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Εταιρεία

2010 2009

Εθνική Ασφαλιστική 22,6% 23,4%

Alico 13,3% 12,3%

ING (incl 
INGPiraeus) 12,2% 12,1%

EFG Eurolife ΑΕΑΖ 11,5% 10,9%

Interamerican 11,4% 11,8%

Emporiki Life 6,3% 5,1%

Allianz 4,8% 4,9%

AXA 3,8% 4,5%

Αγροτική 
Ασφαλιστική 3,0% 2,7%
Groupama 2,7% 2,6%

2010 2009

267,75 264,40

43,55 45,00

30,15 31,40

66,03 66,20

117 103

Κλάδος

2010                                            
(% Ασφαλίστρων)

2009                                              
(% Ασφαλίστρων)

93,37% 97,50%

1,93% 2,40%

4,70% 0,10%

Σύνολο 100% 100%

ΙΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

VII. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΤ/ΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η ανάκληση της άδειας από εταιρείες µε πολυετή παρουσία και σηµαντικά µεγέθη εργασιών ασφαλίσεων ζωής το 2009, εξακολουθεί να δηµιουργεί αβεβαιότητα στους καταναλωτές ως προς τη

µακροχρόνια διασφάλιση των ασφαλιστικών παροχών ζωής, αποταµίευσης/σύνταξης και υγείας. Με νοµοθετική ρύθµιση (Ν. 3867/2010) ιδρύθηκε το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής υπό

την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, µε σκοπό την µεταβίβαση µέρους ή συνόλου χαρτοφυλακίου ζωής ή αποζηµίωσης ασφαλισµένων , σε περιπτώσεις εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων

λόγω πτώχευσης ή ανάκλησης άδειας λειτουργίας από την εποπτική αρχή. Πέραν της αρνητικής επίπτωσης από την αύξηση του κόστους για τις εταιρείες αλλά και για τους ασφαλισµένους λόγω

χρηµατοδότησης (µέσω των ασφαλίστρων) του νεοσύστατου Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, σε συνθήκες οικονοµικής ύφεσης, η επιδιωκόµενη εξυγίανση της αγοράς παραµένει το βασικό ζητούµενο από

το σύνολο του κλάδου. Παράλληλα, διατηρείται η τάση συγκέντρωσης που παρατηρείται στην ασφαλιστική αγορά, ως αποτέλεσµα της στροφής των καταναλωτών αλλά και των διαµεσολαβούντων προς

οικονοµικά  εύρωστες και φερέγγυες εταιρείες.

Ι.  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ

(Πηγή : ΕΑΕΕ - Συγκεντρωτικά  Στοιχεία Παραγωγής Ασφαλίστρων  και Πληρ. Αποζηµιώσεων   Έτους 2010)

6

91,6%

1

Μερίδιο Αγοράς (ποσοστό επί συνόλου 
Ασφαλίσεων Ζωής)

Κατάταξη

9
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90,3%

EFG Eurolife ΑΕΑΖ

Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων (€ εκατ.)

Ίδια Κεφάλαια (€ εκατ.)

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων (€ εκατ.)

Εγγεγραµµένα Ασφάλιστρα*  (€ εκατ.)

Απασχολούµενοι  Υπάλληλοι την 31/12

Η παραγωγή ασφαλίστρων* ανά κλάδο αναλύεται ως εξής:
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Πορεία Εργασιών  -  Συνοπτικά Μεγέθη

Σύνολο των 10 εταιρειών µε τη µεγαλύτερη παραγωγή 
Ασφαλίσεων Ζωής

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EFG Eurolife Α.Ε.Α.Ζ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την Έκθεση ∆ιαχείρισης και τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010.

Εξέλιξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς το 2010

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά επηρεάστηκε αρνητικά κατά το 2010, κυρίως ως αποτέλεσµα της εγχώριας οικονοµικής κρίσης και τις συνθήκες ύφεσης που επικράτησε συνολικά στην παροχή

προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της χρήσης παρατηρήθηκε µειωµένη ζήτηση ασφαλιστικών προϊόντων µε παράλληλη αύξηση αιτηµάτων διακοπής ασφαλιστηρίων συµβολαίων (κυρίως

αποταµιευτικού χαρακτήρα) από τους πελάτες, αύξηση των επισφαλειών από απαιτήσεις κυρίως στις Ασφαλίσεις κατά Ζηµιών, ενώ η αξιοπιστία του κλάδου παραµένει µειωµένη στην αντίληψη του

καταναλωτικού  κοινού λόγω των ανακλήσεων  αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών  εταιρειών που δεν ανταποκρίνονταν  στις απαιτήσεις των Εποπτικών  Αρχών.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, για το 2010 στο σύνολο των εταιρειών η παραγωγή ασφαλίστρων και δικαιωµάτων για τους κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής

διαµορφώθηκε στα € 2,32 δισ. µειωµένη σε ποσοστό 4,33% έναντι του προηγουµένου έτους. Το ποσοστό των συνολικών ασφαλίστρων (ασφαλίσεις Ζωής και Ζηµιών) επί του ΑΕΠ στη χώρα µας

παραµένει ιδιαίτερα χαµηλό και υπολογίζεται σε περίπου 2,4%, παρουσιάζοντας µικρή µεταβολή σε σχέση µε το 2009 που οφείλεται κυρίως στην πτώση του ΑΕΠ παρά σε αύξηση παραγωγής

ασφαλίστρων .

Μία από τις σηµαντικότερες εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά ήταν και η µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων και της ευθύνης χρηµατοοικονοµικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων από την ΕΠΕΙΑ

στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου δηµιουργήθηκε η νέα ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (∆ΕΙΑ). Η νέα διεύθυνση δραστηριοποιήθηκε άµεσα και αποφασιστικά, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση

στην προετοιµασία των ασφαλιστικών εταιρειών για την έγκαιρη προσαρµογή τους στο νέο εποπτικό πλαίσιο Solvency II, καθώς και την αναβάθµιση της εταιρικής διακυβέρνησης στις διαδικασίες λήψης

επιχειρησιακών  αποφάσεων βάσει πολιτικών  και πρακτικών διαχείρισης κινδύνων .
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Το 2010 η Εταιρεία, σηµείωσε αύξηση σε ποσοστό 1,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων* σε σχέση µε το 2009. Η παραγωγή προϊόντων εφ’ άπαξ ασφαλίστρου παρουσίασε υστέρηση κατά 8,5% σε

σχέση µε τα επίπεδα του 2009 (€ 128 εκατ. το 2010) που αφορά σε πωλήσεις προγραµµάτων παραδοσιακού τύπου και όχι τύπου Unit-Linked, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν στις

αγορές. Επίσης, παρά το αρνητικό κλίµα για τις εργασίες ασφάλισης ζωής και σε αντίθεση µε τη συνολική αγορά, σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση σε ποσοστό 14% (2010: € 141,8 εκατ., 2009: € 124

εκατ.) στην παραγωγή ασφαλίστρων προγραµµάτων περιοδικής καταβολής ασφαλίστρων , από όλα τα κανάλια διανοµής, γεγονός που οφείλεται στη βελτίωση της παραγωγικότητας των καναλιών

bancassurance όσο και στην αύξηση νέων συνεργασιών  µε διαµεσολαβούντες .

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 43,6 εκατ.€ για το 2010, έναντι 45 εκατ. € για το 2009, παρουσιάζοντας µικρή µείωση σε ποσοστό 3,2%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 33,4 εκατ. € προ της έκτακτης

φορολογικής εισφοράς, µειωµένα κατά 3%, ενώ µετά την έκτακτη εισφορά διαµορφώθηκαν σε 30,2 εκατ. €, µειωµένα κατά 3,9% σε σχέση µε το 2009 (31,3 εκατ. €).

Η τάση συγκέντρωσης αναδεικνύεται ιδιαίτερα στις εργασίες ασφαλίσεων ζωής, όπου για το έτος 2010, το 91,6% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων ζωής της αγοράς επιτυγχάνεται από τις 10

πρώτες σε εγγεγραµµένα ασφάλιστρα εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, έναντι 90,3% το 2009. Παράλληλα, η αύξηση των απαιτήσεων των κανόνων εποπτείας λόγω υιοθέτησης του

ευρωπαϊκού πλαισίου Solvency II το 2013, όπου οι εταιρείες καλούνται να αναπτύξουν αποτελεσµατικότερες πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης κινδύνων , σε συνδυασµό µε την αυστηρότερη

αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, αναµένεται  να συµβάλλει θετικά προς την ενίσχυση  της αξιοπιστίας του κλάδου. 
Τα µερίδια της αγοράς βάσει παραγωγής ασφαλίστρων  ασφαλίσεων  Ζωής για το 2010 διαµορφώθηκαν ως εξής :
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Βύρων Ν. Μπαλλής Πρόεδρος

Νικόλαος Νανόπουλος Αντιπρόεδρος

Αλέξανδρος Π. Σαρρηγεωργίου ∆ιευθύνων  Σύµβουλος
Μιχάλης Βλασταράκης Μέλος

Ευάγγελος Κάββαλος Μέλος

Θεόδωρος Α. Καλαντώνης Μέλος

Όθων ∆. Κολλυριώτης Μέλος

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Βύρων Μπαλλής

Θυγατρικές Εταιρείες-∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες

Η στροφή των καταναλωτών προς οικονοµικά ισχυρές και αξιόπιστες εταιρείες, σε συνδυασµό µε την αναµενόµενη περαιτέρω αύξηση των απαιτήσεων των κανόνων εποπτείας (Solvency II), ενισχύουν

τις θετικές προοπτικές της Εταιρείας προκειµένου να πρωταγωνιστήσει  στον κλάδο τόσο την τρέχουσα χρονιά όσο και στο µέλλον.

