρρύνει εκούσια απόλυση. (Δεν υφίστανται για την εταιρεία) 

Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση δεσμεύεται 

να τις χορηγήσει.  Όταν οι παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς 

πρέπει να προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση μιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια 

απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των 

εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την προσφορά 

Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία 

αναφοράς, τότε αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των 

κρατικών ομολόγων.  

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 

κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη 

υποχρέωση. 

 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο 

και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  

Πρόγραμμα  καθορισμένων εισφορών  

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) περιορίζεται στο ποσό 

που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί 

τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ.). 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που 

αφορά. 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών – Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών αφορά στη νομική υποχρέωση του για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ 

αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα 

αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε 

σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί. 

Οι κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως και αυτές 

που αφορούν τα προσδιορισμένα προγράμματα παροχών. Η εταιρεία  λογίζει σαν υποχρέωση την παρούσα αξία 

των μελλοντικών ροών για νομικές ή ηθικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους σε αυτόν  για συνταξιοδότηση, 

απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής υποχρέωσης, υπολογίζεται για την ημερομηνία 

αναφοράς. Αυξήσεις ή μειώσεις σε αυτές τις κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, 

λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσματα κάθε χρήσης. 

 

6.13 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους 

φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

α.) Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται στην περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες 

με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο της των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

β.)Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο 

ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της 

απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
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Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο 

χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για 

λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα 

έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

 

6.13 Μισθώσεις  

 
6.13.1 Χρηματοδοτική Μίσθωση - Μισθωτής 

Χρηματοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και των κινδύνων που 

συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός πράγματος από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 

Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφλημένες Ελάχιστες Καταβολές Μισθωμάτων με το 

Τεκμαρτό Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι αδύνατο, με το Διαφορικό Επιτόκιο Δανεισμού Μισθωτή με πίστωση 

αντίστοιχης υποχρέωσης. 

Το μακροπρόθεσμο τμήμα των υποχρεώσεων για χρηματοδοτικές μισθώσεις, εμφανίζεται στο μακροπρόθεσμο 

παθητικό, διακεκριμένα από το βραχυπρόθεσμο τμήμα που εμφανίζεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Κάθε 

περίοδο  τα μισθώματα διασπώνται σε "χρεολύσιο" που μειώνει την υποχρέωση και "τόκο" που εμφανίζεται στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα πάγια από χρηματοδοτικές μισθώσεις, αντιμετωπίζονται με βάση τις σχετικές λογιστικές αρχές που τα 

αφορούν και αποσβένονται κανονικά ή παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρμογής, ανάλογα με την κατηγορία 

στην οποία ανήκουν. 

 6.13.2 Λειτουργική Μίσθωση - Μισθωτής 

Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων που 

συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 

Τα μισθώματα, περιλαμβανομένων τυχόν προκαταβολών που θα συμψηφιστούν, καταχωρούνται στη χρέωση των 

Αποτελεσμάτων Χρήσης, με την ευθεία μέθοδο, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο 

πληρωμή τους. 

6.13.3 Λειτουργική Μίσθωση  - Λογιστικές πολιτικές εκμισθωτή για λειτουργικές μισθώσεις 

Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων που 

συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 

Στα βιβλία καταχωρούνται και παρακολουθούνται κανονικά τα πάγια που έχει μισθωθεί. Αποσβέσεις και λοιπές 

δαπάνες απόκτησης των μισθωμάτων, μεταφέρονται στα έξοδα. Τα έσοδα από ενοίκια μεταφέρονται στα 

Αποτελέσματα Χρήσης, με την ευθεία μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

6.14 Διανομή μερισμάτων 
 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η 

διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

6.15 Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 
 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό 

μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου και της άμεσα ανακτημένης αξίας του υποκειμένου παγίου συνιστά ζημιά απομείωσης. Η 

ζημία απομείωσης σε ένα μη αναπροσαρμοσμένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η 

ζημία απομείωσης σε ένα αναπροσαρμοσμένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα 

εφόσον η ζημία απομείωσης δεν υπερβαίνει το ποσό που παραμένει στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής για αυτό το 

ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μια τέτοια ζημία απομείωσης επί ενός αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού στοιχείου 

μειώνει το πλεόνασμα αναπροσαρμογής για εκείνο το περιουσιακό στοιχείο. 

Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από την σύγκριση μεταξύ της εύλογης αξίας του 

στοιχείου ενεργητικού (μείον το κόστος πώλησης) και της αξίας χρήσεως του παγίου. Για σκοπούς υπολογισμού 

της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν με ξεχωριστές 

αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών) 
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6.16 Κέρδη ανά μετοχή  

 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή είναι το πηλίκο των κερδών αναλογούντων σε κοινές μετοχές προς τις μέσες 

Σταθμισμένες κοινές μετοχές. Τα κέρδη αναλογούντα σε κοινές μετοχές, είναι τα κέρδη μετά τους φόρους που 

προκύπτουν από την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, για τους μετόχους του ομίλου, μόνο για τις Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες,  αφού αφαιρεθούν όλες οι επιδράσεις στα κέρδη που σχετίζονται με τυχόν προνομιούχες 

μετοχές. Οι μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές προκύπτουν από τις μετοχές σε κυκλοφορία (κοινές μετοχές), επί 

τις μέρες που αυτές ήταν σε κυκλοφορία.  

 

 

6.17 Πληροφόρηση  κατά τομέα  

 
Ως λειτουργικός τομέας ορίζεται κάθε  ένα συστατικό μέρος μιας οικονομικής οντότητας:  

α) που αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις οποίες δύναται να αποκτά έσοδα και να 

αναλαμβάνει έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων και εξόδων που αφορούν συναλλαγές με άλλα 

συστατικά μέρη της ίδιας οικονομικής οντότητας) 

β) του οποίου τα αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων της 

οντότητας για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατανομή πόρων στον τομέα και την εκτίμηση της 

αποδόσεώς του 

γ) για το οποίο διατίθενται χωριστές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις Ασφαλίσεις Ζωής και στις Γενικές Ασφαλίσεις. Οι κλάδοι στους οποίους 

μπορεί να διαχωριστεί η δραστηριότητα της εταιρείας σύμφωνα με τα κριτήρια του ΔΠΧΑ 8 είναι οι εξής : 

Κλάδος ζωής, κλάδος Αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, κλάδου πυρός και λοιποί κλάδοι.  

 

6.18 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς   

 
Τα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς, αξιολογούνται από τη διοίκηση με βάση τις ρυθμίσεις 

του Δ.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και "μη διορθωτικά" γεγονότα. Οι οικονομικές καταστάσεις, 

διορθώνονται με τα "διορθωτικά" γεγονότα μόνον. Αν μετά την ημερομηνία κλεισίματος και μέχρι την έγκριση 

των οικονομικών καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για 

την εταιρία, οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται χωρίς την εφαρμογή αυτής της αρχής. 

 

 

 

6.19 Φόροι εισοδήματος  

 
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος 

φόρου εισοδήματος και των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος. 

 

Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη 

όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς δεν 

περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα 

ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.  

Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος της εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, επί των φορολογητέων κερδών. 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή να 

συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να 

πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά 

υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Δηλαδή κατ΄ αρχήν για 

κάθε διαφορά που εμφανίζεται στον Ισολογισμό λόγω της εφαρμογής των ΔΠΧΑ, σε σχέση με τα ποσά που θα 

εμφανίζονταν με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, πρέπει να υπολογιστεί και να λογιστεί η φορολογική 

επίπτωση. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική 

άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες φορολογικά 

διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να 

εκπέσουν. 
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 Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι θα 

υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν. 

Στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που θα 

ισχύσουν κατά  το χρόνο που η εταιρεία εκτιμά ότι θα υπάρξει ο διακανονισμός τους. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέρονται στη χρέωση ή την πίστωση της κατάστασης αποτελεσμάτων. Για 

συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός αποτελεσμάτων (είτε στα Λοιπά συνολικά Έσοδα είτε 

απευθείας στην καθαρή θέση) οποιεσδήποτε φορολογικές επιπτώσεις ακολουθούν την αιτία δημιουργίας τους.  

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική 

άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 

 
6.20 Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
 

Πρόβλεψη καταχωρείται μόνο:  

α) Αν υπάρχει μία δέσμευση νόμιμη ή τεκμαιρόμενη που αφορά το παρελθόν,  

β) είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισμό της, 

γ) μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών:  

α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών  

β) Πρόβλεψη Επαχθούς Σύμβασης  

γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης.  

Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών δεν καταχωρούνται με βάση το Δ.Λ.Π. 37. Σχετίζονται με 

απομείωση στοιχείων του Δ.Λ.Π. 36.  

Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύμβασης, όταν δηλαδή από μία σύμβαση, τα έσοδα αναμένεται να είναι μικρότερα 

από το κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη.  

Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται μόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή έχει ανακοινωθεί το 

πρόγραμμα. 

Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσμάτων και μπορούν να αντιστραφούν. 

Ενδεχόμενη Υποχρέωση είναι:  

α) πιθανή υποχρέωση, με βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, μη εξαρτώμενη από την εταιρία ή  

β) παρούσα δέσμευση που δεν λογίζεται γιατί δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.  

Μία ενδεχόμενη υποχρέωση δεν δημιουργεί Πρόβλεψη, μόνο ανακοινώνεται, αν είναι πιθανό να συμβεί. 

Ενδεχόμενη Απαίτηση είναι μία πιθανή απαίτηση με αβέβαιη εξέλιξη. Αν μία απαίτηση είναι βέβαιη δεν είναι 

ενδεχόμενη και λογίζεται. Για τις ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν λογίζεται πρόβλεψη, αλλά κοινοποιούνται στις 

σημειώσεις 

 

 

6.21 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια  
 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ένα συμβόλαιο στο οποίο το ένα μέρος  (ασφαλιστής) δέχεται σημαντικό 

ασφαλιστικό κίνδυνο από το έτερο μέρος (ασφαλιζόμενο) αποδεχόμενος να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο στην 

περίπτωση επέλευσης καθορισμένου αβέβαιου μελλοντικού συμβάντος που επηρεάζει σημαντικά τον 

ασφαλισμένο. 

Η εταιρεία εκδίδει ασφαλιστήρια συμβόλαια για δύο βασικές κατηγορίες,  ζωής και ζημιών. Τα συμβόλαια που 

εκδίδει δεν περιέχουν παράγωγα προϊόντα. Η ταξινόμηση – διαχωρισμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων έχει 

γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 σε ασφαλιστήρια συμβόλαια και σε επενδυτικά συμβόλαια. Στις 

περιπτώσεις όπου δεν ήταν εφικτός ο διαχωρισμός ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου θεωρήθηκε 

ότι συνιστά ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 

6.21.1 Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής  

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συμβόλαια που εκδίδει η εταιρεία για την κάλυψη συμβάντων θανάτου, 

συντάξεων, ανικανότητας, ασθενείας, ατυχημάτων σε ατομική και ομαδική βάση και είναι βραχείας και μακράς 

διάρκειας. Τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως έσοδα αναλογικά της περιόδου ασφάλισης και εμφανίζονται πριν 

την αφαίρεση της προμήθειας ενώ οι παροχές καταχωρούνται ως έξοδο όταν προκύπτουν.  

 

Τα ασφαλιστήρια  συμβόλαια ζωής ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  

 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια  με χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής στα κέρδη. 
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Ο κύριος όγκος των ασφαλιστήριων συμβολαίων ζωής περιέχουν χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής στα 

κέρδη (DPF) επειδή ο ασφαλισμένος δύναται να λάβει πρόσθετα οφέλη 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 την απόδοση των επενδύσεων της εταιρείας που αντιστοιχούν 

στις ασφαλιστικές προβλέψεις ζωής.  

 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια  χωρίς χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής στα κέρδη. 

Υφίστανται ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής χωρίς προαιρετική συμμετοχή στα  κέρδη το ύψος των οποίων δεν 

κρίνεται σημαντικό σε σχέση με το συνολικό χαρτοφυλάκιο. 

 

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής όπου οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 

(Unit Linked) 

Πρόκειται για συμβόλαια τα οποία μεταφέρουν χρηματοοικονομικό κίνδυνο στον κάτοχο του συμβολαίου ενώ 

ταυτόχρονα ενσωματώνουν και σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο όπως (κάλυψη θανάτου, ανικανότητας, 

ατυχημάτων). Στα  υφιστάμενα συμβόλαια δεν υπάρχουν ενσωματωμένα παράγωγα.  

 

6.21.2 Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών  

  

Στην κατηγορία  αυτή περιλαμβάνονται συμβόλαια που εκδίδει η εταιρεία για την κάλυψη συμβάντων ζημιών. Τα 

ασφάλιστρα των συμβολαίων ζημιών αναγνωρίζονται ως έσοδα (δεδουλευμένα ασφάλιστρα) αναλογικά με την 

περίοδο διάρκειας του συμβολαίου. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς τις αναλογούσες προμήθειες. Κατά  την 

ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων το ποσό των ασφαλίστρων που αναλογών σε επόμενη ή 

επόμενες χρήσης μεταφέρεται σε απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. 

 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες : 

 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών – Αστικής ευθύνης αυτοκινήτου : Στην κατηγορία αύτη περιλαμβάνονται τα 

συμβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης αυτοκίνητου  

 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών – Πυρός : Στην κατηγορία αύτη περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που 

καλύπτουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς σεισμού και κλοπής.   

 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών – Λοιπών κλάδων : Στην κατηγορία αύτη περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που 

καλύπτουν τον κίνδυνο χερσαίων οχημάτων, μεταφορών, γενικής αστική ευθύνης, νομικής προστασίας, βοηθείας, 

κ.α  

Τα υφιστάμενα συμβόλαια δεν εμπεριέχουν ενσωματωμένα παράγωγα.   

 

6.21.3 Ασφαλιστικές προβλέψεις  

 

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αποτελούν εκτιμήσεις για τις μελλοντικές χρηματικές εκροές που θα προκύψουν από 

τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου ζωής και των γενικών ασφαλίσεων με εξαίρεση το απόθεμα μη 

δεδουλευμένων ασφαλίστρων το οποίο συνιστά συμβατική υποχρέωση και όχι εκτίμηση . 

 

6.21.3.1 Μαθηματικές προβλέψεις  

 

Οι μαθηματικές προβλέψεις περιλαμβάνουν το απόθεμα των ασφαλιστηρίων ζωής το οποίο προκύπτει ως η 

διαφορά της παρούσας αξίας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία για κάθε 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, συμπεριλαμβανομένου και του αποθέματος για συμμετοχής στα κέρδη, και της 

παρούσας αξίας των καθαρών ασφαλίστρων που οφείλονται από τον ασφαλισμένο και είναι καταβλητέα στην 

ασφαλιστική εταιρεία τα επόμενα έτη. Για τον υπολογισμό της εν λόγω πρόβλεψης η εταιρεία χρησιμοποιεί ως 

προεξοφλητικό επιτόκιο τα τεχνικά επιτόκια που ορίζονται από με νομοθετικές πράξεις από τις εκάστοτε 

εποπτικές αρχές.  

