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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ  ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΑΠΟ 1ε ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011

 (δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΔΗΩΝ"

 πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ

ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

Αξκόδηα Τπεξεζία : Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Γ.Δ.Η.Α.) ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ : www.altantiki.gr Πξόεδξνο: ηαζηλόπνπινο αξάληνο

Ζκ/λία έγθξηζεο από ην Γ..ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Α΄Αληηπξόεδξνο : Grund Frank

 (από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο) : 26-Απρ-12 Β΄Αληηπξόεδξνο : Κνπξηέζεο Βαζίιεηνο

Ο Οξθσηόο ειεγθηήο : Δημήηπιορ Δημηηπίος Γηεπζύλσλ ύκβνπινο & Γεληθόο Γηεπζπληήο: Λαπαηάο Ησάλλεο

Μέιε: αξξήο  ηπιηαλόο,    Παξαζθεπάο  ηακάηηνο

Διεγθηηθή εηαηξεία :  BAKER TILLY HELLAS ΑΕ Καιακσηνπζάθεο Γεώξγηνο,    Μπαιηαηδήο Λεσλίδαο

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ : Γνώμη με Επιθύλαξη Θενδσξόπνπινο ηέξγηνο,     ύκπνπξαο ηακάηηνο

Μπαραξόπνπινο Διεπζέξηνο 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΘΔΖ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

31.12.2011 31.12.2010 1.01 - 31.12.2011 1.01 - 31.12.2010

ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 9.287.141,11 9.203.598,51 Αζθαιίζεηο Εωήο

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 9.439.000,00 9.358.987,65 Αζθάιηζηξα 3.122.127,29 3.408.913,75

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.513.310,77 5.571.277,00 Μείνλ: Αληαζθάιηζηξα (698.979,04) (794.542,87)

Επενδφςεισ για λογαριαςμό Αςφαλιςμζνων 107.850,84 188.164,28 Μείνλ: Γεδνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο θαη έμνδα παξαγσγήο (880.760,17) (915.204,91)

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα γηα πώιεζε 1.542.855,22 2.554.396,83
Μεηαβνιή καζεκαηηθώλ, επελδπηηθώλ & ινηπώλ αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ – 

Ηδία θξάηεζε 1.339.382,90 795.901,79

Λνηπέο ζπκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε 702.637,98 702.637,98 Μείνλ: Αζθαιηζηηθέο απνδεκηώζεηο – Ηδία θξάηεζε (2.814.212,24) (3.046.751,19)

Γηαθξαηνύκελεο σο ηελ ιήμε επελδύζεηο 102.843.355,26 86.073.763,40 Καζαξό εηζόδεκα επελδύζεσλ αζθαιίζεσλ Εσήο 471.363,79 780.048,36

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 599.340,47 758.149,00 Κέξδε/ (δεκηέο) αζθαιίζεωλ δωήο (α) 538.922,53 228.364,93

Απαηηήζεηο από αζθάιηζηξα 23.800.651,95 31.430.240,96

Απαηηήζεηο από αληαζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 4.904.776,40 6.957.571,69 Αζθαιίζεηο θαηά Εεκηώλ

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 16.654.729,31 9.951.472,99 Αζθάιηζηξα 65.425.830,23 65.367.183,64

ΤΝΟΛΟ  ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ 175.395.649,31 162.750.260,29 Μείνλ: Αληαζθάιηζηξα (5.100.451,35) (5.934.820,15)

Μείνλ: Γεδνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο θαη έμνδα παξαγσγήο (18.177.770,66) (19.229.585,98)

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Μεηαβνιή ινηπώλ αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ – Ηδία θξάηεζε (747.242,85) (828.863,34)

Μεηνρηθό Κεθάιαην 27.654.000,00 27.654.000,00 Μείνλ: Αζθαιηζηηθέο απνδεκηώζεηο – Ηδία θξάηεζε (28.304.006,41) (29.374.604,41)

