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 Η. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο « ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ Α.Δ.Γ.Α.» 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ 

Α.Δ.Γ.Α.», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη  ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, 

φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ.  Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο 

θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο 

γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε 

Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςε φηη ζην θνλδχιη ηνπ Δλεξγεηηθνχ «Υξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα σο ηε ιήμε» πεξηιακβάλνληαη νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 29.247.000 πεξίπνπ, ηα νπνία δελ έρνπλ απνηηκεζεί ζχκθσλα κε ην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο PSI (Private Sector Involvement) γηα ηελ απνκείσζε ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αληαιιαγήο ησλ Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Μέζσ ηεο 

αληαιιαγήο ησλ νκνιφγσλ απηψλ ε ηξέρνπζα αμία ηνπο αλέξρεηαη ζε πνζφ επξψ 7.312.000 

πεξίπνπ. Καηά παξέθθιηζε ησλ φζσλ  πξνβιέπνληαη   απφ ηα  Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο , δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε ππνηίκεζεο απηψλ ησλ 
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νκνιφγσλ γηα ηελ πξνθχπηνπζα δηαθνξά πνζνχ επξψ 17.500.000 πεξίπνπ, κε ζπλέπεηα ε αμία 

ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα, λα εκθαλίδνληαη 

ηζφπνζα απμεκέλα. 

 

 

Γλώκε κε Δπηθύιαμε 

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη  ζηελ 

παξάγξαθν „Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε‟, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο 

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ Α.Δ.Γ.Α.» θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ 

νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 
         Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο 

         Λεσθ. Μεζνγείσλ 396, 

         153 41 Αγία Παξαζθεπή 

         ΑΜ ΟΔΛ:  148 

 
Αζήλα, 4 Μαΐνπ  2012 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

Γεκήηξηνο Η. Γεκεηξίνπ 

ΑΜ ΟΔΛ: 22 281 
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                                                                   ΙΙ. ΔΚΘΔΗ 

ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΟΤ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 

“ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ” 

ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

ΣΗ 01εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 

 

 

1. Γεληθά 

πσο είλαη γλσζηφ ε Δηαηξία καο κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 

18/05/2011, απφ ηελ Υξήζε 2011 θαηαξηίδεη ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (Γ.Λ.Π). 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε ηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο γηα ηελ 41
ε
 Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2011, 

πξνζαξκνζκέλεο πιένλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ Γ.Λ.Π. 

2. Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα 

Ζ ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΔΓΑ είλαη αλψλπκε αζθαιηζηηθή εηαηξία θαη αλαιακβάλεη θηλδχλνπο 

θαη θαηά αζθαιίζεσλ Εσήο θαη θαηά αζθαιίζεσλ Γεληθψλ Κιάδσλ. 

Σα αζθαιηζηηθά ηεο πξντφληα δηαηίζεληαη ζηελ Διιάδα. 

Ζ Δηαηξία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ Νφκνπ 2190/1920 θαη ηνπ 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 400/1970 πεξί “Ηδησηηθήο Δπηρείξεζεο Αζθαιίζεσλ” φπσο ηζρχνπλ 

ζήκεξα. Καηά ηελ 31/12/2011 απαζρνινχζε ζηελ Διιάδα 116 ππαιιήινπο. 

3. Αλαζθόπεζε Υξήζεο 2011 

α.  Σα εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα ηεο Υξήζεο αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε 68.547.957,52 ΔΤΡΩ έλαληη 

68.776.097,39 ΔΤΡΩ ηεο πξνεγνχκελεο Υξήζεο ζεκεηψλνληαο νξηαθή κείσζε 0,33%. 

εκεηψλεηαη φηη ζην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο Αγνξάο ε παξαγσγή αζθαιίζηξσλ παξνπζίαζε 

κείσζε άλσ ηνπ 6%. 

β. Σν LOSS RATIO ηνπ Κιάδνπ Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήησλ παξνπζίαζε ην 2011 κείσζε 

6,5% πεξίπνπ ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηεο Υξήζεο ηνπ 2010. πγθεθξηκέλα 

δηακνξθψζεθε ζε 67,11% έλαληη 71,74% ηεο πξνεγνχκελεο Υξήζεο. 

 Παξάιιεια ζε πνιχ ρακειά επίπεδα δηαηεξήζεθε θαη ην LOSS RATIO ησλ ππφινηπσλ 

Γεληθψλ Κιάδσλ πνπ δηακνξθψζεθε ζε 16,09% γηα ηελ Υξήζε 2011 θαη 16,83% γηα ηελ 

Υξήζε 2010.  

 Οη ζεκαληηθέο απηέο εμειίμεηο ζπλέβαιαλ ζηελ ζεακαηηθή βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο καο θαηά 

ηελ ππφινγε Υξήζε . 
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γ.  Σα Σερληθά καο Απνζεκαηηθά δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 Αζθαιίζεσλ Εσήο : 15.238.834,40 

 Αζθαιίζεσλ Αζη. Δπζχλεο Απη/ησλ : 82.590.885,38 

 Αζθαιίζεσλ Λνηπψλ Γεληθψλ Κιάδσλ : 14.822.048,40 

ΤΝΟΛΟ : 112.651.768,18 

 Σα αληίζηνηρα απνζεκαηηθά ηεο Υξήζεο 2010 είραλ αλέιζεη ζπλνιηθά ζε 104.502.645,70 

ΔΤΡΩ. 

 Παξαηεξήζεθε δειαδή αχμεζε ησλ Σερληθψλ Απνζεκαηηθψλ καο θαηά 7,8%, παξά ην γεγνλφο 

φηη ε παξαγσγή αζθαιίζηξσλ παξέκεηλε ζρεδφλ ζηάζηκε. 

 Δηδηθφηεξα ζηνλ Κιάδν Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήησλ ε ζπλνιηθή απνζεκαηνπνίεζε 

δηακνξθψζεθε ζην 207% πεξίπνπ ησλ εγγεγξακκέλσλ αζθαιίζηξσλ. 

δ.  Οη ζπλνιηθέο καο επελδχζεηο απμήζεθαλ ην 2011 θαηά 15.598.940,63 ΔΤΡΩ (πνζνζηφ:  

15,66%) θαη δηακνξθψζεθαλ σο εμήο : 

 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα : 9.439.000,00 

 Γηάθνξεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Δπελδχζεηο : 104.985.550,95 

 πκκεηνρέο : 702.637,98 

 Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ : 107.850,84 

ΤΝΟΛΟ : 115.235.039,77 

 Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαηαη θαλέλα βάξνο, πιελ απηψλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε 

αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε. 

ε.  Σα ζπλνιηθά κηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο αλήιζαλ ην 2011 ζε 17.171.752,03 ΔΤΡΩ έλαληη 

13.851.193,48 ΔΤΡΩ ηεο Υξήζεο 2010, επμεκέλα δειαδή θαηά 3.320.558,55 ΔΤΡΩ θαη ζε 

πνζνζηφ 24% πεξίπνπ.     

4. Μέιε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Απφ ηελ Δθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ καο ηεο 30/09/2011 εμειέγε σο Δθηειεζηηθφ 

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν θ. Διεπζέξηνο Μπαραξφπνπινο ηνπ Πάηξνθινπ. 

 

Μεηά ηελ εθινγή απηή ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη σο αθνινχζσο : 

ΠΡΟΔΓΡΟ : αξάληνο ηαζηλφπνπινο ηνπ Μηραήι 

  

Α΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ : Frank Grund ηνπ Jacob 

  

Β΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ : Βαζίιεηνο Κνπξηέζεο ηνπ Αξηεκίνπ 

  

ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 

: Ησάλλεο Λαπαηάο ηνπ Παλαγηψηε 
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ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΜΔΛΟ : Διεπζέξηνο Μπαραξφπνπινο ηνπ Πάηξνθινπ 

  

ΜΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΑ 

ΜΔΛΖ 

: ηέξγηνο Θενδσξφπνπινο ηνπ Παλαγηψηε 

  

   Γεψξγηνο Καιακσηνπζάθεο ηνπ Ησάλλε 

  

   Λεσλίδαο - Αλδξέαο Μπαιηαηδήο ηνπ Γεσξγίνπ 

  

   Γεκήηξηνο – ππξίδσλ Παξαζθεπάο ηνπ Ζιία 

  

   ηπιηαλφο αξξήο ηνπ Γεσξγίνπ 

  

   ηακάηηνο χκπνπξαο ηνπ Νηθνιάνπ  

εκεηψλεηαη φηη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο θαη ιήγεη κε ηελ 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

5. Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κηλδύλσλ 

Ζ Γηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ γηα ηελ ππφινγε Υξήζε έγηλε απνηειεζκαηηθά 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηελ αλάινγε ππνζηήξημε επηκέξνπο επηηξνπψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο 

Δηαηξίαο. 

6. Διεγθηέο 

Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Διεγθηηθή Δηαηξία  

 “BAKER TILLY HELLAS Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο - χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ.”, (Λεσθ. 

Μεζνγείσλ 396 153 41 Αγ. Παξαζθεπή Α.Μ./ΟΔΛ: 148). 

Απφ ηελ ίδηα εηαηξία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη εθηελέζηαηνο θνξνινγηθφο έιεγρνο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηξνπνπνηεκέλε παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ “ΚΩΓΗΚΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ” (Νφκνο 2238/94) θαη ηελ ΠΟΛ 1159/2011 (ΦΔΚ 

1657/26.07.2011). 

 

7. Απνηειέζκαηα 

πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα κε ηίηιν “Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ” ηα 

θαζαξά πξν θφξσλ θέξδε αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 13.927.704,69 ΔΤΡΩ έλαληη 9.079.377,70 ΔΤΡΩ 

ηεο πξνεγνχκελεο Υξήζεο, ζεκεηψλνληαο έηζη ζεακαηηθή αχμεζε 4.848.326,99 ΔΤΡΩ θαη ζε 

πνζνζηφ 53,4%.    

8. Γηάζεζε Κεξδώλ 

Μεηά ηηο ζρεηηθέο θνξνινγηθέο αλακνξθψζεηο θαη ηελ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θφξσλ 

απέκεηλαλ πξνο δηάζεζε θαζαξά θέξδε χςνπο 10.430.500,95 ΔΤΡΩ. 

Δθ ησλ θεξδψλ απηψλ πνζφ 2.132.564,55 ΔΤΡΩ κεηαθέξζεθε ζην Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 

(ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Καηαζηαηηθνχ καο) θαη ην ππφινηπν πνζφ 

χςνπο 8.297.936,40 ΔΤΡΩ κεηαθέξζεθαλ ζηνλ ινγαξηαζκφ “ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΔΡΓΩΝ ΔΗ ΝΔΟΝ” 
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ψζηε λα ζπκςεθηζζεί θαηά ηελ επφκελε Υξήζε κε ηηο δεκίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

αληαιιαγή ησλ Διιεληθψλ Οκνιφγσλ (PSI). 

9. Ιδηα Κεθάιαηα 

Σα ζπλνιηθά ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ηεο 31/12/2011 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο : 

 Μεηνρηθφ Κεθάιαην : 27.654.000,00 

 Λνηπά ηνηρεία Καζαξήο Θέζεο : 18.304.733,84 

ΤΝΟΛΟ : 45.958.733,84 

Σα αληίζηνηρα ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ηεο 31/12/2010 αλήξρνλην ζε 36.173.492,89 ΔΤΡΩ. Απμήζεθαλ 

ζπλεπψο θαηά 9.785.240,95 ΔΤΡΩ θαη ζε πνζνζηφ 27,05%.   

10. Πξννπηηθέο 

Σν 2012 εκθαλίδεηαη λα είλαη κία εμαηξεηηθά δχζθνιε ρξνληά. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη ε 

αβεβαηφηεηα, αλαζθάιεηα πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν. αλ αζθαιηζηηθή εηαηξία 

πειάηεο καο είλαη ν κέζνο άλζξσπνο, ζπλεπψο επεξεάδεηαη άκεζα ε πειαηεία καο. 

Ζ αγνξά ήδε δείρλεη κία ζνβαξή κείσζε παξαγσγήο, δηφηη ιφγσ κεηψζεσο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ πεξηνξίδνληαη θαη νη δαπάλεο ηνπο. Δίηε κε ηελ κνξθή: έρνπκε 2 απηνθίλεηα θξαηάκε 

ην έλα ή έρνπκε κία επηρείξεζε δελ πάεη θαιά ηελ θιείζακε, άξα παχνπλ νη αζθάιεηεο πνπ ηελ 

αθνξνχλ, είηε αθπξψλσ ην ζπκβφιαην δσήο κνπ γηαηί ρξεηάδνκαη ηα ρξήκαηα γηα λα δήζσ ζήκεξα. 

Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηνπ 2012 είλαη νη δεκηέο, νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ 

 ην ιεγφκελν PSI, δειαδή απφ ηελ απνκείσζε ησλ Διιεληθψλ νκνιφγσλ πνπ φιεο νη  

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο έρνπλ επελδχζεη. 

Σξίηνο παξάγνληαο είλαη ε κή θεξεγγπφηεηα νξηζκέλσλ ζπλεξγαηψλ, φπνπ ε πάγηα ζπληεξεηηθή 

πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο κε ηνπο κεραληζκνχο πνπ έρεη θαζηδξχζεη, παχεη απηνκάησο ηελ ζπλεξγαζία 

καδί ηνπο. 

 ια απηά νδεγνχλ ζε κία πνιιή πξνζεθηηθή θαη ζπληεξεηηθή πνξεία κέζα ζην 2012, ε νπνία 

αθελφο κελ έρεη ηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο λέαο θαη πγηνχο παξαγσγήο, ψζηε λα κεησζεί ε θαηά 

ην δπλαηφλ απψιεηα ησλ εξγαζηψλ ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο, ρσξίο φκσο λα παχνπλ νη 

απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ηεο πγείαο ησλ ζπλεξγαηψλ καο θαη αθεηέξνπ ηελ κείσζε  ησλ γεληθψλ 

εμφδσλ ηεο εηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αθφκα θαη απηνχ θαζ‟ εαπηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Δθφζνλ φια απηά εμειηρζνχλ, έηζη φπσο έρνπλ ζρεδηαζζεί πηζηεχνπκε φηη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα 

είλαη επλντθφ γηα ηελ εηαηξία καο. Πξέπεη δε λα ζεκεηψζνπκε ηελ πνιιή ζνβαξή αλαδηνξγάλσζε 

ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξίαο, ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ηκεκάησλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ 

ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη φια ηα αλσηέξσ κε κεγάιε 

πξνζνρή ζην θφζηνο ηνπο. 

Θεσξνχκε ζπλεπψο φηη ην 2012, κία εμαηξεηηθά δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ Διιάδα, ζα είλαη κία 

ρξνληά ε νπνία ηειηθψο γηα ηελ εηαηξία καο ζα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

11. πλεκκέλνη αλαιπηηθνί νηθνλνκηθνί πίλαθεο 

α)  Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ν Ηζνινγηζκφο καο ηεο 31/12/2011. 

β)  Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ πνπ εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο Υξήζεο 2011. 
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γ)  Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ πνπ εκθαλίδεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο γηα ηηο Υξήζεηο 2011 θαη 2010. 

δ)  Πίλαθαο Μεηαβνιήο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πνπ απεηθνλίδεη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ην 

2011 ζηα Ηδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο.  

Καηφπηλ φισλ απηψλ παξαθαιείηαη ε Γεληθή πλέιεπζε λα εγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Υξήζεο 2011. 

Παξαθαιείηαη επίζεο λα απαιιάμεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηνπο Διεγθηέο απφ θάζε επζχλε 

γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο Υξήζεο 2011. 

Αζήλα, 26 Απξηιίνπ 2012 

 

            Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                       Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ   

 

 

 

                          

 

         . ΣΑΗΝΟΠΟΤΛΟ                                                           Η. ΛΑΠΑΣΑ                                  

           ΑΓΣ    656198                                                                    ΑΓΣ  Υ 679172       
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Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2011 

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

 
Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο  

 
Ζ  Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο  ηελ 31.12.2011 θαζψο θαη ε ζπγθξίζηκε ηελ 31.12.2010 έρεη σο εμήο: 

 
Σημειώζειρ 31.12.2011 31.12.2010

Δλεξγεηηθό

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 9.1 9.439.000,00 9.358.987,65

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γηαθξαηνχκελα σο ηελ ιήμε 9.2 102.843.355,26 86.073.763,40

Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ δσήο πνπ θέξνπλ ηνλ 

επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT LINKED)
9.3

107.850,84 188.164,28

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 9.4 1.542.855,22 2.554.396,83

Λνηπέο ζπκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 9.5 702.637,98 702.637,98

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 9.6
599.340,47 758.149,00

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 9.7 9.287.141,11 9.203.598,51

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9.8 5.513.310,77 5.571.277,00

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 9.9 547.123,39 603.404,06

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 9.10 23.800.651,95 31.430.240,96

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο 9.11 4.904.776,40 6.957.571,69

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 9.12 6.482.166,18 5.963.220,39

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9.13 9.625.439,74 3.384.848,54

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 175.395.649,31 162.750.260,29

Ίδηα Κεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 9.14 27.654.000,00 27.654.000,00

Υπέξ ην Άξηην - 971,47 971,47

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 9.15 (450.890,46) 13.450,99 

Λνηπά απνζεκαηηθά 9.16 10.503.370,22 8.620.043,77 

Κέξδε/ (δεκηέο) εηο λένλ 9.17 8.251.282,61 (114.973,34)

ύλνιν Ιδίσλ θεθαιαίσλ 45.958.733,84 36.173.492,89

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο

Μαζεκαηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιεηψλ δσήο 9.18 15.130.983,56 16.722.067,36

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο εθθξεκψλ δεκηψλ 9.19 75.328.440,79 65.461.294,51

Με δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 9.20 21.074.521,56 20.503.173,18

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιηδνκέλσλ δσήο πνπ νη αζθαιηδφκελνη 

θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT LINKED)
9.21

107.850,84 188.164,28

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 9.22 1.009.971,43 1.627.946,37

ύλνιν Αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ 112.651.768,18 104.502.645,70

Τπνρξεώζεηο

Φξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 9.23 142.120,52 245.620,00

Υπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηέο πξάθηνξεο θαη ζπλεξγάηεο πσιήζεσλ 9.24
7.548.900,46 12.159.426,62

Υπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο 9.25 975.461,07 2.598.038,42

Φφξνη εηζνδήκαηνο 9.26 3.052.509,01 2.831.948,61

Πξνβιέςεηο 9.27 977.754,43 1.131.630,66

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 9.28 4.088.401,80 3.107.457,39

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 16.785.147,29 22.074.121,70

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 175.395.649,31 162.750.260,29  
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Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2011 

Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 

 
Ζ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ γηα ηε ρξήζε 01.01 - 31.12.2011 θαζψο θαη ηε ζπγθξίζηκε ρξήζε 01.01. – 

31.12.2010 έρεη σο εμήο: 

 

 

Σημειώζειρ 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010

Αζθάιηζηξα 9.29 68.547.957,52 68.776.097,39

Μείνλ: Αληαζθάιηζηξα 9.30 5.799.430,39 6.729.363,02

Καζαξά δεδνπιεπκέλα Αζθάιηζηξα 62.748.527,13 62.046.734,37

Μείνλ: Γεδνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο θαη έμνδα παξαγσγήο 9.31 19.058.530,83 20.144.790,89

Μείνλ: Αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο - Ιδία θξάηεζε 9.32 31.118.218,65 32.421.355,60

Μείνλ: Μεηαβνιή καζεκαηηθψλ θαη ινηπψλ πξνβιέςεσλ - Ιδία 

θξάηεζε 
9.33

-592.140,05 32.961,55

Έζνδα επελδχζεσλ 9.34 4.895.648,22 4.200.179,90

Κέξδε /(Εεκίεο) απφ πψιεζε/ απνηίκεζε επελδχζεσλ 9.35 887.813,89 203.387,25

Λνηπά έζνδα 9.36 1.306.463,48 1.002.420,59

Έμνδα Γηνίθεζεο 9.37 2.133.526,84 2.953.878,97

Έμνδα Γηάζεζεο 9.38 1.514.161,67 1.835.754,74

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9.39 122.830,00 130.837,60

Λνηπά έμνδα 9.40 779.992,31 853.765,06

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 13.927.704,69 9.079.377,70

Φφξνη 9.41 3.032.862,29 2.775.132,11

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο 10.894.842,40 6.304.245,59

Καηάζηαζη Λοιπών Σςνολικών Εζόδων Σημειώζειρ 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010

Απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ δηαζεζίκνπ πξνο πψιεζε (631.841,45) (267.951,16)
Απνηίκεζε αθηλήησλ 167.500,00 0,00
Κέξδε / δεκηέο απφ πψιεζε/απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ 0,00 (169.392,67)
ύλνιν Λνηπώλ πλνιηθώλ Δζόδσλ (464.341,45) (437.343,83)
ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ 10.430.500,95 5.866.901,76  
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Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2011 

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 
Ζ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ  γηα ηε ρξήζε 01.01 - 31.12.2011 θαζψο θαη ε ζπγθξίζηκε ρξήζε 01.01. – 

31.12.2010 έρεη σο εμήο: 

 
01.01. - 31.12.2011 01.01. - 31.12.2010

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξαγκέλα αθαζάξηζηα εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα θαη 

δηθαηψκαηα ζπκβνιαίσλ 83.191.009,57 72.815.242,78

Πιεξσκέο αληαζθαιίζηξσλ (5.873.557,42) (5.775.017,26)

Πιεξσκέο αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ (23.848.350,80) (24.472.018,67)

Δίζπξαμε απφ αληαζθαιηζηέο γηα δεκηέο 2.098.112,95 1.928.048,45 

Πιεξσκέο εμφδσλ πξφζθηεζεο (Πξνκήζεηεο θαη ινηπά) (16.174.871,21) (15.441.684,05)

Δηζπξαγκέλεο πξνκήζεηεο απφ αληαζθαιηζηέο 834.934,36 882.931,65 

Πιεξσκέο θφξσλ θαη ηειψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαη 

ππνρξεσηηθψλ εηζθνξψλ
(9.816.248,21) (9.801.039,27)

Γηάθνξα έμνδα/έζνδα θαη ινηπά ζηνηρεία πιεξσκέλα/εηζπξαγκέλα
(7.789.047,27) (8.982.524,23)

Δηζπξαρζέληα κεξίζκαηα, ηφθνη θαη ελνίθηα απφ πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ δηαηίζεληαη ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε
3.868.305,28 2.360.809,59 

Πιεξσκέο (θαζαξφ πνζφ) γηα αγνξά ζηνηρείσλ πνπ δηαηίζεληαη ζε 

αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε
(22.870.000,00) (13.475.678,77)

Δηζπξάμεηο (θαζαξφ πνζφ απφ πψιεζε ζηνηρείσλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε
5.907.131,50 3.069.231,66 

Πιεξσκέο θφξνπ εηζνδήκαηνο (2.829.784,51) (1.477.409,99)

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

6.697.634,24 1.630.891,89

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Πιεξσκέο γηα απφθηεζε ελζψκαησλ παγίσλ θαη άυιψλ ζηνηρείσλ
(159.944,27) (203.758,43)

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ θαη άζισλ ζηνηρείσλ
0,00 70.000,00 

Πιεξσκέο γηα απφθηεζε ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπγγελψλ 

επηρεηξήζεσλ
0,00 (393.300,00)

Λνηπέο Δηζπξάμεηο/Πιεξσκέο 346.900,72 (818.680,14)

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
186.956,45 (1.345.738,57)

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο/Πιεξσκέο απφ αχμεζε/κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00 0,00

Δηζπξάμεηο απφ ιεθζέληα δάλεηα 0,00 0,00

Πιεξσκέο γηα δάλεηα θαη ηφθνπο 0,00 0,00

Πιεξσκέο γηα κηζζψκαηα ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 0,00 0,00

Πιεξσκέο κεξηζκάησλ (643.999,49) (496.905,98)

ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
(643.999,49) (496.905,98)

Καζαξή αύμεζε/κείσζε ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 6.240.591,20 -211.752,66

Σακεηαθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεσο 3.384.848,54 3.596.601,20

Σακεηαθά δηαζέζηκα ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο 9.625.439,74 3.384.848,54  
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Πίλαθαο Μεηαβνιήο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 
Ο Πίλαθαο κεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έρεη σο εμήο: 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Τπεξ ην 

άξηην

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

ζε λέν
ΤΝΟΛΟ

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 20.010.000 971 3.392.402 7.844.009 (394.448) 30.852.935

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 2009 (267.951) (169.392,59) 6.304.246 5.866.902

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο 2009 (533.600) (533.600)

Αχμεζε/Μείσζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 7.644.000 (3.111.000) (4.540.644) 0 (7.644)

Μεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ 5.486.071 (5.491.171) (5.100)

Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ 0

πλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Κέξδνο 7.644.000 0 (3.378.951) 776.034 279.475 5.320.558
Τπόινηπα θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 27.654.000 971 13.451 8.620.044 (114.973) 36.173.493

Μεηαβνιή Ιδίσλ Κεθαιαίσλ

 
 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Τπεξ ην 

άξηην

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

ζε λέν
ΤΝΟΛΟ

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 27.654.000 971 13.451 8.620.044 (114.973) 36.173.493

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 2010 (464.341) 10.894.842 10.430.501

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο 2010 (645.260) (645.260)

Αχμεζε/Μείσζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 0

Μεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ 1.883.326 (1.883.326) 0

Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ 0

πλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Κέξδνο 0 0 (464.341) 1.883.326 8.366.256 9.785.241
Τπόινηπα θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 27.654.000 971 (450.890) 10.503.370 8.251.283 45.958.734

Μεηαβνιή Ιδίσλ Κεθαιαίσλ

 
 

 

 
IV. ΓΔΝΙΚΑ  

 
  Ζ εηαηξεία «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» (ζην εμήο σο «ε 

εηαηξεία») παξνπζηάδεη ηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο καδί κε ηηο ζεκεηψζεηο επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν απηψλ γηα ηελ ρξήζε 2011 (01.01.11-31.12.11)  

 

Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην1970 ζηελ Διιάδα θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μεζνγείσλ 71 & 

Ήιηδνο 36. Ζ εηαηξεία έρεη αξηζκφ κεηξψνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 12829/05/Β/86/009 θαη ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 θαη ηνπ Ν. 400/1970. 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ζε 99 έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαρψξεζεο ζην νηθείν Μεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξηψλ ηεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ παξνρή άδεηαο ζχζηαζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο.  