 

6.21.3.2 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 

  

Οι προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα αντιπροσωπεύουν  το μέρος των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 

που καλύπτει κατ΄ αναλογία την περίοδο από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων μέχρι τη 

λήξη της περιόδου  για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα στα οικεία μητρώα της εταιρείας.    

 

6.21.3.3 Προβλέψεις για κινδύνους εν ισχύ 
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Το απόθεμα κινδύνων εν ισχύ αφορά την πρόσθετη πρόβλεψη η οποία σχηματίζεται  κατά την ημερομηνία 

αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων όταν το απόθεμα για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα εκτιμάται ότι δεν 

επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων ζημιών και εξόδων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ την 

ημερομηνία αυτή.  

 

6.21.3.4 Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών  

 

Οι προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις  είναι εκείνες που σχηματίζονται κατά την ημερομηνία αναφοράς των 

οικονομικών καταστάσεων για την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων από ασφαλιστικούς κινδύνους που έχουν 

επέλθει κατά ημερομηνία αναφοράς, ανεξαρτήτως του αν έχουν αναγγελθεί ή όχι, για τους οποίους δεν έχουν 

καταβληθεί τα σχετικά ποσά αποζημιώσεων και συναφών εξόδων ή δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές ύψος τους 

ή αμφισβητείται η έκταση της ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας. Το ύψος της εκτιμούμενης πρόβλεψης 

βασίζεται σε δεδομένα που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία αναφοράς όπως ειδικές εκθέσεις από 

πραγματογνώμονες, ιατρικές εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις και γίνεται με τη μέθοδο φάκελο προς φάκελο. Το 

ύψος της παραπάνω πρόβλεψης υποβάλλεται σε έλεγχο επάρκειας κατά την ημερομηνία αναφοράς από τους 

υπευθύνους αναλογιστές με τη χρήσης εγκεκριμένων και αποδεκτών από τις εποπτικές αρχές αναλογιστικών 

μεθόδων όπως η μέθοδος chain Ladder. Στις περιπτώσει όπου διαπιστωθεί ανεπάρκεια του εν λόγω ασφαλιστικού 

αποθέματος διενεργείται πρόσθετο απόθεμα με επιβάρυνση της κλειόμενη χρήσης. 

 

6.21.3.5 Μεταφερόμενα Έξοδα πρόσκτησης  

 

Ως έξοδα πρόσκτησης νοούνται τα έξοδα που προκύπτουν από τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης ιδιαιτέρως δε 

οι προμήθειες που σε κάθε περίπτωση η εταιρεία καταβάλλει στους διαμεσολαβούντες την ασφάλιση, οι οποίες 

προκύπτουν αποκλειστικά από σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. Τα έξοδα πρόσκτησης κεφαλαιοποιούνται 

ως άυλο στοιχείο του Ενεργητικού καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του IAS 38, και αποσβένονται 

σύμφωνα με τη διάρκεια του συμβολαίου ως εξής: 

Για τα ασφαλιστήρια ζωής μακράς διάρκειας τα μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης αποσβένονται σύμφωνα με το 

έσοδο των ασφαλίστρων με τις αντίστοιχες παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 

υποχρέωσης για μελλοντικές παροχές των συμβολαίων. 

Για τα ασφαλιστήρια ζωής βραχείας διάρκειας τα μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης αποσβένονται αναλογικά με 

το δεδουλευμένο ασφάλιστρο. 

Όλα τα υπόλοιπα έξοδα λογίζονται ως έξοδα όταν συμβαίνουν. 

   

 

6.21.3.6 Αντασφαλιστικές συμβάσεις  

 

Αντασφαλιστικές είναι οι συμβάσεις που συνάπτει η ασφαλιστική εταιρεία με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες 

προκειμένου να επιμερίσει τους κινδύνους και τα οφέλη που η ίδια έχει αναλάβει από τους πρωτασφαλιστές. Οι 

συμβάσεις αντασφάλισης χαρακτηρίζονται ως ασφαλιστικό προϊόν και εμπίπτουν στις απαιτήσεις εφαρμογής του 

ifrs 4.  

Το μέρος του ασφαλιστικού αποθέματος που αναλογεί στους αντασφαλιστές της εταιρείας κατά την ημερομηνία 

αναφοράς απεικονίζεται ξεχωριστά ως στοιχείο του ενεργητικού στο κονδύλι «Απαιτήσεις από αντασφαλιστές». 

Το ποσό των ασφαλίστρων που εταιρεία οφείλει στους αντασφαλιστές απεικονίζεται στο κονδύλι «Υποχρεώσεις 

προς αντασφαλιστές». 

Η εταιρεία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων ελέγχει αν οι απαιτήσεις από 

αντασφαλιστές έχουν υποστεί απομείωση, αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο προσαρμόζει τη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αναλόγως αναγνωρίζοντας την εν λόγω ζημιά στα αποτελέσματα χρήσης. Μια απαίτηση 

από αντασφαλιστή έχει απομειωθεί όταν και μόνο όταν :  

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

απαίτησης , ότι ο αντσφαλιζόμενος μπορεί να μην εισπράξει ολόκληρο το ποσό που του αναλογεί με βάση 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

β) το ποσό αυτό έχει αξιόπιστα μετρίσιμη επίδραση στο ποσό το οποίο ο αντασφαλιζόμενος θα εισπράξει από τον 

αντασφαλιστή. 

Οι συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία με τους αντασφαλιστές της διακρίνονται σε αναλογικές, σε «υπερβάλλον  

δυναμικότητας» και σε «υπερβάλλον ζημιάς (excess of loss)».  

 

6.22. Νέα πρότυπα , διερμηνείες  και αναθεωρήσεις υφιστάμενων προτύπων 

  
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 

01/01/2014 ή μεταγενέστερα. 
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 ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» 

(JointArrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 

«Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 

12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει 

τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες 

Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν Κοινό Διακανονισμό 

(JointArrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από 

Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις 

απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς 

επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε 

επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο 

ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις 

Οικονομικές Καταστάσειςτης Εταιρίας.  

 Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, 

Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 

12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις 

μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την 

μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων 

συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις 

γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης 

συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσειςτης Εταιρίας.  

 Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27. 

Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο 

«Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων 

για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές 

οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω 

κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης 

επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά 

κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές 

οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις 

ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων(εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου γιατις 

περιπτώσεις συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών 
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υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της Εταιρίας. 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για το 

Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 «Μείωση 

της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση 

της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 

Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η 

εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης, 

σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται 

μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, 

αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή κανονισμούς. Σχετική 

εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.. 

 ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε μία 

εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, 

στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, 

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την 

αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του 

παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί 

την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η 

οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις 

της Εταιρίας. 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα 

Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Συγκεκριμένα: 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο 

πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο 

προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη 

προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
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Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να υπάρχει σημαντική επίπτωση. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»( εφαρμογή για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι 

η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  που έχουν ρυθμιζόμενες 

δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι 

κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση  των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων 

οικονομικής οντότητας. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να υπάρχει σημαντική επίπτωση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως 

εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΑ 

όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (USGAAP).  Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 

18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Η 

εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν 

αναμένεται να υπάρχει σημαντική επίπτωση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον 

κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση 

ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών 

τομέων,ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα 

στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: 

Καταβληθέντες τόκοιπου κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής–αναλογική 

αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Η εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της.Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014.  

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον 

κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 

13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της 

αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την 

ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Η εταιρεία θα εξετάσει 
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την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να υπάρχει 

σημαντική επίπτωση. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον 

κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και 

εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο 

προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά.Η εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να 

υπάρχει σημαντική επίπτωση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων»(για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησηςπεριορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 

«Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων 

(Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών 

αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την 

λογιστικήαντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως 

είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας.Η εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να 

υπάρχει σημαντική επίπτωση.Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014. 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της 

καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την 

επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της 

καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριμένης 

τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να υπάρχει σημαντική επίπτωση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού 

μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού«Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων 

του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 

και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή 

εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις 

Οικονομικές Καταστάσεις.Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να υπάρχει σημαντική επίπτωση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η 

χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότιοι καρποφόρες 

φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής,θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με 

το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες 

φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες 

φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41.Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να υπάρχει σημαντική επίπτωση.Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους 

Αποσβέσεων»(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το 

ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι 

αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 

ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται 

στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα 

που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά 

αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 

ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο.Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να υπάρχει σημαντική επίπτωση.Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΤροποποιήσειςστοΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμόςτων αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού 

λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11.Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησηςσυμμετοχής σε μία από κοινού 

δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό 

για τέτοιες αποκτήσεις. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις 

της, αν και δεν αναμένεται να υπάρχει σημαντική επίπτωση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων»(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASBπροέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και 

γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την 

κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων.Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να υπάρχει σημαντική επίπτωση. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την 

εξαίρεση από την Ενοποίηση»(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASBπροέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, 

ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις 

λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι 

οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων.Η εταιρεία θα εξετάσει την 
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επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να υπάρχει σημαντική 

επίπτωση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

VII. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
  

Η εταιρεία εκδίδει συμβόλαια τα οποία φέρουν είτε τον ασφαλιστικό κίνδυνο, είτε τον χρηματοοικονομικό 

κίνδυνο είτε και τους δύο. 

 

7.1 Ασφαλιστικός κίνδυνος  

 
Ο κίνδυνος για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι η πιθανότητα να συμβεί ο ασφαλισμένος κίνδυνος και η 

αβεβαιότητα για το τελικό 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 των ζημιών και το ύψος των αποζημιώσεων είναι μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά είχαν εκτιμηθεί. 

Τα ασφαλιστικά συμβάντα είναι τυχαία και ο πραγματικός αριθμός των ζημιών και των ύψος των αποζημιώσεων 

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

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

μικρότερη θα είναι η σχετική μεταβλητότητα του αναμενόμενου αποτελέσματος. Επιπρόσθετα, ένα περισσότερο 

διευρυμένο χαρτοφυλάκιο είναι λιγότερο πιθανό να επηρεαστεί γενικά από μια αλλαγή σε ένα οποιοδήποτε 

υποσύνολο του χαρτοφυλακίου. 

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τέτοια πολιτική ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων έτσι ώστε να μειώσει στο ελάχιστο 

τον κίνδυνο της αντεπιλογής. Δηλαδή οι απαιτήσεις που θα εγερθούν από τον ασφαλισμένο πληθυσμό να μην 

απέχουν και ει δυνατόν να είναι μικρότερες από τις αναμενόμενες απαιτήσεις που προκύπτουν από το γενικό 

πληθυσμό ώστε να διαφοροποιεί τους κινδύνους που αναλαμβάνει και σε κάθε κατηγορία κινδύνου να 

αναλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο πλήθος ασφαλισμένων με σκοπό να μειώσει τη μεταβλητότητα του 

αναμενόμενου αποτελέσματος.  

Συμπερασματικά οι κύριοι παράγοντες που επιβαρύνουν τον ασφαλιστικό κίνδυνο είναι η έλλειψη 

διαφοροποίησης των κινδύνων ανά είδος και ύψος καλυπτόμενων κεφαλαίων καθώς και ανά γεωγραφική 

περιοχή.  

 

7.1.1 Ασφαλιστήρια  συμβόλαια ζωής  

 
Η εταιρεία εκδίδει ασφαλιστήρια συμβόλαια όπου ο ασφαλισμένος κίνδυνος είναι είτε ο θάνατος είτε η επιβίωση. 

 

Οι εγγυημένες παροχές που καταβάλλονται με την επέλευση του συγκεκριμένου γεγονότος είναι είτε σταθερές 

είτε συναρτώμενες του ύψους  της οικονομικής απώλειας που προκλήθηκε στον ασφαλισμένο.  

Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία μέσω των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής είναι οι 

παρακάτω:  

- κίνδυνος θνησιμότητας 

- κίνδυνός νοσηρότητας 

- κίνδυνος επιβίωσης  

- κίνδυνος  επένδυσης  

- κίνδυνος εξόδων  

- κίνδυνος επιλογής του ασφαλισμένου 

Στρατηγική της εταιρείας αποτελεί η ανάληψη κινδύνων τέτοιων ώστε να διασφαλίζεται η διεύρυνση τους σε 

είδος και ύψος ασφαλισμένων κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία προσπαθεί να ισορροπεί το χαρτοφυλάκιο 

της σε ασφαλιστήρια συμβόλαια θανάτου και επιβίωσης. 

 

Οι βασικές  παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν τις εκτιμήσεις της εταιρείας για το ύψος των ασφαλιστικών 

προβλέψεων είναι οι ακόλουθες: 

Θνησιμότητα – οι παραδοχές βασίζονται σε πίνακές θνησιμότητας που ορίζονται από τη νομοθεσία όπως 

Γαλλικός πίνακας θνησιμότητας και αυτοί της ένωσης αναλογιστών του 1990. 

Νοσηρότητα – η πιθανότητα ενεργοποίησης μιας ασφαλιστικής κάλυψης για νοσηρότητα προκύπτει από 

εμπειρικά δεδομένα και ιστορικά στοιχεία. 

Ποσοστά ακυρώσεων – εξαγορών – οι ακυρώσεις αφορούν τον τερματισμό του συμβολαίου λόγω μη πληρωμής 

ασφαλίστρων. Οι εξαγορές αφορούν τον εθελούσιο τερματισμό των συμβολαιων. Τα ποσοστά των συμβολαίων 
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που τερματίζονται εκτιμώνται με στατιστικές μεθόδους λαμβάνοντας υπόψη και γενικότερους 

μακροοικονομικούς παράγοντες.  

Έξοδα – οι εκτιμήσεις των λειτουργικών εξόδων περιλαμβάνουν την προβολή του κόστους διαχείρισης των εν 

ισχύ συμβολαίων και των σχετιζόμενων γενικών εξόδων. Το τρέχον επίπεδο εξόδων θεωρείται ως βάση για τις 

μελλοντικές εκτιμήσεις και προβολές. 

Ποσοστό προεξόφλησης – οι μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας καμπύλες επιτοκίων 

των Ελληνικών κρατικών ομολόγων όπως αυτές απεικονίζονται στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου.   

 

7.1.2 Έλεγχος επάρκειας ασφαλιστικών προβλέψεων ζωής  

 

Η εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 διενεργεί έλεγχο για την επάρκεια των ασφαλιστικών 

προβλέψεων σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια ανάλυση ευαισθησίας για ένα λογικό εύρος μεταβολών επί των  

κυριότερων παραμέτρων που επηρεάζουν το ύψος των ασφαλιστικών προβλέψεων ζωής. 