Αθήνα,  03  Μαίου 2011

Εξωτερικοί Ελεγκτές

Προοπτικές για το 2011

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Λαµβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες για αποτελεσµατικότερη διαχείριση των εργασιών σε συνθήκες ύφεσης, η εταιρία συνεχίζει να δίνει έµφαση στη βελτίωση της ποιότητας των προσφεροµένων

υπηρεσιών κυρίως µέσω της αναβάθµισης των υποδοµών και της προσφερόµενης προϊοντικής σειράς, ενισχύοντας περαιτέρω τις πελατοκεντρικές λειτουργίες και τις εφαρµογές υποστήριξης για τις

διοικητικές υπηρεσίες και όλα τα κανάλια διανοµής.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 17.551 χιλιάδες διαιρούµενο σε 598.000, µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 29,35 η κάθε µία, οι οποίες θα ανήκουν στον µοναδικό µέτοχο, την Εταιρεία µε

την επωνυµία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE». 

∆ιανοµή Μερίσµατος

‘Ιδια Κεφάλαια - Βασικοί Μέτοχοι

Τα ‘Ιδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν  σε € 66,03.εκ. έναντι € 66,17 εκ. για το 2009. 

Κεφαλαιακή επάρκεια

Η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις προβλεπόµενες από το νόµο υποχρεώσεις της για την ασφαλιστική τοποθέτηση και το περιθώριο φερεγγυότητας µε 31 ∆εκεµβρίου 2010.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο µέσω των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις,

απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αντασφαλιστές , ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα, διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω

αποτελεσµάτων. 

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

Η ∆ιοίκηση εξετάζει και αναθεωρεί σε περιοδική βάση τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων , έτσι ώστε να είναι συµβατές µε τις πολιτικές του

Οµίλου αλλά και µε τις απαιτήσεις προσαρµoγής σε εποπτικό περιβάλλον Solvency II.

∆εν υφίστανται  σηµαντικά θέµατα που να απαιτείται η αναφορά τους.

Η οικονοµική κρίση σε συνδυασµό µε τα επικείµενα µέτρα ανασυγκρότησης και σταθερότητας, αναµένονται να πλήξουν την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών έχοντας ως συνέπεια τη

µεσοπρόθεσµη µείωση της ζήτησης ασφαλιστικών προϊόντων . Ταυτόχρονα όµως, µε αφορµή και τις ρυθµίσεις που αφορούν στο ασφαλιστικό πρόβληµα της χώρας, αναµένεται αύξηση της

ασφαλιστικής συνείδησης στο σκέλος της συνταξιοδότησης , µε αυξηµένες απαιτήσεις από το καταναλωτικό κοινό αποτελεσµατικής διαχείρισης των κεφαλαίων και παροχής υψηλού επιπέδου

υπηρεσιών από τις εταιρείες.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού εξετάσει το θέµα του διορισµού των εξωτερικών ελεγκτών, για τη χρήση 2011 θα προτείνει ελεγκτική εταιρεία στην επερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του

2011.  Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει για την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας και θα  καθορίσει  την αµοιβή τους  ( σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών).

Η PricewaterhouseCoopers  εξέφρασε την επιθυµία για  επαναδιορισµό της ως ελέγκτριας εταιρείας για τη χρήση 2011.

Παρά την πρόσφατη διεθνή οικονοµική  κρίση, στη Νέα Ευρώπη άρχισαν να εµφανίζονται  σηµάδια ανάκαµψης.  

Κατά το έτος 2010 η θυγατρική εταιρεία στη Ρουµανία µε την επωνυµία SC EFG Eurolife Asigurari De Viata SA, η οποία άρχισε τη λειτουργία της τον Σεπτέµβριο του 2007 και διαθέτει τα προιόντα της

µέσω της Bancpost, παρουσίασε παραγωγή ασφαλίστρων   € 2,87 εκατ και κέρδη προ φόρων € 1.56 εκατ.

∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων

Η Γενική Συνέλευση της 30.06.2010 αποφάσισε περί µη διανοµής για την χρήση 2009 µερίσµατος επιπλέον του διαµενηθέντος δυνάµει της απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 28ης
Νοεµβρίου 2009

προσωρινού µερίσµατος € 10.243.740,00 ήτοι € 17,13 ανά µετοχή. Επίσης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.11.2010 αποφάσισε τη διανοµή στους µετόχους φορολογηµένων αποθεµατικών

προηγουµένων  χρήσεων ποσού € 9.951.000,00.

* Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα όπως προκύπτουν από τα µητρώα παραγωγής και αναφέρονται για εποπτικούς και φορολογικούς σκοπούς. 

Στις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται τα ασφάλιστρα µε βάση την εφαρµογή των ∆ΠΧΑ και συγκεκριµένα το πρότυπο IFRS 4 µε διαχωρισµό στην αναγνώριση εισοδήµατος µεταξύ insurance –

investment contracts.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν µεταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας.
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της “EFG Eurolife Aνώνυµης  Εταιρείας Ασφαλίσεων  Ζωής”

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Ευθύνη του Ελεγκτή

Γνώµη

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων

ΠραιςγουωτερχαουςΚούπερς                                                                                                                               

Ανώνυµος  ελεγκτική Εταιρία                                                                                                                            

Λ. Κηφισίας 268                                             

152 32 Χαλάνδρι

ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Αντώνιος  Χατζηνικολάου

Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα

πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες  από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων , που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη

διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου , ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε

σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος

περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της

συνολικής  παρουσίασης των οικονοµικών  καταστάσεων.

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα

43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΜ ΣΟΕΛ 45221

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της «EFG Eurolife Ανώνυµης Εταιρείας Ασφαλίσεων Ζωής» κατά

την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «EFG Eurolife Ανώνυµης Εταιρείας Ασφαλίσεων Ζωής» , που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις

αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών

και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει  είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων

απαλλαγµένων  από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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Σηµ. 31.12.2010 31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

5 438 471

6 39.497 38.704

7 3.488 3.485

8 17.891 17.743

8 362.954 440.572

8 506.026 688.678

8 1.606 2.008

8 29.258 6.185

8 617.434 261.542

9 47.604 34.693

10 0 0

20 17.998 14.442

15 13.425 9.874

11 22.829 31.642

1.680.450 1.550.039

12 17.551 17.551

12 59.287 59.287

13 (34.340) (25.019)

23.531 14.354

66.030 66.174

16 1.340.618 1.181.098

10 6.278 6.562

17 233.849 257.574

18 34.300 35.187

19 1.247 370

0 0

(1.871) 3.075

1.614.421 1.483.865

1.680.450 1.550.039

Χρεωστικοί Τίτλοι ∆ανειακού Χαρτοφυλακίου

Λοιπές απαιτήσεις περιλαµβανοµένων  απαιτήσεων ασφαλίστρων

Παράγωγα

Αναβαλλόµενη  Φορολογία

Σύνολο Ενεργητικού

∆ιαθέσιµα προς πώληση

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο  µέρος αυτών των οικονοµικών  καταστάσεων.

Ισολογισµός

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία

Κέρδη εις νέον

 - Συµµετοχικοί Τίτλοι

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία και έξοδα πρόσκτησης ασφαλιστηρίων  συµβολαίων  

   -Υποχρεώσεις από επενδυτικές συµβάσεις

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές  συµβάσεις

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Χαρτοφυλάκιο ∆ιακρατούµενο έως τη Λήξη

 - Χρεωστικοί Τίτλοι

 - Χρεωστικοί Τίτλοι

 - Συµµετοχικοί Τίτλοι

Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο

Συµµετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες
Χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

Αποθεµατικά

   -Παράγωγα

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ασφαλιστικές προβλέψεις

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις στο προσωπικό

Αναβαλλόµενη  φορολογία

Φόρος εισοδήµατος

Σύνολο υποχρεώσεων 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                              Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                       Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ        
    ΤΟΥ ∆.Σ.                        ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                   ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ               ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
                                                                                ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & MIS                           ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                        
                                                 

               
   ΒΥΡΩΝ Ν.                     ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  Π.                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.                                             ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.                       ΠΗΝΕΛΟΠΗ Π.                                          ΗΛΙΑΣ Ν.
  ΜΠΑΛΛΗΣ                     ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ                            ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ                                         ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ                 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                                 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Α∆Τ ΑΕ533571                  Α∆Τ Ι195689                                Α∆Τ  Τ 014791                                      ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0025315             ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0019057                         AΡ. Α∆. Κ3-6463/21-8-95
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ 01.01 - 31.12.2010
01.01 - 

31.12.2009

22 261.297 256.838

22 (18.867) (16.777)

Καθαρά Ασφάλιστρα 242.430 240.061

23 14.535 14.865

24 41.748 24.514

25 6.592 16.436

26 (11.560) 31.914

27 (1.026) 9

28 1.478 (3.024)

Σύνολο εσόδων 294.199 324.776

29 (85.838) (162.735)

30 (142.093) (101.048)

30 12.372 12.285

Σύνολο αποζηµιώσεων - ιδία κράτηση 30 (129.721) (88.763)

Άµεσα έξοδα παραγωγής 31 (22.841) (18.221)

Λοιπά έξοδα 32 (12.251) (10.057)

Κέρδη προ φόρων 43.547 45.000

Φόρος εισοδήµατος 34 (10.270) (10.643)

Έκτακτη εισφορά φόρου 34 (4.300) (3.009)

Επιστροφή έκτακτης εισφοράς φόρου (επί κερδών χρ.2008) 34 1.173 0,00

Κέρδη χρήσης 30.150 31.348

Αντασφάλιστρα

Λοιπά έσοδα

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο  µέρος αυτών των οικονοµικών  καταστάσεων.

Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις (αναλογία αντασφαλιστών )

Αποτίµηση Χαρτοφυλακίου

Κέρδη (ζηµιές) παραγώγων

Λοιπά έσοδα

Μεταβολή µαθηµατικών  αποθεµάτων

∆εδουλευµένα ασφάλιστρα

Πραγµατοποιηθέντα κέρδη  χαρτοφυλακίου

Έσοδα επενδύσεων

Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις προς ασφαλισµένους

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                              Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                       Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ        
    ΤΟΥ ∆.Σ.                        ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                   ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ               ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
                                                                                ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & MIS                           ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                        
                                                 

               
   ΒΥΡΩΝ Ν.                     ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  Π.                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.                                             ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.                       ΠΗΝΕΛΟΠΗ Π.                                          ΗΛΙΑΣ Ν.
  ΜΠΑΛΛΗΣ                     ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ                            ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ                                         ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ                 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                                 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Α∆Τ ΑΕ533571                  Α∆Τ Ι195689                                Α∆Τ  Τ 014791                                      ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0025315             ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0019057                         AΡ. Α∆. Κ3-6463/21-8-95
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01.01 - 31.12.2010 01.01-31.12.2009

30.150 31.348

193 (4.857)

9.069 (3.496)

(29.953) 1.340

53 53
(20.638) (6.960)

9.512 24.388

9.512 24.388

0 0

9.512 24.388

Μεταβολή αντιστάθµισης  ταµειακών ροών (cash flow hedges)

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο  µέρος αυτών των οικονοµικών  καταστάσεων.

Καθαρά κέρδη χρήσης

Λοιπά αποτελέσµατα µετά από φόρο απευθείας στην Καθαρή Θέση

Σύνολο λοιπών αποτελεσµάτων χρήσης µετά από φόρο που αναλογούν σε :

Λοιπά αποτελέσµατα

 - Κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας

Χαρτοφυλάκιο ∆ιαθέσιµο προς πώληση

Χαρτοφυλάκιο ∆ΠΠ που µεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης στο Χαρτοφυλάκιο 
Χρεωστικών Τίτλων ∆ανειακού Χαρτοφυλακίου

Χαρτοφυλάκιο ∆ΠΠ που µεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης στο Χαρτοφυλάκιο 
∆ιακρατούµενο έως τη Λήξη
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Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης 

∆εκεµβρίου 2010
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά 
Κέρδη                       
είς νέο

Σύνολο 

17.551 59.287 (47.846) 25.979 54.971

0 0

(4.857) (4.857)

(3.496) (3.496)

1.340 1.340

53 53

0 0 (6.960) 0 (6.960)

25.979 (25.979) 0

0

31.348 31.348

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 6.750 (6.750) 0

0 0 25.768 (1.381) 24.388

(2.941) (2.941)

(10.244) (10.244)

0

0

0

0 0 (2.941) (10.244) (13.185)

17.551 59.287 (25.019) 14.354 66.174
Σηµ.  12 Σηµ.  12 Σηµ.  13

17.551 59.287 (25.019) 14.354 66.174

193 193

9.069 9.069

(29.953) (29.953)

53 53

0 0 (20.638) 0 (20.638)

Μεταφορά εις αποθεµατικά αδιανέµητων  κερδών πρ.χρήσεων 14.354 (14.354) 0

295 295

30.150 30.150

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 6.619 (6.619) 0

0 0 630 9.177 9.806

(9.951) (9.951)

0

0 0 (9.951) 0 (9.951)

17.551 59.287 (34.340) 23.531 66.030
Σηµ.  12 Σηµ.  12 Σηµ.  13

Σύνολο συναλλαγών µε Μετόχους

Χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009

Μεταβολή αντιστάθµισης  ταµειακών ροών (cash flow hedges)

Μεταβολή αντιστάθµισης  ταµειακών ροών

Υπόλοιπο της 1ης Ιανουαρίου 2009

Σύνολο συναλλαγών µε Μετόχους

Υπόλοιπο της 1ης Ιανουαρίου 2010

∆ιανοµή µερίσµατος προηγουµένης χρήσεως

Μεταβολή αποθεµατικού Χαρτοφυλάκιο ∆ΠΠ που µεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 
στο Χαρτοφυλάκιο Χρεωστικών Τίτλων ∆ανειακού Χαρτοφυλακίου

Προσωρινό µέρισµα χρήσης 2009

Υπόλοιπο της 31ης ∆εκεµβρίου 2009

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου

Μεταβολή αποθεµατικού διαθεσίµων προς πώληση χρεογράφων

Μεταφορά εις αποθεµατικά αδιανέµητων  κερδών πρ.χρήσεων

Σύνολο λοιπών αποτελεσµάτων µετά από φόρο για τη χρήση που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2009

Μεταβολή αποθεµατικού Χαρτοφυλάκιο ∆ΠΠ που µεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 
στο Χαρτοφυλάκιο ∆ιακρατούµενο έως τη Λήξη 

Λοιπά αποτελέσµατα µετά από φόρο απευθείας στην καθαρή Θέση

Καθαρά κέρδη  χρήσης

Μεταβολή αποθεµατικού Χαρτοφυλάκιο ∆ΠΠ που µεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 
στο Χαρτοφυλάκιο Χρεωστικών Τίτλων ∆ανειακού Χαρτοφυλακίου

∆ιανοµή µερίσµατος από αποθεµατικά από κέρδη προηγούµενων  χρήσεων

Καθαρά κέρδη  χρήσης

Μεταβολή αντιστάθµισης  ταµειακών ροών (cash flow hedges)

Σύνολο λοιπών αποτελεσµάτων µετά από φόρο για τη χρήση που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2010

Μεταβολή αποθεµατικού Χαρτοφυλάκιο ∆ΠΠ που µεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 
στο Χαρτοφυλάκιο ∆ιακρατούµενο έως τη Λήξη 

∆ιαφορά αποθεµατικών  πρ. χρήσεων

Προσωρινό µέρισµα χρήσης 2010

Υπόλοιπο της 31ης ∆εκεµβρίου 2010

Λοιπά αποτελέσµατα µετά από φόρο απευθείας στην καθαρή Θέση

Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης

Μεταβολή αποθεµατικού διαθεσίµων προς πώληση χρεογράφων

∆ιαφορά αποθεµατικών  πρ. χρήσεων
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∆εκεµβρίου 2010
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

31.12.2010 31.12.2009

43.547 45.000

331 402

1.015 67

(431) 240

368 688

(1.175) 3.440

43.463 (111.887)

277 223

87.093 169.102

(786) (2.116)

0 0

(14.900) (14.148)

(46.057) (26.359)

Τόκοι Εισπραχθέντες 34.723 18.197

Έξοδα τόκων 5.586 3.151

Τόκοι πληρωθέντες (3.917) (1.041)

0 0

Λοιπές προσαρµογές 0 0

(2.661.174) (1.306.232)

2.514.171 1.139.437

0 0

0 0

(5.965) (3.222)

(3.551) (3.836)

35.101 21.121

(18.045) (3.045)

9.671 (70.819)

0,00 0,00

(306) (316)

(3) 0,00

(309) (316)

0,00 0,00

(18.175) (2.941)

(18.175) (2.941)

(8.813) (74.076)

31.642 105.718

22.829 31.642

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο  µέρος αυτών των οικονοµικών  καταστάσεων.