 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε επξψ (€). ια ηα πνζά εκθαλίδνληαη ρσξίο ζηξνγγπινπνίεζε, 

εθηφο θαη αλ αλαθέξεηαη θάπνπ δηαθνξεηηθά.  

 

θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη : ε δηελέξγεηα αζθαιίζεσλ ζηελ εκεδαπή θαη ηελ αιινδαπή ζηνπο θιάδνπο δσήο , 

θεθαιαηνπνηήζεσο, ππξφο, κεηαθνξψλ, (δηα μεξάο, ζαιάζζεο, θαη αέξνο), απηνθηλήησλ, αηπρεκάησλ ελ γέλεη, 

θινπήο, αζηηθήο επζχλεο πάζεο θχζεσο, ζξαχζεσο κεραλψλ θαη θξπζηάιισλ, νδηθήο βνήζεηαο, λνκηθήο 

πξνζηαζίαο, πηζηψζεσλ, εγγπήζεσλ θαη ελ γέλεη ζπλαθψλ άιισλ αζθαιίζεσλ κε ηνπο αλσηέξνπο θιάδνπο, σο 

θαη φισλ ησλ άιισλ αζθαιίζεσλ ησλ θιάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζην λφκν 400/1970 φπσο 

απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα θαηφπηλ εηδηθήο άδεηαο ηνπ αξκνδίνπ πξνο ηνχην ππνπξγνχ εθφζνλ 

ηνχην πξνβιέπεηαη εθ ηνπ λφκνπ. β) ε αζθάιηζεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέσο δηα πάζεο θχζεσο κεηαθνξάο 

πξνζψπσλ ή αληηθεηκέλσλ, ε αζθάιηζεο λαχισλ ή κηζζσκάησλ, θαζψο θαη νη επαθφινπζεο πξφζζεηεο δεκηέο πνπ 

είλαη ζπλέπεηα αηπρήκαηνο γ) ε αληαζθάιηζεο παληφο θιάδνπ εθ ησλ αλσηέξσ αζθαιίζεσλ ζηελ εκεδαπή θαη 

ηελ αιινδαπή σο θαη ε εθρψξεζε αληαζθαιίζεσλ δ) ε αληηπξνζψπεπζε, ε πξαθηφξεπζε, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα 

θαη ε δηεμαγσγή εθθαζαξίζεσο αζθαιηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ αζθαιηζηηθψλ ή 

αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη κεζηηψλ ηνπ Αγγιηθνχ Λινπδ, αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ θαη ε θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ζπκκεηνρή ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ή εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ 

παξεκθεξείο κε ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 Ν.Γ 44/1970 θαη ε) ε θαηφπηλ 

απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηελέξγεηα  αζθαιίζεσλ θιάδσλ πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ θαη πίζηεσο 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζηα επηηξεπφκελα απφ λφκν φξηα, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη  είηε θαηά ηελ νξηδφκελε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 ή 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο είηε δηα 

ηξνπνπνηήζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ απηνχ άξζξνπ. 
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Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

αξάληνο ηαζηλφπνπινο   Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Frank Grund A Αληηπξφεδξνο  

Βαζίιεην Κνπξηέζεο  Β Αληηπξφεδξνο  

Ησάλλεο Λαπαηάο  Γηεπζχλσλ χκβνπινο & Γεληθφο Γηεπζπληήο 

Γεψξγηνο Καιακσηνπζάθεο    Μέινο Γ. 

Λεσλίδαο – Αλδξέαο Μπαιηαηδεο  Μέινο Γ. 

ηέξγηνο Θενδσξφπνπινο  Μέινο Γ. 

Γεκήηξηνο – ππξίδσλ Παξαζθεπάο Μέινο Γ. 

ηακάηηνο χκπνπξαο  Μέινο Γ. 

ηπιηαλφο αξξήο  Μέινο Γ. 

Mπαραξφπνπινο Διεπζέξηνο  Μέινο Γ. 

 

 

 

Σαθηηθνί Διεγθηέο  
 

Ζ εηαηξεία ειέγρεηαη απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο - Λνγηζηέο. Σνλ έιεγρν γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2011 βάζεη ησλ 

Δζληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, δηελήξγεζε ν Οξθσηφο Διεγθηήο - Λνγηζηήο θ. Γεκήηξηνο Γεκεηξίνπ 

(ΑΜ..Ο.Δ.Λ. 22281) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο «BAKER TILLY HELLA Α.Δ». 

 

Δπνπηεύνπζα αξρή 
 

Ζ εηαηξεία ππάγεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεχζπλζεο Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο (Γ.Δ.Η.Α), ε νπνία επηηεξεί ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ 400/1970 θαη ηνπ Ν. 2190/1920. Δπίζεο κε δηθέο ηεο απνθάζεηο πξνζδηνξίδεη 

ηελ θαλνληζηηθή ιεηηνπξγία ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ (33/13318-11-2008). Ζ εηαηξεία πιεξνί ηνπο φξνπο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο ησλ απνζεκάησλ ηεο γηα ηε ρξήζε 2011 ζχκθσλα κε ηελ 

Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο. 

 

 
V. ΒΑΗ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηε 31ε Γεθεκβξίνπ 

2011 ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα πξψηε θνξά. Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απηέο νη νπνίεο 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ηελ 26/04/2012. 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηξφπν ψζηε λα 

δίλνπλ κηα αθξηβή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ηεο ξνψλ.  

 

Ωο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο είλαη ππεχζπλε λα: 

 

επηιέγεη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.) θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαη λα ηηο εθαξκφδεη πάγηα. 

επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο ινγηζηηθέο αξρέο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο, ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο, φπνπ θάπνην ζέκα 

δελ θαιχπηεηαη απφ θάπνην πξφηππν ή δηεξκελεία, θαη λα ηηο εθαξκφδεη πάγηα. Γηελεξγεί ινγηθέο εθηηκήζεηο φπνπ 

απαηηείηαη, θαη ζπληάζζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

πκκόξθσζε κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα (Γ.Λ.Π.) θαη ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) 

 

Οη ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2011 (01.01.11 - 31.12.11) έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηα πηνζεηεζέληα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

«Γ.Π.Υ.Α» (International Financial Reporting Standards «IFRS») πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην ησλ 
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Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Accounting Standards Board «IASB») θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο 

δηεξκελείεο πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(International Financial Reporting Interpretations Committee, «IFRIC») θαη ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. 

 

Μεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο – αξρέο 

 

Γελ έρνπλ γίλεη κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο  θαζψο δελ ππήξραλ νπζηψδεηο ιφγνη πνπ λα επηβάιινπλ 

ηέηνηεο κεηαβνιέο. 

 

πγθξηηηθή Πιεξνθόξεζε  

 

Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ παξνχζα ρξήζε πεξηιακβάλνπλ επίζεο ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε ε 

νπνία είλαη : 

- Γηα ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ε  31/12/2010 

- Γηα ηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ (01/01/2010 – 31/12/2010) 

- Γηα ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ (01/01/2010 – 31/12/2010) 

- Γηα ηελ θαηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ε 31/12/2010 (1/1/2010 – 31/12/2010) 

  

Αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

. 
 
VI.  ΒΑΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΑΡΥΔ 

 
6.1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π.  
Γήισζε 

Ζ εηαηξία ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα δειψλεη φηη απηέο είλαη νη πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κε Γ.Λ.Π. 

Ηκεξνκελία κεηάβαζεο 

Ζ Ζκεξνκελία Μεηάβαζεο πνπ ζπληάρζεθε ν Ηζνινγηζκφο αλνίγκαηνο κε Γ.Λ.Π. είλαη ε 01.01.2010. 

Ηκεξνκελία Αλαθνξάο 

Ζ Ζκεξνκελία Αλαθνξάο ησλ πξψησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε Γ.Λ.Π. είλαη ε 31.12.2011, θαη ε πεξίνδνο 

αλαθνξάο θαιχπηεη ην δηάζηεκα απφ 01.01.2011, κέρξη 31.12.2011. 

πγθξίζηκε πεξίνδνο 

Ζ ζπγθξίζηκε πεξίνδνο πνπ εκθαλίδεηαη  γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο, ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ είλαη ε 01.01.2010 – 31.12.2010. 

Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο 

Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο, είλαη απηέο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, 

εθηφο απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ ξεηά πην θάησ αλαθέξνληαη: 

Δθηηκήζεηο 

Οη εθηηκήζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο, έγηλαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ήηαλ γλσζηά απηήλ 

ηελ εκεξνκελία 

 
6.2 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  

 

Μία Δλζψκαηε Αθηλεηνπνίεζε ή πξνζζήθε ηεο, αξρηθά αλαγλσξίδεηαη ζην θφζηνο ηεο. Σν θφζηνο κίαο 

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνίεζεο πξνθχπηεη απφ:  

α)  ην αξρηθφ θφζηνο θαη ηπρφλ , β) θφζηε βειηίσζεο, γ) θφζηε αληηθαηάζηαζεο δ) θφζηε ζπληήξεζεο ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο. 

Σν Αξρηθφ Κφζηνο κίαο Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη: α) ην ζπλνιηθφ θαζαξφ θφζηνο απφθηεζεο , 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ηηκνινγηαθή αμία β) ηα θφζηε κεηαθνξάο θαη ζπλαξκνιφγεζεο κέρξη λα γίλεη 

ιεηηνπξγηθή γ) ηπρφλ θεθαιαηνπνηεκέλν θφζηνο δαλεηζκνχ, δ) εθηηκνχκελα θφζηε απνζπλαξκνιφγεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο θαζψο θαη δ) εηδηθά θφζηε ζπληήξεζεο φηαλ απηά απμάλνπλ ηα κειινληηθά νθέιε πνπ 

αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία. 

Δπηκεηξψληαη, κεηά ηελ αξρηθή απφθηεζε, ζην θφζηνο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη πξνβιέςεηο απνκείσζεο 

νη παξαθάησ θαηεγνξίεο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ :  
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- Μεηαθνξηθά κέζα 

- Έπηπια θαη ην ινηπφ εμνπιηζκφ 

- Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο θαη Λνγηζκηθά 

 

Δπηκεηξνχληαη κεηά ηελ αξρηθή απφθηεζε, ζε αμίεο αλαπξνζαξκνγήο νη εμήο θαηεγνξίεο ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ : 

- Οηθφπεδα  

- Κηίξηα  

Γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ αμηψλ αθνινπζείηαη ε κέζνδνο ηνπ ζπκςεθηζκνχ ησλ 

απνζβέζεσλ. 

Ζ εηαηξεία αθνινπζεί ηελ επζεία κέζνδν απφζβεζεο  

Οη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ : 

 

- Γηα ηα θηίξηα: απφ 40 έσο 50 έηε 

- Γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα : απφ 3 έσο 7 έηε  

- Γηα ηα Έπηπια θαη ην ινηπφ εμνπιηζκφ: απφ 8 έσο 10 έηε 

- Γηα ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη Λνγηζκηθά: απφ 3έσο 5έηε 

 

Οη ζπληειεζηέο απφζβεζεο ησλ αλά θαηεγνξία  ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:  

 

- Γηα ηα θηίξηα: απφ 2,5% έσο 2%  

- Γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα : απφ 14%  έσο 33%  

- Γηα ηα Έπηπια θαη ην ινηπφ εμνπιηζκφ: απφ 10% έσο 12%  

- Γηα ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη Λνγηζκηθά: απφ 20 % έσο 33% 

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε θαηά ηηο 

εκεξνκελίεο αλαθνξάο.  

ηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξά 

(απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζη‟ απνηειέζκαηα.  

 

6.3 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 
 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα ραξαθηεξίδνληαη φζα αθίλεηα θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ άληιεζε εζφδσλ απφ ελνίθηα ή 

γηα θεθαιαηνπρηθνχο ζθνπνχο ή θαη ηα δχν. 

Αξρηθά κία επέλδπζε ζε αθίλεην θαηαρσξείηαη ζην θφζηνο ηεο ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη κε ηα θφζηε ζπλαιιαγήο. 

Σα επελδπηηθά αθίλεηα ζε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε, απνηηκνχληαη ζηελ Δχινγε Αμία ηνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο  

ηεο εχινγεο αμία ηνπο γίλεηαη απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή 

επάξθεηα γη απηφ. 

Οη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ, κεηαθέξνληαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα εθηφο θαη αλ 

αλαζηξέθνπλ πξνεγνχκελε επίδξαζε πνπ έρεη ινγηζηεί ζηελ θαζαξή ζέζε νπφηε θαη ινγίδνληαη ζηελ θαζαξή 

ζέζε. 

Μεηαθνξέο απφ θαη πξνο ηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα γίλνληαη φηαλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηε ρξήζε 

ηνπ παγίνπ. Γηα ηε κεηαθνξά απφ ηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα  πνπ παξνπζηάδνληαη ζε εχινγε 

αμία θαη ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελν αθίλεην ή απφζεκα σο ηεθκαξηφ θφζηνο ηνπ αθηλήηνπ 

γηα κεηαγελέζηεξε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ιακβάλεηαη ε εχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

κεηαβνιήο ηεο ρξήζεο ηνπ. Κέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφζπξζε ή δηάζεζε ηεο επέλδπζεο ζε 

αθίλεηα ζα πξνζδηνξίδνληαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ θαζαξνχ πξντφληνο δηάζεζεο θαη ηεο  ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ζα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ δηάζεζεο   

 

6.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
 

Σα  Άπια ηνηρεία θαηαρσξνχληαη αλ πηζαλνινγείηαη φηη νη σθέιεηεο ηνπο ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία θαη αλ 

κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα.  

Σα θφζηε ηεο θάζεο έξεπλαο γηα ηα εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα άπια ζηνηρεία, κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο, φηαλ δεκηνπξγνχληαη. 

Σα θφζηε γηα ηε θάζε αλάπηπμεο ησλ εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελσλ άπισλ ζηνηρείσλ θεθαιαηνπνηνχληαη  φηαλ 

ππάξρεη: α) ηερληθή δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπο β) πξφζεζε νινθιήξσζεο ηνπο γ) ηθαλφηεηα ρξήζεο ή 

πψιεζεο ηνπο δ) πφξνη νινθιήξσζεο ηνπο ε) ηθαλφηεηα αμηφπηζηεο απνηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη ζη) 

εθηίκεζε φηη ηα Άπια ηνηρεία ζα θέξνπλ νθέιε,  κε βάζε ηελ χπαξμε αγνξάο ή ηελ εζσηεξηθή ρξεζηκνπνίεζε. 
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Σα άπια ζηνηρεία αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο ηνπο. Σν θφζηνο ελφο Άπινπ ηνηρείνπ πνπ αγνξάδεηαη 

είλαη: α) ε θαζαξή ηηκνινγηαθή αμία πιένλ δαζκψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ β) ηα άκεζα θφζηε πνπ έγηλαλ γηα 

λα αξρίζεη ε ρξήζε ηνπ. Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζην θφζηνο  ηνπο. 

Οη απνζβέζεηο θαη νη πξνβιέςεηο ή νη αλαζηξνθέο ηνπο γηα ηα άπια ζηνηρεία  επηδξνχλ άκεζα ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο. 

ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ηα 

έμνδα πξφζθηεζεο επνκέλσλ ρξήζεσλ. 

i) Έμνδα πξφζθηεζεο επνκέλσλ ρξήζεσλ 

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

αλαινγνχλ ζηηο επφκελεο ρξήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Δλεξγεηηθνχ «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

» θαη θαηαλέκνληαη ζηηο ρξήζεηο αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαζψο πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ηνπο σο άπια ζηνηρεία. 

ii)Λνγηζκηθφ:  

Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο. Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή 

επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, 

αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη πξνζηίζεληαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. Σα ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ επζεία  

κέζνδν απφζβεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 8 

έηε. 

Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Ζ εηαηξεία δελ δηαζέηεη άπια ζηνηρεία κε αφξηζηε δηάξθεηα δσήο.  

 

6.5 Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ 

ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ. 

Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Κέξδνο ή δεκία επί δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα 

ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, εθηφο απφ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο θαη ζπλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκίεο, έσο φηνπ 

παχζεη ε αλαγλψξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζσξεπηηθφ 

θέξδνο ή ε ζσξεπηηθή δεκία πνπ είρε πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ζα αλαθαηαηαρζεί 

απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα σο πξνζαξκνγή απφ αλαθαηάηαμε. Οη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

Δηδηθά, ε απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα 

απνηηκψληαη ζην θφζηνο. Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γα ηα κε 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε 

πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 

εμεηδηθεχνληαη λα απεηθνλίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ εθδφηε. 

 ην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο ε εηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε 

 

6.6 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ  

 

Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηψληαη κε ζθνπφ λα πνπιεζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ή αλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί έηζη απφ ηελ δηνίθεζε. 

 Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, κε 

αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηα απνηειέζκαηα. 

 Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είηε εμαηηίαο 

ηνπ φηη πξννξίδνληαη πξνο πψιεζε είηε πξννξίδνληαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο.  

 



 

20 
Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2011 

6.7 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) 

δελ πεξηιακβάλνληαη:  

 Απαηηήζεηο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηε κεηαβίβαζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  

 Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο αγαζψλ, ελζψκαησλ θαη άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή ππεξεζηψλ, επεηδή δελ 

πξνβιέπνληαη απηέο λα θαιπθζνχλ κε κεηξεηά ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

αιιά κε ζηνηρεία απνζεκάησλ, ελζψκαησλ ή άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή παξνρή ππεξεζηψλ. 

 Πξνπιεξσζέληα  έμνδα πνπ δελ ζπληζηνχλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ιήςε ή παξάδνζε κεηξεηψλ ή 

άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 Απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηηθέο, αιιά επηβάιινληαη απφ θξαηηθέο ξπζκίζεηο. 

 Απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην 

θξάηνο,  

 Οηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή 

άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ.  

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο κε ηαθηή ιήμε απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ελψ ηα Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο ρσξίο ηαθηή ιήμε απνηηκψληαη ζην θφζηνο. Σα 

πξνθχπηνληα θαηά ηελ απνηίκεζε έζνδα ή έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

 

6.8 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Πεξηιακβάλεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα: 

 Παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε άιιε επηρείξεζε 

 Αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε άιιε επηρείξεζε, κε φξνπο πηζαλά δπζκελείο. 

 Μηα ζχκβαζε ε νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ή ελδέρεηαη λα δηαθαλνληζηεί κε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ηεο 

επηρείξεζεο θαη είλαη: (α) έλα κε παξάγσγν γηα ην νπνίν ε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε ή ελδέρεηαη λα 

ππνρξεσζεί λα παξαδψζεη κεηαβιεηφ αξηζκφ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο επηρείξεζεο ή (β) έλα 

παξάγσγν ην νπνίν ζα δηαθαλνληζηεί κε θάζε άιιν ηξφπν εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή ελφο θαζνξηζκέλνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απαίηεζεο κε έλα θαζνξηζκέλν αξηζκφ ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ ηεο επηρείξεζεο. 

Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κείνλ ηα 

έμνδα πνπ είλαη άκεζα απνδνηέα ζηε δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο. Ωο εχινγε αμία, θαηά θαλφλα, 

ζεσξείηαη ε θαζαξή ηακεηαθή εηζξνή απφ ηελ έθδνζε ηνπ κέζνπ ή ε εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ πνπ απνθηάηαη 

θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο ππνρξέσζεο. 

Δθηφο απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο (φπσο ηεο πεξίπησζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κέζσ 

απνηειεζκάησλ), ζηηο νπνίεο δελ εκπίπηνπλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο, νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Σα έμνδα δαλεηζκνχ (ηφθνη θαη ινηπά έμνδα), πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, κέρξη απηά λα είλαη έηνηκα γηα ηε 

ρξήζε πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα ην θαζέλα ή λα είλαη έηνηκα γηα πψιεζε. Σπρφλ έζνδα απφ ηφθνπο ή ινηπά έζνδα 

απφ ηελ πξνζσξηλή επέλδπζε ηνπ πξντφληνο δαλείσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηνλ πην πάλσ ζθνπφ, κεηψλνπλ 

αληίζηνηρα ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη. 

ια ηα ινηπά έμνδα δαλεηζκνχ (ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα) κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

απηά πξαγκαηνπνηνχληα 

 

 

6.9 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 
Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή, δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη 

αλαθηήζηκε. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δελ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο 

ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.  Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην 

κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο αμίαο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο 

αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ (ή ηεο Μνλάδαο Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. 

Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα κηαο 

ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο, ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ 

ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε 



 

21 
Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2011 

παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε 

απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπ. 

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

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ πθίζηαηαη πεξίπησζε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

Δθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ε δηνίθεζε δηελεξγεί αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ε ινγηζηηθή 

αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν 

πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο (ηηκή πψιεζεο κεησκέλε θαηά ηα έμνδα πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο θηήζεο 

(φπσο ππνινγίδεηαη απφ ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο). ηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

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

απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 

 

6.10 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ  
 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο 

κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

 

6.11 Μεηνρηθό θεθάιαην  
 

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη ζε 

κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε 

επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. 

 

 

6.12 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό  
 

Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  

Οη βξαρππξφζεζκεο  παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο πεξηιακβάλνπλ: 

-  Ζκεξνκίζζηα, κηζζνχο, εηζθνξέο θνηλσληθψλ  αζθαιίζεσλ, ζπκκεηνρή ζηα θέξδε 

- Βξαρχρξνλεο απνδεκησλφκελεο απνπζίεο, φπσο εηήζηα άδεηα κε απνδνρέο θαη άδεηα αζζελείαο κε απνδνρέο, 

φηαλ νη απνπζίεο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζε 12 κήλεο, απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ζηελ 

νπνία νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία. 

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε 

ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Σπρφλ αλεμφθιεην πνζφ 

θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) 

κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή. 

ηνπο εξγαδφκελνπο πεξηιακβάλνληαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θαηά επέθηαζε νη ακνηβέο ηνπο, 

κεηαμχ άιισλ θαη σο ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο αληηκεησπίδνληαη σο βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν, φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.   

  

Απνδνρέο ιήμεσο εξγαζηαθήο ζρέζεσο: 

Οη παξνρέο απηέο δεκηνπξγνχληαη,  φηαλ κηα επηρείξεζε δεζκεχεηαη απνδεδεηγκέλα είηε: 

Να ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλνπ ή εξγαδνκέλσλ, πξηλ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία απνρψξεζεο 

Να ρνξεγήζεη παξνρέο ιήμεσο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεσο σο έλα απνηέιεζκα κηαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα 

ελζαξξχλεη εθνχζηα απφιπζε. (Γελ πθίζηαληαη γηα ηελ εηαηξεία) 

Οη παξνρέο απηέο θαηαρσξνχληαη σο κία ππνρξέσζε θαη κία δαπάλε φηαλ θαη κφλν φηαλ ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη 

λα ηηο ρνξεγήζεη.  ηαλ νη παξνρέο απηέο  ιήγνπλ πέξαλ ησλ 12 κελψλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο 

πξέπεη λα πξνεμνθινχληαη.  ηελ πεξίπησζε κηαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εθνχζηα 

απφζπξζε, ε απνηίκεζε ησλ παξνρψλ ιήμεσο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεσο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα δερζνχλ ηελ πξνζθνξά 

ηαλ νη παξνρέο απηέο θαζίζηαληαη πιεξσηέεο ζε πεξηφδνπο πέξα ησλ δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο, ηφηε απηέο πξνεμνθινχληαη κε βάζε ηηο απνδφζεηο ησλ πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ή ησλ 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ.  

ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε 

ππνρξέσζε. 

 

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία  
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Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν 

θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.  

Πξφγξακκα  θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ  

Με βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο (λνκηθή) πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ 

πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα ζπλεηζθέξεη ζην θνξέα (αζθαιηζηηθφ ηακείν) πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο εηζθνξέο θαη ρνξεγεί 

ηηο παξνρέο (ζπληάμεηο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θηι.). 

Σν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ 

αθνξά. 

Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ – Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

Σν πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αθνξά ζηε λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ γηα θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθάπαμ 

απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδνκέλνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. 

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο γηα ην πξφγξακκα απηφ είλαη ε παξνχζα 

αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή αλάινγα κε ην δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε 

ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζεί. 

Οη θξαηηθά θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, ινγίδνληαη ζαλ ππνρξεψζεηο, φπσο θαη απηέο 

πνπ αθνξνχλ ηα πξνζδηνξηζκέλα πξνγξάκκαηα παξνρψλ. Ζ εηαηξεία  ινγίδεη ζαλ ππνρξέσζε ηελ παξνχζα αμία 

ησλ κειινληηθψλ ξνψλ γηα λνκηθέο ή εζηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηφλ  γηα ζπληαμηνδφηεζε, 

απφιπζε ή εζεινχζηα έμνδν. Ζ παξνχζα αμία ηεο θάζε ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, ππνινγίδεηαη γηα ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο. Απμήζεηο ή κεηψζεηο ζε απηέο ηηο θξαηηθά θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, 

ινγίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα θάζε ρξήζεο. 

 

6.13 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 

 

Έζνδα: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο 

θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

α.) Παξνρή ππεξεζηψλ: Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο 

κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

β.)Έζνδα απφ ηφθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. ηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην 

αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο 

απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

 

Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν 

ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 

Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Σα 

έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 

 

 

6.13 Μηζζώζεηο  
6.13.1 Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε - Μηζζσηήο 

Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε ππάξρεη, φηαλ γίλεηαη νπζηαζηηθή κεηαβίβαζε φισλ ησλ νθειψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία ελφο πξάγκαηνο απφ ηνλ εθκηζζσηή ζην κηζζσηή. 

Αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζε ρξέσζε ησλ παγίσλ νη πξνεμνθιεκέλεο Διάρηζηεο Καηαβνιέο Μηζζσκάησλ κε ην 

Σεθκαξηφ Δπηηφθην Μίζζσζεο ή αλ είλαη αδχλαην, κε ην Γηαθνξηθφ Δπηηφθην Γαλεηζκνχ Μηζζσηή κε πίζησζε 

αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο. 

Σν καθξνπξφζεζκν ηκήκα ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, εκθαλίδεηαη ζην καθξνπξφζεζκν 

παζεηηθφ, δηαθεθξηκέλα απφ ην βξαρππξφζεζκν ηκήκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Κάζε 

πεξίνδν  ηα κηζζψκαηα δηαζπψληαη ζε "ρξενιχζην" πνπ κεηψλεη ηελ ππνρξέσζε θαη "ηφθν" πνπ εκθαλίδεηαη ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Σα πάγηα απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, αληηκεησπίδνληαη κε βάζε ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ηα 

αθνξνχλ θαη απνζβέλνληαη θαλνληθά ή παξαθνινπζνχληαη ζε αμίεο αλαπξνζαξκνγήο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

 6.13.2 Λεηηνπξγηθή Μίζζσζε - Μηζζσηήο 

Λεηηνπξγηθή Μίζζσζε ππάξρεη φηαλ δελ γίλεηαη νπζηαζηηθή κεηαβίβαζε φισλ ησλ νθειψλ θαη θηλδχλσλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία, απφ ηνλ εθκηζζσηή ζην κηζζσηή. 
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Σα κηζζψκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνθαηαβνιψλ πνπ ζα ζπκςεθηζηνχλ, θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ησλ 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, κε ηελ επζεία κέζνδν, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 

πιεξσκή ηνπο. 

6.13.3 Λεηηνπξγηθή Μίζζσζε  - Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο εθκηζζσηή γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

Λεηηνπξγηθή Μίζζσζε ππάξρεη φηαλ δελ γίλεηαη νπζηαζηηθή κεηαβίβαζε φισλ ησλ νθειψλ θαη θηλδχλσλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία, απφ ηνλ εθκηζζσηή ζην κηζζσηή. 

ηα βηβιία θαηαρσξνχληαη θαη παξαθνινπζνχληαη θαλνληθά ηα πάγηα πνπ έρεη κηζζσζεί. Απνζβέζεηο θαη ινηπέο 

δαπάλεο απφθηεζεο ησλ κηζζσκάησλ, κεηαθέξνληαη ζηα έμνδα. Σα έζνδα απφ ελνίθηα κεηαθέξνληαη ζηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο, κε ηελ επζεία κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

 

 
6.14 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε 

δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

6.15 Απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
 

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη 

αλαθηήζηκε.  Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ 

κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο άκεζα αλαθηεκέλεο αμίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ παγίνπ ζπληζηά δεκηά απνκείσζεο. Ζ 

δεκία απνκείσζεο ζε έλα κε αλαπξνζαξκνζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ 

δεκία απνκείσζεο ζε έλα αλαπξνζαξκνζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 

εθφζνλ ε δεκία απνκείσζεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ παξακέλεη ζην πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο γηα απηφ ην 

ίδην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Μηα ηέηνηα δεκία απνκείσζεο επί ελφο αλαπξνζαξκνζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

κεηψλεη ην πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο γηα εθείλν ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ 

ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ (κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ παγίνπ. Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ 

ηεο απνκείσζεο, ηα πάγηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ψζηε λα ζπλδεζνχλ κε μερσξηζηέο 

αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ) 

 

 

6.16 Κέξδε αλά κεηνρή  

 
Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή είλαη ην πειίθν ησλ θεξδψλ αλαινγνχλησλ ζε θνηλέο κεηνρέο πξνο ηηο κέζεο 

ηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο. Σα θέξδε αλαινγνχληα ζε θνηλέο κεηνρέο, είλαη ηα θέξδε κεηά ηνπο θφξνπο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ, γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπ νκίινπ, κφλν γηα ηηο πλερηδφκελεο 

Γξαζηεξηφηεηεο,  αθνχ αθαηξεζνχλ φιεο νη επηδξάζεηο ζηα θέξδε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηπρφλ πξνλνκηνχρεο 

κεηνρέο. Οη κέζεο ζηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηνρέο ζε θπθινθνξία (θνηλέο κεηνρέο), επί 

ηηο κέξεο πνπ απηέο ήηαλ ζε θπθινθνξία.  

 

 

6.17 Πιεξνθόξεζε  θαηά ηνκέα  

 
Ωο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο νξίδεηαη θάζε  έλα ζπζηαηηθφ κέξνο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο:  

α) πνπ αλαιακβάλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο δχλαηαη λα απνθηά έζνδα θαη λα 

αλαιακβάλεη έμνδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε άιια 

ζπζηαηηθά κέξε ηεο ίδηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο) 

β) ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ηεο 

νληφηεηαο γηα ζθνπνχο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζηνλ ηνκέα θαη ηελ εθηίκεζε ηεο 

απνδφζεψο ηνπ 

γ) γηα ην νπνίν δηαηίζεληαη ρσξηζηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο Αζθαιίζεηο Εσήο θαη ζηηο Γεληθέο Αζθαιίζεηο. Οη θιάδνη ζηνπο νπνίνπο 

κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ ΓΠΥΑ 8 είλαη νη εμήο : 

Κιάδνο δσήο, θιάδνο Αζηηθήο επζχλεο απηνθηλήησλ, θιάδνπ ππξφο θαη ινηπνί θιάδνη.  
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6.18 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο   

 
Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, αμηνινγνχληαη απφ ηε δηνίθεζε κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο 

ηνπ Γ.Λ.Π. 10 θαη θαηαηάζζνληαη ζε "δηνξζσηηθά" θαη "κε δηνξζσηηθά" γεγνλφηα. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

δηνξζψλνληαη κε ηα "δηνξζσηηθά" γεγνλφηα κφλνλ. Αλ κεηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο θαη κέρξη ηελ έγθξηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηαπηζησζεί φηη δελ ηζρχεη πιένλ ε αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο γηα 

ηελ εηαηξία, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ρσξίο ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αξρήο. 

 

6.19 Φόξνη εηζνδήκαηνο  

 
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο. 

 

Ο πιεξσηένο θφξνο εηζνδήκαηνο βαζίδεηαη ζηα θνξνινγεηέα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Σα θνξνινγεηέα θέξδε 

φκσο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, θαζψο δελ 

πεξηιακβάλνπλ αθνξνιφγεηα έζνδα ή κε εθπηπηφκελα θνξνινγηθά έμνδα, ελψ επίζεο δελ πεξηιακβάλνπλ έζνδα 

ή έμνδα πνπ είλαη θνξνινγεηέα ή εθπηπηφκελα ζε επφκελεο ρξήζεηο.  

Ο ηξέρσλ (πιεξσηένο) θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. 

 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινγίδεηαη είηε ζαλ κία απαίηεζε (γηα θφξνπο πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ ή λα 

ζπκςεθηζηνχλ κειινληηθά κε θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο), ή ζαλ ππνρξέσζε (γηα θφξνπο πνπ αλακέλεηαη λα 

πιεξσζνχλ κειινληηθά), γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο (απφ θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ινγηζηηθά 

ππφινηπα θαη ζηε θνξνινγηθή βάζε ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Γειαδή θαη΄ αξρήλ γηα 

θάζε δηαθνξά πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ, ζε ζρέζε κε ηα πνζά πνπ ζα 

εκθαλίδνληαλ κε βάζε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη λα ινγηζηεί ε θνξνινγηθή 

επίπησζε. 

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ινγίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο (απφ θνξνινγηθή 

άπνςε) δηαθνξέο, ελψ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ινγίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο θνξνινγηθά 

δηαθνξέο, ζην βαζκφ πνπ αλακέλνληαη θνξνινγεηέα θέξδε απφ ηα νπνία απηέο νη δηαθνξέο ζα κπνξνχζαλ λα 

εθπέζνπλ. 

 Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλακέλεηαη φηη ζα 

ππάξρνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα ηαθηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα ξεπζηνπνηεζνχλ ή ζπκςεθηζηνχλ. 

ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ζα 

ηζρχζνπλ θαηά  ην ρξφλν πνπ ε εηαηξεία εθηηκά φηη ζα ππάξμεη ν δηαθαλνληζκφο ηνπο. 

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη κεηαθέξνληαη ζηε ρξέσζε ή ηελ πίζησζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. Γηα 

ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίδνληαη εθηφο απνηειεζκάησλ (είηε ζηα Λνηπά ζπλνιηθά Έζνδα είηε 

απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε) νπνηεζδήπνηε θνξνινγηθέο επηπηψζεηο αθνινπζνχλ ηελ αηηία δεκηνπξγίαο ηνπο.  

Οη θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ αθνξνχλ κία πξνζσξηλή (απφ θνξνινγηθή 

άπνςε) δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο ίδηαο θχζεο. 

 
6.20 Πξνβιέςεηο, ελδερόκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεώζεηο 
 

Πξφβιεςε θαηαρσξείηαη κφλν:  

α) Αλ ππάξρεη κία δέζκεπζε λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε πνπ αθνξά ην παξειζφλ,  

β) είλαη πηζαλή ε εθξνή γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο, 

γ) κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. 

Οη πξνβιέςεηο είλαη ηξηψλ εηδψλ:  

α) Πξφβιεςε Μειινληηθψλ Λεηηνπξγηθψλ Εεκηψλ  

β) Πξφβιεςε Δπαρζνχο χκβαζεο  

γ) Πξφβιεςε Αλαδηάξζξσζεο.  

Πξνβιέςεηο Μειινληηθψλ Λεηηνπξγηθψλ Εεκηψλ δελ θαηαρσξνχληαη κε βάζε ην Γ.Λ.Π. 37. ρεηίδνληαη κε 

απνκείσζε ζηνηρείσλ ηνπ Γ.Λ.Π. 36.  
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Γηα Πξνβιέςεηο Δπαρζνχο χκβαζεο, φηαλ δειαδή απφ κία ζχκβαζε, ηα έζνδα αλακέλεηαη λα είλαη κηθξφηεξα 

απφ ην θφζηνο, γίλεηαη ζρεηηθή πξφβιεςε.  

Πξφβιεςε Αλαδηάξζξσζεο θαηαρσξείηαη κφλν αλ έρεη μεθηλήζεη ε αλαδηάξζξσζε ή έρεη αλαθνηλσζεί ην 

πξφγξακκα. 

Οη πξνβιέςεηο ινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ θαη κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ. 

Δλδερφκελε Τπνρξέσζε είλαη:  

α) πηζαλή ππνρξέσζε, κε βάζε γεγνλφηα παξειζφληνο, αβέβαηε έθβαζε, κε εμαξηψκελε απφ ηελ εηαηξία ή  

β) παξνχζα δέζκεπζε πνπ δελ ινγίδεηαη γηαηί δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.  

Μία ελδερφκελε ππνρξέσζε δελ δεκηνπξγεί Πξφβιεςε, κφλν αλαθνηλψλεηαη, αλ είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί. 

Δλδερφκελε Απαίηεζε είλαη κία πηζαλή απαίηεζε κε αβέβαηε εμέιημε. Αλ κία απαίηεζε είλαη βέβαηε δελ είλαη 

ελδερφκελε θαη ινγίδεηαη. Γηα ηηο ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ ινγίδεηαη πξφβιεςε, αιιά θνηλνπνηνχληαη ζηηο 

ζεκεηψζεηο 

 

 

6.21 Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα  
 

Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην είλαη έλα ζπκβφιαην ζην νπνίν ην έλα κέξνο  (αζθαιηζηήο) δέρεηαη ζεκαληηθφ 

αζθαιηζηηθφ θίλδπλν απφ ην έηεξν κέξνο (αζθαιηδφκελν) απνδερφκελνο λα απνδεκηψζεη ηνλ αζθαιηδφκελν ζηελ 

πεξίπησζε επέιεπζεο θαζνξηζκέλνπ αβέβαηνπ κειινληηθνχ ζπκβάληνο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ 

αζθαιηζκέλν. 

Ζ εηαηξεία εθδίδεη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα γηα δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο,  δσήο θαη δεκηψλ. Σα ζπκβφιαηα πνπ 

εθδίδεη δελ πεξηέρνπλ παξάγσγα πξντφληα. Ζ ηαμηλφκεζε – δηαρσξηζκφο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ έρεη 

γίλεη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 4 ζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη ζε επελδπηηθά ζπκβφιαηα. ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ήηαλ εθηθηφο ν δηαρσξηζκφο αζθαιηζηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ζεσξήζεθε 

φηη ζπληζηά αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 

 

6.21.1 Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα δσήο  

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ζπκβφιαηα πνπ εθδίδεη ε εηαηξεία γηα ηελ θάιπςε ζπκβάλησλ ζαλάηνπ, 

ζπληάμεσλ, αληθαλφηεηαο, αζζελείαο, αηπρεκάησλ ζε αηνκηθή θαη νκαδηθή βάζε θαη είλαη βξαρείαο θαη καθξάο 

δηάξθεηαο. Σα αζθάιηζηξα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα αλαινγηθά ηεο πεξηφδνπ αζθάιηζεο θαη εκθαλίδνληαη πξηλ 

ηελ αθαίξεζε ηεο πξνκήζεηαο ελψ νη παξνρέο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ πξνθχπηνπλ.  

 

Σα αζθαιηζηήξηα  ζπκβφιαηα δσήο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

 

Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα  κε ραξαθηεξηζηηθά πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε. 

Ο θχξηνο φγθνο ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ δσήο πεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα 

θέξδε (DPF) επεηδή ν αζθαιηζκέλνο δχλαηαη λα ιάβεη πξφζζεηα νθέιε πέξαλ απηψλ πνπ εγγπάηαη ην ζπκβφιαην, 

ην χςνο ησλ νπνίσλ θαη ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο θαηαβνιήο ηνπο έγθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο εηαηξείαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο θάζε ζπκβνιαίνπ θαη ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ηεο εηαηξείαο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο δσήο.  

 

Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα  ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε. 

Τθίζηαληαη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δσήο ρσξίο πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ζηα  θέξδε ην χςνο ησλ νπνίσλ δελ 

θξίλεηαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην. 

 

Δπελδύζεηο γηα ινγαξηαζκό αζθαιηζκέλσλ δσήο όπνπ νη αζθαιηζκέλνη θέξνπλ ηνλ επελδπηηθό θίλδπλν 

(Unit Linked) 

Πξφθεηηαη γηα ζπκβφιαηα ηα νπνία κεηαθέξνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν ζηνλ θάηνρν ηνπ ζπκβνιαίνπ ελψ 

ηαπηφρξνλα ελζσκαηψλνπλ θαη ζεκαληηθφ αζθαιηζηηθφ θίλδπλν φπσο (θάιπςε ζαλάηνπ, αληθαλφηεηαο, 

αηπρεκάησλ). ηα  πθηζηάκελα ζπκβφιαηα δελ ππάξρνπλ ελζσκαησκέλα παξάγσγα.  

 

6.21.2 Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα δεκηώλ  

  

ηελ θαηεγνξία  απηή πεξηιακβάλνληαη ζπκβφιαηα πνπ εθδίδεη ε εηαηξεία γηα ηελ θάιπςε ζπκβάλησλ δεκηψλ. Σα 

αζθάιηζηξα ησλ ζπκβνιαίσλ δεκηψλ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα (δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα) αλαινγηθά κε ηελ 

πεξίνδν δηάξθεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Σα αζθάιηζηξα απεηθνλίδνληαη ρσξίο ηηο αλαινγνχζεο πξνκήζεηεο. Καηά  ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ αλαινγψλ ζε επφκελε ή 

επφκελεο ρξήζεο κεηαθέξεηαη ζε απφζεκα κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ. 

 

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δεκηψλ ηαμηλνκνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : 
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Αζθαλιζηήρια ζσμβόλαια ζημιών – Αζηικής εσθύνης ασηοκινήηοσ : ηελ θαηεγνξία αχηε πεξηιακβάλνληαη ηα 

ζπκβφιαηα πνπ θαιχπηνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο αζηηθήο επζχλεο απηνθίλεηνπ  

 

Αζθαλιζηήρια ζσμβόλαια ζημιών – Πσρός : ηελ θαηεγνξία αχηε πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκβφιαηα πνπ 

θαιχπηνπλ ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο ζεηζκνχ θαη θινπήο.   

 

Αζθαλιζηήρια ζσμβόλαια ζημιών – Λοιπών κλάδων : ηελ θαηεγνξία αχηε πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκβφιαηα πνπ 

θαιχπηνπλ ηνλ θίλδπλν ρεξζαίσλ νρεκάησλ, κεηαθνξψλ, γεληθήο αζηηθή επζχλεο, λνκηθήο πξνζηαζίαο, βνεζείαο, 

θ.α  

 

Σα πθηζηάκελα ζπκβφιαηα δελ εκπεξηέρνπλ ελζσκαησκέλα παξάγσγα.   

 

 

6.21.3 Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο  

 

Οη αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο απνηεινχλ εθηηκήζεηο γηα ηηο κειινληηθέο ρξεκαηηθέο εθξνέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ θιάδνπ δσήο θαη ησλ γεληθψλ αζθαιίζεσλ κε εμαίξεζε ην απφζεκα κε 

δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ ην νπνίν ζπληζηά ζπκβαηηθή ππνρξέσζε θαη φρη εθηίκεζε . 

 

6.21.3.1 Μαζεκαηηθέο πξνβιέςεηο  

 

Οη καζεκαηηθέο πξνβιέςεηο πεξηιακβάλνπλ ην απφζεκα ησλ αζθαιηζηεξίσλ δσήο ην νπνίν πξνθχπηεη σο ε 

δηαθνξά ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε εηαηξεία γηα θάζε 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ απνζέκαηνο γηα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε, θαη ηεο 

παξνχζαο αμίαο ησλ θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ πνπ νθείινληαη απφ ηνλ αζθαιηζκέλν θαη είλαη θαηαβιεηέα ζηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηα επφκελα έηε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελ ιφγσ πξφβιεςεο ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί σο 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ηα ηερληθά επηηφθηα πνπ νξίδνληαη απφ κε λνκνζεηηθέο πξάμεηο απφ ηηο εθάζηνηε 

επνπηηθέο αξρέο.  

 

6.21.3.2 Πξνβιέςεηο γηα κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 

  

Οη πξνβιέςεηο γηα κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα αληηπξνζσπεχνπλ  ην κέξνο ησλ εγγεγξακκέλσλ αζθαιίζηξσλ 

πνπ θαιχπηεη θαη΄ αλαινγία ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέρξη ηε 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ  γηα ηελ νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα αζθάιηζηξα ζηα νηθεία κεηξψα ηεο εηαηξείαο.    

 

6.21.3.3 Πξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο ελ ηζρύ 

Σν απφζεκα θηλδχλσλ ελ ηζρχ αθνξά ηελ πξφζζεηε πξφβιεςε ε νπνία ζρεκαηίδεηαη  θαηά ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φηαλ ην απφζεκα γηα κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα εθηηκάηαη φηη δελ 

επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνβιεπφκελσλ δεκηψλ θαη εμφδσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζε ηζρχ ηελ 

εκεξνκελία απηή.  

 

6.21.3.4 Πξνβιέςεηο εθθξεκώλ δεκηώλ  

 

Οη πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο απνδεκηψζεηο  είλαη εθείλεο πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ 

επέιζεη θαηά εκεξνκελία αλαθνξάο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρνπλ αλαγγειζεί ή φρη, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ 

θαηαβιεζεί ηα ζρεηηθά πνζά απνδεκηψζεσλ θαη ζπλαθψλ εμφδσλ ή δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ην αθξηβέο χςνο ηνπο 

ή ακθηζβεηείηαη ε έθηαζε ηεο επζχλεο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. Σν χςνο ηεο εθηηκνχκελεο πξφβιεςεο 

βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο φπσο εηδηθέο εθζέζεηο απφ 

πξαγκαηνγλψκνλεο, ηαηξηθέο εθζέζεηο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη γίλεηαη κε ηε κέζνδν θάθειν πξνο θάθειν. Σν 

χςνο ηεο παξαπάλσ πξφβιεςεο ππνβάιιεηαη ζε έιεγρν επάξθεηαο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο απφ ηνπο 

ππεπζχλνπο αλαινγηζηέο κε ηε ρξήζεο εγθεθξηκέλσλ θαη απνδεθηψλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο αλαινγηζηηθψλ 

κεζφδσλ φπσο ε κέζνδνο chain Ladder. ηηο πεξηπηψζεη φπνπ δηαπηζησζεί αλεπάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ αζθαιηζηηθνχ 

απνζέκαηνο δηελεξγείηαη πξφζζεην απφζεκα κε επηβάξπλζε ηεο θιεηφκελε ρξήζεο. 

 

6.21.3.5 Μεηαθεξόκελα Έμνδα πξόζθηεζεο  

 

Ωο έμνδα πξφζθηεζεο λννχληαη ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλαςε αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ηδηαηηέξσο δε 

νη πξνκήζεηεο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε ε εηαηξεία θαηαβάιιεη ζηνπο δηακεζνιαβνχληεο ηελ αζθάιηζε, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. Σα έμνδα πξφζθηεζεο θεθαιαηνπνηνχληαη 
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σο άπιν ζηνηρείν ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαζψο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ηνπ IAS 38, θαη απνζβέλνληαη 

ζχκθσλα κε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ σο εμήο: 

Γηα ηα αζθαιηζηήξηα δσήο καθξάο δηάξθεηαο ηα κεηαθεξφκελα έμνδα πξφζθηεζεο απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ην 

έζνδν ησλ αζθαιίζηξσλ κε ηηο αληίζηνηρεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ππνρξέσζεο γηα κειινληηθέο παξνρέο ησλ ζπκβνιαίσλ. 

Γηα ηα αζθαιηζηήξηα δσήο βξαρείαο δηάξθεηαο ηα κεηαθεξφκελα έμνδα πξφζθηεζεο απνζβέλνληαη αλαινγηθά κε 

ην δεδνπιεπκέλν αζθάιηζηξν. 