 

Βασικές παράμετροι

Ποσοστιαία 

αύξηση

Ποσοστιαία 

μείωση

Μέγιστη Επίδραση σε 

Ασφαλιστική 

υποχρέωση (€)

Ποσοστό εξαγορών - ακυρώσεων  + 50% -50% -524.247

Ποσοστό διαχειριστικών εξόδων  + 10% 430.453

Ποσοστό Θνησιμότητας  + 15%  - 119.406

Risk free καμπύλη επιτοκίων  -  - 653.478

 
 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας δεν προκύπτουν σημαντικές μεταβολές για το ύψος 

των υποχρεώσεων εάν υπάρξουν μεταβολές των βασικών παραμέτρων σε ένα λογικό εύρος τιμών. Στην ανάλυση 

ευαισθησίας δεν περιλαμβάνεται το χαρτοφυλάκιο Unit Linked καθώς το ύψος του θεωρείται αμελητέο στο 

σύνολο του χαρτοφυλακίου. 

 

7.1.2Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών  

 

Τα προϊόντα που εκδίδει η εταιρεία αφορούν ένα μεγάλο εύρος κινδύνων που σχετίζονται με την απώλεια 

περιουσίας και την ευθύνη τρίτων. 

Η έκθεση στους παραπάνω κινδύνους μετριάζεται μέσω της διασποράς σε ένα πολυπληθές χαρτοφυλάκιο. Η 

διασπορά αυτή βελτιώνεται περαιτέρω μέσω της εφαρμογής επιλεκτικής πρακτικής ανάληψης κινδύνων, της 

κατάλληλης αντασφαλιστικής κάλυψης και των εσωτερικών κανόνων λειτουργιάς που εφαρμόζονται σε ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων.  

Η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων : 

 

Διαδικασία ανάληψης κινδύνων (Underwriting) 

Η εταιρεία  εφαρμόζει συγκεκριμένα κριτήρια για την αποδοχή κινδύνων σε όλους τους κλάδους ασφάλισης με 

γνώμονα τη γεωγραφική διασπορά τους και τη διαφοροποίηση τους σε τομείς δραστηριότητας. Επιπλέον 

εφαρμόζονται ανώτατα όρια κάλυψης και κατώτατα όρια αποζημίωσης όπου κρίνεται αναγκαίο καθώς επίσης 

συμπεριλαμβάνονται και εξαιρέσεις κινδύνων στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο χρόνος επέλευσης και οικονομικές 

συνέπειες είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. 

 

Διαχείριση αποζημιώσεων  

Η πολιτική διαχείρισης των ζημιών αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν αμεσότερη καταβολή των αποζημιώσεων και 

τον περιορισμό των περιπτώσεων εξαπάτησης της εταιρείας. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση σύγχρονων  

πληροφοριακών συστημάτων, την  εφαρμογή αξιόπιστων διαδικασιών πραγματογνωμοσύνης  και τη στελέχωση 

των εν λόγω τμημάτων με ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα αλλά και 

τα ζητούμενα ηθικά ερείσματα.  

 

Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημιές  

Για τις περιπτώσεις των ζημιών όπου δεν έχουν διακανονιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών 

καταστάσεων η εταιρείας εφαρμόζει αυστηρή πολιτική για τον προσδιορισμό του ύψους του αποθέματος που 

πρέπει να σχηματίσει για την καταβολή των μελλοντικών αποζημιώσεων. Η εταιρεία σχηματίζει τις ασφαλιστικές 

προβλέψεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο φάκελο προς φάκελο. 

Αποτελεί σταθερή πολιτική της εταιρείας η απαρέγκλιτη εφαρμογή μιας συντηρητικής πολιτική η οποία να οδηγεί 

τις περισσότερες των περιπτώσεων σε υπεραποθεματοποίηση.  



 

34 
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014 

Έλεγχος  επάρκειας ασφαλιστικών προβλέψεων  

Η εταιρεία όπως απαιτείται από τις παραγράφους 15-19 του ΔΠΧΑ 4, διεξάγει έλεγχο επάρκειας των 

ασφαλιστικών αποθεμάτων της σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η εταιρεία διενέργησε έλεγχο επάρκειας των 

αποθεμάτων για τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, τον κλάδο χερσαίων οχημάτων και τον κλάδο πυρρός  

με τη χρήση των παρακάτω αποδεκτών αναλογιστικών μεθόδων : 

 

- Chain Ladder paid  

- Average  link ratios  

- Chain Ladder incurred 

- Average link ratio Incurred   

 

Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των εν λόγω μεθόδων κατέδειξε ότι η εταιρεία διαθέτει πλεόνασμα 

αποθεμάτων στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκίνητων  27,6 εκ € περίπου, στον κλάδο χερσαίων οχημάτων 

πλεόνασμα 825 χιλ € και στον κλάδο πυρρός πλεόνασμα 322 χιλ. €.  

 

Η εταιρεία συντάσσει Αναλογιστική Έκθεση Τεχνικών Αποθεμάτων (ΑΝΕΤΑ) σε 6μηνιαάι βάση και την 

υποβάλει στην Δ.Ε.Ι.Α της Τράπεζας Ελλάδος σύμφωνα με την απόφαση 3/133/18-11-2008. 

Σημειώνεται ότι αποθέματα εκκρεμών ζημιών για τους 3 μεγαλύτερους κλάδους καλύπτουν περισσότερο από 90 

% των αποθεμάτων της εταιρείας.  

 

Στους παρακάτω απεικονίζεται η εξέλιξη του κόστους των αποζημιώσεων και των εκκρεμών αποζημειώσεων για 

κάθε έτος ζημιάς από το έτος 2003 και μετά : 

 
ΑΕΖ Αστική Ευθύνη οχημάτων (19) - Πληρωμές αποζημιώσεων & ΑΕΖ Φ-Φ   

Amounts Paid
AYear Sm Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9

2005 14.005.681      5.206.620       3.493.058       1.246.777       1.524.508       895.148          649.634          265.923          510.580          103.174          110.259          
2006 12.110.777      5.448.100       2.400.458       1.329.016       1.076.736       394.666          383.970          155.145          570.889          351.797          
2007 12.402.365      5.362.558       2.773.616       1.651.417       1.093.136       425.732          595.951          217.567          282.388          
2008 13.742.112      5.762.766       3.334.539       1.700.145       586.130          1.268.604       473.983          615.945          
2009 14.803.131      6.752.695       3.477.617       1.669.650       1.302.474       650.773          949.921          
2010 18.704.959      8.887.823       4.876.113       2.475.061       1.128.690       1.337.271       
2011 14.884.122      7.745.367       4.556.498       1.959.906       622.351          
2012 10.672.514      6.593.121       2.979.332       1.100.061       
2013 9.288.026         6.185.994       3.102.032       
2014 5.374.085         5.374.085       

Outstanding Claims
AYear Total Loss Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9

2005 14.553.258      11.100.904     8.408.057       7.442.839       5.992.619       4.780.842       3.685.275       3.457.688       1.726.934       1.089.114       547.577          
2006 13.036.049      9.172.588       8.482.905       6.693.798       5.033.564       4.570.748       3.566.746       2.419.118       1.515.538       925.271          
2007 13.564.087      12.929.229     9.574.640       7.982.068       6.655.491       5.407.131       2.894.151       2.170.288       1.161.722       
2008 15.214.937      12.515.718     10.593.453     8.501.374       6.950.681       4.434.496       2.629.169       1.472.825       
2009 16.477.638      11.387.681     9.402.800       7.573.943       6.270.796       4.960.167       1.674.507       
2010 25.206.831      18.691.549     16.700.500     12.135.213     9.596.735       6.501.872       
2011 25.096.045      19.766.389     16.784.440     13.531.674     10.211.923     
2012 18.354.439      14.425.889     11.777.450     7.681.925       
2013 22.012.784      14.995.680     12.724.758     
2014 15.329.995      9.955.910        

 

 
ΑΕΖ Κλάδος Χερσαίων οχημάτων (12) - Πληρωμές αποζημιώσεων & ΑΕΖ Φ-Φ   

Amounts Paid
AYear Sm Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9

2005 882.330            635.788          157.232          23.398            25.756            40.156            -                       -                       -                       -                       -                       
2006 879.477            643.563          231.500          2.621               1.235               398                  160                  -                       -                       -                       
2007 1.059.708         759.407          271.317          24.920            2.154               842                  434 -                 1.502               -                       
2008 1.459.286         1.117.275       339.452          7.562               5.877 -              357                  -                       517                  
2009 2.481.544         1.484.324       928.350          64.505            3.500               768                  98                    
2010 2.623.645         2.040.442       568.821          12.288            23                    2.071               
2011 2.471.692         1.819.282       570.960          79.493            1.957               
2012 2.381.988         1.740.535       594.440          47.014            
2013 2.004.835         1.623.634       381.201          
2014 1.216.964         1.216.964       

Outstanding Claims
AYear Total Loss Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9

2005 882.330            387.845          87.884            47.565            60.234            7.962               7.962               7.962               7.095               -                       -                       
2006 879.477            234.000          9.265               6.807               4.334               4.019               400                  -                       -                       -                       
2007 1.060.560         451.993          108.061          60.731            41.908            21.858            852                  886                  852                  
2008 1.460.002         476.783          122.754          73.809            12.890            1.216               716                  716                  
2009 2.516.974         1.345.072       336.756          162.615          55.419            48.257            35.430            
2010 2.664.024         1.069.555       306.024          164.749          90.562            40.379            
2011 2.531.052         1.043.432       333.549          137.653          59.360            
2012 2.530.201         943.999          226.602          148.213          
2013 2.134.945         565.710          130.111          
2014 1.667.023         450.060           
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ΑΕΖ Κλάδος Πυρός (17) - Πληρωμές αποζημιώσεων & ΑΕΖ Φ-Φ   

Amounts Paid
AYear Sm Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9

2005 872.952         479.807          283.587          59.973            42.122            4.000               1.778               -                       -                       -                       1.686               
2006 1.334.952      638.263          594.704          10.153            88.523            1.320               1.511               -                       375                  102                  
2007 1.325.357      1.073.937       218.158          14.693            6.059               10.700            -                       -                       1.811               
2008 961.576         690.399          246.882          21.600            1.515               1.180               -                       -                       
2009 1.266.027      830.447          418.174          11.850            4.475               160                  923                  
2010 1.400.495      747.056          536.302          3.430               106.557          7.151               
2011 1.227.451      828.658          398.128          631 -                 1.296               
2012 979.488         688.902          251.579          39.007            
2013 809.555         475.990          333.566          
2014 267.451         267.451          

Outstanding Claims
AYear Total Loss Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9

2005 896.952         510.192          193.614          142.265          62.241            48.505            29.897            29.897            29.897            29.897            24.000            
2006 1.336.386      697.278          142.089          112.044          30.683            2.387               1.200               1.200               1.537               1.434               
2007 1.325.546      340.292          107.265          85.320            35.000            24.300            2.000               2.000               189                  
2008 1.143.957      602.177          285.291          220.500          189.200          174.505          174.505          182.381          
2009 1.593.765      938.664          405.959          358.811          346.522          344.022          327.738          
2010 1.447.484      799.060          259.152          227.287          113.111          46.989            
2011 1.476.737      533.970          187.323          177.208          249.286          
2012 1.506.616      870.601          594.235          527.128          
2013 984.147         659.022          174.591          
2014 722.282         454.831           

 
7.2 Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος  

 
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο μέσω των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού, των απαιτήσεων από αντασφαλιστές και των ασφαλιστικών του προβλέψεων. Τα κύρια στοιχεία που 

συνθέτουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο είναι ο κίνδυνος ρευστότητας, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 

αγοράς (τιμών). 

H βασική αρχή της εταιρείας για τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου είναι η εξισορρόπηση μεταξύ 

των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που απορρέουν από ασφαλιστήρια και χρηματοοικονομικά συμβόλαια.  

 

7.2.1 Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος η εταιρεία να μην μπορέσει να εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της. Η εταιρεία παρακολουθεί τον εν λόγω κίνδυνο με τον συγχρονισμό 

εισροών και εκροών και με τη διατήρηση επενδύσεων υψηλής ρευστότητας όπως οι προθεσμιακές καταθέσεις. 

 

 

Οι συμβατικές λήξεις (μη προεξοφλημένες) των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζονται 

παρακάτω : 

 

31/12/2013 Unit Linked έως 1 έτος 1 έως 5 έτη 6 έως 10 έτη 10 έως 15 έτη 15 και πάνω Σύνολα

Χρεόγραφα διακρατούμενα ως  τη λήξη 71.187.440,47 3.095.410,00 300.084,00 2.189.415,00 8.795.858,01 85.568.207,48

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής 

που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT 

LINKED) 103.760,55 103.760,55

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση 1.687.524 1.687.524,26

Λοιπές συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση 702.638 702.637,98

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων 824.745 824.745,04

Συόνολο απαιτήσεων 21.465.922 21.465.922,27

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 38.366.603 38.366.602,79

Συνολικός πιστωτικός κίνδυνος 103.760,55 132.547.348,55 3.095.410,00 300.084,00 2.189.415,00 10.483.382,27 148.719.400,37  
 

31/12/2014 Unit Linked έως 1 έτος 1 έως 5 έτη 6 έως 10 έτη 10 έως 15 έτη 15 και πάνω Σύνολα

Χρεόγραφα διακρατούμενα ως  τη λήξη 71.030.000,00 1.153.832,50 150.760,00 2.389.278,01 8.595.995,00 83.319.865,51

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής 

που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT 

LINKED) 100.361,65 100.361,65

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση 1.853.135 1.853.134,93

Λοιπές συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση 702.638 702.637,98

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων 825.110 825.109,89

Συόνολο απαιτήσεων 11.996.125 11.996.125,45

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 42.645.429 42.645.429,02

Συνολικός πιστωτικός κίνδυνος 100.361,65 127.199.302,34 1.153.832,50 150.760,00 2.389.278,01 10.449.129,93 141.442.664,43  
Από το σύνολο των απαιτήσεων εξαιρούνται οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο καθώς δεν αποτελούν 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 

Η ωρίμανση των επενδύσεων σε Unit Linked) εξαρτάται αποκλειστικά από τις αποφάσεις των πελατών. 
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Οι συμβατικές και μη λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων παρουσιάζονται παρακάτω: 

 
31/12/2013 Unit Linked έως 1 έτος 1 έως 5 έτη 5 έως 10 έτη 10 έως 15 έτη 15 και πάνω Σύνολο αξίας

Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής  - 772.368 4.048.985 3.318.319 870.597 1.929.383 10.939.651

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλάδου ζωής 751.204 751.204

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλάδου ζωής 892.326 892.326

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών  - 27.509.166 36.201.248 8.324.382 1.308.687 73.343.483

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα  - 15.696.368 15.696.368

Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλιζμένων ζωής που οι ασφαλιζόμενοι 

φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED)
103.761

103.761

Λοιπές ασφ/κές προβλέψεις ασφαλ. Ζημιών  - 357.961 465.200 106.623 16.759 946.543

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

(IAS19) 74.480 170.855 46.953 206.836 200.969 700.093

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 77.761 77.761

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές, πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων
4.107.347 4.107.347

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 1.080.376 1.080.376

Λοιπές υποχρεώσεις 1.898.173 1.898.173

Σύνολα 103.761 53.217.529 40.886.288 11.796.277 2.402.878 2.130.352 110.537.086  
 

31/12/2014 Unit Linked έως 1 έτος 1 έως 5 έτη 5 έως 10 έτη

10 έως 15 

έτη 15 και πάνω Σύνολο αξίας

Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής  - 746.082 3.888.815 3.119.463 1.002.372 2.122.725 10.879.456