Μεταβολή λοιπών απαιτήσεων περιλαµβανοµένων  απαιτήσεων ασφαλίστρων  και λοιπές συναλλαγές

Μεταβολή απαιτήσεων από αντασφαλιστικές  συµβάσεις

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Αποσβέσεις

Κέρδη προ φόρων

Πλέον / µείον προσαρµογές για µη ταµειακά στοιχεία:

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες

Κατάσταση ταµειακών ροών

Πρόβλεψη για υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης  προσωπικού

Πωλήσεις ενσώµατων  περιουσιακών  στοιχείων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Αύξηση  Κεφαλαίου

Μερίσµατα Πληρωθέντα

Πρόβλεψη µη χορηγηθεισών προµηθειών παραγωγής

Πρόβλεψη επισφαλειών

Συναλλαγµατικές  ∆ιαφορές

Αποτίµηση επενδύσεων

Αποτíµηση παραγώγων

Ασφαλιστικές προβλέψεις

Μεταβολή στα αναπόσβεστα έξοδα πρόσκτησης

Κέρδη από πώληση παγίων

Κέρδη από πώληση επενδύσεων

Έσοδα από τόκους 

Κέρδη/ζηµιές  παραγώγων

Αγορές επενδυτικού χαρτοφυλακίου

Πωλήσεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου

Κέρδη/ζηµιές  παραγώγων

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

Μεταβολή λοιπών υποχρεώσεων περιλαµβανοµένων  υποχρεώσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες

Πληρωµή φόρου εισοδήµατος

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχ/σεις

Καθαρές  εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

Καθαρές εκροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

Έσοδα από τόκους και µερίσµατα

Αγορές ενσώµατων  περιουσιακών  στοιχείων
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Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

-∆ΠΧΑ 3  (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

-∆.Λ.Π. 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισαγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της

αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την

απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος ("contingent consideration") στα αποτελέσµατα. Το τροποιποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές

που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που

πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιµετρά τυχόν

ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της µη ελέγχουσας συµµετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του

αποκτώµενου. Η αναθεώρηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές  καταστάσεις της Εταιρίας

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή

τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης . 

-∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς

στις ενοποιηµένες ή ατοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικοµοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται

από την αξία των µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές  καταστάσεις της Εταιρίας. 

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο  µέρος αυτών των οικονοµικών  καταστάσεων.

1. Γενικές Πληροφορίες

2. Βασικές λογιστικές αρχές

Η EFG Eurolife AEAZ (η "Εταιρεία") έχει συσταθεί στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό τοµέα παρέχοντας ασφαλιστικές υπηρεσίες που αφορούν σε κλασικά ασφαλιστήρια συµβόλαια

κλάδου ζωής, καθώς και ασφαλιστήρια συµβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα.

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ.

όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οικονοµικά οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε

το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαδηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία.

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 15, Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2010)

Η έδρα της Εταιρείας είναι στη Νέα Σµύρνη, Λεωφόρο Συγγρού 209-211, ΤΚ 171 21 και µέχρι 31.12.2010 δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό µέσω της θυγατρικής της στη

Ρουµανία µε την επωνυµία  EFG Asigurari De Viata SA.
O αριθµός  του προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ανήλθε σε  117 άτοµα ( 2009 : 103).

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 03/05/2011 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η

Εταιρεία είναι Μέλος του Οµίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ η οποία είναι η µητρική της και κατέχει το 100% του Μετοχικού της Κεφαλαίου.

∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» 

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων  

Οι παρούσες οικονοµικές  καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.).

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, η οποία έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει την αποτίµηση σε εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (συµπεριλαµβανοµένων  των παραγώγων µέσων) µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων.

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση ορισµένων λογιστικών εκτιµήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη

διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγαλύτερο βαθµό άσκησης κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιµήσεις και παραδοχές είναι σηµαντικές

για τη σύνταξη των οικονοµικών  καταστάσεων, παρουσιάζονται  στη σηµείωση 3. 

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 17, ∆ιανοµές µη ταµειακών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τιις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιουλίου 2009)

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων»

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών»

Η τροποποίηση περέχει διευκρινίσεις  όσον αφορά την γνωστοποίηση  πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή

µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών  παρατίθεται παρακάτω.

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους

που παρουσιάζονται , εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Πρότυπα υποχρεωτικά για την τρέχουσα χρήση

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2010

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάληξη της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν

στοιχείο.

Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές

δραστηριότητες.

2.1.1 Ανακατατάξεις κονδυλίων

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν

υπό την ιδιότητα τους ως µέτοχοι: α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε

µετρητών. Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές  καταστάσεις της Εταιρίας.

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες

δραστηριότητες.

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει  ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι συναλλαγές  κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2009 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών  Λογιστικών  Προτύπων)

Κατά την κλειόµενη χρήση έγιναν  ανακατατάξεις κονδυλίων  της προηγούµενης χρήσης για λόγους συγκρισιµότητας. Ειδικότερα έγιναν  ανακατατάξεις στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών

2.1.2  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες. 

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 16, Αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2009) 
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους

όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που

αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία, καθώς η Εταιρία δεν

εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης  για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό.
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EFG Eurolife ΑΕΑΖ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης 

∆εκεµβρίου 2010
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

Η υπόθεση αυτή δεν καταρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης. Η τροποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την

Εθρωπαική Ένωση.

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν  την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν  την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011 )

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις  ως προς την κατάληξη των µισθώσεων  γηπέδων και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική  οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός

τοµέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν την συγκέντρωση /άθροιση των τοµέων)

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα

εντός του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης  της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες προυποθέσεις.

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία

συγχώνευση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άυλων

περιουσιακών  στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση  και δεν διαπραγµατεύονται  σε ενεργές αγορές.

Οι τροποιήσεις αφορούν σε (α) διευκρινήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο

απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινήσεις ότι τα κέρδη ή ζηµίες από αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν

από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη  προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτήθηκαν σε µία

συνένωση  επιχειρήσεων που αφορά οικονοµικές  οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που

προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και

που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής συνένωνσης , συµπεριλαµβανοµένων  των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν  ή εκούσια αντικαταστάθηκαν .

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη

των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει

εφαρµογή στην Εταιρία. 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό» 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν  την 'η µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ

9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών

µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης . Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην

περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου που δεν είνια στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών . Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αναπόσβεστο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των

χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  στοιχείων και των συµβατικών  ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού  περιουσιακού στοιχείου. 

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν  πολλαπλές διευκρινήσεις  σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις  των χρηµατοοικονοµικών  µέσων.

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις , εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα

απαιτείται να επαναταξινιµήσει µελλοντικά τα επηραεζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να

επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας

συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να

αλλάξει. Τ α κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν  να αναγνωρίζονται  στα αποτελέσµατα.
Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι

αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την

Εταιρία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν . Συγκεκριµένα , δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσηςή δικαιώµατα

αγοράςµετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδ'ηποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς

τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ιδίας κατηγορίας των

ιδίων, µη παράγωγων, συµµετοχικών  τίτλων. Η συγκεκριµένη  τροποποίηση δεν αναµένεται  να έχει επίδραση στις οικονοµικές  καταστάσεις της Εταιρίας.

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ΄ολοκλήρου και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά

περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ΄ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων

γνωστοποιήσεων . Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση. 

∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»

Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του

συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα , καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών του δηµοσίου να γνωστοποιούν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα

συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα

στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε

εφαρµογή.

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που

δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδουςπου ξεκιονούν την 1η Ιανουαρίου 2011. Επίσης, εφόσον δεν

αναφέρετια διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την

Ευρωπαική Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν  την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν

επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, η επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από

τον τρόπο που η οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης του ή µέσω της πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειµενικότητας στον καθορισµό του

τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί

εξ΄ολοκλήρου µέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα

οικονοµικά  οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι της πώλησης. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν  την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012)

Η διερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί , ολόκληρη ή εν µέρει, µια

χρηµατοοικονοµική  υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2010 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών  Λογιστικών  Προτύπων)

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις »- µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν

την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011)

Ε∆∆ΠΧΑ 19 – «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν  την ή µετά την 1η Ιουλίου 2010)

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Πρότυπα υποχρεωτικά από περιόδους που ξεκινούν  την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2011.

∆ΛΠ 18 «Έσοδα»

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν  την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2011.
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Περιλαµβάνουν βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λοιπό εξοπλισµό καθώς και µεταφορικά µέσα και παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µετά την

αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και των τυχόν ζηµιών αποµείωσης της αξίας τους. Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται περιοδικά για αποµείωση, και οποιαδήποτε ζηµία

αποµείωσης αναγνωρίζεται  απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, η οποία έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει την αποτίµηση σε εύλογη αξία, των διαθέσιµων προς

πώληση επενδυτικών τίτλων και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (συµπεριλαµβανοµένων των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων) µέσω του λογαριασµού

αποτελεσµάτων.

Η εφαρµογή των προαναφερθέντων  προτύπων και διερµηνειών  δεν αναµένεται  να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές  καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο της αρχικής εφαρµογής τους.

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης των ταµειακών ροών τους λήγουν ή όταν η Εταιρεία έχει ουσιαστικά µεταβιβάσει τους κινδύνους

και τις αµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιµα προς πώληση µετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις παρουσιάζονται µετέπειτα στο αποµειωµένο

κόστος χρησιµοποιώντας  το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.

Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων καταχωρούνται στην

Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου κατά την οποία προκύπτουν. Τα έσοδα από µερίσµατα από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω του

λογαριασµού αποτελεσµάτων  αναγνωρίζονται  στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως µέρος των λοιπών εσόδων όταν το δικαίωµα είσπραξής τους έχει κατοχυρωθεί.