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο 18.304.733,84 8.519.492,89 Καζαξό εηζόδεκα επελδύζεσλ αζθαιίζεσλ θαηά δεκηώλ 3.536.470,54 3.623.518,79

Σύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν (γ) 45.958.733,84 36.173.492,89 Κέξδε/ (δεκηέο) αζθαιίζεωλ θαηά δεκηώλ (β) 16.632.829,50 13.622.828,55

Τπνρξεώζεηο από αληαζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 975.461,07 2.598.038,42

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο ππνρξεώζεηο 15.809.686,22 19.476.083,28 Λνηπά έζνδα (γ) 1.306.463,48 1.002.420,59

Σύνολο ςποσπεώζευν (δ) 16.785.147,29 22.074.121,70 Λεηηνπξγηθά έμνδα (δ) (3.770.518,51) (4.920.471,31)

Μαζεκαηηθέο πξνβιέςεηο αζθαιεηώλ δσήο 15.130.983,56 16.722.067,36 Λνηπά έμνδα (ε) (779.992,31) (853.765,06)

Πξνβιέςεηο αζθαιίζεσλ δσήο πνπ νη αζθαι/λνη θέξνπλ ηνλ επελδπηηθό θίλδπλν  107.850,84 188.164,28 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ (α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε) 13.927.704,69 9.079.377,70

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο εθθξεκώλ δεκηώλ 75.328.440,79 65.461.294,51 Φόξνο
(3.032.862,29) (2.775.132,11)

Με δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα & ινηπέο πξνβιέςεηο 22.084.492,99 22.131.119,55

Σύνολο αζθαλιζηικών πποβλέτευν (ε) 112.651.768,18 104.502.645,70 Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 10.894.842,40 6.304.245,59

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΚΑΙ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (γ) + (δ) + (ε) 175.395.649,31 162.750.260,29

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (464.341,45) (437.343,83)

πγθεληξωηηθα ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α+Β) 10.430.500,95 5.866.901,76

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή 1,49 1,06

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

31.12.2011 31.12.2010 1.01 - 31.12.2011 1.01 - 31.12.2010

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01.01.2011 θαη 01.01.2010 Σύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) 6.697.634,24 1.630.891,89

αληίζηνηρα) 36.173.492,89 30.852.935,13 Σύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) 186.956,45 (1.345.738,57)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 10.430.500,95 5.866.901,76 Σύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) (643.999,49) (496.905,98)

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 (7.644,00)

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδώλ ρξήζεο (645.260,00) (533.600,00) 6.240.591,20 (211.752,66)

Μεηαθνξά θεξδώλ ζε απνζεκαηηθό (5.100,00) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 3.384.848,54 3.596.601,20

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ (31.12.2011 θαη 31.12.2010 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 9.625.439,74 3.384.848,54

αληίζηνηρα) 45.958.733,84 36.173.492,89

10. Η εηαηξεία δεκνζηεύεη γηα πξώηε θνξά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Δ.Π.Υ.Α. Η εκεξνκελία πξώηεο πηνζέηεζεο ησλ Δ.Π.Υ.Α είλαη ε 01.01.2010 θαη αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε VI ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ 

καηαζηάζεων.
11. Από ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Εηαηξείαο κε ηα ζπλδεκέλα πξνο απηήλ κέξε, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01.01.2011 έσο 31.12.2011 πξνέθπςαλ ηα εμήο πνζά: 

Έζοδα……………… €       1.366,25

Έξοδα………………. €       1.078,69

Απαιηήζειρ…………..€          735,72

Υποσπεώζειρ……... .€          271,37

Σςναλλαγέρ και αμοιβέρ διεςθςνηικών ζηελεσών και μελών ηηρ 

Διοίκηζηρ………….. .€    50.861,64

12. Οι ανζλεγκτεσ φορολογικά χρήςεισ τησ Εταιρείασ αναφζρονται ςτη ςημείωςη 10.4 των Οικονομικών Καταςτάςεων. 
13. Η Εηαηξεία έρεη εθπιεξώζεη ηηο πξνβιεπόκελεο από ην Ν.Δ. 400/1970 ππνρξεώζεηο ηεο γηα αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε κε 31/12/2011.   πλνιηθέο  ππνρξεώζεηο  € 112.651.768,18 .  πλνιηθή δηάζεζε  πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ €115.744.770,00