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλάδου ζωής 950.318 950.318

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλάδου 

ζωής 1.363.147 1.363.147

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών  - 22.324.370 31.264.111 8.375.466 1.120.456 63.084.403

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα  - 11.769.970 11.769.970

Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλιζμένων ζωής που οι 

ασφαλιζόμενοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT 

LINKED)

100.362
100.362

Λοιπές ασφ/κές προβλέψεις ασφαλ. Ζημιών  - 378.629 530.250 142.051 19.003 1.069.933

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία (IAS19) 251.013 59.347 232.052 163.640 181.827 887.879

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 66.454 66.454

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές, πράκτορες και 

συνεργάτες πωλήσεων 2.692.528 2.692.528

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 1.125.682 1.125.682

Λοιπές υποχρεώσεις 2.989.763 2.989.763

Σύνολα 100.362 44.657.955 35.742.522 11.869.032 2.305.472 2.304.552 96.979.894  
 

Ο χρονισμός της εκτιμώμενης ανακτησιμότητας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων σε βραχυπρόθεσμη 

και μακροπρόθεσμη βάση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31.12.2013

Βραχυπρόθεσμα  

περιουσιακά στοιχεία

Μακροπρόθεσμα 

περιουσιακά στοιχεία Unit Linked

Συνολικά 

περιουσικά 

στοιχεία

Επενδύσεις σε ακίνητα 10.681.766  - 
10.681.766

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Διακρατούμενα ως την λήξη 67.224.750
18.343.457,48

 - 
85.568.207

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής που 

φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED)
 - 103.761

103.761

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.687.524  - 1.687.524

Λοιπές συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση 702.638  - 702.638

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 824.746  - 824.746

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 9.204.297  - 9.204.297

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.204.307  - 4.204.307

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.547.152  - 3.547.152

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 11.735.699  -  - 11.735.699

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 5.785.419  -  - 5.785.419

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6.967.593  -  - 6.967.593

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 38.366.603  -  - 38.366.603

Σύνολα 130.904.809 48.371.142 103.761 179.379.712  
 

31.12.2014

Βραχυπρόθεσμα  

περιουσιακά στοιχεία

Μακροπρόθεσμα 

περιουσιακά στοιχεία Unit Linked

Συνολικά 

περιουσικά 

στοιχεία

Επενδύσεις σε ακίνητα 13.164.000  - 13.164.000

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Διακρατούμενα ως την 

λήξη 
71.030.000 12.289.866  - 

83.319.866

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής που 

φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED)
 - 100.362

100.362

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.853.135  - 1.853.135

Λοιπές συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση 702.638  - 702.638

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 825.110  - 825.110

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 9.555.702  - 9.555.702

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.672.935  - 3.672.935

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.978.352  - 2.978.352

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 4.593.374  -  - 4.593.374

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 3.458.088  -  - 3.458.088

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 7.088.257  -  - 7.088.257

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 42.645.429  -  - 42.645.429

Σύνολα 129.640.258 44.216.628 100.362 173.957.247  
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7.2.2 Πιστωτικός κίνδυνος  

 

Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο κάποιος αντισυμβαλλόμενος που οφείλει 

στην εταιρεία να μην είναι σε θέση να καταβάλει τα σχετικά ποσά όταν αυτά γίνονται απαιτητά. Κύριοι 

αντισυμβαλλόμενοι από τους οποίους η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πιστωτικό κίνδυνο είναι οι ασφαλιζόμενοι 

οι οποίοι μπορεί να μην δύνανται να καταβάλουν τα ποσά ασφαλίστρων που είναι απαιτητά και οι 

συνεργαζόμενοι με την εταιρεία (ασφαλιστές, πράκτορες και λοιποί) και 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. 

Όσον αφορά τις απαιτήσεις της εταιρείας κατά των ασφαλισμένων για τις οποίες η καθυστέρηση είσπραξης 

υπερβαίνει ένα πολύ βραχύ διάστημα πίστωσης που χορηγείται από την έκδοση του συμβολαίου, τότε η εταιρεία 

προβαίνει άμεσα στην αυτόματη ακύρωση του συμβολαίου αφού προηγουμένως ειδοποιήσει εγγράφως τον 

οφειλέτη. Έτσι ο πιστωτικός κίνδυνος ελαχιστοποιείται. 

Η εταιρεία αξιολογεί επίσης σε τακτή βάση τα όρια πιστώσεων των συνεργατών και των πρακτόρων 

ακολουθώντας  απαρέγκλιτα την πιστωτική  πολιτική που έχει καθιερώσει. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο 

από τους αντασφαλιστές η εταιρεία συνεργάζεται με αντασφαλιστές διεθνούς κύρους οι οποίοι διατηρούν υψηλό 

βαθμό αξιολόγησης από τους διεθνής πιστοληπτικούς οργανισμούς ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα να μην 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θα ανακύψουν με την επέλευση των κίνδυνων που τους έχουν εκχωρηθεί. Η 

διοίκηση της εταιρείας ελέγχει την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων κατά την ημ/ναι  αναφοράς και διενεργεί 

προβλέψεις απομείωσης όπου απαιτείται. 

 

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς έγκειται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και παρουσιάζεται παρακάτω. 
31.12.2013 Unit Linked Λοιπά στοιχεία Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Διακρατούμενα ως 

την λήξη - 85.568.207 85.568.207

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής 

που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT 

LINKED) 103.761 - 103.761

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση - 1.687.524 1.687.524

Λοιπές συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση - 702.638 702.638

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων - 824.745 824.745

Συόνολο απαιτήσεων - 21.465.922 21.465.922

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα - 38.366.603 38.366.603

Σύνολα 103.761 148.615.640 148.719.400  
 

31.12.2014 Unit Linked Λοιπά στοιχεία Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Διακρατούμενα ως 

την λήξη - 83.319.866 83.319.866

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής 

που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT 

LINKED) 100.362 - 100.362

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση - 1.853.135 1.853.135

Λοιπές συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση - 702.638 702.638

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων - 825.110 825.110

Συόνολο απαιτήσεων - 11.996.125 11.996.125

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα - 42.645.429 42.645.429

Σύνολα 100.362 141.342.303 141.442.664  
 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται πιστοληπτική διαβάθμιση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

που κατέχει η εταιρεία σύμφωνα με την αξιολόγηση των εκδοτών τους από τον οίκο Standard & Poors (S&P).  

Πίνακας credit rating χρεογράφων. 

 
Credit rating ΑΑΑ AA ΑΑ- Α A+ A- BBB+ BB+ BB BB- B- CC CCC

Άνευ 

αξιολόγησης Σύνολα

Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 74.368,34 241.461,78 50.660,00 740.850,00 568.109,13 12.075,00 1.687.524,26

Χρεόγραφα διακρατούμενα ως  τη λήξη 2.389.273,01 1.397.850,00 11.000.000,00 24.560.000,00 192.020,00 99.324,00 1.006.760,00 44.822.980,47 100.000,00 85.568.207,48

Χρεόγρφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 59.255,50 307.254,42 450.211,12 8.024,00 824.745,04

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 11.735.698,94 11.735.698,94

Λοιπές Απαιτήσεις 3.944.804,29 3.944.804,29

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 5.785.419,04 5.785.419,04

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 38.366.602,79 38.366.602,79

Συνολικός πιστωτικός κίνδυνος 2.389.273,01 1.531.473,84 11.000.000,00 25.108.716,20 0,00 242.680,00 1.290.385,12 0,00 8.024,00 1.006.760,00 45.391.089,60 0,00 0,00 59.944.600,06 147.913.001,84  
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Credit rating ΑΑΑ AA ΑΑ- Α A+ A- BBB+ BBB BBB- B+ BB CC CCC+

Άνευ 

αξιολόγησης Σύνολα

Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 81.030,00 466.710,00 499.750,00 805.644,93 1.853.134,93

Χρεόγραφα διακρατούμενα ως  τη λήξη 199.863,01 11.000.000,00 18.910.000,00 1.397.850,00 192.020,00 22.050.000,00 29.570.132,50 83.319.865,51

Χρεόγρφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 61.327,50 82.700,00 135.600,00 45.424,14 141.900,00 137.252,47 30.158,18 10.847,00 179.900,60 825.109,89

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 4.593.373,76 4.593.373,76

Λοιπές Απαιτήσεις 3.944.663,63 3.944.663,63

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 849.347,91 1.184.678,82 49.568,92 1.068.266,03 199.474,52 106.751,86 3.458.088,06

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20.808.096,28 11.300.897,24 3.771,07 10.471.500,27 61.164,16 42.645.429,02

Συνολικός πιστωτικός κίνδυνος 199.863,01 849.347,91 33.054.102,60 30.424.196,16 2.601.716,03 436.918,66 248.651,86 22.191.023,54 496.868,18 10.847,00 499.750,00 0,00 40.041.632,77 9.584.747,08 140.639.664,80  
 

 

Στις λοιπές απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου καθώς δε συνιστούν  

χρηματοοικονομικό στοιχείο. 

 

 

7.2.3 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 που επηρεάζουν 

άμεσα τον κίνδυνο εύλογης αξίας. Η εταιρεία εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους για τη μέτρηση του κινδύνου 

αγοράς, όπως η αποτίμηση αξίας σε κίνδυνο (Value – at – risk ). Οι κυριότεροι κίνδυνοι αγοράς που εκτίθεται η 

εταιρεία είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος επιτοκίου. 

 

7.2.3.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το ποσοστό των επενδύσεων σε ξένο 

νόμισμα ($) κατά την ημερομηνία αναφοράς  κυμαινόταν κάτω από 1%. Συνεπώς δε συντρέχει λόγος ανάλυσης 

ευαισθησίας των παραμέτρων του συναλλαγματικού κινδύνου. 

 

7.2.3.2 Επιτοκιακός κίνδυνος 

 
Οι διακυμάνσεις στα ισχύοντα επιτόκια της αγοράς δυνητικά μπορούν αν επηρεάσουν τόσο τις ταμειακές ροές 

όσο και την εύλογη αξία των επενδυτικών τοποθετήσεων της εταιρείας. 

Οι ταμειακές ροές παρουσιάζουν ελάχιστο κίνδυνο από τη μεταβολή των επιτοκίων καθώς η πλειονότητα των 

επενδύσεων της εταιρείας είναι σε χρηματοοικονομικά μέσα σταθερού επιτοκίου όπως ομόλογα Ελληνικού 

Δημοσίου και προθεσμιακές καταθέσεις. 

Η εταιρεία παρακολουθεί τις επιπτώσεις του επιτοκιακού κινδύνου εξετάζοντας την διάρκεια του χαρτοφυλακίου 

χρεογράφων του καθώς και των σχετικών του υποχρεώσεων σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις αγορές χρήματος. 

Πολιτική της εταιρείας είναι η επένδυση σημαντικού τμήματος του χαρτοφυλακίου σε ομόλογα και επενδύσεις 

σταθερού επιτοκίου με διάρκεια αντίστοιχη των σχετικών υποχρεώσεων 

Η αποτίμηση της αξίας των ομολόγων γίνεται με προβολή των χρηματορροών και υπολογισμό της παρούσας 

αξίας των αποτελεσμάτων (Discounted Cash Flow).Oι χρηματοροές των ομολόγων προεξοφλούνται με βάση την 

τρέχουσα καμπύλη επιτοκίων μηδενικού κινδύνου (risk-free interest rate curve) που χρησιμοποιείται από τον 

CEIOPS. Στη συνέχεια εφαρμόζεται σενάριο ευαισθησίας κατά μέσο όρο+(-)1% στην καμπύλη επιτοκίων 

μηδενικού κινδύνου. To αποτέλεσμα της ανάλυσης ευαισθησίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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VIII. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
8.1 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 

Οι μεταβολές των επενδυτικών ακινήτων που παρακολουθούνται σε εύλογη αξία, μέσα στη χρήση, για την 

εταιρία εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα : 

 
Γήπεδα - 

Οικόπεδα Κτίρια Σύνολο

Α. Αξίες Κτήσης

Υπόλοιπα 01.01.2013 6.281.800,00 3.157.200,00 9.439.000,00

Προσθήκες 01.01.- 31.12.2013 533.790,54 708.975,00 1.242.765,54

Αναπροσαρμοσμένες αξίες 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις 01.01.- 31.12.2013 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα31.12.2013 6.815.590,54 3.866.175,00 10.681.765,54

Προσθήκες 01.01.- 31.12.2014 1.207.528,53 324.013,12 1.531.541,65

Αναπροσαρμοσμένες αξίες 1.064.880,93 -114.188,12 950.692,81

Μειώσεις 01.01.- 31.12.2014 0,00 0,00

Υπόλοιπα31.12.2014 9.088.000,00 4.076.000,00 13.164.000,00

Β. Αποσβέσεις

Υπόλοιπα 01.01.2013 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 01.01.- 31.12.2013 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00

Αναπροσαρμογές εύλογων αξιών 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2013 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 01.01.- 31.12.2014 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00

Αναπροσαρμογές εύλογων αξιών 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2014 0,00 0,00 0,00

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2012 6.281.800,00 3.157.200,00 9.439.000,00

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2013 6.815.590,54 3.866.175,00 10.681.765,54

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 9.088.000,00 4.076.000,00 13.164.000,00  
 

 

Τα επενδυτικά ακίνητα μετά την απόκτηση τους επιμετρώνται σε εύλογες αξίες, δεν αποσβένονται και 

οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της αξίας τους λογίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης.  

Η τελευταία αποτίμηση  της αξίας των ακινήτων πραγματοποιήθηκε από τους ανεξάρτητους εκτιμητές της 

εταιρείας «ΔΑΝΟΣ Α.Ε» με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2014. Οι εκτιμητές της εν λόγω εταιρείας 

διαθέτουν εγνωσμένη πείρα και την απαιτούμενη επαγγελτική επάρκεια για τη διεξαγωγή του εν λόγω έργου.  

Για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων χρησιμοποιήθηκαν συγκριτικά στοιχεία τιμών πώλησης ακινήτων 

με ίδια χαρακτηριστικά και συγκριτικά στοιχεία μισθωμάτων ακινήτων με παρόμοια χαρακτηριστικά 

σταθμισμένα καταλλήλως. Όλα τα συγκρίσιμα δεδομένα αντλήθηκαν από ενεργό αγορά. 

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην είσπραξη μισθωμάτων. 

 

Τα έσοδα από την εκμίσθωση ακινήτων για τις χρήσεις 2014 και 2013 ανήλθαν σε 311.465,80€ και 354.105,72€ 

αντίστοιχα και παρουσιάζονται στο κονδύλι έσοδα επενδύσεων. 