ια ηα ππφινηπα έμνδα ινγίδνληαη σο έμνδα φηαλ ζπκβαίλνπλ. 

   

 

6.21.3.6 Αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο  

 

Αληαζθαιηζηηθέο είλαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε άιιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηκεξίζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ε ίδηα έρεη αλαιάβεη απφ ηνπο πξσηαζθαιηζηέο. Οη 

ζπκβάζεηο αληαζθάιηζεο ραξαθηεξίδνληαη σο αζθαιηζηηθφ πξντφλ θαη εκπίπηνπλ ζηηο απαηηήζεηο εθαξκνγήο ηνπ 

ifrs 4.  

Σν κέξνο ηνπ αζθαιηζηηθνχ απνζέκαηνο πνπ αλαινγεί ζηνπο αληαζθαιηζηέο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο απεηθνλίδεηαη μερσξηζηά σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην θνλδχιη «Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο». 

Σν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ εηαηξεία νθείιεη ζηνπο αληαζθαιηζηέο απεηθνλίδεηαη ζην θνλδχιη «Τπνρξεψζεηο 

πξνο αληαζθαιηζηέο». 

Ζ εηαηξεία ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ειέγρεη αλ νη απαηηήζεηο απφ 

αληαζθαιηζηέο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε, αλ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην πξνζαξκφδεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλαιφγσο αλαγλσξίδνληαο ηελ ελ ιφγσ δεκηά ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Μηα απαίηεζε 

απφ αληαζθαιηζηή έρεη απνκεησζεί φηαλ θαη κφλν φηαλ :  

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

απαίηεζεο , φηη ν αληζθαιηδφκελνο κπνξεί λα κελ εηζπξάμεη νιφθιεξν ην πνζφ πνπ ηνπ αλαινγεί κε βάζε 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 

β) ην πνζφ απηφ έρεη αμηφπηζηα κεηξίζηκε επίδξαζε ζην πνζφ ην νπνίν ν αληαζθαιηδφκελνο ζα εηζπξάμεη απφ ηνλ 

αληαζθαιηζηή. 

Οη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ε εηαηξεία κε ηνπο αληαζθαιηζηέο ηεο δηαθξίλνληαη ζε αλαινγηθέο, ζε «ππεξβάιινλ  

δπλακηθφηεηαο» θαη ζε «ππεξβάιινλ δεκηάο (excess of loss)».  

 

 

6.22. Νέα πξόηππα , δηεξκελείεο  θαη αλαζεσξήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ  
 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 

Σα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ ηζρχ γηα ηελ εηήζηα 

ινγηζηηθή πεξίνδν απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα θαη ε Δηαηξία κειεηά ηελ ηπρφλ 

επίδξαζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο: 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2011).  

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή παξέρεη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ κεηαβηβαζηεί αιιά δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ‟ νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί θαη έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ‟ νινθιήξνπ, αιιά ε νληφηεηα έρεη 

ζπλερηδφκελε αλάκημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012).  

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ φηαλ αθίλεηα γηα επέλδπζε επηκεηξνχληαη κε ηε 

κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη 

αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
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ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2012).  

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί νη νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά 

εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, βάζεη ηνπ αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).  

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηελ επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ 

πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ 

θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο / 

πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ γηα ηηο ζπληάμεηο, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ 

εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε 

κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2015).  

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ («ΓΛΠ») γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην 

ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. 

Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).  

Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο απνγύκλσζεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο» (εθαξκόδεηαη 

ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013).  

Απηή ε δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζηείξσλ 

ππεξθείκελσλ («απνγχκσλζε») θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο νξπρείνπ. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013).  

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα 

βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014).  

Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο 

γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε θαη ηηο από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκόδνληαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).  
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Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, 

ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Ζ πξφσξε εθαξκνγή ηνπο 

επηηξέπεηαη κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Σα πξφηππα δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο».  

Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ 

παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην ΜΔΓ 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ 

παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν λέν 

πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην 

(protective rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ.  

 ΓΠΥΑ 11 «Από Κνηλνύ πκθσλίεο».  

Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν, ζηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο γηα ηηο θνηλνπξαμίεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζα εθαξκφδνπλ 

παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ 

έιεγρνο.  

 ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε πκκεηνρήο ζε Άιιεο Οηθνλνκηθέο Οληόηεηεο».  

Σν ΓΠΥΑ 12 απαηηεί νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα γλσζηνπνηνχλ πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities).  

 ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο».  

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ηα δχν πξφηππα καδί αληηθαζηζηνχλ ην 

ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, 

θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη Δηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο 

επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

 ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 28 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο 

απηνχ ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε 

ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 

11.  

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη έρνπλ εθαξκνγή γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ 

ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κε εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

Πξνηχπσλ θαη Γηεξκελεηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011:  

Αλαζεώξεζε ηνπ ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεκέλσλ Μεξώλ» 
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Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα 

κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. 

πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη 

απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο 

φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε»  

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα 

ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ 

απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα 

δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο 

κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαθαλνληζκόο Τπνρξεώζεσλ κε ηνηρεία ηεο Καζαξήο Θέζεο»  

Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ππνρξέσζε.  

Σξνπνπνίεζε ζην ΔΓΓΠΥΑ 14 «Πξνπιεξσκέο απαίηεζεο ειάρηζηεο ρξεκαηνδόηεζεο»  

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε 

ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε 

απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη 

ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Σνλ Μάην 2010 ην ΓΛΠ εμέδσζε ηελ ηξίηε ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε 

αζπλεπεηψλ θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ 

 ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»  

Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ 

αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ.  

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  

Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»  

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο 

ζεκεηψζεηο.  

ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.  

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  
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Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε 

ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ 

εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα 

έθζεζε.  

ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Πειαηώλ»  

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο επηβξάβεπζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 

Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαηλνχξγησλ θαη ηξνπνπνηεκέλσλ Πξνηχπσλ θαη Γηεξκελεηψλ δελ είρε επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηελ απφδνζε ηεο Δηαηξείαο. 

 

 

VII. ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 
  

Ζ εηαηξεία εθδίδεη ζπκβφιαηα ηα νπνία θέξνπλ είηε ηνλ αζθαιηζηηθφ θίλδπλν, είηε ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

θίλδπλν είηε θαη ηνπο δχν. 

 

7.1 Αζθαιηζηηθόο θίλδπλνο  

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

αβεβαηφηεηα γηα ην ηειηθφ πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη πξνο απνδεκίσζε. Απφ ηε θχζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ 

ζπκβνιαίσλ, ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο είλαη ηπραίνο θαη ζπλεπψο κε πξνβιέςηκνο.  

 

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

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

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

ε ζπρλφηεηα ησλ δεκηψλ θαη ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ είλαη κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αξρηθά είραλ εθηηκεζεί. 

Σα αζθαιηζηηθά ζπκβάληα είλαη ηπραία θαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ δεκηψλ θαη ησλ χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ 

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

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

κηθξφηεξε ζα είλαη ε ζρεηηθή κεηαβιεηφηεηα ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο. Δπηπξφζζεηα, έλα πεξηζζφηεξν 

δηεπξπκέλν ραξηνθπιάθην είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα επεξεαζηεί γεληθά απφ κηα αιιαγή ζε έλα νπνηνδήπνηε 

ππνζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Ζ εηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηέηνηα πνιηηηθή αλάιεςεο αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ έηζη ψζηε λα κεηψζεη ζην ειάρηζην 

ηνλ θίλδπλν ηεο αληεπηινγήο. Γειαδή νη απαηηήζεηο πνπ ζα εγεξζνχλ απφ ηνλ αζθαιηζκέλν πιεζπζκφ λα κελ 

απέρνπλ θαη εη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ ψζηε λα δηαθνξνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη θαη ζε θάζε θαηεγνξία θηλδχλνπ λα 

αλαιακβάλεη έλα αξθεηά κεγάιν πιήζνο αζθαιηζκέλσλ κε ζθνπφ λα κεηψζεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ 

αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο.  

πκπεξαζκαηηθά νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ αζθαιηζηηθφ θίλδπλν είλαη ε έιιεηςε 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ αλά είδνο θαη χςνο θαιππηφκελσλ θεθαιαίσλ θαζψο θαη αλά γεσγξαθηθή 

πεξηνρή.  

 

7.1.1 Αζθαιηζηήξηα  ζπκβόιαηα δσήο  

 
Ζ εηαηξεία εθδίδεη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα φπνπ ν αζθαιηζκέλνο θίλδπλνο είλαη είηε ν ζάλαηνο είηε ε επηβίσζε.  

 

Οη εγγπεκέλεο παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη κε ηελ επέιεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο είλαη είηε ζηαζεξέο 

είηε ζπλαξηψκελεο ηνπ χςνπο  ηεο νηθνλνκηθήο απψιεηαο πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ αζθαιηζκέλν.  

Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ε εηαηξεία κέζσ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δσήο είλαη νη 

παξαθάησ:  

- θίλδπλνο ζλεζηκφηεηαο 

- θίλδπλφο λνζεξφηεηαο 

- θίλδπλνο επηβίσζεο  

- θίλδπλνο  επέλδπζεο  
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- θίλδπλνο εμφδσλ  

- θίλδπλνο επηινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

ηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο απνηειεί ε αλάιεςε θηλδχλσλ ηέηνησλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηεχξπλζε ηνπο ζε 

είδνο θαη χςνο αζθαιηζκέλσλ θεθαιαίσλ. ην πιαίζην απηφ ε εηαηξεία πξνζπαζεί λα ηζνξξνπεί ην ραξηνθπιάθην 

ηεο ζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζαλάηνπ θαη επηβίσζεο. 

 

Οη βαζηθέο  παξάκεηξνη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

πξνβιέςεσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

Θλεζηκφηεηα – νη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζε πίλαθέο ζλεζηκφηεηαο πνπ νξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία φπσο 

Γαιιηθφο πίλαθαο ζλεζηκφηεηαο θαη απηνί ηεο έλσζεο αλαινγηζηψλ ηνπ 1990. 

Ννζεξφηεηα – ε πηζαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο κηαο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα λνζεξφηεηα πξνθχπηεη απφ 

εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία. 

Πνζνζηά αθπξψζεσλ – εμαγνξψλ – νη αθπξψζεηο αθνξνχλ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ζπκβνιαίνπ ιφγσ κε πιεξσκήο 

αζθαιίζηξσλ. Οη εμαγνξέο αθνξνχλ ηνλ εζεινχζην ηεξκαηηζκφ ησλ ζπκβνιαησλ. Σα πνζνζηά ησλ ζπκβνιαίσλ 

πνπ ηεξκαηίδνληαη εθηηκψληαη κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ιακβάλνληαο ππφςε θαη γεληθφηεξνπο 

καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο.  

Έμνδα – νη εθηηκήζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνβνιή ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ ελ 

ηζρχ ζπκβνιαίσλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ γεληθψλ εμφδσλ. Σν ηξέρνλ επίπεδν εμφδσλ ζεσξείηαη σο βάζε γηα ηηο 

κειινληηθέο εθηηκήζεηο θαη πξνβνιέο. 

Πνζνζηφ πξνεμφθιεζεο – νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ρξεζηκνπνηψληαο θακπχιεο επηηνθίσλ 

ησλ Διιεληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ φπσο απηέο απεηθνλίδνληαη ζην ηέινο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ.   

 

7.1.2 Έιεγρνο επάξθεηαο αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ δσήο  

 

Ζ εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 4 δηελεξγεί έιεγρν γηα ηελ επάξθεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ 

πξνβιέςεσλ ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη κηα αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα έλα ινγηθφ εχξνο κεηαβνιψλ επί ησλ  

θπξηφηεξσλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ δσήο. 

 

Βαζηθέο παξάκεηξνη

Πνζνζηηαία 

αύμεζε

Πνζνζηηαία 

κείσζε

Δπίδξαζε ζε 

Αζθαιηζηηθή 

ππνρξέσζε (€)

Πνζνζηφ εμαγνξψλ - αθπξψζεσλ  + 50% -10% -571.087

Πνζνζηφ λνζεξφηεηαο  + 10% -10% 0

Πνζνζηφ δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ  + 10% -10% -433.196

Πίλαθεο ζλεζηκφηεηαο  

αζθαιηζηηθνχ πιεζπζκνχ  -  - -162.928

3,46% πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ απφδνζε ηνπ 

iBoxx Euro Corporate Bond (IBCX) 

10+  -  - -21.522

 
 
 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε επαηζζεζίαο δελ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο γηα ην χςνο 

ησλ ππνρξεψζεσλ εάλ ππάξμνπλ κεηαβνιέο ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ζε έλα ινγηθφ εχξνο ηηκψλ. ηελ αλάιπζε 

επαηζζεζίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ην ραξηνθπιάθην Unit Linked θαζψο ην χςνο ηνπ ζεσξείηαη ακειεηέν ζην 

ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

7.1.2Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα δεκηώλ  

 

Σα πξντφληα πνπ εθδίδεη ε εηαηξεία αθνξνχλ έλα κεγάιν εχξνο θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απψιεηα 

πεξηνπζίαο θαη ηελ επζχλε ηξίησλ. 

Ζ έθζεζε ζηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο κεηξηάδεηαη κέζσ ηεο δηαζπνξάο ζε έλα πνιππιεζέο ραξηνθπιάθην. Ζ 

δηαζπνξά απηή βειηηψλεηαη πεξαηηέξσ κέζσ ηεο εθαξκνγήο επηιεθηηθήο πξαθηηθήο αλάιεςεο θηλδχλσλ, ηεο 

θαηάιιειεο αληαζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ ιεηηνπξγηάο πνπ εθαξκφδνληαη ζε έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  
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Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ : 

 

Δηαδηθαζία αλάιεςεο θηλδύλσλ (Underwriting) 

Ζ εηαηξεία  εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ απνδνρή θηλδχλσλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο κε 

γλψκνλα ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπο ζε ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπιένλ 

εθαξκφδνληαη αλψηαηα φξηα θάιπςεο θαη θαηψηαηα φξηα απνδεκίσζεο φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν θαζψο επίζεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εμαηξέζεηο θηλδχλσλ ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν ρξφλνο επέιεπζεο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ. 

 

Δηαρείξηζε απνδεκηώζεσλ  

Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ δεκηψλ απνζθνπεί ζηελ φζν ην δπλαηφλ ακεζφηεξε θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ θαη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ εμαπάηεζεο ηεο εηαηξείαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ζχγρξνλσλ  

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ  εθαξκνγή αμηφπηζησλ δηαδηθαζηψλ πξαγκαηνγλσκνζχλεο  θαη ηε ζηειέρσζε 

ησλ ελ ιφγσ ηκεκάησλ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα επαγγεικαηηθά πξνζφληα αιιά θαη 

ηα δεηνχκελα εζηθά εξείζκαηα.  

 

Πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο δεκηέο  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεκηψλ φπνπ δελ έρνπλ δηαθαλνληζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ε εηαηξείαο εθαξκφδεη απζηεξή πνιηηηθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ απνζέκαηνο πνπ 

πξέπεη λα ζρεκαηίζεη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ κειινληηθψλ απνδεκηψζεσλ. Ζ εηαηξεία ζρεκαηίδεη ηηο αζθαιηζηηθέο 

πξνβιέςεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν θάθειν πξνο θάθειν. 

Απνηειεί ζηαζεξή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ε απαξέγθιηηε εθαξκνγή κηαο ζπληεξεηηθήο πνιηηηθή ε νπνία λα νδεγεί 

ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζε ππεξαπνζεκαηνπνίεζε.  

Έιεγρνο  επάξθεηαο αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ  

Ζ εηαηξεία φπσο απαηηείηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 15-19 ηνπ ΓΠΥΑ 4, δηεμάγεη έιεγρν επάξθεηαο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ απνζεκάησλ ηεο ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο. Ζ εηαηξεία δηελέξγεζε έιεγρν επάξθεηαο ησλ 

απνζεκάησλ γηα ηνλ θιάδν αζηηθήο επζχλεο απηνθηλήησλ, ηνλ θιάδν ρεξζαίσλ νρεκάησλ θαη ηνλ θιάδν ππξξφο  

κε ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ απνδεθηψλ αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ : 

 

- Chain Ladder paid  

- Average  link ratios  

- Chain Ladder incurred 

- Average link ratio Incurred   

 

Ο κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελ ιφγσ κεζφδσλ θαηέδεημε φηη ε εηαηξεία δηαζέηεη πιεφλαζκα 

απνζεκάησλ ζηνλ θιάδν αζηηθήο επζχλεο απηνθίλεησλ  9,8 εθ € πεξίπνπ, ζηνλ θιάδν ρεξζαίσλ νρεκάησλ 

πιεφλαζκα 755 ρηι € θαη ζηνλ θιάδν ππξξφο πιεφλαζκα 285 ρηι. €.  

 

Ζ εηαηξεία ζπληάζζεη Αλαινγηζηηθή Έθζεζε Σερληθψλ Απνζεκάησλ (ΑΝΔΣΑ) ζε 6κεληαάη βάζε θαη ηελ 

ππνβάιεη ζηελ Γ.Δ.Η.Α ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 3/133/18-11-2008. 

εκεηψλεηαη φηη απνζέκαηα εθθξεκψλ δεκηψλ γηα ηνπο 3 κεγαιχηεξνπο θιάδνπο θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ 90 

% ησλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξείαο.  

 

ηνπο παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηνπ θφζηνπο ησλ απνδεκηψζεσλ θαη ησλ εθθξεκψλ απνδεκεηψζεσλ γηα 

θάζε έηνο δεκηάο απφ ην έηνο 2002 θαη κεηά : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 – ΑΕΖ Αςτικι Ευκφνθ οχθμάτων (19) - Πλθρωμζσ αποηθμιώςεων & ΑΕΖ Φ-Φ

Amounts Paid

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

2002 10.960.729       3.916.689           2.323.322           2.633.778         633.658            421.454            181.306            430.836            193.879            177.490         48.317           

2003 12.683.694       4.192.321           3.260.298           2.156.107         799.050            1.122.701         947.255            55.344              139.813            10.805           

2004 14.801.700       5.101.779           3.364.443           1.835.237         1.454.734         1.871.171         523.030            591.521            59.784              

2005 13.281.668       5.206.620           3.493.058           1.246.777         1.524.508         895.148            649.634            265.923            

2006 11.032.946       5.448.100           2.400.458           1.329.016         1.076.736         394.666            383.970            

2007 11.306.459       5.362.558           2.773.616           1.651.417         1.093.136         425.732            

2008 11.383.580       5.762.766           3.334.539           1.700.145         586.130            

2009 11.899.963       6.752.695           3.477.617           1.669.650         

2010 13.763.936       8.887.823           4.876.113           

2011 7.745.367         7.745.367           

Outstanding Claims

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

2002 11.309.526       5.606.779           4.414.795           3.092.902         1.967.114         1.686.699         1.333.418        967.511            775.831            419.816         348.797         

2003 13.185.340       9.137.774           6.166.622           4.811.060         3.546.228         2.121.719         1.243.973        877.069            637.064            501.646         

2004 17.277.912       10.726.640        9.947.069           9.952.299         6.815.799         5.120.895         4.254.339        3.077.760        2.476.212        

2005 16.739.356       11.100.904        8.408.057           7.442.839         5.992.619         4.780.842         3.685.275        3.457.688        

2006 14.599.691       9.172.588           8.482.905           6.693.798         5.033.564         4.570.748         3.566.746        

2007 16.713.591       12.929.229        9.574.640           7.982.068         6.655.491         5.407.131         

2008 18.334.261       12.515.718        10.593.453        8.501.374         6.950.681         

2009 19.473.907       11.387.681        9.402.800           7.573.943         

2010 30.464.435       18.691.549        16.700.500        

2011 27.511.756       19.766.389         
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16 – ΑΕΖ Κλάδοσ Χερςαίων οχθμάτων (12) - Πλθρωμζσ αποηθμιώςεων & ΑΕΖ Φ-Φ

Amounts Paid

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

2002 727.761            512.633            199.101         881              490              14.673        -                   383            -           400 -        -        

2003 987.536            568.779            190.317         29.200        4.134           19.794        169.130         6.122        60            -           

2004 956.831            568.081            361.532         9.133           202 -             7.430           10.509           -              348         

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 1.058.640         759.407            271.317         24.920        2.154           842              

2008 1.458.412         1.117.275         339.452         7.562           5.877 -          

2009 2.477.179         1.484.324         928.350         64.505        

2010 2.609.263         2.040.442         568.821         

2011 1.819.282         1.819.282         

Outstanding Claims

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

2002 727.861            163.180            35.179           34.030        15.099        -                -                   2.417        3.017      2.217      100      

2003 987.536            350.967            211.227         182.493      255.663      213.628      44.898           12.030      2.970      -           

2004 957.351            754.707            211.487         88.498        97.937        90.359        2.281             1.450        520         

2005 890.292            387.845            87.884           47.565        60.234        7.962           7.962             7.962        

2006 879.877            234.000            9.265             6.807           4.334           4.019           400                 

2007 1.080.498         451.993            108.061         60.731        41.908        21.858        

2008 1.471.302         476.783            122.754         73.809        12.890        

2009 2.639.794         1.345.072         336.756         162.615      

2010 2.915.286         1.069.555         306.024         

2011 2.862.714         1.043.432          
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 – ΑΕΖ Κλάδοσ Πυρόσ (17) - Πλθρωμζσ αποηθμιώςεων & ΑΕΖ Φ-Φ

Amounts Paid

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

2002 2.025.533         1.035.445       675.286          102.118          52.324             157.691          2.200               468                  -                    -                  -                  

2003 546.294             349.916          142.631          38.909             13.267             971                  600                  -                    -                    -                  

2004 909.710             499.602          340.093          61.026             4.156               157                  -                    4.676               -                    

2005 871.266             479.807          283.587          59.973             42.122             4.000               1.778               -                    

2006 1.334.475         638.263          594.704          10.153             88.523             1.320               1.511               

2007 1.323.546         1.073.937       218.158          14.693             6.059               10.700             

2008 960.396             690.399          246.882          21.600             1.515               

2009 1.260.470         830.447          418.174          11.850             

2010 1.283.358         747.056          536.302          

2011 828.658             828.658          

Outstanding Claims

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

2002 2.025.533         1.009.393       311.697          186.149          113.228          4.144               1.944               -                    -                  -                  

2003 546.294             327.987          123.002          65.216             8.060               1.761               -                    -                    -                    -                  

2004 909.710             551.582          233.394          87.668             18.547             7.697               5.000               -                    -                    

2005 901.163             510.192          193.614          142.265          62.241             48.505             29.897             29.897             

2006 1.335.675         697.278          142.089          112.044          30.683             2.387               1.200               

2007 1.347.846         340.292          107.265          85.320             35.000             24.300             

2008 1.149.596         602.177          285.291          220.500          189.200          

2009 1.619.281         938.664          405.959          358.811          

2010 1.542.510         799.060          259.152          

2011 1.362.628         533.970          
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7.2 Υξεκαηννηθνλνκηθόο Κίλδπλνο  
Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν κέζσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ, ησλ απαηηήζεσλ απφ αληαζθαιηζηέο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπ πξνβιέςεσλ. Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν είλαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο 

αγνξάο (ηηκψλ). 

H βαζηθή αξρή ηεο εηαηξείαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε εμηζνξξφπεζε κεηαμχ 

ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ απνξξένπλ απφ αζθαιηζηήξηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπκβφιαηα.  

 

7.2.1 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο ε εηαηξεία λα κελ κπνξέζεη λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί ηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν κε ηνλ ζπγρξνληζκφ 

εηζξνψλ θαη εθξνψλ θαη κε ηε δηαηήξεζε επελδχζεσλ πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο. 