(α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων

Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει δύο υποκατηγορίες, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού προς εµπορία, και αυτά που προσδιορίστηκαν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού

αποτελεσµάτων, κατά την αρχική αναγνώριση . Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού καταχωρείται σε αυτή την κατηγορία, όταν αποκτάται κυρίως µε το σκοπό βραχυπρόθεσµης πώλησης ή

όταν προσδιορίζεται ως τέτοιο. Επίσης σε αυτή την κατηγορία καταχωρούνται  τα παράγωγα µέσα για εµπορία, εκτός αν προσδιορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης . 

(β) ∆άνεια και απαιτήσεις
Tα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, εκτός εκείνων που κατά

την αρχική αναγνώριση προσδιορίστηκαν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων ή ως διαθέσιµα προς πώληση. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από ασφαλισµένους και

συνεργάτες ταξινοµούνται  επίσης σε αυτήν την κατηγορία και αξιολογούνται  για αποµείωση κατά την αξιολόγηση για αποµείωση των δανείων  και λοιπών απαιτήσεων.

Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σε Ευρώ (€), που είναι το νόµισµα βάσης της Εταιρείας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, έχει γίνει στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη χιλιάδα για τα

οικονοµικά  στοιχεία που παρουσιάζονται  σε Ευρώ.

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, καταχωρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων β) δάνεια και

απαιτήσεις, γ) επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη τους και δ) επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. Η απόφαση για την κατηγοριοποίηση λαµβάνεται από την ∆ιοίκηση κατά την αρχική

αναγνώριση  του στοιχείου ενεργητικού.

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές         :    4-5 έτη

Η αξία κτήσεως περιλαµβάνει έξοδα που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση των περιουσιακών  στοιχείων αυτών.

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις ισοτιµίες συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της εκάστοτε συναλλαγής . Συναλλαγµατικά κέρδη και

ζηµιές που προκύπτουν από την τακτοποίηση των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα µε βάσει την τιµή

συναλλάγµατος  στο τέλος της χρήσης, καταχωρούνται  στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα  παρουσίασης 

2.2  Ξένο νόµισµα

Στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο νόµισµα στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (το «λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται

σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας.   

2.3 Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία

β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Στο λογαριασµό «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται  κυρίως τα έξοδα λογισµικού .

Κόστη που σχετίζονται µε εσωτερική (in-house) συντήρηση υφιστάµενων λογισµικών προγραµµάτων, διαγράφονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων όταν προκύπτουν. Κόστη πληρωτέα σε τρίτους,

που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και εφαρµογή νέων λογισµικών προγραµµάτων, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχικές βελτιώσεις, προστίθενται στο κόστος νέων λογισµικών προγραµµάτων, και

αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Τα άυλα στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και των συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης και

αξιολογούνται  περιοδικά  για αποµείωση, και οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται  απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.

- Λοιπά έπιπλα και εξοπλισµός    :    4-12 έτη

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται  µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους ως ακολούθως :

- Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων: η χαµηλότερη µεταξύ της διάρκειας του συµβολαίου εκµίσθωσης ή της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους.

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,

την αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και την καταχώρηση εσόδων και εξόδων της υπό εξέταση χρήσης. Κατά συνέπεια,

τα πραγµατικά αποτελέσµατα πιθανόν  να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές, παρά το γεγονός ότι αυτές βασίζονται στη βέλτιστη γνώση της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται  µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους ως ακολούθως :

∆ΛΠ 27 «Ενοποιήµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

- Λογισµικά προγράµµατα: 4-5 έτη

- Μεταφορικά µέσα                        :    5 - 7 έτη

2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία     

2.5  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

Οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις, είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε συγκεκριµένη λήξη, µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και για τις οποίες η ∆ιοίκηση

της Εταιρείας έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους.  

(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη τους

(δ) Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις, είναι οι επενδύσεις που αποκτούνται για ακαθόριστο χρονικό διάστηµα, οι οποίες µπορεί να πωληθούν, λόγω ανάγκης ρευστότητας, ή αλλαγών στα επιτόκια, στις

συναλλαγµατικές  ισοτιµίες, ή στις τιµές των µετοχών.

2.5.1 Αναγνώριση και επιµέτρηση
Οι αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής , δηλαδή την ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να

πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού. 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον (στην περίπτωση όλων των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη

αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων) των εξόδων συναλλαγής . Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων

αναγνωρίζονται  αρχικά στην εύλογη αξία τους και τα έξοδα συναλλαγής  επιβαρύνουν  το λογαριασµό αποτελεσµάτων.

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε

στις σηµειώσεις.

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά .

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµαοοικονοµική Αναφορά» 

Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές , συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά

µε επιµετρήσεις στην έυλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.
Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 
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2.6 Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

(α) Στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα στην αναπόσβεστη αξία κτήσης

(β)Στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση

2.7  Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Η καλύτερη απόδειξη της εύλογης αξίας ενός παραγώγου κατά την αρχική αναγνώριση , είναι η τιµή της συναλλαγής (δηλαδή η εύλογη αξία του αντιτίµου που πληρώθηκε ή εισπράχθηκε), εκτός αν η

εύλογη αξία αυτού του µέσου µπορεί να καθοριστεί βάσει σύγκρισης µε άλλες τρέχουσες συναλλαγές στην αγορά του ιδίου µέσου (δηλαδή χωρίς τροποποιήσεις ή µεταβολές), ή µπορεί να βασιστεί σε

τεχνικές εκτίµησης όπου οι µεταβλητές περιλαµβάνουν  µόνο δεδοµένα από παρατηρήσιµες αγορές.
Κάποια παράγωγα που είναι ενσωµατωµένα σε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα, αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά παράγωγα όταν οι κίνδυνοι και τα χαρακτηριστικά τους δεν είναι στενά συνδεδεµένα µε

αυτά του κύριου συµβολαίου, και το κύριο συµβόλαιο δε λογίζεται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. Τα ενσωµατωµένα αυτά παράγωγα, παρουσιάζονται στην εύλογη αξία, και οι

µεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται  στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Η µέθοδος αναγνώρισης κέρδους ή ζηµίας από µεταβολές στην εύλογη αξία, εξαρτάται από το αν το παράγωγο καταχωρείται και πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί ως µέσο

αντιστάθµισης . Εφόσον καταχωρείται ως µέσο αντιστάθµισης , η µέθοδος αναγνώρισης  καθορίζεται ανάλογα µε τη φύση του στοιχείου που αντισταθµίζεται  από το παράγωγο αυτό.  

Η Εταιρία καταχωρεί ορισµένα παράγωγα ως:

(α) µέσα αντιστάθµισης του κινδύνου των µεταβολών εύλογης αξίας αναγνωρισθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή µη αναγνωρισθέντων δεσµεύσεων (µέσο αντιστάθµισης εύλογης

αξίας),

Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στα

αποθεµατικά επανεκτίµησης επενδύσεων της καταστασης συνολικου εισοδηµατος. Σε περίπτωση πώλησης ή αποµείωσης των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων , οι

συσσωρευµένες  αναπροσαρµογές εύλογης αξίας µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

(ii) εθνικές ή τοπικές οικονοµικές  συνθήκες που συσχετίζονται  µε αδυναµία εξόφλησης των στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου.

• Σηµαντική οικονοµική  δυσκολία ενός εκδότη ή υπόχρεου

• Η εξαφάνιση της ενεργής αγοράς για το συγκεκριµένο  περιουσιακό στοιχείο εξαιτίας οικονοµικών  δυσκολιών .

Η Εταιρεία, σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού , εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

έχουν υποστεί αποµείωση. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε αποµείωση όταν, και µόνο όταν, υπάρχει αντικειµενική

ένδειξη αποµείωσης, ως αποτέλεσµα ενός η περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν µετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου («ζηµιογόνο γεγονός»), και το ζηµιογόνο γεγονός (ή

γεγονότα) έχει επίδραση στις αναµενόµενες µελλοντικές ταµιακές ροές του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού η οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, και µπορεί να υπολογιστεί

αξιόπιστα.

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Για µετοχές εταιριών

που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της µετοχής χαµηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη

αποµείωσης της αξίας.

• Αθέτηση ενός συµβολαίου, όπως ανεξόφλητα υπόλοιπα ή υπερηµερία τόκων ή αρχικών πληρωµών

• Ο δανειολήπτης δύναται να προχωρήσει σε πτώχευση ή άλλη οικονοµική  αναδιοργάνωση

Εάν όλες οι αποµειώσεις στις εύλογες αξίες των συµµετοχικών τίτλων του χαρτοφυλακίου (µετοχές και µερίδια Α/Κ) είχαν θεωρηθεί σηµαντικές ή παρατεταµένες, τα αποτελέσµατα της Εταιρείας θα είχαν

επιβαρυνθεί  επιπλέον κατά το ποσό των € 41,9 εκ. περίπου, τα οποία θα µεταφέρονταν από το αντίστοιχο αποθεµατικό στα αποτελέσµατα της  χρήσης.