 

 

8.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα ως τη λήξη  

 

Το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα ως τη λήξη» αναλύεται ως εξής  

 

31/12/2014 31/12/2013

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 9.443.372,50 15.347.640,47

Εταιρικά ομόλογα εισηγμένα 2.846.493,01 2.995.817,01

Καταθέσεις προθεσμίας Ελεύθερες σε € 5.100.000,00 2.600.000,00

Καταθέσεις Προθεσμίας σε ασφαλιστική τοποθέτηση 65.930.000,00 64.624.750,00

Σύνολο 83.319.865,51 85.568.207,48  
 

Tα ομόλογα απεικονίζονται στο κόστος κτήσης τους. 
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8.3 Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (Unit Linked) 

 
31/12/2014 31/12/2013

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον 

επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED) 100.361,65 103.760,55

Σύνολο 100.361,65 103.760,55  
 

 
8.4 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

 

Το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση» αναλύεται ως εξής 

 
31/12/2014 31/12/2013

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται σε :

Χρεόγραφα που αποτελούν ασφαλιστική τοποθέτηση

Τρέχουσα αξία μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών 

εσωτερικού
Αξία κτήσης εταιρικών ομολόγων 1.086.795,00 1.086.795,00

Προηγούμενες διαφορές αποτίμησης -295.285,00 -295.285,00

Τρέχουσες διαφορές αποτίμησης (μέσω συνολικών εσόδων) 255.980,00 0,00

Μερικό σύνολο 1.047.490,00 791.510,00

Χρεόγραφα ιδίου χαρτοφυλακίου εταιρείας

Τρέχουσα αξία μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών 

εσωτερικού 7.500,00 12.075,00

Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 864.574,75 857.203,85

Προηγούμενες διαφορές αποτίμησης 26.735,41 -110.161,69

Τρέχουσες διαφορές αποτίμησης(μέσω συνολικών εσόδων) -93.165,23 136.897,10

Μερικό σύνολο 805.644,93 896.014,26

Σύνολο 1.853.134,93 1.687.524,26  
 

8.5 Λοιπές συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση 

 

Το κονδύλι «Λοιπές συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση» αναλύεται σε : 

 

31/12/2014 31/12/2013

 Avanti A.E 80.000,00 80.000,00

ΔΕΚΑΘΛΟΝ Ανώνυμη Εταιρία Μεσιτών Ασφαλίσεων 963.300,00 963.300,00

Προηγούμενες διαφορές αποτίμησης -340.662,02 -340.662,02

Σύνολο 702.637,98 702.637,98  
 

8.6 Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 

Το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» αναλύεται σε : 

 

 31/12/2014 31/12/2013

Χρεόγραφα που αφορούν σε:

Αξία κτήσης μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήρια του εξωτερικού 1.025.268,42 1.017.210,16

Προηγούμενες διαφορές αποτίμησης -192.465,12 -353.636,49

Τρέχουσες διαφορές αποτίμησης (μέσω αποτελεσμάτων) -7.693,41 161.171,37

Σύνολο 825.109,89 824.745,04  
 

 

8.7 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

 

Το κονδύλι «. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία» αναλύεται σε: 
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Γήπεδα - 

Οικόπεδα Κτίρια Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα και 

Λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Α. Αξίες Κτήσης

Υπόλοιπα 01.01.2013 5.690.000,00 3.184.435,83 630.240,64 1.323.649,27 10.828.325,74

Προσθήκες 01.01.- 31.12.2013 0,00 0,00 23.268,81 37.412,00 60.680,81

Αναπροσαρμοσμένες αξίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις 01.01.- 31.12.2013 0,00 0,00 20.238,43 0,00 20.238,43

Υπόλοιπα31.12.2013 5.690.000,00 3.184.435,83 633.271,02 1.361.061,27 10.868.768,12

Προσθήκες 01.01.- 31.12.2014 0,00 0,00 174.500,00 155.189,04 329.689,04

Αναπροσαρμοσμένες αξίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις 01.01.- 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα31.12.2014 5.690.000,00 3.184.435,83 807.771,02 1.516.250,31 11.198.457,16

Β. Αποσβέσεις

Υπόλοιπα 01.01.2013 0,00 96.099,29 260.862,01 1.120.169,36 1.477.130,66

Αποσβέσεις περιόδου 01.01.- 31.12.2013 0,00 79.610,90 61.259,79 56.343,52 197.214,21

Μειώσεις 0,00 0,00 9.873,36 0,00 9.873,36

Αναπροσαρμογές εύλογων αξιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2013 0,00 175.710,19 312.248,44 1.176.512,88 1.664.471,51

Αποσβέσεις περιόδου 01.01.- 31.12.2014 0,00 79.610,90 66.145,49 67.277,72 213.034,11

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπροσαρμογές εύλογων αξιών 0,00 234.750,00 0,00 0,00 234.750,00

Υπόλοιπα 31.12.2014 0,00 20.571,09 378.393,93 1.243.790,60 1.642.755,62

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2012 5.690.000,00 3.088.336,54 369.378,63 203.479,91 9.351.195,08

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2013 5.690.000,00 3.008.725,64 321.022,58 184.548,39 9.204.296,61

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 5.690.000,00 3.163.864,74 429.377,09 272.459,71 9.555.701,54  
 

Ο τρόπος επιμέτρησης μετά την αρχική απόκτηση στο τέλος της χρήσης, οι συντελεστές απόσβεσης ή τα έτη 

ωφέλιμης ζωής και η μέθοδος απόσβεσης των ενσώματων παγίων, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί 

Αρ.

Κατηγορία Ενσώματων 

Παγίων

Τρόπος αποτίμησης μετά 

την απόκτηση Μέθοδος Απόσβεσης Από Έως Από Έως

1 Οικόπεδα Αναπροσαρμογή Δεν αποσβένονται - - - -

2 Κτίρια
Αναπροσαρμογή με 

συμψηφισμό αποσβέσων Σταθερή μέθοδος 3% 2% 40 50

3 Μεταφορικά Μέσα Στο κόστος Σταθερή μέθοδος 33% 10% 3 10

4 Έπιπλα και σκεύη Στο κόστος Σταθερή μέθοδος 12% 10% 8 10

5 Εξοπλισμός Γραφείων Στο κόστος Σταθερή μέθοδος 33% 20% 3 5

Συντελεστές 

Απόσβεσης

Έτη ωφέλιμης 

ζωής

 
 

Η τελευταία αποτίμηση  της αξίας των ακινήτων πραγματοποιήθηκε από τους ανεξάρτητους εκτιμητές της 

εταιρείας «ΔΑΝΟΣ Α.Ε» με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2014. Οι εκτιμητές της εν λόγω εταιρείας 

διαθέτουν εγνωσμένη πείρα και την απαιτούμενη επαγγελτική επάρκεια για τη διεξαγωγή του εν λόγω έργου.  

Για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων χρησιμοποιήθηκαν συγκριτικά στοιχεία τιμών πώλησης ακινήτων 

με ίδια χαρακτηριστικά και συγκριτικά στοιχεία μισθωμάτων ακινήτων με παρόμοια χαρακτηριστικά 

σταθμισμένα καταλλήλως. Όλα τα συγκρίσιμα δεδομένα αντλήθηκαν από ενεργό αγορά. 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας πλην αυτών που έχουν 

διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση. 

 

8.8  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 

Το κονδύλι «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» αναλύεται ως εξής:  
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Λογισμικά

Έξοδα 

πρόσκτησης Σύνολο

Α. Αξίες Κτήσης

Υπόλοιπα 01.01.2013 585.482,46 4.733.965,17 5.319.447,63

Προσθήκες 01.01.- 31.12.2013 265.286,24 3.896.411,75 4.161.697,99

Αναπροσαρμοσμένες αξίες 0,00 0,00

Μειώσεις 01.01.- 31.12.2013 4.733.965,17 4.733.965,17

Υπόλοιπα31.12.2013 850.768,70 3.896.411,75 4.747.180,45

Προσθήκες 01.01.- 31.12.2014 305.184,44 3.145.169,85 3.450.354,29

Αναπροσαρμοσμένες αξίες 0,00 0,00

Μειώσεις 01.01.- 31.12.2014 3.896.411,75 3.896.411,75

Υπόλοιπα 31.12.2013 1.155.953,14 3.145.169,85 4.301.122,99

Β. Αποσβέσεις

Υπόλοιπα 01.01.2013 508.816,06 0,00 508.816,06

Αποσβέσεις περιόδου 01.01.- 31.12.2013 34.056,90 0,00 34.056,90

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2013 542.872,96 0,00 542.872,96

Αποσβέσεις περιόδου 01.01.- 31.12.2014 85.314,81 0,00 85.314,81

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2014 628.187,77 0,00 628.187,77

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2012 76.666,40 4.733.965,17 4.810.631,57

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2013 307.895,74 3.896.411,75 4.204.307,49

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 527.765,37 3.145.169,85 3.672.935,22  
 

 

Για την αναγνώριση των εξόδων πρόσκτησης ως άυλα στοιχεία έχουν ληφθεί υπόψη τα κριτήρια αναγνώρισης 

που ορίζει το ΔΛΠ 38 και συγκεκριμένα α) η εταιρεία αναμένει γνωστές χρηματικές ροές στο μέλλον, β) μπορεί 

να τα αποτιμήσει  αξιόπιστα, γ) έχει τον έλεγχο των στοιχείων ο οποίος προκύπτει από συμβατικές υποχρεώσεις. 

 

Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές ή οι συντελεστές απόσβεσης, για τις κατηγορίες των άυλων στοιχείων 

που παρακολουθούνται στο κόστος και έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, εμφανίζονται στη συνέχεια: 3 έτη 

 

Αρ.

Κατηγορία Ενσώματων 

Παγίων

Τρόπος 

αποτίμησης μετά 

την απόκτηση Μέθοδος Απόσβεσης Από Έως Από Έως

1 Έξοδα  Πρόσκτησης Στο Κόστος Αναλογικά με το χρόνο συμβολαίου  -  - Διάρκεια συμβολαίου

2 Λογισμικά προγράμματα Στο Κόστος Σταθερή μέθοδος 20% 30% 5 3

Συνετελεστές 

απόσβεσης Έτη ωφέλιμης ζωής

 
 

8.9 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις 

 

Η σωρευτική επίδραση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/απαιτήσεων ανά κονδύλι της 

κατάστασης οικονομικής θέσης απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

Κονδύλι 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις / υποχρεώσεις

Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στοιχεία (346.590,30)

Επενδύσεις σε ακίνιτα (484.166,52)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (50.785,41)

Χρεόγραφα προς διακράτηση ως τη λήξη από PSI 3.667.466,98 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  (34.356,18)

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 108.524,30 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην ευλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (112.589,05)

προβλέψεις 230.848,60 
Σύνολο 2.978.352,42  
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης, δεδομένου ότι αφορούν υπόλοιπα εντός της ίδιας φορολογικής αρχής, στη προκειμένη 

περίπτωση είναι η Φορολογική Αρχή της Ελλάδος. 
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8.10  Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 

 
Το κονδύλι «Απαιτήσεις από ασφάλιστρα» αναλύεται ως εξής : 

 

31/12/2014 31/12/2013

Χρεώστες ασφαλίστρων :

Κλάδου ζωής σε ευρώ 227.086,34 246.117,61 

Κλάδου ασφαλίσεων ζωής προσόδων, γάμου και γεννήσεων 1.695,06 2.688,62 

Χρεώστες ασφαλειών υγείας (ατύχημα-ασθένεια) σε ευρώ 55.961,71 54.628,00 

Χρεώστες ασφαλειών υγείας 73.854,28 87.263,40 

Κλάδου ατυχημάτων σε ευρώ 667,69 3.946,53 

Κλάδου ασθενείας σε ευρώ 1.366,20 910,80 

Κλάδου αεροσκαφών σε ευρώ 4.500,00 3.000,00 

Κλάδου πλοίων σε ευρώ 0,00 2.185,00 

Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε ευρώ 68.842,71 112.826,97 

Κλάδου πυρκαιάς και στοιχείων της φύσεως σε ευρώ 467.674,96 1.060.946,75 

Κλάδου λοιπών ζημιών αγαθών σε ευρώ 38.599,83 79.558,34 

Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκνήτων σε ευρώ 3.427.477,74 7.953.259,24 

Κλάδου αστικής ευθύνης πλοίων (σκαφών) σε ευρώ 15.649,05 29.666,41 

Κλάδου πιστώσεων σε ευρώ 12.824,78 11.742,24 

Κλάδου εγγυήσεων σε ευρώ 0,00 1.771,94 

Κλάδου οδικής βοήθειας σε ευρώ 2.158,07 5.240,20 

Κλάδου επεκτάσεων εξωτερικού 42,93 75,02 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 73.355,17 650.622,94 

Επιταγές σε δικαστική διεκδίκηση 5.889,50 26.186,27 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες πρακτόρων 102.488,19 1.105.538,22 

Επιταγές σε καθυστέρηση πρακτόρων 27.477,76 311.762,65 

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες ασφαλίστρων (417.401,16) (417.401,16)

Χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπρόθεσμοι 10.768,07 10.768,07 

Χρεώστες ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζημιών επίδικοι 392.394,88 392.394,88 

Σύνολο 4.593.373,76 11.735.698,94  
 

8.11  Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 
Το κονδύλι «Απαιτήσεις από αντασφαλιστές» αναλύεται ως εξής : 

 
31/12/2014 31/12/2013

Χρεωστικά υπόλοιπα αντασφαλιστών 3.458.088,06 5.785.419,04

Σύνολο 3.458.088,06 5.785.419,04  
 

Οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές έχουν ελεγθεί για το ενδεχόμενο μη είσπραξης τους και δεν προέκυψε ζήτημα 

απομείωσης. 

 

8.12  Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
Το κονδύλι «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» αναλύεται ως εξής : 
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31/12/2014 31/12/2013

Δοσμένες εγγυήσεις 275.684,65 335.081,05 

Δάνεια σε ασφαλισμένους ζωής 21.583,70 21.583,70 

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 906,43 906,43 

Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη 151,81 151,81 

Αντασφαλιζόμενοι κλάδου πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως σε ευρώ 2.629,31 2.629,31 

Χρηματικές Διευκολύνσεις Προσωπικού 8.050,00 1.475,00 

Δάνεια προσωπικού 154.066,81 171.940,68 

Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι 3.133.889,24 3.014.026,85 

BASLER 4.165,50 998,38 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε € 50.505,72 65.344,69 

Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελλ Δημοσίου 9.035,47 8.092,52 

Λοιποί χρεώστες επίδικοι 1.243,27 0,00 

Προσωπικό - Λογαριασμοί προς απόδοση 4.953,42 3.998,59 

Προμήθειες και συναφή έξοδα παραγωγής αντασφαλιστι 1.706,50 1.758,12 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 446.926,06 389.867,88 

Απαιτητά Ασφάλιστρα από Πιστωτικές 44.649,73 0,00 

Ελληνικό Δημόσιο - (οφειλόμενοι φόροι) 668,92 668,92 

Χρεωστικά υπόλοιπα δικαιούχων προμηθειών παραγωγής 143.465,10 11.147,04 

Χρεωστικά υπόλοιπα διάφορων πιστωτών 96.180,50 118.103,06 

Χρεωστικά υπόλοιπα ασφαλιστών - πρακτόρων 2.687.795,12 3.065.221,56 

Πρόβλεψη χρεωστικών υπολοίπων ασφαλιστών 0,00 (245.403,01)

Σύνολο 7.088.257,26 6.967.592,58  
 

8.13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Το κονδύλι «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» αναλύεται ως εξής : 

 
31/12/2014 31/12/2013

Ταμείο 61.164,16 66.264,88 
Καταθέσεις όψεως σε € 42.576.559,23 38.293.570,65 
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 7.705,63 6.767,26 

Σύνολο 42.645.429,02 38.366.602,79  
 

8.14  Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το κονδύλι «Μετοχικό κεφάλαιο» αναλύεται ως εξής : 

 
31/12/2014 31/12/2013

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 21.864.519 21.864.519 

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών 5.789.481 5.789.481 
Σύνολο 27.654.000 27.654.000  
 

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολο τους 

ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920. 