 

 

Οη ζπκβαηηθέο ιήμεηο (κε πξνεμνθιεκέλεο) ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ : 
31.12.2010 Unit Linked έσο 1 έηνο 1 έσο 5 έηε 6 έσο 10 έηε 10 έσο 15 έηε 15 θαη πάλσ ύλνιν αμίαο

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γηαθξαηνχκελα σο ηελ 

ιήμε - 50.710.980 11.041.256 21.249.627 1.674.050 1.397.850 86.073.763

Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ δσήο πνπ 

θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT LINKED)
188.164 - - - - - 188.164

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
- - - - - 2.554.397 2.554.397

Λνηπέο ζπκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε
- 702.638 - - - - 702.638

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ - 758.149 - - - - 758.149

Σπφλνιν απαηηήζεσλ
- 42.628.270 - - - - 42.628.270

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
- 3.384.849 - - - - 3.384.849

ύλνια 188.164 98.184.885 11.041.256 21.249.627 1.674.050 3.952.247 136.290.230  

31/12/2011 Unit Linked έσο 1 έηνο 1 έσο 5 έηε 6 έσο 10 έηε 

10 έσο 15 

έηε 15 θαη πάλσ ύλνια

Φξεφγξαθα δηαθξαηνχκελα σο  ηε ιήμε 68.503.572,53 12.422.602,92 19.834.479,81 684.850,00 1.397.850,00 102.843.355,26

Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ δσήο 

πνπ θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT 

LINKED) 107.850,00 107.850,00

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε 1.542.855 1.542.855,22

Λνηπέο ζπκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 702.638 0,00

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ απνηειεζκάησλ 599.340

Σπφλνιν απαηηήζεσλ 32.832.029 0,00

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9.625.440 0,00

πλνιηθόο πηζησηηθόο θίλδπλνο 107.850,00 112.263.019,29 12.422.602,92 19.834.479,81 684.850,00 2.940.705,22 104.494.060,48  
 

Απφ ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ εμαηξνχληαη νη απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαζψο δελ απνηεινχλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Ζ σξίκαλζε ησλ επελδχζεσλ ζε Unit Linked) εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο απνθάζεηο ησλ πειαηψλ. 

 

Οη ζπκβαηηθέο θαη κε ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 
31.12.2010 Unit Linked έσο 1 έηνο 1 έσο 5 έηε 6 έσο 10 έηε 10 έσο 15 έηε 15 θαη πάλσ ύλνιν 

Μαζεκαηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιεηψλ δσήο  - 1.776.810 3.443.206 5.861.168 3.449.483 2.191.400 16.722.067

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο εθθξεκψλ δεκηψλ  - 19.807.869 32.989.313 12.664.113  -  - 65.461.295

Με δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα  - 20.503.173  -  -  -  - 20.503.173

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιηδκέλσλ δσήο πνπ νη 

αζθαιηδφκελνη θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT 

LINKED)

188.164  -  -  -  -  - 
188.164

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο  - 470.986 828.302 328.658  -  - 1.627.946

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 248.051 63.698 273.263 152.761 243.857 981.631

Φξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο - 245.620 245.620

Υπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηέο πξάθηνξεο θαη 

ζπλεξγάηεο πσιήζεσλ - 12.159.427 - - - - 12.159.427

Υπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο - 2.598.038 - - - - 2.598.038

Λνηπέο ππνρξεψζεηο - 3.107.457 - - - - 3.107.457

ύλνια 188.164 60.917.432 37.324.520 19.127.202 3.602.244 2.435.257 123.594.819  
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31/12/2011 Unit Linked έσο 1 έηνο 1 έσο 5 έηε 5 έσο 10 έηε

10 έσο 15 

έηε 15 θαη πάλσ ύλνιν αμίαο

Μαζεκαηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιεηψλ δσήο  - 2.284.693 4.079.784 4.094.181 1.849.448 2.822.877 15.130.984

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο εθθξεκψλ δεκηψλ  - 24.799.661 35.688.103 13.489.975 1.350.702 75.328.441

Με δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα  - 21.074.522 21.074.522

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιηδκέλσλ δσήο πνπ 

νη αζθαιηδφκελνη θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν 

(UNIT LINKED)

107.851

107.851

Λνηπέο αζθ/θέο πξνβιέςεηο αζθαι. Εεκηψλ  - 326.191 481.448 159.815 42.517 1.009.971

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (IAS19) 250.283 20.554 274.630 81.487 200.800 827.754

Φξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 142.121 142.121

Υπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηέο, πξάθηνξεο θαη 

ζπλεξγάηεο πσιήζεσλ 7.548.900 7.548.900

Υπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο 975.461 975.461

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 4.088.402 4.088.402

ύλνια 107.851 61.490.232 40.269.890 18.018.602 3.324.154 3.023.677 126.234.406  
 

Ο ρξνληζκφο ηεο εθηηκψκελεο αλαθηεζηκφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε βξαρππξφζεζκε 

θαη καθξνπξφζεζκε βάζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

31.12.2010

Βξαρππξόζεζκα  

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

Μαθξνπξόζεζκα 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία Unit Linked

πλνιηθά 

πεξηνπζηθά 

ζηνηρεία

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  - 9.358.988  - 
9.358.988

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γηαθξαηνχκελα σο ηελ 

ιήμε 
50.710.980 35.362.784  - 

86.073.763

Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ δσήο πνπ 

θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT LINKED)
 - 188.164

188.164

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 2.554.397  - 2.554.397

Λνηπέο ζπκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 702.638  - 702.638

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 758.149  - 758.149

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 9.203.599  - 9.203.599

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.571.277  - 5.571.277

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 603.404  - 603.404

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 31.430.241  -  - 31.430.241

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο 6.957.572  -  - 6.957.572

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 5.963.220  -  - 5.963.220

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 3.384.849  -  - 3.384.849

ύλνια 99.205.010 63.357.086 188.164 162.750.260  
 

 

31.12.2011

Βξαρππξόζεζκα  

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

Μαθξνπξόζεζκα 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία Unit Linked

πλνιηθά 

πεξηνπζηθά 

ζηνηρεία

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 9.439.000  - 9.439.000

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γηαθξαηνχκελα σο ηελ 

ιήμε 
68.221.662 34.621.694  - 

102.843.355

Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ δσήο πνπ 

θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT LINKED)
 - 107.851

107.851

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 1.542.855  - 1.542.855

Λνηπέο ζπκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 702.638  - 702.638

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 599.340  - 599.340

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 9.287.141  - 9.287.141

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.513.311  - 5.513.311

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 547.123  - 547.123

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 23.800.652  -  - 23.800.652

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο 4.904.776  -  - 4.904.776

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 6.482.166  -  - 6.482.166

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9.625.440  -  - 9.625.440

ύλνια 113.634.036 61.653.762 107.851 175.395.649  
 

7.2.2 Πηζησηηθόο θίλδπλνο  

 

Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο αθνξά ηνλ θίλδπλν θάπνηνο αληηζπκβαιιφκελνο πνπ νθείιεη 

ζηελ εηαηξεία λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαβάιεη ηα ζρεηηθά πνζά φηαλ απηά γίλνληαη απαηηεηά. Κχξηνη 

αληηζπκβαιιφκελνη απφ ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη νη αζθαιηδφκελνη 

νη νπνίνη κπνξεί λα κελ δχλαληαη λα θαηαβάινπλ ηα πνζά αζθαιίζηξσλ πνπ είλαη απαηηεηά θαη νη 

ζπλεξγαδφκελνη κε ηελ εηαηξεία (αζθαιηζηέο, πξάθηνξεο θαη ινηπνί) θαη νη αληαζθαιηζηέο νη νπνίνη κπνξεί λα 

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

απνδεκηψζεσλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

ζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηηο νπνίεο ε θαζπζηέξεζε είζπξαμεο 

ππεξβαίλεη έλα πνιχ βξαρχ δηάζηεκα πίζησζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηφηε ε εηαηξεία 

πξνβαίλεη άκεζα ζηελ απηφκαηε αθχξσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ αθνχ πξνεγνπκέλσο εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ 

νθεηιέηε. Έηζη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ειαρηζηνπνηείηαη. 

Ζ εηαηξεία αμηνινγεί επίζεο ζε ηαθηή βάζε ηα φξηα πηζηψζεσλ ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ πξαθηφξσλ 

αθνινπζψληαο  απαξέγθιηηα ηελ πηζησηηθή  πνιηηηθή πνπ έρεη θαζηεξψζεη. ζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

απφ ηνπο αληαζθαιηζηέο ε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε αληαζθαιηζηέο δηεζλνχο θχξνπο νη νπνίνη δηαηεξνχλ πςειφ 
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βαζκφ αμηνιφγεζεο απφ ηνπο δηεζλήο πηζηνιεπηηθνχο νξγαληζκνχο ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα λα κελ 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ ζα αλαθχςνπλ κε ηελ επέιεπζε ησλ θίλδπλσλ πνπ ηνπο έρνπλ εθρσξεζεί. Ζ 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ειέγρεη ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ εκ/λαη  αλαθνξάο θαη δηελεξγεί 

πξνβιέςεηο απνκείσζεο φπνπ απαηηείηαη. 

 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο έγθεηηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 
31.12.2010 Unit Linked Λνηπά ζηνηρεία ύλνιν

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γηαθξαηνχκελα σο 

ηελ ιήμε - 86.073.763 86.073.763

Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ δσήο 

πνπ θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT 

LINKED) 188.164 - 188.164

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε - 2.554.397 2.554.397

Λνηπέο ζπκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε - 702.638 702.638

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ απνηειεζκάησλ - 758.149 758.149

Σπφλνιν απαηηήζεσλ - 42.628.270 42.628.270

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα - 3.384.849 3.384.849

ύλνια 188.164 136.102.066 136.290.230  
 

31.12.2011 Unit Linked Λνηπά ζηνηρεία ύλνιν

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γηαθξαηνχκελα σο 

ηελ ιήμε - 102.843.355 102.843.355

Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ δσήο 

πνπ θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT 

LINKED) 107.851 - 107.851

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε - 1.542.855 1.542.855

Λνηπέο ζπκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε - 702.638 702.638

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ απνηειεζκάησλ - 599.340 599.340

Σπφλνιν απαηηήζεσλ - 32.832.029 32.832.029

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα - 9.625.440 9.625.440

ύλνια 107.851 148.145.657 148.253.508  
ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχεηαη πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθδνηψλ ηνπο απφ ηνλ νίθν Standard & Poors (S&P).  

Πίλαθαο credit rating ρξενγξάθσλ. 

 
Πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα βάζεη S&P - 2010 - 

Credit rating ΑΑΑ AA A ΒΒΒ ΒΒ Β NA Άλεπ αμηνιόγεζεο ύλνια

Φξεφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  -  -  - 1.057.930,03 1.288.416,80 151.800,00 56.250,00  - 2.554.396,83

Φξεφγξαθα δηαθξαηνχκελα σο  ηε ιήμε 1.987.623,01  - 80.062.525,39 3.518.815,00 304.800,00  - - 200.000,00 86.073.763,40

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ απνηειεζκάησλ  -  -  - 758.149,00  -  -  -  - 758.149,00

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα  -  -  -  -  -  -  - 31.430.240,96 31.430.240,96

Λνηπέο  απαηηήζεηο  -  -  -  -  -  -  - 4.240.457,21 4.240.457,21

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο  -  -  -  -  -  -  - 6.957.571,69 6.957.571,69

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 3.384.848,54  -  -  -  -  -  -  - 3.384.848,54

πλνιηθόο πηζησηηθόο θίλδπλνο 5.372.471,55 0,00 80.062.525,39 5.334.894,03 1.593.216,80 151.800,00 56.250,00 42.828.269,86 135.399.427,63  
 

Credit rating ΑΑΑ AA ΑΑ- Α A+ AA A AA- A- BBB+ BB+ BB CC CCC

Άλεπ 

αμηνιόγεζεο ύλνια

Φξεφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 46.750,00 257.500,00 242.520,00 167.138,00 207.000,00 621.947,22 1.542.855,22

Φξεφγξαθα δηαθξαηνχκελα σο  ηε ιήμε 48.739.773,01 1.397.850,00 192.020,00 197.774,00 300.350,00 603.760,00 504.346,00 49.705.652,33 1.201.829,92 102.843.355,26

Φξεφγξθα ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 10.857,87 44.364,00 35.068,60 74.348,00 424.408,50 10.293,50 599.340,47

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 23.800.651,95 23.800.651,95

Λνηπέο Απαηηήζεηο 4.126.600,22 4.126.600,22

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο 4.904.776,40 4.904.776,40

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9.625.439,74 9.625.439,74

πλνιηθόο πηζησηηθόο θίλδπλνο 48.739.773,01 1.397.850,00 0,00 10.857,87 44.364,00 0,00 0,00 35.068,60 313.118,00 879.682,50 300.350,00 856.573,50 671.484,00 49.912.652,33 44.281.245,45 147.443.019,26  
 

ηηο ινηπέο απαηηήζεηο δελ πεξηιακβάλνληαη νη απαηηήζεηο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαζψο δε ζπληζηνχλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν. 

 

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

ηηκψλ αγνξάο, φπσο είλαη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ, επηηνθίσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ επεξεάδνπλ 

άκεζα ηνλ θίλδπλν εχινγεο αμίαο. Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη ζχγρξνλεο κεζφδνπο γηα ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ 

αγνξάο, φπσο ε απνηίκεζε αμίαο ζε θίλδπλν (Value – at – risk ). Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη αγνξάο πνπ εθηίζεηαη ε 

εηαηξεία είλαη ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο επηηνθίνπ. 

 

7.2.3.1 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

 
Ζ εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθφ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαζψο ην πνζνζηφ ησλ επελδχζεσλ ζε μέλν 

λφκηζκα ($) θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο  θπκαηλφηαλ θάησ απφ 1%. πλεπψο δε ζπληξέρεη ιφγνο αλάιπζεο 

επαηζζεζίαο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

7.2.3.2 Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο 

 
Οη δηαθπκάλζεηο ζηα ηζρχνληα επηηφθηα ηεο αγνξάο δπλεηηθά κπνξνχλ αλ επεξεάζνπλ ηφζν ηηο ηακεηαθέο ξνέο 

φζν θαη ηελ εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

Οη ηακεηαθέο ξνέο παξνπζηάδνπλ ειάρηζην θίλδπλν απφ ηε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

επελδχζεσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ φπσο νκφινγα Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο. 

Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ εμεηάδνληαο ηελ δηάξθεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

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

Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε επέλδπζε ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε νκφινγα θαη επελδχζεηο 

ζηαζεξνχ επηηνθίνπ κε δηάξθεηα αληίζηνηρε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

Ζ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ νκνιφγσλ γίλεηαη κε πξνβνιή ησλ ρξεκαηνξξνψλ θαη ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο 

αμίαο ησλ απνηειεζκάησλ (Discounted Cash Flow).Oη ρξεκαηνξνέο ησλ νκνιφγσλ πξνεμνθινχληαη κε βάζε ηελ 

ηξέρνπζα θακπχιε επηηνθίσλ κεδεληθνχ θηλδχλνπ (risk-free interest rate curve) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 

CEIOPS ζηελ εθαξκνγή ηεο 5εο Οδεγίαο Πνζνζηηθψλ Δπηπηψζεσλ (QIS5). ηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ζελάξην 

επαηζζεζίαο θαηά κέζν φξν+(-)1% ζηελ θακπχιε επηηνθίσλ κεδεληθνχ θηλδχλνπ. To απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο 

επαηζζεζίαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
Fair Value 31.12.10 επίδξαζε ζηελ Κ.Θ Μεηαβνιή (%)

Αχμεζε θαηά 1% ζηελ θακπχιε επηηνθίσλ 29.366.063 (1.999.888) -7,84%

Μείσζε θαηά 1% ζηελ θακπχιε επηηνθίσλ 34.336.299 1.976.302 7,75%

Fair Value 31.12.11 επίδξαζε ζηελ Κ.Θ Μεηαβνιή (%)

Αχμεζε θαηά 1% ζηελ θακπχιε επηηνθίσλ 13.482.383 (938.640) -6,51%

Μείσζε θαηά 1% ζηελ θακπχιε επηηνθίσλ 15.492.900 1.071.877 7,43%

 
 

VIII. Μεηάβαζε από Δ.Λ.Π. ζε Γ.Π.Υ.Α.   

 
Ζ εηαηξεία ζπληάζζεη γηα πξψηε θνξά ηηο γεληθνχ ζθνπνχ Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. 

θαη ηα Γ.Π.Υ.Α. πνπ ήηαλ ελ ηζρχ θαηά ηελ 31.12.2011, θάλνληαο θαη αλαδξνκηθή εθαξκνγή απηψλ. 
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πκθσλία ηεο Λνγηζηηθήο Καζαξήο Θέζεο ηεο εηαηξείαο κεηαμχ ΔΛΠ θαη ΓΠΥΑ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο  

εθαξκνγήο 31/12/2009 θαη ηελ 31/12/2010 παξνπζηάδεηαη παξαθάησ 

:  

 

 πκθσλία ησλ ηζνινγηζκώλ ηεο εηαηξείαο κεηαμύ ΔΛΠ θαη ΓΠΥΑ θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή  31/12/2009 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

31.12.2009 Γηαθνξέο 31.12.2009

Δλεξγεηηθό

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 17.772.616,19 (8.413.629) 9.358.988

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γηαθξαηνχκελα σο ηελ ιήμε 76.953.015,29 (3.763.050) 73.189.965

Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ δσήο πνπ θέξνπλ ηνλ 

επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT LINKED)
235.318,25 0 235.318

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 0,00 2.822.902 2.822.902

Λνηπέο ζπκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 570.000,00 80.000 650.000

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ
1.178.177,38 (535.319) 642.859

Έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο 167.417,49 (167.417) 0

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 865.530,90 9.016.288 9.881.819

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 5.592.775 5.592.775

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 0,00 634.172 634.172

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 24.830.832,68 (835.751) 23.995.082

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο 4.526.539,87 2.027.542 6.554.081

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 8.547.716,37 (3.932.463) 4.615.253

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 3.596.601,20 0 3.596.601

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 139.243.765,62 2.526.050 141.769.815,14

Ίδηα Κεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 20.010.000,00 0 20.010.000

Υπέξ ην Άξηην 971,47 0 971

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο -1.271.415,61 4.663.818 3.392.402

Λνηπά απνζεκαηηθά 13.221.669,82 (5.377.660) 7.844.009

Κέξδε/ (δεκηέο) εηο λένλ 167.473,88 (561.922) -394.448

ύλνιν Ιδίσλ θεθαιαίσλ 32.128.699,56 (1.275.765) 30.852.935,04

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο

Μαζεκαηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιεηψλ δσήο 17.505.196,35 0 17.505.196

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο εθθξεκψλ δεκηψλ 55.336.657,87 0 55.336.658

Με δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 19.737.015,36 0 19.737.015

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιηδκέλσλ δσήο πνπ νη 

αζθαιηδφκελνη θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT LINKED)
235.318,25 0 235.318

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 1.809.201,73 0 1.809.202

ύλνιν Αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ 94.623.389,56 0 94.623.389,56

Τπνρξεώζεηο

Φξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 0,00 62.008 62.008

Υπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηέο πξάθηνξεο θαη ζπλεξγάηεο 

πσιήζεσλ
5.573.776,45 1.753.078 7.326.854

Υπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο 49.153,16 2.006.551 2.055.704

Φφξνη εηζνδήκαηνο 4.282.495,23 (2.803.422) 1.479.074

Πξνβιέςεηο 1.156.031,20 (160.081) 995.950

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 1.430.220,46 2.943.679 4.373.900

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 12.491.676,50 3.801.814 16.293.490,54

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 139.243.765,62 2.526.050 141.769.815,14

Πίνακαρ πποζαπμογήρ Κηάζηαζηρ Οικονομικήρ Θέζηρ από ΕΛΠ ζε ΔΛΠ καηά ηην 31.12.2009
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πκθσλία ησλ ηζνινγηζκώλ ηεο εηαηξείαο κεηαμύ ΔΛΠ θαη ΓΠΥΑ κεηά ηελ πξώηε εθαξκνγή  31/12/2010 

 

31.12.2010 Γηαθνξέο 31.12.2010

Δλεξγεηηθό

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 11.372.663,83 (2.013.676) 9.358.988

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γηαθξαηνχκελα σο ηελ ιήμε 86.073.763,40 0 86.073.763

Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ δσήο πνπ θέξνπλ ηνλ 

επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT LINKED)
188.164,28 0 188.164

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 4.400.232,97 (1.845.836) 2.554.397

Λνηπέο ζπκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 702.637,98 0 702.638

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ
479.684,12 278.465 758.149

Έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο 0 0

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.370.351,73 2.833.247 9.203.599

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.530.352,93 40.924 5.571.277

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 0,00 603.404 603.404

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 31.847.642,12 (417.401) 31.430.241

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο 6.957.571,69 0 6.957.572

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 6.952.402,31 (989.182) 5.963.220

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 3.384.848,54 0 3.384.849

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 164.260.315,90 -1.510.056 162.750.260,29

Ίδηα Κεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 27.654.000,00 0 27.654.000

Υπέξ ην Άξηην 971,47 0 971

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 1.712.122,25 (1.698.671) 13.451

Λνηπά απνζεκαηηθά 7.572.702,82 1.047.341 8.620.044

Κέξδε/ (δεκηέο) εηο λένλ 178.068,43 (293.042) -114.973

ύλνιν Ιδίσλ θεθαιαίσλ 37.117.864,97 (944.372) 36.173.492,89

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο

Μαζεκαηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιεηψλ δσήο 16.715.311,06 6.756 16.722.067

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο εθθξεκψλ δεκηψλ 65.461.294,51 0 65.461.295

Με δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 20.509.929,48 (6.756) 20.503.173

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιηδκέλσλ δσήο πνπ νη 

αζθαιηδφκελνη θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT LINKED)
188.164,28 0 188.164

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 1.627.946,37 0 1.627.946

ύλνιν Αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ 104.502.645,70 0 104.502.645,70

Τπνρξεώζεηο

Φξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 890.880,00 (645.260) 245.620

Υπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηέο πξάθηνξεο θαη ζπλεξγάηεο 

πσιήζεσλ
12.208.085,54 (48.659) 12.159.427

Υπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο 2.598.038,42 0 2.598.038

Φφξνη εηζνδήκαηνο 2.831.948,61 0 2.831.949

Πξνβιέςεηο 1.003.395,27 128.235 1.131.631

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 3.107.457,39 0 3.107.457

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 22.639.805,23 (565.684) 22.074.121,70

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 164.260.315,90 -1.510.056 162.750.260,29

Πίνακαρ πποζαπμογήρ Κηάζηαζηρ Οικονομικήρ Θέζηρ από ΕΛΠ ζε ΔΛΠ καηά ηην 31.12.2010

 
 

 

 
πκθσλία ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο κεηαμύ ΔΛΠ θαη ΓΠΥΑ κεηά ηελ πξώηε εθαξκνγή  

31/12/2010 παξνπζηάδεηαη παξαθάησ : 

 
Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ

01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2010

ΔΛΠ ΓΛΠ

Αζθάιηζηξα 68.776.097,39 0 68.776.097,39

Μείνλ: Αληαζθάιηζηξα 6.729.363,02 0 6.729.363,02

Καζαξά δεδνπιεπκέλα Αζθάιηζηξα 62.046.734,37 0 62.046.734,37

Μείνλ: Γεδνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο θαη έμνδα παξαγσγήο 20.144.790,89 0 20.144.790,89

Μείνλ: Αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο - Ιδία θξάηεζε 32.421.355,60 0 32.421.355,60

Μείνλ: Μεηαβνιή καζεκαηηθψλ θαη ινηπψλ πξνβιέςεσλ - Ιδία 

θξάηεζε 32.961,55 (0) 32.961,55

Έζνδα επελδχζεσλ 4.200.179,90 0 4.200.179,90

Κέξδε /(δεκηέο) απφ πψιεζε/ απνηίκεζε επελδχζεσλ 203.387,25 0 203.387,25

Λνηπά έζνδα 694.820,23 307.600 1.002.420,59

Έμνδα Γηνίθεζεο 2.953.878,97 0 2.953.878,97

Έμνδα Γηάζεζεο 1.835.754,74 0 1.835.754,74

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 130.837,60 0 130.837,60

Λνηπά έμνδα 850.039,09 3.726 853.765,06

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 8.775.503,32 303.874 9.079.377,70

Φφξνη 2.744.364,48 30.768 2.775.132,11

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο 6.031.138,84 273.107 6.304.245,59  
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IX . ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 
 

9.1 Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα 

 

Οη κεηαβνιέο ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ πνπ παξαθνινπζνχληαη ζε εχινγε αμία, κέζα ζηε ρξήζε, γηα ηελ 

εηαηξία εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : 

Γήπεδα - 

Οικόπεδα Κηίπια Σύνολο

Α. Αμίεο Κηήζεο

Τπόινηπα 01.01.2010 5.832.967,79 3.526.019,86 9.358.987,65

Πξνζζήθεο 01.01.- 31.12.2010 0,00 0,00 0,00

Αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο 0,00 0,00 0,00

Μεηψζεηο 01.01.- 31.12.2010 0,00 0,00 0,00

Τπόινηπα31.12.2010 5.832.967,79 3.526.019,86 9.358.987,65

Πξνζζήθεο 01.01.- 31.12.2011 12233,00 71287,00 83.520,00

Αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο 436599,21 -440106,86 -3.507,65

Μεηψζεηο 01.01.- 31.12.2011 0,00 0,00 0,00

Τπόινηπα31.12.2011 6.281.800,00 3.157.200,00 9.439.000,00

Β. Απνζβέζεηο

Τπόινηπα 01.01.2010 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 01.01.- 31.12.2010 0,00 0,00 0,00

Μεηψζεηο 0,00 0,00 0,00

Αλαπξνζαξκνγέο εχινγσλ αμηψλ 0,00 0,00 0,00

Τπόινηπα 31.12.2010 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 01.01.- 31.12.2011 0,00 0,00 0,00

Μεηψζεηο 0,00 0,00 0,00

Αλαπξνζαξκνγέο εχινγσλ αμηψλ 0,00 0,00 0,00

Τπόινηπα 31.12.2011 0,00 0,00 0,00

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2009 5.832.967,79 3.526.019,86 9.358.987,65

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2010 5.832.967,79 3.526.019,86 9.358.987,65

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2011 6.281.800,00 3.157.200,00 9.439.000,00  
 

 

 

Σα επελδπηηθά αθίλεηα κεηά ηελ απφθηεζε ηνπο επηκεηξψληαη ζε εχινγεο αμίεο, δελ απνζβέλνληαη θαη 

νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπο ινγίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.  