Όπου υπάρχει τέτοια ένδειξη για διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, η συσσωρευµένη ζηµία – που υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της

τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον τις ζηµίες αποµείωσης του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού που αναγνωρίστηκαν προηγουµένως στο λογαριασµό αποτελεσµάτων – µεταφέρεται από τα ίδια

κεφάλαια στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Ζηµίες αποµείωσης σε µετοχικές επενδύσεις που αναγνωρίστηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, δεν αντιλογίζονται µέσω της κατάστασης του

λογαριασµού αποτελεσµάτων. Αν σε µεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη αξία του χρεωστικού τίτλου που αναγνωρίστηκε ως διαθέσιµος προς πώληση αυξηθεί, και η αύξηση αυτή µπορεί αντικειµενικά να

συσχετισθεί µε περιστατικά που πραγµατοποιήθηκαν µετά την αναγνώριση της ζηµίας αποµείωσης στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, η ζηµία αποµείωσης αντιλογίζεται µέσω της κατάστασης

λογαριασµού αποτελεσµάτων.

Αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης δανείων και απαιτήσεων ή επενδύσεων διακρατούµενων µέχρι τη λήξη που παρουσιάζονται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης τους, το ποσό της ζηµίας

αποµείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (εξαιρουµένων των µελλοντικών

ζηµιών από πιστωτικούς κινδύνους που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί) προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού. Το τρέχον ποσό του

περιουσιακού στοιχείου µειώνεται και το ποσό της ζηµίας αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Αν ένα δάνειο ή µια επένδυση διακρατούµενη µέχρι τη λήξη, φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο, το

προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισµό της ζηµίας αποµείωσης, είναι το τρέχον πραγµατικό επιτόκιο που καθορίζεται στο συµβόλαιο. Στην πράξη, η Εταιρεία µπορεί να υπολογίζει την αποµείωση

βάσει της εύλογης αξίας του µέσου χρησιµοποιώντας  τις τρέχουσες τιµές αγοράς.

Αντικειµενικές  ενδείξεις αποµείωσης της αξίας των  χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  στοιχείων θεωρούνται από την Εταιρεία τα εξής:

(i) αρνητικές αλλαγές στην κατάσταση εξόφλησης των δανειοληπτών  σε ένα χαρτοφυλάκιο, και

• Εµφανή στοιχεία που υποδεικνύουν ότι υπάρχει µία αξιόλογη µείωση στις υπολογισµένες ταµειακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων καθώς η αρχική

αναγνώριση  αυτών των στοιχείων, παρά το γεγονός ότι η µείωση δεν µπορεί να προσδιοριστεί σε ξεχωριστά οικονοµικά  στοιχεία του χαρτοφυλακίου, περιλαµβάνει:

Τα έσοδα από τόκους από τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού αναγνωρίζονται µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου στην κατάσταση αποτελεσµάτων . Τα έσοδα

από µερίσµατα πό τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν το δικαίωµα είσπραξής τους έχει κατοχυρωθεί. Και τα δύο

περιλαµβάνονται  στο κονδύλι «Έσοδα επενδύσεων».
∆είτε σηµείωση 2.6 για τις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας ως προς την αποµείωση των χρηµατοικονοµικών  στοιχείων ενεργητικού.

(γ) Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, περιλαµβάνουν κυρίως συµβάσεις ξένου συναλλάγµατος (foreign exchange contracts), προθεσµιακές νοµισµατικές συµβάσεις (forward currency agreements)

και συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης επιτοκίων - που πωλήθηκαν και αγοράστηκαν (interest rate options - written and purchased), ανταλλαγές συναλλάγµατος και επιτοκίων (currency and interest

rate swaps), και άλλα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Τα παράγωγα, αναγνωρίζονται αρχικά στον ισολογισµό στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία σύναψης του συµβολαίου, και ακολούθως

επαναποτιµώνται  στην εύλογη αξία τους. Ως εύλογη αξία θεωρείται η αγοραία αξία τους, λαµβάνοντας  υπόψη πρόσφατες συναλλαγές  στην αγορά, ενώ στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αγοραία αξία, 

η εύλογη αξία υπολογίζεται βάσει µοντέλων προεξοφληµένων ταµειακών ροών (discounted cash flow models) και αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης (options pricing models). Όταν η εύλογη αξία

είναι θετική, τα παράγωγα  περιλαµβάνονται  στο ενεργητικό, ενώ όταν η εύλογη αξία είναι αρνητική περιλαµβάνονται  στο παθητικό.

Στοιχεία τα οποία έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποτελούν αντικείµενο απόσβεσης και εξετάζονται σε ετήσια βάση για αποµείωση. Στοιχεία τα οποία είναι αντικείµενο απόσβεσης

επανεξετάζονται για αποµείωση οποτεδήποτε γεγονότα ή αλλαγές σε περιστάσεις δείχνουν ότι τα παρουσιαζόµενα ποσά ίσως να µην είναι επανακτήσιµα . Μια ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται στο

ποσό για το οποίο το στοιχείο του µεταφερόµενου ποσού υπερβαίνει το ποσό της επανάκτησης. Το επανακτήσιµο ποσό είναι το υψηλότερο µεταξύ της εύλογης αξία στοιχείων , αφαιρώντας το κόστος

πώλησης και της αξίας χρήσης.  Για τους σκοπούς καθορισµένων  αποµειώσεων, στοιχεία έχουν οµαδοποιηθεί στα χαµηλότερα επίπεδα για τα οποία έχουν διαχωριστεί αναγνωρίσιµες  ταµειακές ροές.

Η Εταιρεία αρχικά αξιολογεί κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης ξεχωριστά στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που είναι από µόνα τους σηµαντικά . Τα χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι από µόνα τους σηµαντικά, αξιολογούνται είτε ξεχωριστά είτε οµαδικά. Αν η Εταιρεία αποφασίσει ότι δεν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης για κάποιο

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού που αξιολογήθηκε ξεχωριστά, είτε είναι σηµαντικό είτε όχι, το συµπεριλαµβάνει σε οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού µε παρόµοια

χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου , και τα αξιολογεί οµαδικά για αποµείωση. Στοιχεία ενεργητικού που αξιολογούνται για αποµείωση ξεχωριστά και για τα οποία υπάρχει και συνεχίζει να

αναγνωρίζεται  ζηµία αποµείωσης, δεν συµπεριλαµβάνονται  στην οµαδική αξιολόγηση για αποµείωση.

Για σκοπούς οµαδικής αξιολόγησης για αποµείωση, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού οµαδοποιούνται βάσει παρόµοιων χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου (δηλαδή βάσει της µεθόδου

αξιολόγησης της Εταιρείας, που λαµβάνει υπόψη τον τύπο του στοιχείου ενεργητικού, τον επιχειρηµατικό τοµέα, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο της εξασφάλισης, προηγούµενο καθεστώς αποπληρωµής,

και τους σχετικούς παράγοντες). Αυτά τα χαρακτηριστικά σχετίζονται µε τον υπολογισµό µελλοντικών ταµειακών ροών για οµάδες τέτοιων στοιχείων ενεργητικού, αφού υποδεικνύουν την ικανότητα του

χρεώστη να πληρώσει όλα τα ποσά που οφείλονται βάσει των όρων του συµβολαίου των στοιχείων ενεργητικού που αξιολογούνται .

Αν σε µεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της αποµείωσης µειωθεί και η µείωση µπορεί αντικειµενικά να συσχετισθεί µε περιστατικό που πραγµατοποιήθηκε µετά την αναγνώριση της αποµείωσης (της

βελτίωσης στο βαθµό φερεγγυότητας του χρεώστη), η προηγουµένως αναγνωρισθείσα  ζηµία αποµείωσης αντιλογίζεται . Το ποσό που αντιλογίστηκε  αναγνωρίζεται  στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.
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2.10 Ασφαλιστήρια και επενδυτικά συµβόλαια

Όταν ένα µέσο αντιστάθµισης λήγει ή πωλείται, ή όταν η αντιστάθµιση δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για αντισταθµιστική λογιστική, τα συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές που υπάρχουν στα ίδια κεφάλαια

κατά τη στιγµή εκείνη παραµένουν  στα ίδια κεφάλαια και όταν η προβλεπόµενη συναλλαγή  αναγνωριστεί , τότε αναγνωρίζονται  στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

(β) µέσα αντιστάθµισης του κινδύνου µεταβολής των ταµειακών ροών από αναγνωρισθέντα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων ή από πολύ πιθανές προβλεπόµενες συναλλαγές (µέσο

αντιστάθµισης  ταµειακών ροών)

Όταν µια προβλεπόµενη συναλλαγή δεν αναµένεται πλέον να πραγµατοποιηθεί, το συσσωρευµένο κέρδος ή ζηµία που είχε καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρεται στην κατάσταση

αποτελεσµάτων.

(iii) Παράγωγα που δεν πληρούν τα κριτήρια για αντισταθµιστική  λογιστική
Ορισµένα παράγωγα δεν πληρούν τα κριτήρια για αντισταθµιστική  λογιστική, και οι µεταβολές στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται  απευθείας στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.