 

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον εις ΕΥΡΩ 27.654.000,00, διαιρούμενο εις 9.218.000 ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ΕΥΡΩ εκάστης, εκ των οποίων 7.288.173 κοινές μετά ψήφου και 1.929.827 

προνομιούχες άνευ ψήφου. 

 

Η κίνηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις χρήσεις 2013 και 2014 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Είδος τίτλων (μετοχών) αριθμός μετοχών

Ονομαοστική 

αξία

Αξία 

κεφαλαίου αριθμός μετοχών Ονομαοστική αξία Αξία κεφαλαίου

Κοινές ονομαστικές μετοχές 7.288.173 3 21.864.519 7.288.173 3 21.864.519

Προνομιούχες  μετοχές 1.929.827 3 5.789.481 1.929.827 3 5.789.481
Σύνολο 9.218.000 27.654.000 9.218.000 27.654.000

01.01.2013 31.12.2013

 
 

Είδος τίτλων (μετοχών) αριθμός μετοχών

Ονομαοστική 

αξία

Αξία 

κεφαλαίου αριθμός μετοχών Ονομαοστική αξία Αξία κεφαλαίου

Κοινές ονομαστικές μετοχές 7.288.173 3 21.864.519 7.288.173 3 21.864.519

Προνομιούχες  μετοχές 1.929.827 3 5.789.481 1.929.827 3 5.789.481
Σύνολο 9.218.000 27.654.000 9.218.000 27.654.000

01.01.2014 31.12.2014

 
 

Οι προνομιούχες μετοχές είναι μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και το προνόμιο τους έγκειται στο γεγονός ότι 

προηγούνται επί του προϊόντος εκκαθάρισης. Δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί ούτε και ενσωματωμένα 

δικαιώματα στους εν λόγω τίτλους. 
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8.15  Αποθεματικά εύλογης αξίας 

 

Το κονδύλι «Αποθεματικά εύλογης αξίας» αναλύεται ως εξής : 

 
31/12/2014 31/12/2013

Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 1.712.122,25 1.712.122,25
Αποθεματικό επανεκτίμησης εδαφικών εκτάσεων με βάση τα ΔΛΠ (455.566,00) (455.566,00)
Αποθεματικό επανεκτίμησης κτιρίων κ.λ.π. με βάση τα ΔΛΠ 795.027,53 560.277,53
Αποθεματικό υπεραξίας τίτλων διαθέσιμων για πώληση 211.123,08 52.883,31 
Σύνολο 2.262.706,86 1.869.717,09  
 

 

8.16  Λοιπά αποθεματικά 
 

Το κονδύλι «Λοιπά αποθεματικά» αναλύεται ως εξής : 

 

31/12/2014 31/12/2013

Τακτικό αποθεματικό 11.620.143,89 9.232.359,13

Ειδικά αποθεματικά 4.141.847,09 4.141.847,09

Διαφορές από αναπροσαρμογή/πώληση αξίας συμμετοχών και 

χρεογράφων
0,00 45.244,23 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 0,00 (179.880,95)

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαιου (16.689,14) (16.689,14)

Σύνολο 15.745.301,84 13.222.880,36  
 

Η φύση και ο σκοπός κάθε κατηγορίας αποθεματικού απεικονίζονται παρακάτω : 

 
Α/Α Τίτλος αποθεματικού κονδύλι ισολογισμού ποσόν Φύση αποθεματικού σκοπός και περιορισμοί

1 Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά 11.620.143,89

2 Ειδικά αποθεματικά Λοιπά αποθεματικά 4.141.847,09

3 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαιου Λοιπά αποθεματικά -16.689,14 Διαφορικό κόστος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

15.745.301,84

Μη διανεμόμενο σχηματισθέν βάσει του ν. 400/1970. Προορισμός του 

είναι η κάλυψη μελλοντικών ζημιών

Διανέμητέο με επιβολή μερικού φόρου κατά περίπτωση

 
 

 

8.17  Κέρδη εις νέον 

 

Το κονδύλι «Κέρδη εις νέον» αναλύεται ως εξής : 

 
` 31/12/2014 31/12/2013
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 27.915.022,89 21.061.354,60 
Διαφορά στα αποτελέσματα από την πρώτη εφαρμογή (862.685,44) (862.685,44)
Σύνολο 27.052.337,45 20.198.669,16  
 

 

8.18  Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής 

 

Το κονδύλι «Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής» αναλύεται ως εξής: 

 

31/12/2014 31/12/2013

Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής 11.676.847,69 11.511.411,73

Προβλέψεις εκκρεμών αποζημειώσεων ασφαλίσεων ζωής 816.637,11 494.090,17

Πληρωτέες παροχές (λήξεις ) ασφαλίσεων ζωής 546.509,88 383.979,26

Πληρωτέες παροχές (εξαγορές) ασφαλίσεων ζωής 0,00 14.256,65

Πληρωτέες παροχές μερισμάτων ασφαλίσεων ζωής 152.926,10 179.443,41

Σύνολο 13.192.920,78 12.583.181,22  
 

Η κίνηση των ασφαλιστικών αποθεμάτων ζωής απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα : 
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Κίνηση ασφαλιστικών αποθεμάτων ζωής 2014 2013

Υπόλοιπο ασφαλιστικών αποθεμάτων έναρξης 12.583.181,22 13.915.803,23

Επιπρόσθετες υποχρεώσεις και μεταβολές χρήσης 3.633.150,16 1.187.561,77

Απελευθέρωση αποθέματος (λήξεις εξαγορές, κτλ) -3.023.410,60 -2.520.183,78

Υπόλοιπο ασφαλιστικών αποθεμάτων λήξης 13.192.920,78 12.583.181,22  
 

8.19  Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 

 

Το κονδύλι «Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών» αναλύεται ως εξής: 

 
31/12/2014 31/12/2013

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων και 63.084.402,99 73.343.482,55

Σύνολο 63.084.402,99 73.343.482,55  
 

8.20  Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 

 

Το κονδύλι «Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα» αναλύεται ως εξής: 

 
31/12/2014 31/12/2013

Ασφαλιστικές προβλέψεις μη δεδουλευμένων Ασφαλίστρα 11.769.969,65 15.696.368,18

Σύνολο 11.769.969,65 15.696.368,18  
 

 

Η κίνηση των ασφαλιστικών αποθεμάτων ζημιών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

Κίνηση ασφαλιστικών αποθεμάτων ζημιών 2014 2013

Υπόλοιπο ασφαλιστικών αποθεμάτων έναρξης 89.986.394,09 91.249.768,42

Μεταβολή ΑΜΔΑ -3.926.398,53 -2.704.138,02

Μεταβολή ΑΚΕΙ -7.286,75 -10.383,56

Απόθεμα ζημιών τρέχουσας χρήσης 11.113.929,84 17.353.756,95

Μεταβολή σε απόθεμα ζημιών προηγούμενων χρήσεων -12.021.645,54 -6.591.755,53

Πληρωθείσες αποζημειώσεις προηγούμενων χρήσεων -9.351.363,86 -9.344.830,93

Λοιπές κινήσεις (Μεταβολή Εμ.Εξ.Διακαν. και IBNR) 130.676,48 33.976,76

Υπόλοιπο ασφαλιστικών αποθεμάτων λήξης 75.924.305,73 89.986.394,09  
 

8.21 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλιζομένων ζωής που οι ασφαλιζόμενοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 

(Unit Linked) 

 

Το κονδύλι «Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλιζομένων ζωής που οι ασφαλιζόμενοι φέρουν τον επενδυτικό 

κίνδυνο (Unit Linked)» αναλύεται ως εξής: 

 
31/12/2014 31/12/2013

Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον 

ασφαλιστικό κίνδυνο 100.361,65 103.760,55

Σύνολο 100.361,65 103.760,55  
 

8.22  Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 

 

Το κονδύλι «Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις» αναλύεται ως εξής:  

 
31/12/2014 31/12/2013

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών 1.069.933,09 946.543,36

Σύνολο 1.069.933,09 946.543,36  
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8.23  Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Το κονδύλι «Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

 

31/12/2014 31/12/2013

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε € 1.573,31 1.738,31

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 427,11 0,00

Μερίσματα πληρωτέα 4.192,31 2.231,46

Δικαιούχοι χρηματικών  εγγυήσεων 60.261,70 73.791,11

Σύνολο 66.454,43 77.760,88  
 

8.24  Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων 

 

Το κονδύλι «Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων» αναλύεται ως εξής:  

 

31/12/2014 31/12/2013

Δικαιούχοι αμοιβών :

Κλάδου ζωής 53.168,96 50.779,84

Κλάδου επενδύσεων (UNIT LINKED) 0,00 3,48

κλάδου υγείας  (ατύχημα - ασθένεια) 19.619,08 19.135,03

κλάδου υγείας 13.238,82 13.807,80

Κλάδου ατυχημάτων 218,13 1.010,96

Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων 20.336,97 29.817,20

Κλάδου πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως 89.891,38 217.258,84

Κλάδου λοιπών ζημιών αγαθών 9.894,89 18.190,66

Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 517.697,03 1.236.980,06

Κλάδου αστικής ευθύνης πλοίων (σκαφών) 3101,89 5.876,57

Κλάδου εγγυήσεων 0,00 219,66

Δικαιούχοι αμοιβών κλάδου επεκ. Εξωτερικου 1,31 2,23

Λογαριασμοί καταβλητέων προμηθειών επί ασφαλίστρων 690.538,59 428.531,93

Εκκρεμή εμβάσματα πρακτόρων 0,00 3.437,71

Εκκρεμή εμβάσματα συνεργατών 58.257,43 284.771,06

Μεταβατικός Λογαριασμός Προμηθειών 1.655,67 857,55

Πράκτορες είσπραξη από πελάτες 2.243,91 18.176,41

Μετρητά πρακτόρων 1.110.176,00 350.996,52

Μεταχρονολογημένες επιταγές πρακτόρων 102.488,19 1.427.493,87

Σύνολο 2.692.528,25 4.107.347,38  
 

8.25  Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 

 

Το κονδύλι «Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές» αναλύεται ως εξής: 

 
31/12/2014 31/12/2013

Αντασφαλιστές :
Κλάδου ζωής σε ευρώ 43.930,17 185.583,17

κλάδου υγείας 77.842,17 45.031,02
Κλάδου ατυχημάτων σε ευρώ 870,51 2.887,91
Κλάδου φροντίδας ατυχημάτων σε ευρώ 60.061,34 32.205,00
Κλάδου αεροσκαφών σε ευρώ 0,00 1.520,25
Κλάδου πλοίων σε  ευρώ 173,71 0,00
Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε ευρώ 14,86 14.347,70
Κλάδου πυρκαιάς και στοιχείων της φύσεως σε ευρώ 484.634,97 319.263,79
Κλάδου λοιπών ζημιών αγαθών σε ευρώ 144.425,85 93.266,24
Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων σε ευρώ 0,00 92.604,06
Κλάδου αστικής ευθύνης πλοίων (σκαφών) σε ευρώ 3.500,33 984,33
Κλάδου Γενικής αστικής ευθύνης σε ευρώ 20.005,17 6.485,67
Κλάδου χρηματικών απωλειών σε ευρώ 14.093,54 10.417,47
Κλάδου οδικής βοήθειας σε ευρώ 171.892,09 143.023,40
Κλάδου αυτοκινήτου εσωτερικού 65.167,85 65.167,85
Κλάδου ομαδικών ασφαλίσεων 7.093,26 13.067,92
Κλάδου μεταφοράς εμπορευμάτων εξωτερ 22.984,91 22.984,91
Κλάδου πυρός εσωτερικού 1.696,68 22.653,03
Κλάδου μεταφοράς εμπορευμάτων εσωτερικού 7.294,47 8.881,88

Σύνολο 1.125.681,88 1.080.375,60  
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8.26  Φόρος εισοδήματος 

 

Το κονδύλι «Φόρος εισοδήματος» αναλύεται ως εξής : 

 
31/12/2014 31/12/2013

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 4.112.035,13 5.046.274,36 

Σύνολο 4.112.035,13 5.046.274,36  
 

8.27  Προβλέψεις 

 

Το κονδύλι «Προβλέψεις» αναλύεται ως εξής : 

 

31/12/2014 31/12/2013

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία
887.879,23 700.112,24 

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 150.000,00 150.000,00 

Σύνολο 1.037.879,23 850.112,24  
 

Μέθοδος Αποτίμησης 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η οριζόμενη στο Δ.Λ.Π. 19, μέθοδος προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας 

(projected unit credit). 

Με βάση την μεθοδολογία αυτή, κάθε έτος υπηρεσίας δημιουργεί μία επιπρόσθετη μονάδα δικαιούμενης παροχής 

και αποτιμάται ξεχωριστά για τον προσδιορισμό της τελικής υποχρέωσης της εταιρείας 

Με αυτό τον τρόπο, η μέθοδος αυτή μας επιτρέπει να καθορίσουμε τόσο τις αποζημιώσεις που προκύπτουν από 

την ολοκληρωμένη υπηρεσία των μελών της εταιρείας κατά την ημερομηνία αποτίμησης όσο και τις 

αναμενόμενες παροχές που προκύπτουν λόγω της απασχόλησης των εργαζομένων κατά την τρέχουσα χρήση.  

Επίσης, όπου καθίσταται δυνατή η εφαρμογή, με την μέθοδο αυτή προσδιορίζεται η παρούσα αξία του κόστους 

προϋπηρεσίας. 

Σύμφωνα με την ορολογία των ΔΛΠ19, η παρούσα αξία των αναμενομένων υποχρεώσεων της εταιρείας που 

προέρχεται από την υπηρεσία των μελών της τόσο κατά την τρέχουσα όσο και τις προηγούμενες χρήσεις 

αναφέρεται ως Παρούσα αξία υποχρεώσεων καθορισμένης παροχής (DBO) ενώ η αύξηση στην παρούσα αξία της 

υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που προέρχεται από την απασχόληση των εργαζομένων κατά την τρέχουσα 

χρήση/περίοδο αναφέρεται ως Κόστος τρέχουσας Απασχόλησης (Service Cost). Το Κόστος Προϋπηρεσίας 

ορίζεται ως η αύξηση στην παρούσα αξία της δέσμευσης καθορισμένων παροχών για την υπηρεσία των 

εργαζομένων σε προηγούμενες περιόδους, που καταλήγει στην τρέχουσα περίοδο από την εισαγωγή ή τις 

μεταβολές στις παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή λοιπών μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζομένους 

(Past Service Cost). 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

Προεξοφλητικό Επιτόκιο 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε  1,50% προεξοφλητικό επιτόκιο, το οποίο αντιστοιχεί στην απόδοση του 

iBoxx Euro Corporate Bond (IBCX) 10+ στις 31/12/2014. 

Μελλοντική Αύξηση Μισθών 

Η μέση μακροχρόνια αύξηση του μισθολογίου εκτιμήθηκε σε 0,0% για κάθε έτος. 

Πληθωρισμός 

Έχει γίνει υπόθεση πληθωρισμού 1,50% ετησίως, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου. 