Ζ ηειεπηαία απνηίκεζε  ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο ηεο 

εηαηξείαο «ΓΑΝΟ Α.Δ» κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 31/12/2011. Οη εθηηκεηέο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο 

δηαζέηνπλ εγλσζκέλε πείξα θαη ηελ απαηηνχκελε επαγγειηηθή επάξθεηα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ πψιεζεο αθηλήησλ 

κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κηζζσκάησλ αθηλήησλ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηαζκηζκέλα θαηαιιήισο. ια ηα ζπγθξίζηκα δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ ελεξγφ αγνξά. 

Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηελ είζπξαμε κηζζσκάησλ. 

 

 

Σα έζνδα απφ ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 αλήιζαλ ζε 366.565,03 € θαη 385.282,64 

αληίζηνηρα θαη παξνπζηάδνληαη ζην θνλδχιη έζνδα επελδχζεσλ. 

 

 

9.2 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα σο ηε ιήμε  

 

Σν θνλδχιη «Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα σο ηε ιήμε» αλαιχεηαη σο εμήο 

 
31/12/2011 31/12/2010

Οκόινγα Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 29.247.295,80 33.716.120,73

Δηαηξηθά νκόινγα εηζεγκέλα 5.404.397,93 7.189.080,42

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο ζε € 12.850.000,00 12.720.000,00

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο ζε Ξ.Ν. 388.661,53 365.562,25

Καηαζέζεηο δεζκεπκέλεο ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε 54.953.000,00 32.083.000,00

Σύνολο 102.843.355,26 86.073.763,40  
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Η Εταιρεία τθν 31.12.2011 κατείχε ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου  ςυνολικοφ ποςοφ ευρώ 

29.247.000 περίπου, τα οποία δεν ζχουν αποτιμθκεί ςφμφωνα με το πλαίςιο του προγράμματοσ PSI 

(Private Sector Involvement), για τθν απομείωςθ του δθμόςιου χρζουσ, μζςω τθσ διαδικαςίασ 

ανταλλαγισ των Ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Η Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ αποφάςιςε να εμφανιςτεί 

θ εν λόγω ηθμιά των ομολόγων μζςα ςτθν χριςθ 2012 όπου ζλαβε χώρα θ διαδικαςία τθσ 

ανταλλαγισ PSI (Private Sector Involvement) και κα αναγνωριςτεί φορολογικά το ποςό που αναλογεί 

μζςα ςτθ χριςθ 2012. 

9.3 Δπελδύζεηο γηα ινγαξηαζκό αζθαιηζκέλσλ δσήο πνπ θέξνπλ ηνλ επελδπηηθό θίλδπλν (Unit Linked) 
31/12/2011 31/12/2010

Δπελδύζεηο γηα ινγαξηαζκό αζθαιηζκέλσλ δσήο πνπ θέξνπλ ηνλ 

επελδπηηθό θίλδπλν (UNIT LINKED) 107.850,84 188.164,28

Σύνολο 107.850,84 188.164,28  
 

9.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

 

Σν θνλδχιη «Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε» αλαιχεηαη σο εμήο 

 
31/12/2011 31/12/2010

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαιχνληαη ζε :

Φξεφγξαθα πνπ απνηεινχλ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε

Τξέρνπζα αμία κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ 

εζσηεξηθνχ

Αμία θηήζεο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ 3.312.840,08 3.763.050,09

Πξνεγνχκελεο δηαθνξέο απνηίκεζεο -1.915.333,29 -1.728.153,09

Τξέρνπζεο δηαθνξέο απνηίκεζεο (κέζσ ζπλνιηθψλ εζφδσλ) -476.598,79 -187.180,20

Μεξηθό ζύλνιν 920.908,00 1.847.716,80

Φξεφγξαθα ηδίνπ ραξηνθπιαθίνπ εηαηξείαο

Τξέρνπζα αμία κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ 

εζσηεξηθνχ 45.750,00 45.750,00

Αμία θηήζεο κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 807.097,28 736.587,43

Πξνεγνχκελεο δηαθνξέο απνηίκεζεο -75.657,40 33.613,56

Τξέρνπζεο δηαθνξέο απνηίκεζεο(κέζσ ζπλνιηθψλ εζφδσλ) -155.242,66 -109.270,96

Μεξηθό ζύλνιν 621.947,22 706.680,03

Σύνολο 1.542.855,22 2.554.396,83  
 

9.5 Λνηπέο ζπκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε 

 

Σν θνλδχιη «Λνηπέο ζπκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε» αλαιχεηαη ζε : 

 
31/12/2011 31/12/2010

 Avanti A.E 80.000,00 80.000,00

ΓΔΚΑΘΛΟΝ Αλψλπκε Δηαηξία Μεζηηψλ Αζθαιίζεσλ 963.300,00 963.300,00

Πξνεγνχκελεο δηαθνξέο απνηίκεζεο -340.662,02 0,00

Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο 0,00 -340.662,02

Σύνολο 702.637,98 702.637,98  
 

9.6 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

 

Σν θνλδχιη «Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ» αλαιχεηαη ζε : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Φξεφγξαθα πνπ αθνξνχλ ζε:

Αμία θηήζεο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ 1.057.733,50 1.054.333,50

Πξνεγνχκελεο δηαθνξέο απνηίκεζεο -296.184,50 -411.474,75

Τξέρνπζεο δηαθνξέο απνηίκεζεο (κέζσ απνηειεζκάησλ) -162.208,53 115.290,25

Σύνολο 599.340,47 758.149,00  
 

 

 

 

 



 

44 
Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2011 

 

9.7 Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 

 

Σν θνλδχιη «. Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία» αλαιχεηαη ζε 

 

Γήπεδα - 

Οικόπεδα Κηίπια Μεηαθοπικά μέζα

Έπιπλα και 

Λοιπόρ 

εξοπλιζμόρ Σύνολο

Α. Αμίεο Κηήζεο

Τπόινηπα 01.01.2010 5.600.000,00 3.354.435,83 1.183.682,42 1.155.135,73 11.293.253,98

Πξνζζήθεο 01.01.- 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 126.988,31 126.988,31

Αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεηψζεηο 01.01.- 31.12.2010 0,00 0,00 861.111,90 0,00 861.111,90

Τπόινηπα31.12.2010 5.600.000,00 3.354.435,83 322.570,52 1.282.124,04 10.559.130,39

Πξνζζήθεο 01.01.- 31.12.2011 0,00 0,00 108.101,60 15.301,27 123.402,87

Αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο 90.000,00 -170.000,00 0,00 0,00 -80.000,00

Μεηψζεηο 01.01.- 31.12.2011 0,00 0,00 6.866,94 0,00 6.866,94

Τπόινηπα31.12.2011 5.690.000,00 3.184.435,83 423.805,18 1.297.425,31 10.595.666,32

Β. Απνζβέζεηο

Τπόινηπα 01.01.2010 0,00 93.544,82 401.972,67 915.917,78 1.411.435,27

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 01.01.- 31.12.2010 0,00 86.582,68 90.261,62 69.970,78 246.815,08

Μεηψζεηο 0,00 0,00 302.718,47 0,00 302.718,47

Αλαπξνζαξκνγέο εχινγσλ αμηψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τπόινηπα 31.12.2010 0,00 180.127,50 189.515,82 985.888,56 1.355.531,88

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 01.01.- 31.12.2011 0,00 83.860,89 46.930,99 70.445,38 201.237,26

Μεηψζεηο 0,00 0,00 743,93 0,00 743,93

Αλαπξνζαξκνγέο εχινγσλ αμηψλ 0,00 247.500,00 0,00 0,00 247.500,00

Τπόινηπα 31.12.2011 0,00 16.488,39 235.702,88 1.056.333,94 1.308.525,21

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2009 5.600.000,00 3.260.891,01 781.709,75 239.217,95 9.881.818,71

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2010 5.600.000,00 3.174.308,33 133.054,70 296.235,48 9.203.598,51

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2011 5.690.000,00 3.167.947,44 188.102,30 241.091,37 9.287.141,11  
 

 

Ο ηξφπνο επηκέηξεζεο κεηά ηελ αξρηθή απφθηεζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο ή ηα έηε 

σθέιηκεο δσήο θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

 

Αξ.

Καηεγνξία Δλζώκαησλ 

Παγίσλ

Σξόπνο απνηίκεζεο κεηά ηελ 

απόθηεζε Μέζνδνο Απόζβεζεο Από Έσο Από Έσο

1 Οηθφπεδα Αλαπξνζαξκνγή Γελ απνζβέλλνληαη  -  -  -  - 

2 Κηίξηα 

Αλαπξνζαξκνγή κε ζπκςεθηζκφ 

απνζβέζεσλ
Σηαζεξή κέζνδνο

3% 2,0% 40 50

6 Μεηαθνξηθά κέζα Σην Κφζηνο Σηαζεξή κέζνδνο 33% 14% 3 7

7 Έπηπια θαη ζθεχε Σην Κφζηνο Σηαζεξή κέζνδνο 12% 10% 8 10

8 Δμνπιηζκφο γξαθείσλ Σην Κφζηνο Σηαζεξή κέζνδνο 33% 20% 3 5

πλεηειεζηέο 

απόζβεζεο

Έηε σθέιηκεο 

δσήο

 
 

Ζ ηειεπηαία απνηίκεζε  ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο ηεο 

εηαηξείαο «ΓΑΝΟ Α.Δ» κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 31/12/2011. Οη εθηηκεηέο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο 

δηαζέηνπλ εγλσζκέλε πείξα θαη ηελ απαηηνχκελε επαγγειηηθή επάξθεηα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ πψιεζεο αθηλήησλ 

κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κηζζσκάησλ αθηλήησλ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηαζκηζκέλα θαηαιιήισο. ια ηα ζπγθξίζηκα δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ ελεξγφ αγνξά. 

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο πιελ απηψλ πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε. 
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9.8  Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
Σν θνλδχιη «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» αλαιχεηαη σο εμήο 

:

Λογιζμικά

Έξοδα 

ππόζκηηζηρ Σύνολο

Α. Αμίεο Κηήζεο

Τπόινηπα 01.01.2010 417.814,34 5.570.642,65 5.988.456,99

Πξνζζήθεο 01.01.- 31.12.2010 67.366,12 5.515.350,85 5.582.716,97

Αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο 0,00 0,00 0,00

Μεηψζεηο 01.01.- 31.12.2010 0,00 5.570.642,65 5.570.642,65

Τπόινηπα 31.12.2010 485.180,46 5.515.350,85 6.000.531,31

Πξνζζήθεο 01.01.- 31.12.2011 49.569,00 5.442.364,09 5.491.933,09

Αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο 0,00 0,00

Μεηψζεηο 01.01.- 31.12.2011 5.515.350,85 5.515.350,85

Τπόινηπα 31.12.2011 534.749,46 5.442.364,09 5.977.113,55

Β. Απνζβέζεηο

Τπόινηπα 01.01.2010 395.681,91 0,00 395.681,91

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 01.01.- 31.12.2010 33.572,40 0,00 33.572,40

Μεηψζεηο 0,00 0,00 0,00

Τπόινηπα 31.12.2010 429.254,31 0,00 429.254,31

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 01.01.- 31.12.2011 34.548,47 0,00 34.548,47

Μεηψζεηο 0,00 0,00 0,00

Τπόινηπα 31.12.2011 463.802,78 0,00 463.802,78

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2009 22.132,43 5.570.642,65 5.592.775,08

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2010 55.926,15 5.515.350,85 5.571.277,00

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2011 70.946,68 5.442.364,09 5.513.310,77  
 
 

Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εμφδσλ πξφζθηεζεο σο άπια ζηνηρεία έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο 

πνπ νξίδεη ην ΓΛΠ 38 θαη ζπγθεθξηκέλα α) ε εηαηξεία αλακέλεη γλσζηέο ρξεκαηηθέο ξνέο ζην κέιινλ, β) κπνξεί 

λα ηα απνηηκήζεη  αμηφπηζηα, γ) έρεη ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο.  

 

Οη κέζνδνη απφζβεζεο, νη σθέιηκεο δσέο ή νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο, γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ 

πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 3 έηε 

 

Αξ.

Καηεγνξία Δλζώκαησλ 

Παγίσλ

Σξόπνο 

απνηίκεζεο κεηά 

ηελ απόθηεζε Μέζνδνο Απόζβεζεο Από Έσο Από Έσο

1 Έμνδα  Πξφζθηεζεο Σην Κφζηνο Αλαινγηθά κε ην ρξφλν ζπκβνιαίνπ  -  - Γηάξθεηα ζπκβνιαίνπ

2 Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Σην Κφζηνο Σηαζεξή κέζνδνο 20% 30% 5 3

πλεηειεζηέο 

απόζβεζεο Έηε σθέιηκεο δσήο

 
 

 

9.9 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο/ππνρξεώζεηο 

 

Ζ ζσξεπηηθή επίδξαζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ/απαηηήζεσλ αλά θνλδχιη ηεο 

θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Κνλδύιη 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα ζηνηρεία (158.207,97)

Δπελδχζεηο ζε αθίληηα (52.082,99)

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (16.163,35)

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  469.341,63 

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 83.480,23 

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ επινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ (34.168,24)

πξνβιέςεηο 254.924,08 

ύλνιν 547.123,39  
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Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζπκςεθηζκέλεο ζηελ Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο, δεδνκέλνπ φηη αθνξνχλ ππφινηπα εληφο ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο αξρήο, ζηε πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε είλαη ε Φνξνινγηθή Αξρή ηεο Διιάδνο. 

 

9.10  Απαηηήζεηο από αζθάιηζηξα 
Σν θνλδχιη «Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα» αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Φξεώζηεο αζθαιίζηξσλ :

Κιάδνπ δσήο ζε επξώ 332.461,87 396.949,08 

Κιάδνπ αζθαιίζεσλ δσήο πξνζόδσλ, γάκνπ θαη γελλήζε 4.527,45 5.137,92 

Φξεώζηεο αζθαιεηώλ πγείαο 38.144,94 16.781,84 

Κιάδνπ αηπρεκάησλ ζε επξώ 2.652,95 4.240,64 

Κιάδνπ αεξνζθαθώλ ζε επξώ 3.000,00 1.500,00 

Κιάδνπ πινίσλ ζε επξώ 0,00 5.000,00 

Κιάδνπ κεηαθεξόκελσλ εκπνξεπκάησλ ζε επξώ 165.311,46 345.294,61 

Κιάδνπ ππξθαηάο θαη ζηνηρείσλ ηεο θύζεσο ζε επξώ 1.600.367,61 2.721.053,42 

Κιάδνπ ινηπώλ δεκηώλ αγαζώλ ζε επξώ 117.098,90 265.876,04 

Κιάδνπ αζηηθήο επζύλεο απηνθλήησλ ζε επξώ 12.631.320,15 19.310.869,67 

Κιάδνπ αζηηθήο επζύλεο πινίσλ (ζθαθώλ) ζε επξώ 29.876,27 64.704,13 

Κιάδνπ πηζηώζεσλ ζε επξώ 8.742,25 7.199,50 

Κιάδνπ εγγπήζεσλ ζε επξώ 3.252,71 2.522,74 

Κιάδνπ λνκηθήο πξνζηαζίαο ζε επξώ 0,00 97,57 

Κιάδνπ νδηθήο βνήζεηαο ζε επξώ 9.229,78 0,00 

Κιάδνπ επεθηάζεσλ εμσηεξηθνύ 204,19 0,00 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο 662.395,27 961.393,45 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (Σθξαγηζκέλεο) 19.705,76 35.003,93 

Δπηηαγέο ζε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε 26.186,27 3.242,50 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο πξαθηόξσλ 8.153.412,33 7.036.530,10 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε πξαθηόξσλ 7.000,00 261.082,03 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεώζηεο αζθαιίζηξσλ (417.401,16) (417.401,16)

Φξεώζηεο αζθαιίζηξσλ ιεμηπξόζεζκνη 10.768,07 10.768,07 

Φξεώζηεο αζθαιίζηξσλ αζθαιίζεσλ δεκηώλ επίδηθνη 392.394,88 392.394,88 

Σύνολο 23.800.651,95 31.430.240,96  
 

 

9.11  Απαηηήζεηο από αληαζθαιηζηέο 
Σν θνλδχιη «Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο» αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Φξεσζηηθά ππφινηπα αληαζθαιηζηψλ 4.904.776,40 6.957.571,69

Σύνολο 4.904.776,40 6.957.571,69  
 

Οη απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο έρνπλ ειεγζεί γηα ην ελδερφκελν κε είζπξαμεο ηνπο θαη δελ πξνέθπςε δήηεκα 

απνκείσζεο. 

 

9.12  Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 
Σν θνλδχιη «Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ» αλαιχεηαη σο εμήο 

31/12/2011 31/12/2010

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 349.654,51 354.450,35 

Γάλεηα ζε αζθαιηζκέλνπο δσήο 22.914,96 29.911,82 

Γξακκάηηα ζην ραξηνθπιάθην 906,43 906,43 

Γξακκάηηα ζηηο ηξάπεδεο γηα είζπξαμε 151,81 151,81 

Αληαζθαιηδφκελνη θιάδνπ ππξθατάο θαη ζηνηρείσλ ηεο θχζεσο ζε 

επξψ
7.446,49 1.571,23 

Φξεκαηηθέο Γηεπθνιχλζεηο Πξνζσπηθνχ 1.100,00 0,00 

Γάλεηα πξνζσπηθνχ 180.547,91 200.991,26 

Διιεληθφ Γεκφζην - πξνθαηαβιεκέλνη θαη παξαθξαηεκέλνη θφξνη 2.348.317,57 1.716.888,58 

BASLER 8.127,90 

Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη ζε € 59.562,59 208.997,38 

Δπίδηθεο απαηηήζεηο θαηά Διι Γεκνζίνπ 6.579,47 5.874,60 

Πξνζσπηθφ - Λνγαξηαζκνί πξνο απφδνζε 9.517,83 102.686,05 

Πξνκήζεηεο θαη ζπλαθή έμνδα παξαγσγήο αληαζθαιηζηη 3.599,00 2.900,00

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 1.027.342,94 1.927.467,31 

Διιεληθφ Γεκφζην - (νθεηιφκελνη θφξνη) 668,92 0,00 

Φξεσζηηθά ππφινηπα δηθαηνχρσλ πξνκεζεηψλ παξαγσγήο 6.552,56 0,00 

Φξεσζηηθά ππφινηπα δηάθνξσλ πηζησηψλ 248.584,72 206.583,34 

Φξεσζηηθά ππφινηπα αζθαιηζηψλ - πξαθηφξσλ 2.669.123,97 2.144.363,23 

Πξόβιεςε ρξεσζηηθώλ ππνινίπσλ αζθαιηζηώλ (468.533,40) (940.523,00)

Σύνολο 6.482.166,18 5.963.220,39  
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9.13 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 
Σν θνλδχιη «Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα» αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

Σακεηαθά δηαζέζηκα & Ιζνδύλακα θαη' είδνο Παξνύζα Υξήζε Πξνεγνύκελε Υξήζε 

Τακείν 298.613,53 147.141,81 

Καηαζέζεηο φςεσο ζε € 9.326.022,25 3.236.920,13 

Καηαζέζεηο φςεσο ζε Ξ.Ν. 803,96 786,60 

ύλνιν 9.625.439,74 3.384.848,54  
 

 

9.14  Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

Σν θνλδχιη «Μεηνρηθφ θεθάιαην» αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Καηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην θνηλψλ κεηνρψλ 21.864.519 21.864.519 

Καηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 5.789.481 5.789.481 

Σύνολο 27.654.000 27.654.000  
 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο 

νλνκαζηηθέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1920. 

 

Σν θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη πιένλ εηο ΔΤΡΩ 27.654.000,00, δηαηξνχκελν εηο 9.218.000 νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ΔΤΡΩ εθάζηεο, εθ ησλ νπνίσλ 7.288.173 θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη 1.929.827 

πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ. 

 

Ζ θίλεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2011 παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Δίδνο ηίηισλ (κεηνρώλ) αξηζκόο κεηνρώλ

Ολνκανζηηθή 

αμία

Αμία 

θεθαιαίνπ αξηζκόο κεηνρώλ Ολνκανζηηθή αμία Αμία θεθαιαίνπ

Κνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο 5.273.603 3 15.820.809 7.288.173 3 21.864.519

Πξνλνκηνύρεο  κεηνρέο 1.396.397 3 4.189.191 1.929.827 3 5.789.481

ύλνιν 6.670.000 20.010.000 9.218.000 27.654.000

01.01.2010 31.12.2010

 
 

Δίδνο ηίηισλ (κεηνρώλ) αξηζκόο κεηνρώλ

Ολνκανζηηθή 

αμία

Αμία 

θεθαιαίνπ αξηζκόο κεηνρώλ Ολνκανζηηθή αμία Αμία θεθαιαίνπ

Κνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο 7.288.173 3 21.864.519 7.288.173 3 21.864.519

Πξνλνκηνύρεο  κεηνρέο 1.929.827 3 5.789.481 1.929.827 3 5.789.481

ύλνιν 9.218.000 27.654.000 9.218.000 27.654.000

01.01.2011 31.12.2011

 
 
Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο είλαη κεηνρέο άλεπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη ην πξνλφκην ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

πξνεγνχληαη επί ηνπ πξντφληνο εθθαζάξηζεο. Γελ ππάξρνπλ άιινη πεξηνξηζκνί νχηε θαη ελζσκαησκέλα 

δηθαηψκαηα ζηνπο ελ ιφγσ ηίηινπο. 

 

9.15  Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο 

 

Σν θνλδχιη «Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο» αλαιχεηαη σο εμήο : 
31/12/2011 31/12/2010

Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 1.712.122,25 1.658.532,02

Απνζεκαηηθό επαλεθηίκεζεο εδαθηθώλ εθηάζεσλ κε βάζε ηα ΓΛΠ (455.566,00) (545.566,00)

Απνζεκαηηθό επαλεθηίκεζεο θηηξίσλ θ.ι.π. κε βάζε ηα ΓΛΠ 560.277,53 482.777,53

Απνζεκαηηθό ππεξαμίαο ηίηισλ δηαζέζηκσλ γηα πώιεζε (2.267.724,24) (1.582.292,56)

Σύνολο -450.890,46 13.450,99  
 

9.16  Λνηπά απνζεκαηηθά 
Σν θνλδχιη «Λνηπά απνζεκαηηθά» αλαιχεηαη σο εμήο : 

31/12/2011 31/12/2010

Ταθηηθό απνζεκαηηθό 6.559.035,71 5.068.947,74

Δηδηθά απνζεκαηηθά 4.141.847,09 4.141.847,09

Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή/πώιεζε αμίαο ζπκκεηνρώλ θαη 

ρξενγξάθσλ
44.837,73 (597.638,85)

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ (225.661,17) 23.576,93

Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαηνπ (16.689,14) (16.689,14)

Σύνολο 10.503.370,22 8.620.043,77  
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Ζ θχζε θαη ν ζθνπφο θάζε θαηεγνξίαο απνζεκαηηθνχ απεηθνλίδνληαη παξαθάησ : 

 
Α/Α Σίηινο απνζεκαηηθνύ θνλδύιη ηζνινγηζκνύ πνζόλ Φύζε απνζεκαηηθνύ ζθνπόο θαη πεξηνξηζκνί

1 Ταθηηθφ απνζεκαηηθφ Λνηπά απνζεκαηηθά 6.559.035,71

2 Δηδηθά απνζεκαηηθά Λνηπά απνζεκαηηθά 4.141.847,09

3 Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή/πψιεζε αμίαο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλΛνηπά απνζεκαηηθά 44.837,73

4 Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλΛνηπά απνζεκαηηθά -225.661,17

5 Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαηνπ Λνηπά απνζεκαηηθά -16.689,14 Γηαθνξηθφ θφζηνο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

10.503.370

Με δηαλεκφκελν ζρεκαηηζζέλ βάζεη ηνπ λ. 400/1970. 