(ii) Αντιστάθµιση  ταµειακών ροών

Η Εταιρία, κατά τη σύναψη της συναλλαγής , στοιχειοθετεί τη σχέση µεταξύ των µέσων αντιστάθµισης και των στοιχείων που αντισταθµίζονται , καθώς και το σκοπό και τη στρατηγική διαχείρισης

κινδύνου που εξυπηρετείται µέσω της σύναψης διαφόρων συναλλαγών αντιστάθµισης . Επίσης, στοιχειοθετεί την εκτίµησή του, κατά τη σύναψη της αντιστάθµισης και σε συνεχή βάση, για την

αποτελεσµατικότητα των παραγώγων - που χρησιµοποιούνται σε συναλλαγές αντιστάθµισης - στο να συµψηφίζουν µεταβολές στις εύλογες αξίες ή στις ταµειακές ροές των στοιχείων που

αντισταθµίζουν .

(i) Αντιστάθµιση  εύλογης αξίας
Μεταβολές στην εύλογη αξία παραγώγων που προσδιορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης εύλογης αξίας, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όπως και οι µεταβολές της εύλογης αξίας των

στοιχείων που αντισταθµίζονται , οι οποίες οφείλονται στον κίνδυνο που αντισταθµίζεται . Αν η αντιστάθµιση παύσει να πληροί τα κριτήρια της αντισταθµιστικής λογιστικής, το ποσό της αναπροσαρµογής

της λογιστικής αξίας ενός αντισταθµισµένου στοιχείου για το οποίο χρησιµοποιείται η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου, αποσβένεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου

µέχρι τη λήξη του. Το ποσό της αναπροσαρµογής της λογιστικής αξίας ενός αντισταθµισµένου στοιχείου για το οποίο δε χρησιµοποιείται η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου, παραµένει µέχρι την

πώλησή του.

Η Εταιρεία συµµετέχει σε προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών σύµφωνα µε τα οποία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία. Η Εταιρεία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις

για πληρωµές συντάξεων  πέραν των εισφορών που καταβάλλει.

Οι εισφορές της Εταιρείας στα προγράµµατα συνταξιοδότησης  καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζονται  ως παροχές προς το προσωπικό κατά την περίοδο που αφορούν.

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως , ή οποτεδήποτε ένας εργαζόµενος αποδεχτεί εθελοντικά να αποχωρήσει

σε αντάλλαγµα για τέτοια προνόµια. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση των υπαλλήλων που ήδη υπάρχουν στην Εταιρεία σύµφωνα µε ένα

λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Οι καταβλητέες αποζηµιώσεις µετά την πάροδο

των 12 µηνών  από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

Η ∆ιοίκηση περιοδικά ανταµοίβει µε µετρητά (bonus), υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση, κατά βούληση. Παροχές σε µετρητά (bonus) οι οποίες απαιτούν έγκριση µόνο από την διοίκηση, αναγνωρίζονται

ως δεδουλευµένα έξοδα προσωπικού. Η διανοµή κερδών στους υπαλλήλους, για την οποία απαιτείται έγκριση από την Γενική Συνέλευση, αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού στη χρήση που

εγκρίνεται από τους µετόχους της Εταιρείας.

Η Εταιρεία από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 "περί ανωνύµων εταιριών" διέπεται από τις διατάξεις του Ν.∆.400/1970 περί "Ιδιωτικής Επιχείρησης Ασφαλίσεως" και των αποφάσεων του Υπουργείου

Ανάπτυξης όπως έχουν διαµορφωθεί έως σήµερα ύστερα από τις σχετικές τροποποιήσεις.

Αναλογιστικά  κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τον υπολογισµό της αποζηµίωσης αποχώρησης για την Εταιρεία αναγνωρίζονται  απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της χρήσης.

- Προγράµµατα συνταξιοδότησης  καθορισµένων παροχών

2.9 Υποχρεώσεις στο προσωπικό  

 (γ) Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές (και νόµους) που είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία του

ισολογισµού  και αναµένεται  να είναι σε ισχύ την περίοδο που η σχετική αναβαλλόµενη  απαίτηση πραγµατοποιείται ή η αναβαλλόµενη  φορολογική υποχρέωση τακτοποιείται.

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές µπορούν να

χρησιµοποιηθούν . Η αναβαλλόµενη φορολογία, σχετικά µε αλλαγές στις εύλογες αξίες των διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων που καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, χρεώνεται και

πιστώνεται επίσης στα ίδια κεφάλαια, και αναγνωρίζεται  µεταγενέστερα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µαζί µε το αναβαλλόµενο  κέρδος ή ζηµία.

Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών περιλαµβάνουν την καταβολή εισφορών σε Κρατικά Ταµεία (π.χ. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή

των εργοδοτικών εισφορών στα Ταµεία , µε αποτέλεσµα να µην ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση του Οµίλου σε περίπτωση που το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους

ασφαλιζόµενους . Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων  εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που αφορά και περιλαµβάνονται  στα έξοδα προσωπικού.

(α) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται , χρησιµοποιώντας την µέθοδο της υποχρέωσης, στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των απαιτήσεων και

υποχρεώσεων και των τρεχουσών ποσών τους στις  οικονοµικές  καταστάσεις.

2.8  Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία

Οι κύριες προσωρινές διαφορές προκύπτουν από τις αποτιµήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, αποτιµώµενων στην εύλογη αξία, των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και

από συντάξεις και άλλα ωφελήµατα αποχώρησης του προσωπικού.

Οι καταβλητέες αποζηµιώσεις µετά την πάροδο των 12 µηνών  από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

Η διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολογεί την θέση της σε θέµατα που σχετίζονται µε τις φορολογικές αρχές και σχηµατίζει προβλέψεις όπου απαιτείται για τα ποσά που αναµένονται να

πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.

Ο φόρος περιόδου αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός από τον βαθµό που σχετίζεται µε θέµατα τα οποία

αναγνωρίζονται  στο συνολικό  εισόδηµα ή κατευθείαν στην καθαρή θέση. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται  στο συνολικό  εισόδηµα ή κατευθείαν στην καθαρή θέση αντίστοιχα .

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών

φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή ή σε διαφορετικές φορολογητέες οντότητες όπου υπάρχει πρόθεση να τακτοποιηθούν τα

υπόλοιπα σε καθαρή βάση.

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως έξοδο την

περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η φορολογική επίδραση των µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενεργητικού, όταν είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή

µελλοντικά  φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιµοποιηθούν  αυτές οι ζηµίες.

Η αποτελεσµατική αναλογία της µεταβολής της εύλογης αξίας των παραγώγων που προσδιορίζονται και πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν ως µέσα αντιστάθµισης ταµειακών ροών,
αναγνωρίζεται  στα λοιπά αποτελέσµατα απευθείας στην καθαρή θέση. Το κέρδος ή η ζηµία της µη αποτελεσµατικής αναλογίας , αναγνωρίζεται  απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Ποσά που έχουν συσσωρευθεί στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων τις περιόδους κατά τις οποίες το αντισταθµισµένο στοιχείο επιδρά στο κέρδος ή τη ζηµία (π.χ. όταν
πραγµατοποιείται η προβλεπόµενη πώληση του στοιχείου που αντισταθµίζεται).

- Προγράµµατα συνταξιοδότησης  καθορισµένων εισφορών

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι εύλογες αξίες παραγώγων µέσων που κρατούνται προς εµπορία και για σκοπούς αντιστάθµισης , παρουσιάζονται  στη σηµείωση 10.

Η εταιρεία υιοθέτησε το ∆ΠΧΑ 4 από την 1η Ιανουαρίου 2005 µε αναδροµική εφαρµογή από την 1η
Ιανουαρίου 2004, οπότε και έγινε η ταξινόµηση των συµβολαίων σε ασφαλιστήρια και σε

χρηµατοοικονοµικά  συµβόλαια και η αξιολόγηση της επάρκειας των ασφαλιστικών  προβλέψεων.  

Σύµφωνα µε το Ελληνικό Εργατικό ∆ίκαιο, όταν οι υπάλληλοι παραµένουν στην υπηρεσία µέχρι την συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης , δικαιούνται εφάπαξ αποζηµίωσης η οποία υπολογίζεται µε βάση τα

χρόνια υπηρεσίας τους και τις απολαβές τους κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης . Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για την αναλογιστική αξία της εφάπαξ αποζηµίωσης, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της

προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το κόστος για αποζηµιώσεις αποχώρησης αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας

των υπαλλήλων , σύµφωνα µε αναλογιστικές αποτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση της αποζηµίωσης αποχώρησης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των αναµενόµενων

µελλοντικών  ταµειακών εκροών, χρησιµοποιώντας τα επιτόκια κρατικών οµολόγων, µε όρους λήξης που προσεγγίζουν  τους όρους της σχετικής υποχρέωσης.
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Ταξινόµηση συµβολαίων

(α) Ασφαλιστήρια συµβόλαια

Οι προµήθειες και τα λοιπά έξοδα πρόσκτησης, που συνδέονται µε την έκδοση νέων ασφαλιστηρίων συµβολαίων και την ανανέωση υπαρχόντων ασφαλιστηρίων συµβολαίων , κεφαλαιοποιούνται ως

άυλο περιουσιακό στοιχείο του ενεργητικού. Όλα τα άλλα έξοδα αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν προκύπτουν. Τα Μεταφερόµενα Έξοδα Πρόσκτησης αποσβένονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου ως

εξής: 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα συµβόλαια λογαριασµών διαχείρισης κεφαλαίου (Deposit Αdministration Funds) Είναι η οµαδική ασφάλιση µε την οποία συµφωνείται επενδυτική διαχειριστική

ασφάλιση (λογαριασµός διαχείρισης κεφαλαίου) χωρίς οι ασφαλισµένοι να φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο αλλά µε ένα ελάχιστο εγγυηµένο επιτόκιο ορισµένο για κάθε συµβόλαιο. Η παροχή του

ασφαλιστή καταβάλλεται είτε µε την, για οποιαδήποτε λόγο, αποχώρηση του ασφαλισµένου -µέλους της οµάδας από την εργασία του, σύµφωνα µε τους όρους του κάθε συµβολαίου, είτε µε την

συµπλήρωση ορισµένης ηλικίας. 