Πίνακας Θνησιμότητας 

Χρησιμοποιείται κατά την εκπόνηση των υπολογισμών ο πιο πρόσφατος Ελληνικός Πίνακας Θνησιμότητας 

(ΕΑΕ2012) ο οποίος είναι κοινός για άνδρες και γυναίκες. 

Ποσοστό Οικοιοθελούς Αποχωρήσεως 

Στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε ποσοστό οικιοθελών αποχωρήσεων ίσο με 0%.  
Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης 
Χρησιμοποιούνται οι όροι αποχώρησης σύμφωνα με το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης που ανήκει ο κάθε 

εργαζόμενος (ΙΚΑ, Ταμείο Νομικών, ΤΣΜΕΔΕ). 

 

8.28  Λοιπές υποχρεώσεις 

 

Το κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής : 
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31/12/2014 31/12/2013

Πιστωτικά υπόλοιπα χρεωστών ασφαλίστρων 788.844,07 66.758,65 

Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασμών χρεωστών διάφορων 10.732,87 1.558,37 

Προμηθευτές διαφόρων ειδών 2.514,12 47.832,36 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δρχ. 698.951,39 771.259,18 

Φόρος Κύκλου Εργασιών επί ασφαλίστρων 969.084,08 1.151.738,46 

Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 85.629,83 83.944,67 

Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων 37.307,96 41.456,94 

Λοιποί φόροι  - τέλη 45.247,53 5.546,92 

Αγγελιόσημο και ειδικός φόρος επί διαφημίσεων 950,00 1.296,00 

Διάφορα χαρτόσημα και φόροι 314,12 229,78 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 139.678,99 151.550,92 

Επικουρικά ταμείο ασφαλιστών και προσωπικού ασφαλι 200.307,10 250.264,78 

Λοιπά επικουρικά ταμεία 1.050,00 1.050,00 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα) 9.150,48 23.779,10 

Σύνολο 2.989.762,54 2.598.266,13  
 
8.29  Ασφάλιστρα  

 

Ο λογαριασμός «Ασφάλιστρα», αναλύεται ως εξής: 
31/12/2014 31/12/2013

Ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής 3.613.961,79 3.230.069,42 
Δικαιώματα συμβολαίων ασφαλίσεων ζωής 10.722,68 13.678,59 
Ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζημιών 29.005.741,94 39.130.826,56 
Ασφάλιστρα από προαιρετικές αντασφαλίσεις εσωτερικού ασφαλίσεων 

ζημιών
2.270,92 (2.342,30)

Δικαιώματα συμβολαίων ασφαλίσεων ζημιών 8.680.055,84 11.728.689,03 

Σύνολο 41.312.753,17 54.100.921,30  
 

 

8.30  Αντασφάλιστρα  

 
Ο λογαριασμός «Αντασφάλιστρα», αναλύεται ως εξής: 

 

31/12/2014 31/12/2013

Αντασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής σε συμβατικούς 

αντασφαλιστές εξωτερικού
798.030,24 721.910,69 

Αντασφάλιστρα ασφαλίσεων ζημιών σε συμβατικούς 

αντασφαλιστές εξωτερικού
2.281.748,77 2.933.647,69 

Αντασφάλιστρα ασφαλίσεων ζημιών σε συμβατικούς 

αντασφαλιστές εσωτερικού
820.648,96 833.228,24 

Αντασφάλιστρα ασφαλίσεων ζημιών σε προαιρετικούς 

αντασφαλιστές εσωτερικού
70.177,87 96.840,00 

Σύνολο 3.970.605,84 4.585.626,62  
 

8.31  Δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής  

 

Ο λογαριασμός «Δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής», αναλύεται ως εξής: 

 
31/12/2014 31/12/2013

Προμήθειες παραγωγής πρωτασφαλίσεων ζωής 901.314,12 1.002.271,76 

Προμήθειες από αντασφαλιστές ασφαλίσεων ζωής (284.377,92) (260.788,58)

Έμμεσα έξοδα κλάδου Ζωής 423.651,21 360.405,85 

Προμήθειες παραγωγής πρωτασφαλίσεων ζημιών 8.938.684,47 11.154.376,33 

Προμήθειες σε αντασφαλιζόμενους ασφαλίσεων ζημιών 0,00 (1.030,97)

Προμήθειες από αντασφαλιστές αντασφαλίσεων ζημιών (278.310,51) (322.322,17)

Έμμεσα έξοδα κλάδου Ζημιών 3.960.545,76 4.630.658,86 

Σύνολο 13.661.507,13 16.563.571,08  
 

 

8.32  Ασφαλιστικές αποζημιώσεις - Ιδία κράτηση  

 

Ο λογαριασμός «Ασφαλιστικές αποζημιώσεις - Ιδία κράτηση», αναλύεται ως εξής : 
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31/12/2014 31/12/2013

Αποζημιώσεις και παροχές πρωτασφαλίσεων ζωής 1.613.707,44 986.173,89 

Αναλογία αντασφαλιστών εξωτερικού στις αποζημιώσεις και 

παροχές πρωτασφαλίσεων ζωής
(642.988,88) (412.278,09)

Συμμετοχές (μερίσματα) και επιστροφές σε ασφαλισμένους 

ασφαλίσεων ζωής με συμμετοχή στα κέρδη
1.384.594,47 1.527.100,22 

Αμοιβές τρίτων επί αποζημιώσεων και παροχών ασφαλίσεων 

ζωής
14.360,42 4.560,00 

Τόκοι επί αποζημιώσεων και παροχών ασφαλίσεων ζωής 4.088,28 0,00 

Συνδρομή Eurogross 818,13 390,27 

Λοιπά έξοδα επί αποζημιώσεων και παροχών ασφαλίσεων ζωής 3.302,90 1.048,80 

Λοιπές Παροχές κλάδου ζωής 630,00 0,00 

Ασφαλιστικές προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις ζωής 

χρήσης
442.492,94 275.908,19 

Ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες λήξεις ασφαλίσεων 

ζωής χρήσης
546.509,88 383.979,26 

Ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες εξαγορές ασφαλίσεων 

ζωής χρήσης
0,00 6.714,86 

Ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέα μερίσματα και 

επιστροφές ασφαλίστρων σε ασφαλισμένους ζωής με συμμετοχή 

στα κέρδη

152.926,10 179.443,41 

Ασφαλιστικές προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις 

ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης χρήσης
(275.908,19) (192.567,23)

Ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες παροχές (λήξεις) ζωής 

προηγούμενης χρήσης
(383.979,26) (390.973,22)

Ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες παροχές (εξαγορές) 

ζωής προηγούμενης χρήσης
(6.714,86) (14.463,26)

Ασφαλιστικές προβλέψεις για συμμετοχές στα κέρδη (μερίσματα) 

και επιστροφές ασφαλίστρων ζωής προηγούμενης χρήσης

(179.443,41) (213.245,38)

Αποζημιώσεις πρωτασφαλίσεων ζημιών 13.845.496,79 15.392.075,74 

Αναλογία αντασφαλιστών εξωτερικού στις αποζημιώσεις 

πρωτασφαλίσεων ζημιών
(1.078.388,64) (774.547,84)

Λοιπές παροχές πρωτασφαλίσεων ζημιών 154.937,90 89.512,39 

Αμοιβές τρίτων επί αποζημιώσεων ασφαλίσεων ζημιών 867.517,21 979.180,90 

Τόκοι επί αποζημιώσεων ασφαλίσεων ζημιών 907.583,09 648.487,59 

Λοιπά έξοδα επί αποζημιώσεων ασφαλίσεων ζημιών 539.938,12 596.103,59 

Ασφαλιστικές προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις και 

παροχές ασφαλίσεων ζημιών  χρήσης
58.135.396,21 66.686.863,99 

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών 

προηγούμενης χρήσης
1.069.933,09 946.543,36 

Ασφαλιστικές προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις και 

παροχές ασφαλίσεων ζημιών προηγούμενης χρήσης
(66.686.863,99) (66.399.961,58)

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών 

προηγούμενης χρήσης
(946.543,36) (846.664,53)

Σύνολο 9.483.402,38 19.459.385,33  
 

 

8.33  Μεταβολή μαθηματικών και λοιπών προβλέψεων - Ιδία κράτηση  
Ο λογαριασμός «Μεταβολή μαθηματικών και λοιπών προβλέψεων - Ιδία κράτηση», αναλύεται ως εξής : 

 

31/12/2014 31/12/2013

Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής χρήσης 11.455.242,43 11.269.951,22 

Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον 

ασφαλιστικό κίνδυνο
0,00 7.894,60 

Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων για λογαριασμό ασφ. 2.875,50 0,00 

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής 

προηγούμενης χρήσης
0,00 (49.002,34)

Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης 

χρήσης
(11.269.951,22) (12.626.839,70)

Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον 

ασφαλιστικό κίνδυνο προηγούμενης χρήσης
(3.398,90) 0,00 

Ασφαλιστικές προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλ.χρήσ. 11.035.815,78 14.774.142,04 

Ασφαλιστικές προβλέψεις για μη δεδουλ. Ασφαλ. Προηγ. Χρήσης (14.774.142,04) (17.347.705,13)

Σύνολο -3.553.558,45 -3.971.559,31  
 
8.34  Έσοδα επενδύσεων 

Ο λογαριασμός «Έσοδα επενδύσεων», αναλύεται ως εξής : 
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31/12/2014 31/12/2013
Ενοίκια ακινήτων 197.277,68 354.105,72 
Έσοδα μετοχών 22.472,75 140.479,43 
Έσοδα ομολογιών και λοιπων χρεογράφων 214.629,52 232.501,65 
Πιστωτικοί τόκοι 1.470.435,75 1.633.456,78 
Τόκοι τραπεζικών ομολόγων 204.460,68 193.193,80 
Διαφορές (ζημιές) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων 676,00 (322.494,41)
Μη ρευστοποιήσιμη υπεραξία 0,00 15.098,29 

Σύνολο 2.109.952,38 2.246.341,26  
 

8.35  Λοιπά έσοδα 

 
Ο λογαριασμός «Λοιπά έσοδα», αναλύεται ως εξής : 

 
31/12/2014 31/12/2013

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 2.368,25 3.365,61 
Θετικές διαφορές ΣΑΠ (σύστημα άμεσων πληρωμών) 93.295,53 80.138,98 
Συναλλαγματικές διαφορές 933,24 20,99 
Τόκοι Δικαστικών Αποφάσεων 4.106,36 3.238,54 
Συμμετοχή Τρίτων σε Δαπάνες Εταιρείας 0,00 1.509,69 
Δαπάνες Διαχειρίσεως Φακέλων Σ.Α.Π. 224.449,84 262.695,50 
Λοιπά έσοδα 22.615,00 21.367,54 
Έσοδα από επανεκτίμηση επενδυτικών ακινήτων 1.064.880,93 0,00 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 263.421,04 355.499,17 

Σύνολο 1.676.070,19 727.836,02  
 

8.36  Έξοδα Διοίκησης 

 
Ο λογαριασμός «Έξοδα Διοίκησης», αναλύεται ως εξής : 

 
31/12/2014 31/12/2013

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.279.361,16 1.237.175,75 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 500.269,87 411.493,55 
Φόροι - τέλη 8.652,55 12.223,13 
Διάφορα έξοδα 271.583,97 275.146,06 
Αποσβέσεις παγίων 112.682,89 88.127,20 
Προβλέψεις 104.937,47 0,00 

Σύνολο 2.277.487,91 2.024.165,69  
 

8.37  Έξοδα Διάθεσης  

 
Ο λογαριασμός «Έξοδα Διάθεσης», αναλύεται ως εξής : 

 
31/12/2014 31/12/2013

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 624.894,38 621.971,91 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 288.652,79 320.492,43 
Φόροι - τέλη 4.393,52 3.981,06 
Διάφορα έξοδα 233.838,14 373.088,19 
Αποσβέσεις παγίων 21.893,50 14.402,90 
Προβλέψεις 43.855,01 0,00 

Σύνολο 1.217.527,34 1.333.936,49  
 

8.38  Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 
Ο λογαριασμός «Χρηματοοικονομικά έξοδα», αναλύεται ως εξής : 

 
31/12/2014 31/12/2013

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 337,40 145,00 
Τόκοι προβλέψεων αντασφαλιστών 76.709,11 53.598,41 
Λοιπά συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα 78.475,17 90.778,28 

Σύνολο 155.521,68 144.521,69  
 

8.39  Λοιπά έξοδα  

 
Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα», αναλύεται ως εξής : 



 

52 
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014 

31/12/2014 31/12/2013
Φορολογικά  πρόστιμα & προσαυξήσεις 532,93 319,97 
Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 381,52 
Διάφορα έξοδα 315.404,61 389.402,09 
Λοιπά  έξοδα 1.721,70 4.933,25 
Ζημίες από εκποίηση παγίων περ. στοιχείων 0,00 2.835,20 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 22.972,54 

Σύνολο 317.659,24 420.844,57  
 

8.40  Φόροι  

 

Ο λογαριασμός «Φόροι», αναλύεται ως εξής : 

 

31/12/2014 31/12/2013

Αναβαλόμενη φορολογία στα αποτελέσματα 568.799,81 (515.935,84)

Φόρος εισοδήματος με ΕΛΠ 4.237.254,44 4.161.706,20 

Μη ενσωματωμένοι στο λειτουγγικό κόστος φόροι με ΕΛΠ 67.998,65 36.161,63 

Σύνολο 4.874.052,90 3.681.931,99  
 

8.41  Κέρδη ανά μετοχή 

  

Για τον υπολογισμό του αριθμητή  του κλάσματος  Κερδών/(ζημιών) ανά μετοχή λαμβάνονται υπόψη οι 

παρακάτω παράμετροι : 

Παρούσα χρήση Προηγούμενη χρήση

Αρ. Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά

Α. Αριθμητές βασικών κερδών/ (ζημιών) ανά μετοχή
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά τους φόρους συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 12.694.569,77 12.832.674,43

Μείον: Μερίσματα προνομιούχων μετοχών που αφορούν τη χρήση 0,00 0,00

Μείον: Ζημιές από εξαγορές προνομιούχων μετοχών  -  - 

Μείον: Ζημιές από πρόωρη μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές  -  - 
Σύνολο 12.694.569,77 12.832.674,43

Εταιρία

 
 

Ο υπολογισμός του παρονομαστή του κλάσματος  Κέρδος ανά μετοχή απεικονίζεται παρακάτω : 

 
Σταθμισμένη τιμή

Αρ. Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά Αριθμός μετοχών Μέρες Παρούσα Χρήση

Α. Παρονομαστής βασικών Ζημιών /(κερδών) ανά μετοχή

Αριθμός Κοινών Μετοχών Έναρξης (χωρίς εκείνες που παρέχουν 

δικαίωμα ανάκλησης)

7.288.173 360 7.288.173

Α1 Αυξήσεις

Αύξηση με μετρητά 0 0 0

Επανεπένδυση μερισμάτων 0 0 0

0
Α2 Μειώσεις με καταβολή στους μετόχους 0

Μειώσεις κεφαλαίου με καταβολή στους μετόχους 0 0 0

0
Α3 Μεταβολή μετοχών χωρίς μεταβολή των πόρων 0

1η Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 0 0 0

2η Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 0 0 0

Αύξηση κεφαλαίου με δωρεάν διανομή μετοχών 0 0 0
Σύνολο Μέσων Σταθμισμένων Κοινών Μετοχών 7.288.173 7.288.173