Πξννξηζκφο ηνπ είλαη ε θάιπςε κειινληηθψλ δεκηψλ

Γηαλέκεηέν κε επηβνιή κεξηθνχ θφξνπ θαηά 

πεξίπησζε

Γεκηνπξγείηαη πξνο ζπκςεθηζκφ κειινληηθψλ 

δεκηψλ/θεξδψλ απφ αγνξαπσιεζία ρξενγξάθσλ

Γηαλέκεηαη ππν ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

λφκσλ θαη επηβάιιεηαη πιήξεο θφξνο

 
 

9.17  Κέξδε εηο λένλ 

 

Σν θνλδχιη «Κέξδε εηο λένλ» αλαιχεηαη σο εμήο : 
31/12/2011 31/12/2010

Υπόινηπν θεξδώλ εηο λέν 9.113.968,05 747.712,10 

Γηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα από ηελ πξώηε εθαξκνγή (862.685,44) (862.685,44)

Σύνολο 8.251.282,61 -114.973,34  
 

 

Ζ δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

Πνπ αλαιχεηαη:

Δπίδξαζε απφ ινγηζκφ απνηίκεζεο ρξενγξάθσλ -557.319,20

Δπίδξαζε απφ δηαγξαθή εμφδσλ εγθαηάζηαζεο -18.419,63

Δπίδξαζε απφ ινγηζκφ πξνβιέςεσλ -616.300,22

Δπίδξαζε απφ ινγηζκφο εθηίκεζεο αθηλήησλ 0,00

Δπίδξαζε απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία 178.171,36

Δπίδξαζε απφ ινγηζκφ απνζβέζεσλ 151.182,25

Δπίδξαζε απφ κε εγθεθξηκέλα κεξίζκαηα 0,00

Λνηπέο επηδξάζεηο 0,00

ύλνιν Δπηδξάζεσλ -862.685,44  
 

9.18  Μαζεκαηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιεηώλ δσήο 

 

Σν θνλδχιη «Μαζεκαηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιεηψλ δσήο» αλαιχεηαη σο εμήο 

 
31/12/2011 31/12/2010

Μαζεκαηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιίζεσλ δσήο 14.054.001,52 15.339.214,63

Πξνβιέςεηο εθθξεκώλ απνδεκεηώζεσλ αζθαιίζεσλ δσήο 414.921,61 667.033,01

Πιεξσηέεο παξνρέο (ιήμεηο ) αζθαιίζεσλ δσήο 402.098,01 375.359,07

Πιεξσηέεο παξνρέο (εμαγνξέο) αζθαιίζεσλ δσήο 0,00 0,00

Πιεξσηέεο παξνρέο κεξηζκάησλ αζθαιίζεσλ δσήο 259.962,42 333.704,35

Λνηπέο πξνβιέςεηο δσήο 0,00 6.756,30

Σύνολο 15.130.983,56 16.722.067,36  
 

 

Ζ θίλεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ απνζεκάησλ δσήο απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 
Κίλεζε αζθαιηζηηθώλ απνζεκάησλ δσήο 2011 2010

Τπόινηπν αζθαιηζηηθώλ απνζεκάησλ έλαξμεο 16.722.067,36 17.505.196,35

Δπηπξφζζεηεο ππνρξεψζεηο θαη κεηαβνιέο ρξήζεο 1.714.908,43 2.667.391,63

Απειεπζέξσζε απνζέκαηνο (ιήμεηο εμαγνξέο, θηι) -3.305.992,23 -3.450.520,62

Λνηπέο θηλήζεηο

Τπόινηπν αζθαιηζηηθώλ απνζεκάησλ ιήμεο 15.130.983,56 16.722.067,36  
 

9.19  Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο εθθξεκώλ δεκηώλ 

 

Σν θνλδχιη «Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο εθθξεκψλ δεκηψλ» αλαιχεηαη σο εμήο 

 
31/12/2011 31/12/2010

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο εθθξεκώλ απνδεκηώζεσλ θαη 75.328.440,79 65.461.294,51

Σύνολο 75.328.440,79 65.461.294,51  
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9.20  Με δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 

 

Σν θνλδχιη «Με δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα» αλαιχεηαη σο εμήο: 

 
31/12/2011 31/12/2010

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο κε δεδνπιεπκέλσλ Αζθαιίζηξα 21.074.521,56 20.503.173,18

Σύνολο 21.074.521,56 20.503.173,18  
 

 

Ζ θίλεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ απνζεκάησλ δεκηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 
Κίλεζε αζθαιηζηηθώλ απνζεκάησλ δεκηώλ 2011 2010

Τπόινηπν αζθαιηζηηθώλ απνζεκάησλ έλαξμεο 87.592.414,06 76.882.874,96

Μεηαβνιή ΑΜΓΑ 571.348,38 766.157,82

Μεηαβνιή ΑΚΔΙ -543.136,50 -213.762,49

Απφζεκα δεκηψλ ηξέρνπζαο ρξήζεο 21.604.221,59 21.184.341,50

Μεηαβνιή ζε απφζεκα δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ -1.238.038,44 -2.203.524,48

Πιεξσζείζεο απνδεκεηψζεηο ηξέρνπζαο ρξήζεο 

Πιεξσζείζεο απνδεκεηψζεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ -9.992.716,14 -9.123.568,18

Λνηπέο θηλήζεηο(Μεηαβνιή Δκ.Δμ.Γηαθαλ. θαη IBNR) -581.159,18 299.894,93

Τπόινηπν αζθαιηζηηθώλ απνζεκάησλ ιήμεο 97.412.933,77 87.592.414,06  
 

9.21 Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιηδνκέλσλ δσήο πνπ νη αζθαιηδόκελνη θέξνπλ ηνλ επελδπηηθό θίλδπλν 

(Unit Linked) 

 

Σν θνλδχιη «Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιηδνκέλσλ δσήο πνπ νη αζθαιηδφκελνη θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ 

θίλδπλν (Unit Linked)» αλαιχεηαη σο εμήο: 

 
31/12/2011 31/12/2010

Δπελδύζεηο γηα ινγαξηαζκό Αζθαιηζκέλσλ Εσήο πνπ θέξνπλ ηνλ 

αζθαιηζηηθό θίλδπλν 107.850,84 188.164,28

Σύνολο 107.850,84 188.164,28  
 

 

9.22  Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 

 

Σν θνλδχιη «Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο» αλαιχεηαη σο εμήο:  

 
31/12/2011 31/12/2010

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιίζεσλ δεκηώλ 1.009.971,43 1.627.946,37

Σύνολο 1.009.971,43 1.627.946,37  
 

9.23  Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

 

Σν θνλδχιη «Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο» αλαιχεηαη σο εμήο: 

 
31/12/2011 31/12/2010

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε € 2.029,59 2.212,83

Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο 8.373,07 12.011,59

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 5.776,79 4.516,28

Οθεηιόκελεο απνδνρέο πξνζσπηθνύ 53.050,12 161.205,92

Γηθαηνύρνη ρξεκαηηθώλ  εγγπήζεσλ 72.890,95 65.673,38

Σύνολο 142.120,52 245.620,00  
 

 

9.24  Τπνρξεώζεηο πξνο αζθαιηζηέο πξάθηνξεο θαη ζπλεξγάηεο πσιήζεσλ 

 

Σν θνλδχιη «Τπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηέο πξάθηνξεο θαη ζπλεξγάηεο πσιήζεσλ» αλαιχεηαη σο εμήο  
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31/12/2011 31/12/2010

Δικαιούχοι αμοιβών :

Κιάδνπ δσήο 70.924,67 83.378,68

Κιάδνπ επελδύζεσλ (UNIT LINKED) 278,52 0,00

θιάδνπ πγείαο 5.447,79 2.145,40

Κιάδνπ αηπρεκάησλ 786,72 1.154,12

Κιάδνπ κεηαθεξόκελσλ εκπνξεπκάησλ 38.678,52 81.090,28

Κιάδνπ ππξθατάο θαη ζηνηρείσλ ηεο θύζεσο 353.503,11 593.185,47

Κιάδνπ ινηπώλ δεκηώλ αγαζώλ 26.295,11 58.748,72

Κιάδνπ αζηηθήο επζύλεο απηνθηλήησλ 2.074.885,76 3.451.454,20

Κιάδνπ αζηηθήο επζύλεο πινίσλ (ζθαθώλ) 5.785,02 10.578,17

Κιάδνπ εγγπήζεσλ 403,23 312,74

Γηθαηνύρνη ακνηβώλ θιάδνπ επεθ. Δμσηεξηθνπ 5,33 2,78

Λνγαξηαζκνί θαηαβιεηέσλ πξνκεζεηώλ επί αζθαιίζηξσλ 468.451,41 288.426,53

Δθθξεκή εκβάζκαηα πξαθηόξσλ 3.458,85 2.260,21

Δθθξεκή εκβάζκαηα ζπλεξγαηώλ 52.753,52 12.307,46

Πξάθηνξεο είζπξαμε από πειάηεο 11.510,62 6.464,08

Μεηξεηά πξαθηόξσλ 297.761,50 260.826,65

Μεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο πξαθηόξσλ 4.075.930,43 7.307.091,13

Πξάθηνξεο ηξερνύκελνη ινγ/ζκνη απόδνζεο 62.040,35 0,00

Σύνολο 7.548.900,46 12.159.426,62  
 
9.25  Τπνρξεώζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο 

 

Σν θνλδχιη «Τπνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο» αλαιχεηαη σο εμήο 

 
31/12/2011 31/12/2010

Αντασυαλιστές :

Κιάδνπ δσήο ζε επξώ 36.311,95 449.614,44

Κιάδνπ αηπρεκάησλ ζε επξώ 36.316,17 2.887,91

Κιάδνπ θξνληίδαο αηπρεκάησλ ζε επξώ 57.911,03 0,00

Κιάδνπ νδηθήο βνήζεηαο ζε επξώ 177.498,82 197.420,05

Κιάδνπ αεξνζθαθώλ ζε επξώ 1.520,25 1.520,25

Κιάδνπ πινίσλ ζε  επξώ 0,00 992,55

Κιάδνπ κεηαθεξόκελσλ εκπνξεπκάησλ ζε επξώ 8.996,63 9.142,64

Κιάδνπ ππξθαηάο θαη ζηνηρείσλ ηεο θύζεσο ζε επξώ 356.926,41 1.310.806,60

Κιάδνπ ινηπώλ δεκηώλ αγαζώλ ζε επξώ 23.279,23 92.983,00

Κιάδνπ αζηηθήο επζύλεο απηνθηλήησλ ζε επξώ 0,00 122.839,62

Κιάδνπ αζηηθήο επζύλεο πινίσλ (ζθαθώλ) ζε επξώ 220,44 11.442,59

Κιάδνπ ρξεκαηηθώλ απσιεηώλ ζε επξώ 699,79 0,00

Κιάδνπ απηνθηλήηνπ εζσηεξηθνύ 63.407,31 114.479,77

Κιάδνπ νκαδηθώλ αζθαιίζεσλ 159.549,90 231.085,86

Κιάδνπ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ εμσηεξ 22.984,91 22.984,91

Κιάδνπ ππξόο εζσηεξηθνύ 20.956,35 20.956,35

Κιάδνπ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ εζσηεξηθνύ 8.881,88 8.881,88

Σύνολο 975.461,07 2.598.038,42  
 

9.26  Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Σν θνλδχιη «Φφξνο εηζνδήκαηνο» αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Φόξνο εηζνδήκαηνο θνξνινγεηέσλ θεξδώλ 3.052.509,01 2.831.948,61 

Σύνολο 3.052.509,01 2.831.948,61  
 

9.27  Πξνβιέςεηο 

 

Σν θνλδχιη «Πξνβιέςεηο» αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ 

ππεξεζία
827.754,43 981.630,66 

Πξνβιέςεηο γηα εμαηξεηηθνύο θηλδύλνπο θαη έθηαθηα έμνδα 150.000,00 150.000,00 

Σύνολο 977.754,43 1.131.630,66  
 

Μέζνδνο Απνηίκεζεο 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε νξηδφκελε ζην Γ.Λ.Π. 19, κέζνδνο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο 

(projected unit credit). 
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Με βάζε ηελ κεζνδνινγία απηή, θάζε έηνο ππεξεζίαο δεκηνπξγεί κία επηπξφζζεηε κνλάδα δηθαηνχκελεο παξνρήο 

θαη απνηηκάηαη μερσξηζηά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηειηθήο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε κέζνδνο απηή καο επηηξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηφζν ηηο απνδεκηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ νινθιεξσκέλε ππεξεζία ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο φζν θαη ηηο 

αλακελφκελεο παξνρέο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε.  

Δπίζεο, φπνπ θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθαξκνγή, κε ηελ κέζνδν απηή πξνζδηνξίδεηαη ε παξνχζα αμία ηνπ θφζηνπο 

πξνυπεξεζίαο. 

χκθσλα κε ηελ νξνινγία ησλ ΓΛΠ19, ε παξνχζα αμία ησλ αλακελνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ππεξεζία ησλ κειψλ ηεο ηφζν θαηά ηελ ηξέρνπζα φζν θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο 

αλαθέξεηαη σο Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλεο παξνρήο (DBO) ελψ ε αχμεζε ζηελ παξνχζα αμία ηεο 

ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ ηξέρνπζα 

ρξήζε/πεξίνδν αλαθέξεηαη σο Κόζηνο ηξέρνπζαο Απαζρόιεζεο (Service Cost). Σν Κφζηνο Πξνυπεξεζίαο 

νξίδεηαη σο ε αχμεζε ζηελ παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ γηα ηελ ππεξεζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, πνπ θαηαιήγεη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν απφ ηελ εηζαγσγή ή ηηο 

κεηαβνιέο ζηηο παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία ή ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο 

(Past Service Cost). 

 

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο: 

Πξνεμνθιεηηθό Επηηόθην 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε  3,46% πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ απφδνζε ηνπ 

iBoxx Euro Corporate Bond (IBCX) 10+ ζηηο 31/12/2011. 

Μειινληηθή Αύμεζε Μηζζώλ 

Ζ κέζε καθξνρξφληα αχμεζε ηνπ κηζζνινγίνπ εθηηκήζεθε ζε 0,5% γηα θάζε έηνο. 

Πιεζσξηζκόο 

Έρεη γίλεη ππφζεζε πιεζσξηζκνχ 0,5% εηεζίσο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ. 

Πίλαθαο Θλεζηκόηεηαο 

Υξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ ππνινγηζκψλ ν πην πξφζθαηνο Διιεληθφο Πίλαθαο Θλεζηκφηεηαο 

(1990) γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

Πνζνζηό Οηθνηνζεινύο Απνρσξήζεσο 

ηνπο ππνινγηζκνχο ρξεζηκνπνηήζεθε πνζνζηφ νηθηνζειψλ απνρσξήζεσλ ίζν κε 0%.  
Πξνϋπνζέζεηο Σπληαμηνδόηεζεο 
Υξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη απνρψξεζεο ζχκθσλα κε ην Σακείν Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ αλήθεη ν θάζε 

εξγαδφκελνο (ΗΚΑ, Σακείν Ννκηθψλ, ΣΜΔΓΔ). 

 

9.28  Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

 

Σν θνλδχιη «Λνηπέο ππνρξεψζεηο» αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Πηζησηηθά ππόινηπα ρξεσζηώλ αζθαιίζηξσλ 39.915,92 238.687,90 

Πηζησηηθά ππόινηπα αληαζθαιηδνκελσλ 1.624,88 1.624,88 

Πηζησηηθά ππόινηπα ινγαξηαζκώλ ρξεσζηώλ δηάθνξσλ 399,04 5.141,62 

Πξνκεζεπηέο δηαθόξσλ εηδώλ 25.701,28 4.251,34 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε δξρ. 1.832.631,96 562.542,10 

Φόξνο Κύθινπ Δξγαζηώλ επί αζθαιίζηξσλ 1.517.687,69 1.486.489,06 

Φόξνη - Τέιε ακνηβώλ πξνζσπηθνύ (5,68) 0,00 

Φόξνη - Τέιε Φαξηνζήκνπ επη Αζθαιίζηξσλ 90.693,03 75.188,61 

Φόξνη - Τέιε ακνηβώλ ηξίησλ 65.916,78 113.968,84 

Λνηπνί θόξνη  - ηέιε 13.420,80 7.905,33 

Αγγειηόζεκν θαη εηδηθόο θόξνο επί δηαθεκίζεσλ 3.048,00 2.228,00 

Γηάθνξα ραξηόζεκα θαη θόξνη 576,54 537,92 

Φόξνη - Τέιε  πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0,00 138.989,32 

Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 155.449,38 149.956,24 

Δπηθνπξηθά ηακείν αζθαιηζηώλ θαη πξνζσπηθνύ αζθαιη 323.546,76 314.952,52 

Λνηπά επηθνπξηθά ηακεία 1.050,00 1.050,00 

Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα (πιεξσηέα) 16.745,42 3.943,71 

Σύνολο 4.088.401,80 3.107.457,39  
 

 

9.29  Αζθάιηζηξα  

 

Ο ινγαξηαζκφο «Αζθάιηζηξα», αλαιχεηαη σο εμήο: 
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31/12/2011 31/12/2010

Αζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δσήο 3.106.931,61 3.396.088,49 

Γηθαηώκαηα ζπκβνιαίσλ αζθαιίζεσλ δσήο 15.195,68 12.825,26 

Αζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δεκηώλ 50.129.048,75 49.559.134,16 

Αζθάιηζηξα από πξναηξεηηθέο αληαζθαιίζεηο εζσηεξηθνύ 

αζθαιίζεσλ δεκηώλ
37.811,34 757.971,67 

Γηθαηώκαηα ζπκβνιαίσλ αζθαιίζεσλ δεκηώλ 15.258.970,14 15.050.077,81 

Σύνολο 68.547.957,52 68.776.097,39  
 

9.30  Αληαζθάιηζηξα  

 

Ο ινγαξηαζκφο «Αληαζθάιηζηξα», αλαιχεηαη σο εμήο: 

 
31/12/2011 31/12/2010

Αληαζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δσήο ζε ζπκβαηηθνύο αληαζθαιηζηέο 

εμσηεξηθνύ
698.979,04 794.542,87 

Αληαζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δεκηώλ ζε ζπκβαηηθνύο αληαζθαιηζηέο 

εμσηεξηθνύ
3.927.326,22 3.865.437,24 

Αληαζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δεκηώλ ζε πξναηξεηηθνύο αληαζθαιηζηέο 

εμσηεξηθνύ
0,00 2.037,02 

Αληαζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δεκηώλ ζε ζπκβαηηθνύο αληαζθαιηζηέο 

εζσηεξηθνύ
1.031.776,10 1.217.103,28 

Αληαζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δεκηώλ ζε πξναηξεηηθνύο αληαζθαιηζηέο 

εζσηεξηθνύ
141.349,03 850.242,61 

Σύνολο 5.799.430,39 6.729.363,02  
 

 

9.31  Γεδνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο θαη έμνδα παξαγσγήο  

 

Ο ινγαξηαζκφο «Γεδνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο θαη έμνδα παξαγσγήο», αλαιχεηαη σο εμήο: 

 
31/12/2011 31/12/2010

Πξνκήζεηεο παξαγσγήο πξσηαζθαιίζεσλ δσήο 712.443,25 788.382,65 

Πξνκήζεηεο απφ αληαζθαιηζηέο αζθαιίζεσλ δσήο (226.192,88) (278.439,49)

Έκκεζα έμνδα θιάδνπ Εσήο 394.509,80 405.261,75 

Πξνκήζεηεο παξαγσγήο πξσηαζθαιίζεσλ δεκηψλ 13.963.762,52 15.167.520,18 

Πξνκήζεηεο ζε αληαζθαιηδφκελνπο αζθαιίζεσλ δεκηψλ 2.494,70 3.313,84 

Πξνκήζεηεο απφ αληαζθαιηζηέο αληαζθαιίζεσλ δεκηψλ (443.024,02) (570.945,74)

Έκκεζα έμνδα θιάδνπ Εεκηψλ 4.654.537,46 4.629.697,70 

Σύνολο 19.058.530,83 20.144.790,89  
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9.32  Αζθαιηζηηθέο απνδεκηώζεηο - Ιδία θξάηεζε  

 

Ο ινγαξηαζκφο «Αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο - Ηδία θξάηεζε», αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Απνδεκηώζεηο θαη παξνρέο πξσηαζθαιίζεσλ δσήο 764.150,02 878.740,93 

Αλαινγία αληαζθαιηζηώλ εμσηεξηθνύ ζηηο απνδεκηώζεηο θαη παξνρέο 

πξσηαζθαιίζεσλ δσήο
(472.022,62) (466.123,76)

Σπκκεηνρέο (κεξίζκαηα) θαη επηζηξνθέο ζε αζθαιηζκέλνπο 

αζθαιίζεσλ δσήο κε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε
2.594.066,14 2.618.567,56 

Ακνηβέο ηξίησλ επί απνδεκηώζεσλ θαη παξνρώλ αζθαιίζεσλ δσήο 5.160,00 5.512,18 

Τόθνη επί απνδεκηώζεσλ θαη παξνρώλ αζθαιίζεσλ δσήο 1.186,80 811,23 

Σπλδξνκή Eurogross 699,87 1.207,88 

Λνηπά έμνδα επί απνδεκηώζεσλ θαη παξνρώλ αζθαιίζεσλ δσήο 221.392,22 253.417,20 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο απνδεκηώζεηο δσήο ρξήζεο 328.318,07 319.982,45 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα πιεξσηέεο ιήμεηο αζθαιίζεσλ δσήο 

ρξήζεο
73.779,94 55.376,62 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα πιεξσηέεο εμαγνξέο αζθαιίζεσλ δσήο 

ρξήζεο
259.962,42 333.704,35 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα πιεξσηέα κεξίζκαηα θαη επηζηξνθέο 

αζθαιίζηξσλ ζε αζθαιηζκέλνπο δσήο κε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε
0,00 0,00 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο απνδεκηώζεηο αζθαιίζεσλ 

δσήο πξνεγνύκελεο ρξήζεο
(253.417,20) (261.371,51)

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα πιεξσηέεο παξνρέο (ιήμεηο) δσήο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεο
(319.982,45) (213.680,35)

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα πιεξσηέεο παξνρέο (εμαγνξέο) δσήο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεο
(55.376,62) (79.564,59)

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα ζπκκεηνρέο ζηα θέξδε (κεξίζκαηα) θαη 

επηζηξνθέο αζθαιίζηξσλ δσήο πξνεγνύκελεο ρξήζεο
(333.704,35) (406.585,30)

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιίζεσλ δσήο πξνεγνύκελεο 

ρξήζεο
0,00 0,00 

Απνδεκηώζεηο πξσηαζθαιίζεσλ δεκηώλ 18.302.723,22 19.044.564,14 

Αλαινγία αληαζθαιηζηώλ εμσηεξηθνύ ζηηο απνδεκηώζεηο 

πξσηαζθαιίζεσλ δεκηώλ
(1.243.808,24) (1.211.591,73)

Αλαινγία αληαζθαιηζηώλ εζσηεξηθνύ ζηηο απνδεκηώζεηο 

πξσηαζθαιίζεσλ δεκηώλ
(8.770,74) (3.157,02)

Λνηπέο παξνρέο πξσηαζθαιίζεσλ δεκηώλ 79.336,94 38.535,31 

Ακνηβέο ηξίησλ επί απνδεκηώζεσλ αζθαιίζεσλ δεκηώλ 1.089.202,93 1.079.349,31 

Τόθνη επί απνδεκηώζεσλ αζθαιίζεσλ δεκηώλ 375.621,38 296.352,08 

Λνηπά έμνδα επί απνδεκηώζεσλ αζθαιίζεσλ δεκηώλ 634.570,44 506.485,16 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο απνδεκηώζεηο θαη παξνρέο 

αζθαιίζεσλ δεκηώλ  ρξήζεο
70.614.349,51 60.921.244,09 

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιίζεσλ δεκηώλ πξνεγνύκελεο 

ρξήζεο
1.009.971,43 1.627.946,37 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο απνδεκηώζεηο θαη παξνρέο 

αζθαιίζεσλ δεκηώλ πξνεγνύκελεο ρξήζεο
(60.921.244,09) (51.115.921,57)

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιίζεσλ δεκηώλ πξνεγνύκελεο 

ρξήζεο
(1.627.946,37) (1.809.201,73)

Σύνολο 31.118.218,65 32.414.599,30  
 

9.33  Μεηαβνιή καζεκαηηθώλ θαη ινηπώλ πξνβιέςεσλ - Ιδία θξάηεζε  

 

Ο ινγαξηαζκφο «Μεηαβνιή καζεκαηηθψλ θαη ινηπψλ πξνβιέςεσλ - Ηδία θξάηεζε», αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Μαζεκαηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιίζεσλ δσήο ρξήζεο 13.792.646,82 15.068.045,64 