Αζήλα,  31 Μαξηίνπ 2012

Καθαπή αύξηζη / (μείυζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ηηρ 

πεπιόδος (α)+(β)+(γ)

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:

1. Σν ζέκα ηεο επηθύιαμεο ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή, αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη :

ην θνλδύιη ηνπ Ελεξγεηηθνύ “Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία δηαθξαηνύκελα ζηελ ιήμε” πεξηιακβάλνληαη Οκόινγα ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ νλνκαζηηθήο αμίαο ΕΤΡΩ 29.247.000 πεξίπνπ, ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα PSI (Private 

Sector Involvement) γηα ηελ απνκείσζε ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αληαιιαγήο ησλ Οκνιόγσλ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ. Μέζσ ηεο αληαιιαγήο ησλ Οκνιόγσλ απηώλ ε νλνκαζηηθή ηνπο αμία αλέξρεηαη ζε πνζό  ΕΤΡΩ 

14.379.583,05 ε ηξέρνπζα ζεκεξηλή ηνπο αμία ζε πνζό ΕΤΡΩ 7.312.000 πεξίπνπ θαη ε δεκία εθ ηεο αληαιιαγήο θαηαρσξήζεθε ηελ Υξήζε 2012 (ηελ εκεξνκελία αληαιιαγήο). Καηά παξέθθιηζε ησλ όζσλ πξνβιέπνληαη από ηα Δηεζλή Πξόηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, δελ ζρεκαηίζζεθε θαηά ηελ Υξήζε 2011 πξόβιεςε απνκείσζεο απηώλ ησλ Οκνιόγσλ, κε ζπλέπεηα ε αμία ηνπ ινγαξηαζκνύ απηνύ, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα, λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα 

θαηά πνζό ΕΤΡΩ 17.500.000 πεξίπνπ. 

2. εκεηώλνπκε όηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηβάξπλζεο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ κε ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηνπ PSI (Private Sector Involvement) δελ ζα ππήξρε θαλέλα πξόβιεκα  Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 πεξί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη ηνπ Ν.Δ.400/1970.

3. . Ζχουν τηρηθεί οι λογιςτικζσ αρχζσ που υιοθζτηςε η Εταιρεία βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ  Αναφοράσ(Δ.Π.Χ.Α.). Η παροφςα δημοςίευςη γίνεται βάςει τησ ΚΥΑ 11365 / 2008 με την ενςωμάτωςη των τροποποιήςεων 
του ΔΛΠ 1.
4. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ είλαη 116 άηνκα θαη ζην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ 109 άηνκα.

5. Δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Εηαηξείαο πιελ απηώλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε.

6. Δελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Εηαηξείαο.

7. Η εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνβιέςεηο γηα : α) πξνβιέςεηο απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ απν ηελ ππεξεζία €. 827.754,43 θαη β) πξνβιέςεηο γηα δηάθνξνπο θηλδύλνπο €. 150.000,00

8. Δελ έιαβε ρώξα αιιαγή ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε.

9. Δελ ππάξρεη άιιε νπζηώδεο γηα ηνπο αλαγλώζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πιεξνθνξία σο πξνο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο ζύληαμήο ηνπο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ    Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ & ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ            Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΝΑΛΟΓΗΣΖ

ΑΡΑΝΣΟ  ΣΑΗΝΟΠΟΤΛΟ     ΗΩΑΝΝΖ Π. ΛΑΠΑΣΑ ΩΚΡΑΣΖ ΠΡΗΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  ΚΑΛΛΗΩΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΕΑΜΠΔΛΖ
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