Παρούσα χρήση

 
 

Τα  Βασικά Κέρδη/( Ζημίες) ανά μετοχή για τη χρήση 2013 και τη χρήση  2012 απεικονίζονται στον παρακάτω 

πίνακα : 

Αρ. 31/12/2014 31/12/2013

Βασικά Κέρδη/ (Ζημίες) κοινών μετοχών 12.694.569,77 12.832.674,43
Σταθμισμένες κοινές μετοχές περιόδου 7.288.173 7.288.173
Βασικές Ζημίες/ (κέρδη) ανα μετοχή 1,7418 1,7608  

 

Σημειώνεται ότι για τις μεταβολές του αριθμού των κοινών μετοχών που δεν συνεπάγονταν αλλαγή των πόρων, 

τα σταθμισμένα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης είναι αυτά της παρούσας, για λόγους συγκρισιμότητας και 

διαφέρουν από τα αντίστοιχα μεγέθη που εμφανίστηκαν στην προηγούμενη χρήση. 
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8.42  Πληροφόρηση κατά τομέα  

 

Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα όπως αυτός ορίζεται με βάση το ΔΠΧΑ 8 παρουσιάζεται παρακάτω : 

 

2013 Ζωής Αυτοκινήτων Πυρός

 Χερσαίων 

οχημάτων Λοιποί Κλάδοι Σύνολα

Ασφάλιστρα 3.243.748 30.894.173 6.618.260 9.269.034 4.075.707 54.100.921

Μείον: Αντασφάλιστρα 721.911 1.108.418 1.417.772 221.857 1.115.669 4.585.627

Καθαρά δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 2.521.837 29.785.755 5.200.487 9.047.177 2.960.038 49.515.295

Μείον: Δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής 1.101.889 9.803.605 2.433.902 2.424.039 800.136 16.563.571

Μείον: Ασφαλιστικές αποζημιώσεις - Ιδία κράτηση 2.141.792 14.950.257 512.796 1.766.225 88.315 19.459.385

Μείον: Μεταβολή μαθηματικών και λοιπών προβλέψεων - Ιδία 

κράτηση -1.397.996 -2.028.765 -85.686 -410.000 -49.112 -3.971.559

Έσοδα επενδύσεων 246.484 1.685.751 97.911 26.529 189.667 2.246.341

Κέρδη /(ζημιές) από πώληση/ αποτίμηση επενδύσεων  -  -  -  -  - 0

Λοιπά έσοδα  -  -  -  -  - 727.836

Έξοδα Διοίκησης  -  -  -  -  - 2.024.166

Έξοδα Διάθεσης  -  -  -  -  - 1.333.936

Χρηματοοικονομικά έξοδα  -  -  -  -  - 144.522

Λοιπά έξοδα  -  -  -  -  - 420.845

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 922.636,60 8.746.409,15 2.437.385,84 5.293.441,74 2.310.365,51 16.514.606,42  
 

2014 Ζωής Αυτοκινήτων Πυρός

 Χερσαίων 

οχημάτων Λοιποί Κλάδοι Σύνολα

Ασφάλιστρα 3.624.684 22.336.410 5.050.450 6.821.695 3.479.513 41.312.753

Μείον: Αντασφάλιστρα 798.030 722.939 1.204.186 216.971 1.028.479 3.970.606

Καθαρά δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 2.826.654 21.613.471 3.846.263 6.604.724 2.451.034 37.342.147

Μείον: Δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής 1.040.587 8.199.600 1.552.544 2.087.987 780.789 13.661.507

Μείον: Ασφαλιστικές αποζημιώσεις - Ιδία κράτηση 2.674.396 5.286.324 39.338 1.322.126 161.219 9.483.402

Μείον: Μεταβολή μαθηματικών και λοιπών προβλέψεων - 

Ιδία κράτηση 184.768 -2.433.487 -589.317 -583.316 -132.207 -3.553.558

Έσοδα επενδύσεων 216.836 1.574.735 168.142 73.118 77.122 2.109.952

Κέρδη /(ζημιές) από πώληση/ αποτίμηση επενδύσεων  -  -  -  -  - 0

Λοιπά έσοδα  -  -  -  -  - 1.676.070

Έξοδα Διοίκησης  -  -  -  -  - 2.277.488

Έξοδα Διάθεσης  -  -  -  -  - 1.217.527

Χρηματοοικονομικά έξοδα  -  -  -  -  - 155.522

Λοιπά έξοδα  -  -  -  -  - 317.659

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -856.260,86 12.135.768,99 3.011.839,92 3.851.045,48 1.718.355,12 17.568.622,67  
 

Ο διαχωρισμός των τομέων έγινε με βάση το είδος του παραγόμενου προϊόντος, το οποίοι για την εταιρεία είναι 

το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Η εταιρεία δεν επιμερίζει κάποιες  κατηγορίες έμμεσων εξόδων καθώς και κάποια γενικά έσοδα καθώς αυτά δεν 

λαμβάνονται υπόψη από τους επικεφαλείς των κλάδων για τον προσδιορισμό των επιμέρους αποτελεσμάτων, την 

αξιολόγηση της απόδοσης τους και τη λήψη αποφάσεων. 

Η εταιρεία δεν παρουσιάζει διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της στα στοιχεία των 

κλαδών καθώς μια τέτοια πληροφόρηση δεν λαμβάνεται υπόψη από τους επικεφαλείς των τμημάτων και ούτε 

είναι εφικτή η αξιόπιστη επιμέτρηση τους. 

Η εταιρεία δεν εξαρτάται από κανέναν πελάτη της σε ποσοστό εσόδων μεγαλύτερο ή ίσο του 10%.  
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IX. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
 

9.1  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
31/12/2014 31/12/2013

Αγορά αγαθών και υπηρεσιών 0 0

Απαιτήσεις σε συνδεμένα μέρη 1.452,93 176,17

Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη 12.536,32 149,49

Αμοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών (έξοδα) 743.565,01 745.505,16

Έσοδα 9.924,25 1.402,44

Έξοδα 2.100,82 867,13

 
 

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της στην εταιρεία με την επωνυμία 

«ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε.» με όρους συνεργασίας που δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς από τους συνήθης 

εφαρμοζόμενους όρους που ισχύουν για τις μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

    

9.2 Γνωστοποιήσεις Χρηματοοικονομικών μέσων 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε “Εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων”: 

Στο ενεργητικό του Ισολογισμού εμφανίζονται στοιχεία "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων". Το 

συνολικό ποσό τους, με διάκριση σε αυτά που αφορούν εμπορικό χαρτοφυλάκιο και αυτά που ορίστηκαν σε 

αυτήν την κατηγορία με την αρχική τους καταχώριση, καθώς και οι λογαριασμοί του ενεργητικού που 

εμφανίζονται τα σχετικά ποσά, αναφέρονται στη συνέχεια : 

Παρούσα Χρήση

Προηγούμενη 

Χρήση

Από την αρχική Αναγνώριση

Ταμείο Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 61.164 66.265

Καταθέσεις όψεως σε €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

42.576.559 38.293.571

Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.706 6.767

Μερικό Σύνολο 42.645.429 38.366.603

Για Εμπορική Εκμετάλλευση

Μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήρια του 

εξωτερικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων

825.110 824.745

Μερικό Σύνολο 825.110 824.745
Γενικό Σύνολο 43.470.539 39.191.348

Κατηγορία Χρηματοοικονομικών 

Περιουσιακών Στοιχείων Στην Εύλογη 

Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων

Λογαριασμός Ενεργητικού που 

εμφανίζεται

Εταιρία

 
 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία χαρακτηρισμένα ως  “Δάνεια και Απαιτήσεις”: 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν χαρακτηριστεί ως δάνεια και απαιτήσεις κατά το ποσό που δεν έχουν 

απομειωθεί αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Παρούσα Χρήση

Προηγούμενη 

Χρήση

Χρεώστες  ασφαλίστρων Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 4.398.401 9.655.827

Επιταγές εισπρακτέες Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 175.843 1.756.161

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 3.458.088 5.785.419

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 297.268 356.665

Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3.133.889 3.014.696

Μεταβατικοί Ενεργητικού Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 446.926 389.868

Χρεώστες διάφοροι Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3.229.303 3.530.075
Σύνολο 15.139.719 24.488.711

Κατηγορία Χρηματοοικονομικών 

Περιουσιακών Στοιχείων "Δάνεια και 

Απαιτήσεις"

Λογαριασμός Ενεργητικού που 

εμφανίζεται

Εταιρία

 
 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία χαρακτηρισμένα “Διαθέσιμα προς πώληση”: 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν χαρακτηριστεί ως διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα: 
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Παρούσα Χρήση

Προηγούμενη 

Χρήση

Χρεόγραφα ασφαλιστικής τοποθέτησης 

διαθέσιμα προς πώληση

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση 1.047.490 791.510
Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 

ελέυθερα

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση 805.645 896.014

Σύνολο 1.853.135 1.687.524

Κατηγορία Χρηματοοικονομικών 

Περιουσιακών Στοιχείων "Διαθέσιμα 

προς πώληση"

Λογαριασμός Ενεργητικού που 

εμφανίζεται

Εταιρία

 
 

Επίπεδα εύλογης αξίας : 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται προσδιορίζεται από τις τρέχουσες χρηματιστηριακές 

τιμές της προσφοράς. Η εύλογη αξία των μη εισηγμένων τίτλων και άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 

περιπτώσεις που η αγορά δεν είναι ενεργή, προσδιορίζεται με τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές 

περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση, την αναφορά στην 

τρέχουσα τιμή συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται, με τις μεθόδους προεξοφλημένων ροών, 

αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης και άλλων μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στην αγορά/ 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται την εύλογη αξία κατηγοριοποιούνται στο τέλος κάθε 

χρήσης σε ένα από τα τρία επίπεδα εύλογης αξίας ανάλογα με το αν η αποτίμηση τους βασίζεται σε 

παρατηρήσιμα ή μη παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς  

 

Επίπεδο – 1 : Χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργές αγορές για χρηματοοικονομικά στοιχεία με ίδια 

χαρακτηριστικά. 

Επίπεδο - 2 : Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα με μεθόδους αποτίμησης όπου όλα τα σημαντικά 

δεδομένα προέρχονται από παρατηρήσιμες τιμές. 

Επίπεδο - 3 : Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα με μεθόδους αποτίμησης όπου όλα τα σημαντικά 

δεδομένα προέρχονται από μη παρατηρήσιμες τιμές. 

 

9.3  Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2014 απασχολούσε εκατόν είκοσι ένα (121) άτομα και κατά την 31.12.2013 

απασχολούσε εκατόν εννέα (119) άτομα. 

 

9.4  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2009, και 

2010 η εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις ποσού 150.000 €. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η εταιρεία 

ελέγχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2238/1994 από τους τακτικούς ελεγκτές της και δεν 

προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Για την χρήση του 2014 η εταιρεία υπάγεται στον 

προαναφερόμενο έλεγχο βάσει του άρθρου 65Α παράγραφος 1 του Ν.4174/2013 ο οποίος είναι σε εξέλιξη, και 

δεν εκτιμάται ότι θα προκύψουν σημαντικές πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. 

 

9.5  Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων 
Δεν υπάρχουν τέτοιας φύσης γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν ουσιωδώς τα μεγέθη της εταιρείας. 

 

9.6  Ταμειακές Ροές 
Οι ταμειακές ροές της εταιρείας για τις υπό παρουσίαση περιόδους έχουν συνταχθεί με την άμεση μέθοδο. 

Η συμφωνία ταμειακών ροών ανά κατηγορία και της μεταβολής των ταμειακών διαθεσίμων απεικονίζεται 

παρακάτω: 

 
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως 38.366.602,79 5.369.251,27

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες 11.983.140,94 12.708.765,30

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες -4.616.415,13 20.288.586,22

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -3.087.899,58 0,00

Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων 4.278.826,23 32.997.351,52
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως 42.645.429,02 38.366.602,79  
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα εξής :  

 
Ταμειακά διαθέσιμα & Ισοδύναμα κατ' είδος Παρούσα Χρήση Παρούσα Χρήση Φύση στοιχείου

Ταμείο 61.164,16 66.264,88 άμεσα ρευστοποιήσιμα

Καταθέσεις όψεως σε € 42.576.559,23 38.293.570,65 άμεσα ρευστοποιήσιμα

Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 7.705,63 6.767,26 άμεσα ρευστοποιήσιμα
Σύνολο 42.645.429,02 38.366.602,79  
 

Κανείς περιορισμός δεν υφίσταται στη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων από την εταιρεία.  
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9.7  Μεταβολές λογιστικών αρχών ή εκτιμήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 

 

Δεν έχουν επέλθει τέτοιες μεταβολές σε ότι αφορά τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί η εταιρεία ή τις εκτιμήσεις 

της διοίκησης σε ότι αφορά τα Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α. σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρήση.  

 

9.8  Ενδεχόμενες απαιτήσεις / υποχρεώσεις  

 
Η έκβαση των υφιστάμενων επίδικων υποθέσεων δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική 

κατάσταση της εταιρείας, διότι είναι στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας οι οποίες κατά 

την άποψη της Διοίκησης και των νομικών συμβούλων καλύπτουν επαρκώς την αντίστοιχη πρόβλεψη. 

 

Η εταιρεία έχει εκδώσει τις παρακάτω Εγγυητικές επιστολές. 

 

  Τράπεζα Ποσό 

Νο Δ132013 Alpha Bank 2.934,70 

Νο 703006-1 Εθνική Τράπεζα 1.147,50 

ΣΥΝΟΛΟ   4.082,20 

 

Οι εγγυητικές επιστολές έχουν εκδοθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για συμμετοχή της εταιρείας σε 

διαγωνισμούς. 

9.9  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης  

 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 3.318.480,00 ΕΥΡΩ για την 

χρήση 2013 το οποίο αντιστοιχεί σε 0,36 € ανά μετοχή. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για την χρήση 2014 να διανεμηθεί το 

συνολικό ποσό ύψους 3.410.660,00 ΕΥΡΩ ως μέρισμα στους μετόχους  (0,37 Ευρώ ανά μετοχή).  

 

 

9.10  Δεσμεύσεις 

 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. 
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9.11  Ασφαλιστική τοποθέτηση 

 

Η Εταιρία έχει δεσμεύσει για ασφαλιστική τοποθέτηση τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία. 

 

Ασφαλιστική Τοποθέτηση 2014 2013

Ακίνητα 12.588.012,39 10.368.789,76

Επενδύσεις 74.647.448,27 81.231.651,88

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 945.550,12 7.189.681,24

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 357.193,08 356.886,72

Λοιπά στοιχεία 4.489.667,71 6.247.395,80

Σύνολο 93.027.871,57 105.394.405,40  
 

 

 

 

 

 

 
ΑΘΗΝΑ,  15/04/2015 

 

 

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ                          

                                                                                                                                  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

               

  

 

             Σ. Στασινόπουλος                                                                     Ι. Λαπατάς   

           Α.Δ.Τ.: Σ 656198                                                             Α.Δ.Τ.: Χ 679172     
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