Πξνβιέςεηο αζθαιίζεσλ δσήο πνπ νη αζθαιηζκέλνη θέξνπλ ηνλ 

αζθαιηζηηθό θίλδπλν
(80.313,44) (47.153,97)

Γηαθνξέο απνηηκήζεσο επελδύζεσλ γηα ινγαξηαζκό αζθ. 23.085,66 15.572,27 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα πιεξσηέα κεξίζκαηα θαη επηζηξνθέο 

αζθαιίζηξσλ ζε αζθαιηζκέλνπο δσήο κε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε
0,00 6.756,30 

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιίζεσλ δσήο πξνεγνύκελεο 

ρξήζεο
(6.756,30) 0,00 

Μαζεκαηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιίζεσλ δσήο πξνεγνύκελεο ρξήζεο (15.068.045,64) (15.832.365,73)

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαι.ρξήζ. 19.828.438,75 19.081.195,90 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα κε δεδνπι. Αζθαι. Πξνεγ. Φξήζεο (19.081.195,90) (18.252.332,56)

Σύνολο -592.140,05 39.717,85  
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9.34  Έζνδα επελδύζεσλ 
Ο ινγαξηαζκφο «Έζνδα επελδχζεσλ», αλαιχεηαη σο εμήο : 

31/12/2011 31/12/2010

Δλνίθηα αθηλήησλ 366.565,03 385.282,64 

Έζνδα κεηνρώλ 24.117,46 16.594,94 

Έζνδα νκνινγηώλ θαη ινηπσλ ρξενγξάθσλ 444.717,71 418.255,54 

Πηζησηηθνί ηόθνη 2.294.038,80 1.722.266,31 

Τόθνη ηξαπεδηθώλ νκνιόγσλ 1.733.408,82 1.652.680,47 

Με ξεπζηνπνηήζηκε ππεξαμία 32.800,40 5.100,00 

Σύνολο 4.895.648,22 4.200.179,90  
 

9.35  Κέξδε /(δεκηέο) από πώιεζε/ απνηίκεζε επελδύζεσλ 
Ο ινγαξηαζκφο «Κέξδε /(δεκηέο) απφ πψιεζε/ απνηίκεζε επελδχζεσλ», αλαιχεηαη σο εμήο : 

31/12/2011 31/12/2010

Κέξδε από απνηίκεζε κεηνρώλ εμσηεξηθνύ 887.813,89 203.387,25 

Σύνολο 887.813,89 203.387,25  
 

9.36  Λνηπά έζνδα 
Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπά έζνδα», αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο 900,13 965,90 

Θεηηθέο δηαθνξέο ΣΑΠ (ζύζηεκα άκεζσλ πιεξσκώλ) 161.113,85 181.026,45 

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 43.545,13 33.137,07 

Τόθνη Γηθαζηηθώλ Απνθάζεσλ 401,38 3.795,72 

Σπκκεηνρή Τξίησλ ζε Γαπάλεο Δηαηξείαο 4.115,00 7.862,67 

Γαπάλεο Γηαρεηξίζεσο Φαθέισλ Σ.Α.Π. 277.931,00 278.345,00 

Λνηπά έζνδα (247.333,25) 40.777,46 

Έζνδα από επαλεθηίκεζε επελδπηηθώλ αθηλήησλ 436.599,21 0,00 

Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο Πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 629.191,03 456.510,32 

Σύνολο 1.306.463,48 1.002.420,59  
 

 

9.37  Έμνδα Γηνίθεζεο 

 
Ο ινγαξηαζκφο «Έμνδα Γηνίθεζεο», αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 1.270.352,03 1.422.252,51 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 348.627,48 284.089,18 

Φόξνη - ηέιε 10.362,86 325.640,05 

Γηάθνξα έμνδα 342.142,31 349.500,07 

Απνζβέζεηο παγίσλ 163.605,61 208.513,71 

Πξνβιέςεηο (1.563,45) 363.883,45 

Σύνολο 2.133.526,84 2.953.878,97  
 

9.38  Έμνδα Γηάζεζεο  

 
Ο ινγαξηαζκφο «Έμνδα Γηάζεζεο», αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 1.073.905,37 1.108.011,26 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 298.048,43 312.053,69 

Φόξνη - ηέιε 5.343,02 4.699,57 

Γηάθνξα έμνδα 139.645,97 139.249,01 

Απνζβέζεηο παγίσλ 9.010,23 10.372,50 

Πξνβιέςεηο (11.791,35) 261.368,70 

Σύνολο 1.514.161,67 1.835.754,74  
 

9.39  Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
Ο ινγαξηαζκφο «Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα», αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Πξνκήζεηεο εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 200,00 300,00 

Τόθνη πξνβιέςεσλ αληαζθαιηζηώλ 64.508,67 56.373,97 

Λνηπά ζπλαθή κε ρξεκαηνδνηήζεηο έμνδα 58.121,33 74.163,63 

Σύνολο 122.830,00 130.837,60  
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9.40  Λνηπά έμνδα  

 
Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπά έμνδα», αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Φνξνινγηθά  πξόζηηκα & πξνζαπμήζεηο 465,61 0,00 

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 36.841,92 0,00 

Γηάθνξα έμνδα 687.294,88 464.921,49 

Λνηπά  έμνδα 49.080,73 21.118,15 

Εεκίεο από εθπνίεζε παγίσλ πεξ. ζηνηρείσλ 6.123,01 361.708,42 

Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 186,16 6.017,00 

Σύνολο 779.992,31 853.765,06  
 

 

9.41  Φόξνη  

 

Ο ινγαξηαζκφο «Φφξνη», αλαιχεηαη σο εμήο : 

 
31/12/2011 31/12/2010

Αλαβαιόκελε θνξνινγία ζηα απνηειέζκαηα 56.280,67 30.767,63 

Φόξνο εηζνδήκαηνο κε ΔΛΠ 2.940.921,09 2.152.174,92 

Έθηαθηε εηζθνξά 0,00 556.529,05 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ρξήζεο 0,00 0,00 

Με ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπγγηθό θόζηνο θόξνη κε ΔΛΠ 35.660,53 35.660,51 

Σύνολο 3.032.862,29 2.775.132,11  
 

χκθσλα κε ην λφκν 3845/2010 (κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο) 

ν νπνίνο ςεθίζηεθε ηελ 06/05/2010 απφ ηε βνπιή ησλ Διιήλσλ επηβιήζεθε ζηηο θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο 

έθηαθηε εηζθνξά θνηλσληθήο επζχλεο. Σν χςνο ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ εηαηξεία ζηε ρξήζε 2011 δελ έρεη 

γλσζηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα αληίζηνηρα γηα ηελ ρξήζε 2010 αλήιζε ζε πνζφλ 556.529,05 θαη ινγίζηεθε ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο ζην θνλδχιη ησλ θφξσλ.  

 

9.42  Κέξδε αλά κεηνρή 

  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκεηή  ηνπ θιάζκαηνο  θεξδψλ αλά κεηνρή ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαθάησ 

παξάκεηξνη : 

 

Παξνύζα ρξήζε

Πξνεγνύκελε 

ρξήζε

Αξ. Λνγηζηηθή Πνιηηηθή Δπηγξακκαηηθά

Α. Αξηζκεηέο βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή

Κέξδε κεηά ηνπο θφξνπο ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 10.894.842,40 6.304.245,59

Μείνλ: Μεξίζκαηα πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε 0,00 135.087,89

Μείνλ: Εεκηέο απφ εμαγνξέο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ  -  - 

Μείνλ: Εεκηέο απφ πξφσξε κεηαηξνπή πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ζε θνηλέο  -  - 

ύλνιν 10.894.842,40 6.169.157,70

Δηαηξία

 
 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ παξνλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο θέξδε αλά κεηνρή απεηθνλίδεηαη παξαθάησ : 

 
ηαζκηζκέλε ηηκή

Αξ. Λνγηζηηθή Πνιηηηθή Δπηγξακκαηηθά Αξηζκόο κεηνρώλ Μέξεο Παξνύζα Υξήζε

Α. Παξνλνκαζηήο βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή

Αξηζκόο Κνηλώλ Μεηνρώλ Έλαξμεο (ρσξίο εθείλεο πνπ παξέρνπλ 

δηθαίσκα αλάθιεζεο)

7.288.173 360 7.288.173

Α1 Απμήζεηο

Αχμεζε κε κεηξεηά 0 0 0

Δπαλεπέλδπζε κεξηζκάησλ 0 0 0

0

Α2 Μεηώζεηο κε θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο 0

Μεηψζεηο θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή ζηνπο κεηφρνπο 0 0 0

0

Α3 Μεηαβνιή κεηνρώλ ρσξίο κεηαβνιή ησλ πόξσλ 0

1ε Αχμεζε θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ 0 0 0

2ε Αχμεζε θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ 0 0 0

Αχμεζε θεθαιαίνπ κε δσξεάλ δηαλνκή κεηνρψλ 0 0 0

ύλνιν Μέζσλ ηαζκηζκέλσλ Κνηλώλ Μεηνρώλ 7.288.173 7.288.173

Παξνύζα ρξήζε

 
 

Σα Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή γηα ηε ρξήζε 2011 θαη ηε ρξήζε  2010 απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 
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Αξ. 31/12/2011 31/12/2010

Βαζηθά θέξδε θνηλψλ κεηνρψλ 10.894.842,40 6.169.157,70

Σηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο πεξηφδνπ 7.288.173 5.809.538

Βαζηθά θέξδε αλα κεηνρή 1,4949 1,0619  
 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο κεηαβνιέο ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ δελ ζπλεπάγνληαλ αιιαγή ησλ πφξσλ, 

ηα ζηαζκηζκέλα κεγέζε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο είλαη απηά ηεο παξνχζαο, γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο θαη 

δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα κεγέζε πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 

 

9.43  Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα  

 

Ζ πιεξνθφξεζε αλά ιεηηνπξγηθφ ηνκέα φπσο απηφο νξίδεηαη κε βάζε ην ΓΠΥΑ 8 παξνπζηάδεηαη παξαθάησ : 

 

2010 Εσήο Απηνθηλήησλ Ππξόο

 Υεξζαίσλ 

νρεκάησλ Λνηπνί Κιάδνη ύλνια

Αζθάιηζηξα 3.408.914 37.662.951 9.153.416 13.494.985 5.055.832 68.776.097

Μείνλ: Αληαζθάιηζηξα 794.543 1.034.385 2.113.154 1.074.586 1.712.695 6.729.363

Καζαξά δεδνπιεπκέλα Αζθάιηζηξα 2.614.371 36.628.566 7.040.262 12.420.399 3.343.137 62.046.734

Μείνλ: Γεδνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο θαη έμνδα παξαγσγήο 915.205 10.748.985 3.982.245 3.606.189 892.168 20.144.791

Μείνλ: Αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο - Ιδία θξάηεζε 3.046.751 25.725.647 658.966 2.857.261 132.730 32.421.355

Μείνλ: Μεηαβνιή καζεκαηηθψλ θαη ινηπψλ πξνβιέςεσλ - 

Ιδία θξάηεζε 795.902 842.940 574.671 -596.996 -1.583.556 32.962

Έζνδα επελδχζεσλ 624.930 3.005.495 220.267 224.358 125.130 4.200.180

Κέξδε /(δεκηέο) απφ πψιεζε/ απνηίκεζε επελδχζεσλ  -  -  -  -  - 203.387

Λνηπά έζνδα  -  -  -  -  - 1.002.421

Έμνδα Γηνίθεζεο  -  -  -  -  - 2.953.879

Έμνδα Γηάζεζεο  -  -  -  -  - 1.835.755

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  -  -  -  -  - 130.838

Λνηπά έμνδα  -  -  -  -  - 853.765

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 73.246,17 2.316.488,45 2.044.646,84 6.778.304,04 4.026.924,72 9.079.378,16  
 

2011 Εσήο Απηνθηλήησλ Ππξόο

 Υεξζαίσλ 

νρεκάησλ Λνηπνί Κιάδνη ύλνια

Αζθάιηζηξα 3.122.127 39.905.448 8.088.703 12.816.304 4.615.375 68.547.958

Μείνλ: Αληαζθάιηζηξα 698.979 1.375.809 2.073.964 281.962 1.368.716 5.799.430

Καζαξά δεδνπιεπκέλα Αζθάιηζηξα 2.423.148 38.529.639 6.014.739 12.534.341 3.246.659 62.748.527

Μείνλ: Γεδνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο θαη έμνδα παξαγσγήο 880.760 11.215.617 2.915.518 3.312.729 733.906 19.058.531

Μείνλ: Αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο - Ιδία θξάηεζε 2.814.212 25.065.245 645.505 2.408.304 184.953 31.118.219

Μείνλ: Μεηαβνιή καζεκαηηθψλ θαη ινηπψλ πξνβιέςεσλ - 

Ιδία θξάηεζε -1.339.383 879.006 -180.024 2.225 46.036 -592.140

Έζνδα επελδχζεσλ 689.788 3.587.836 266.307 216.865 134.853 4.895.648

Κέξδε /(δεκηέο) απφ πψιεζε/ απνηίκεζε επελδχζεσλ  -  -  -  -  - 887.814

Λνηπά έζνδα  -  -  -  -  - 1.306.463

Έμνδα Γηνίθεζεο  -  -  -  -  - 2.133.527

Έμνδα Γηάζεζεο  -  -  -  -  - 1.514.162

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  -  -  -  -  - 122.830

Λνηπά έμνδα  -  -  -  -  - 779.992

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 757.347,02 4.957.607,13 2.900.047,02 7.027.947,85 2.416.616,95 13.927.704,70  
 
Ο δηαρσξηζκφο ησλ ηνκέσλ έγηλε κε βάζε ην είδνο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ην νπνίνη γηα ηελ εηαηξεία είλαη 

ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 

Ζ εηαηξεία δελ επηκεξίδεη θάπνηεο  θαηεγνξίεο έκκεζσλ εμφδσλ θαζψο θαη θάπνηα γεληθά έζνδα θαζψο απηά δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο επηθεθαιείο ησλ θιάδσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκέξνπο απνηειεζκάησλ, ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Ζ εηαηξεία δελ παξνπζηάδεη δηαρσξηζκφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζηα ζηνηρεία ησλ 

θιαδψλ θαζψο κηα ηέηνηα πιεξνθφξεζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνπο επηθεθαιείο ησλ ηκεκάησλ θαη νχηε 

είλαη εθηθηή ε αμηφπηζηε επηκέηξεζε ηνπο. 

Ζ εηαηξεία δελ εμαξηάηαη απφ θαλέλαλ πειάηε ηεο ζε πνζνζηφ εζφδσλ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 10%.  

 
X. ΛΟΙΠΔ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΔΙ  
 

10.1  πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε φπσο νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 24 απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
31/12/2011 31/12/2010

Αγνξά αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 0 0

Απαηηήζεηο ζε ζπλδεκέλα κέξε 735,72 665,36

Υπνρξεώζεηο ζε ζπλδεκέλα κέξε 271,37 1.003,74

Ακνηβέο Βαζηθώλ Γηνηθεηηθώλ Σηειερώλ (έμνδα) 50.861,64 27.230,86

Έζνδα 1.366,25 1.294,43

Έμνδα 1.078,69 186,42

 
Ζ εηαηξεία παξέρεη ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζηελ ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία «ΓΔΚΑΘΛΟΝ Α.Δ.» κε φξνπο ζπλεξγαζίαο πνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο απφ ηνπο ζπλήζεο 

εθαξκνδφκελνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 
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10.2 Γλσζηνπνηήζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 
Χξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε “Εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ”: 

ην ελεξγεηηθφ ηνπ Ηζνινγηζκνχ εκθαλίδνληαη ζηνηρεία "ηελ Δχινγε Αμία Μέζσ Απνηειεζκάησλ". Σν 

ζπλνιηθφ πνζφ ηνπο, κε δηάθξηζε ζε απηά πνπ αθνξνχλ εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην θαη απηά πνπ νξίζηεθαλ ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία κε ηελ αξρηθή ηνπο θαηαρψξηζε, θαζψο θαη νη ινγαξηαζκνί ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

εκθαλίδνληαη ηα ζρεηηθά πνζά, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα : 

 

Αξ.

Παξνύζα 

Υξήζε

Πξνεγνύκελε 

Υξήζε

Α

Από ηελ αξρηθή Αλαγλώξηζε

1 Τακείν Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 298.614 147.142

2

Καηαζέζεηο φςεσο ζε €
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

9.326.022 3.236.920

3

Καηαζέζεηο φςεσο ζε Ξ.Ν.
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

804 787

Μεξηθό ύλνιν 9.625.440 3.384.849

Β Γηα Δκπνξηθή Δθκεηάιιεπζε

1

Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε 

εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

599.340 758.149

Μεξηθό ύλνιν 599.340 758.149

Γεληθό ύλνιν 10.224.780 4.142.998

Καηεγνξία Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ηελ 

Δύινγε Αμία Μέζσ Απνηειεζκάησλ

Λνγαξηαζκόο Δλεξγεηηθνύ πνπ 

εκθαλίδεηαη

Δηαηξία

 
 

Χξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ραξαθηεξηζκέλα σο  “Δάλεηα θαη Απαηηήζεηο”: 

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά ην πνζφ πνπ δελ έρνπλ 

απνκεησζεί αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Αξ.

Παξνύζα 

Υξήζε

Πξνεγνύκελε 

Υξήζε

1 Φξεψζηεο  αζθαιίζηξσλ Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 14.946.191 23.147.227

2 Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 8.815.808 7.997.924

3 Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο 4.904.776 6.957.572

4 Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 372.569 384.362

5 Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 2.348.986 1.716.889

6 Μεηαβαηηθνί Δλεξγεηηθνχ Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 1.027.343 1.927.467

7 Φξεψζηεο δηάθνξνη Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 2.771.921 2.219.593

ύλνιν 35.187.595 44.351.033

Δηαηξία

Καηεγνξία Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ "Γάλεηα θαη 

Απαηηήζεηο"

Λνγαξηαζκόο Δλεξγεηηθνύ πνπ 

εκθαλίδεηαη

 
 

Χξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ραξαθηεξηζκέλα “Δηαζέζηκα πξνο πώιεζε”: 

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

 

Αξ.

Παξνύζα 

Υξήζε

Πξνεγνύκελε 

Υξήζε

1

Φξεφγξαθα αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 

πξνο πψιεζε 920.908 1.847.717

2

Φξεφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ειέπζεξα

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 

πξνο πψιεζε 621.947 706.680

ύλνιν 1.542.855 2.554.397

Δηαηξία

Καηεγνξία Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ "Γηαζέζηκα 

πξνο πώιεζε"

Λνγαξηαζκόο Δλεξγεηηθνύ πνπ 

εκθαλίδεηαη

 
 

Δπίπεδα εχινγεο αμίαο : 

Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

ηηκέο ηεο πξνζθνξάο. Ζ εχινγε αμία ησλ κε εηζεγκέλσλ ηίηισλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε αγνξά δελ είλαη ελεξγή, πξνζδηνξίδεηαη κε ηερληθέο απνηίκεζεο. Απηέο νη ηερληθέο 

πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, ηελ αλαθνξά ζηελ 

ηξέρνπζα ηηκή ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη, κε ηηο κεζφδνπο πξνεμνθιεκέλσλ ξνψλ, 

απνηίκεζεο δηαθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη άιισλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αγνξά/ 
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ια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ηελ εχινγε αμία θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ηέινο θάζε 

ρξήζεο ζε έλα απφ ηα ηξία επίπεδα εχινγεο αμάηο αλάινγα κε ην αλ ε απνηίκεζε ηνπο βαζίδεηαη ζε 

παξαηεξήζηκα ή κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο  

 

Δπίπεδν – 1 : Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Δπίπεδν - 2 : Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα κε κεζφδνπο απνηίκεζεο φπνπ φια ηα ζεκαληηθά 

δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ παξαηεξήζηκεο ηηκέο. 

Δπίπεδν - 3 : Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα κε κεζφδνπο απνηίκεζεο φπνπ φια ηα ζεκαληηθά 

δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ κε παξαηεξήζηκεο ηηκέο. 

 

10.3  Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 
Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ 31.12.2011 απαζρνινχζε εθαηφλ δέθα έμη (116) άηνκα θαη θαηά ηελ 31.12.2010 

απαζρνινχζε εθαηφλ ελλέα (109) άηνκα. 

 

10.4  Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο  
Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008, γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2009, θαη 

2010 ε εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο πνζνχ 150.000 € 

 

10.5  Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηαο θχζεο γεγνλφηα ηα νπνία λα επεξεάδνπλ νπζησδψο ηα κεγέζε ηεο εηαηξείαο. 

 

10.6  Σακεηαθέο Ρνέο 
Οη ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ππφ παξνπζίαζε πεξηφδνπο έρνπλ ζπληαρζεί κε ηελ άκεζε κέζνδν. 

Ζ ζπκθσλία ηακεηαθψλ ξνψλ αλά θαηεγνξία θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ απεηθνλίδεηαη 

παξαθάησ: 

 
Σακεηαθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεσο 3.384.848,54 3.596.601,20

Σχλνιν εηζξνψλ/ εθξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 6.697.634,24 1.630.891,89

Σχλνιν εηζξνψλ/ εθξνψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 186.956,45 -1.345.738,57

Σχλνιν εηζξνψλ/εθξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο -643.999,49 -496.905,98

Καζαξή αύμεζε/κείσζε ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 6.240.591,20 -211.752,66

Σακεηαθά δηαζέζηκα ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο 9.625.439,74 3.384.848,54  
 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο : 

Σακεηαθά δηαζέζηκα & Ιζνδύλακα θαη' είδνο Παξνύζα Υξήζε Πξνεγνύκελε Υξήζε Φύζε ζηνηρείνπ

Τακείν 298.613,53 147.141,81 άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα

Καηαζέζεηο φςεσο ζε € 9.326.022,25 3.236.920,13 άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα

Καηαζέζεηο φςεσο ζε Ξ.Ν. 803,96 786,60 άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα

ύλνιν 9.625.439,74 3.384.848,54  
 

Καλείο πεξηνξηζκφο δελ πθίζηαηαη ζηε ρξήζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ απφ ηελ εηαηξεία.  

 

10.7  Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ αξρώλ ή εθηηκήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 

 

Γελ έρνπλ επέιζεη ηέηνηεο κεηαβνιέο ζε φηη αθνξά ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία ή ηηο εθηηκήζεηο 

ηεο δηνίθεζεο ζε φηη αθνξά ηα Γ.Λ.Π. θαη Γ.Π.Υ.Α. ζε ζρέζε κε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ρξήζε.  

 

 

10.8  Δλδερόκελεο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο  

 
Ζ έθβαζε ησλ πθηζηάκελσλ επίδηθσλ ππνζέζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο, δηφηη είλαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο νη νπνίεο θαηά 

ηελ άπνςε ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ θαιχπηνπλ επαξθψο ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε. 

 

Ζ εηαηξεία έρεη εθδψζεη ηηο παξαθάησ Δγγπεηηθέο επηζηνιέο. 

 

  Σξάπεδα Πνζό 

Νν 90002006023 Eurobank 443.373,63 

Νν Γ132013 Alpha Bank 2.934,70 

Νν Ζ063827 Alpha Bank 2.250,00 

ΤΝΟΛΟ   448.558,33 
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Ζ ππ΄ αξίζκ. Νν 9002006023 εγγπεηηθή επηζηνιή έρεη εθδνζεί ππέξ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΗΚΣΑ 

Α.Δ.» θαη φιεο νη ππφινηπεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο έρνπλ εθδνζεί ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ζπκκεηνρή 

ηεο εηαηξείαο ζε δηαγσληζκνχο. 

 

10.9  Απνθάζεηο Γεληθήο πλέιεπζεο  

 
Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζπλνιηθνχ πνζνχ 645.260,00 € γηα ηελ ρξήζε 

2010 ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 0,07 € αλά κεηνρή. 

 

10.10  Γεζκεύζεηο 

 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ 

νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο. 

 

 

10.11  Αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε 

 

Ζ Δηαηξία έρεη δεζκεχζεη γηα αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ηα παξαθάησ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

Αζθαιηζηηθή Σνπνζέηεζε 2011 2010

Αθίλεηα 9.565.769,64 9.565.769,64

Δπελδχζεηο 88.074.609,77 75.445.437,12

Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα 8.549.230,87 8.468.205,86

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ 355.094,09 3.129.026,16

Λνηπά ζηνηρεία 9.200.065,63 8.677.543,34

ύλνιν 115.744.770,00 105.285.982,12  
 

 

 

ΑΘΖΝΑ,  26/04/2012 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..            Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ                         Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

                                            ΤΜΒΟΤΛΟ                            ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
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