(β)  Χρηµατοοικονοµικά συµβόλαια

Χρηµατοοικονοµικά συµβόλαια χωρίς χαρακτηριστικά προαιρετικής συµµετοχής στα κέρδη

Για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας των εσωτερικών µεταβλητών κεφαλαίων, τόσο στην έναρξη όσο και σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού , χρησιµοποιούνται τεχνικές αποτίµησης. Οι τεχνικές

αποτίµησης που χρησιµοποιεί η Εταιρεία ενσωµατώνουν  όλους τους παράγοντες εκείνους που οι συµµετέχοντες στην αγορά θα εξέταζαν και βασίζονται σε ορατά δεδοµένα της αγοράς.  

Ένα συµβόλαιο που εκθέτει την ασφαλιστική εταιρεία σε χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο χωρίς σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο , δεν είναι ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Κάποια συµβόλαια εκθέτουν την

ασφαλιστική σε χρηµατοοικονοµικό  κίνδυνο  επιπροσθέτως του σηµαντικού   ασφαλιστικού  κινδύνου .

(γ)   Μεταφερόµενα έξοδα πρόσκτησης συµβολαίου

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται ατοµικά ή οµαδικά συµβόλαια πρόσκαιρης κάλυψης θανάτου, ανικανότητας , ατυχήµατος ή ασθενειών , βραχείας διάρκειας. Οι παροχές σε περίπτωση συµβάντος

µπορούν να είναι προκαθορισµένες ή να εξαρτώνται από την έκταση του συµβάντος, ανάλογα µε τους όρους κάθε συµβολαίου. ∆εν υπάρχουν παροχές λήξης και εξαγοράς. 

Οι υποχρεώσεις υπολογίζονται κάθε φορά που συντάσσεται ισολογισµός, βάσει των παραδοχών κάθε συµβολαίου που χρησιµοποιήθηκαν κατά την τιµολόγηση του. Στην περίπτωση των καλύψεων

unit linked, όπου οι παροχές δεν είναι εγγυηµένες η εύλογη αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από την τρέχουσα τιµή µονάδας που απεικονίζει την εύλογη ανά µονάδα αξία του περιουσιακού

στοιχείου που συνδέεται µε την υποχρέωση, πολλαπλασιασµένη  µε τον σύνολο των µονάδων  που αποδίδονται στον κάτοχο του συµβολαίου κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού.

Είναι τα συµβόλαια µε τα οποία η εταιρεία ασφαλίζει κινδύνους που σχετίζονται µε την ανθρώπινη ζωή. Σε αυτά εντάσσονται καλύψεις θανάτου, επιβίωσης, ισοβίων παροχών, συντάξεων ,

ανικανότητας , ατυχηµάτων, προγραµµάτων ασθενείας τόσο σε ατοµική όσο και σε οµαδική βάση. Τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως έσοδο (δεδουλευµένα ασφάλιστρα) αναλογικά της περιόδου

ασφάλισης και εµφανίζονται  πριν την αφαίρεση της προµήθειας, ενώ οι παροχές, όταν προκύπτουν, καταχωρούνται  ως έξοδο. 

Η εύλογη αξία της υποχρέωσης ενός unit-linked συµβολαίου, προσδιορίζεται από την τρέχουσα τιµή µονάδας που απεικονίζει την εύλογη ανά µονάδα αξία του περιουσιακού στοιχείου που συνδέεται µε

την υποχρέωση, πολλαπλασιασµένη  µε τον σύνολο των µονάδων  που αποδίδονται στον κάτοχο του συµβολαίου κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού.

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν καταστούν ληξιπρόθεσµες και περιλαµβάνουν ποσά που οφείονται από και προς συνεργάτες και ασφαλισµένους . Εάν υπάρξει αντικειµενική

ένδειξη αποµείωσης των απαιτήσεων αυτών, η Εταιρεία µειώνει τη λογιστική τους αξία ανάλογα και αναγνωρίζει τη ζηµιά αποµείωσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η Εταιρεία συλλέγει τις

αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία που υιοθετεί για τα δάνεια και τις απαιτήσεις και η ζηµιά αποµείωσης υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως περιγράφεται στη

σηµείωση 2.6 

(ii) Ασφαλιστήρια συµβόλαια βραχυχρόνιας διάρκειας

Τα συµβόλαια αυτού του τύπου είναι µακροχρόνιας διάρκειας µε καλύψεις συνταξιοδότησης , επιβίωσης, µικτές ή ισόβιες, πρόσκαιρης κάλυψης θανάτου ή unit linked . Τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως

έσοδο όταν καθίστανται πληρωτέα από τον κάτοχο του συµβολαίου. Τα ασφάλιστρα εµφανίζονται πριν την αφαίρεση των προµηθειών. Οι αποζηµιώσεις καταχωρούνται ως έξοδα όταν προκύπτουν.

Όταν οι παροχές είναι προκαθορισµένες και εγγυηµένες, η υποχρέωση λόγω των συµβατικών παροχών που αναµένεται να συµβούν στο µέλλον, δηµιουργείται για κινδύνους των οποίων τα

ασφάλιστρα έχουν καταχωρηθεί ως έσοδο. Η υποχρέωση καθορίζεται ως η αναµενόµενη παρούσα αξία των παροχών, µείον την αναµενόµενη παρούσα αξία των ασφαλίστρων που απαιτούνται για τις

παροχές αυτές, µε βάση τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την τιµολόγηση. Οι παραδοχές αυτές αφορούν την θνησιµότητα και την απόδοση των επενδύσεων . Στα συµβόλαια µακροχρόνιας

διάρκειας ενιαίου ασφαλίστρου σχηµατίζεται  επιπλέον πρόβλεψη για τα µελλοντικά  έξοδα διαχείρισης των συµβολαίων  αυτών.

Οι αποζηµιώσεις και τα έξοδα που σχετίζονται µε αυτές καταχωρούνται ως έξοδο βασιζόµενα στην εκτιµώµενη υποχρέωση για αποζηµίωση προς τους δικαιούχους των συµβολαίων . Περιλαµβάνουν τα

άµεσα και έµµεσα κόστη που προέκυψαν από τους διακανονισµούς των ζηµιών και προκύπτουν από συµβάντα που έχουν συµβεί µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων ακόµα

και αν δεν έχουν δηλωθεί στην εταιρεία. Η εταιρεία δεν προεξοφλεί τις προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµιές εκτός από εκείνες που αφορούν καλύψεις ανικανότητας . Οι προβλέψεις για εκκρεµείς ζηµιές

εκτιµώνται βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών που υπάρχουν στους φακέλους για τις δηλωθείσες ζηµιές και βάσει στατιστικής ανάλυσης για τις ζηµιές που έχουν συµβεί µέχρι εκείνη την ηµεροµηνία

αλλά δεν έχουν δηλωθεί.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα συµβόλαια όπου οι συµβαλλόµενοι φέρουν τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο (Unit Linked) µε ασήµαντο ασφαλιστικό κίνδυνο . Αυτά τα συµβόλαια είναι

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις όπου η εύλογη αξία τους εξαρτάται από την εύλογη αξία σχετικών οικονοµικών περιουσιακών στοιχείων . Υπάρχουν συµβόλαια που είναι συνδεδεµένα µε εσωτερικά

µεταβλητά κεφάλαια και συµβόλαια που είναι συνδεδεµένα  µε αµοιβαία κεφάλαια της αγοράς.

Για τις ασφαλίσεις ζωής µακράς διάρκειας, τα Μεταφερόµενα Έξοδα Πρόσκτησης αποσβένονται σύµφωνα µε το έσοδο των ασφαλίστρων µε τις αντίστοιχες παραδοχές που χρησιµοποιούνται για τον

υπολογισµό της υποχρέωσης για µελλοντικές  παροχές του συµβολαίου.

(δ) Ασφαλιστικές προβλέψεις
Η Εταιρεία τηρεί κατάλληλα αποθεµατικά µε σκοπό την κάλυψη των µελλοντικών υποχρεώσεων της, που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Οι ασφαλιστικές προβλέψεις διακρίνονται στα

ακόλουθα είδη:

Για τις ασφαλίσεις ζωής βραχείας διάρκειας τα Μεταφερόµενα Έξοδα Πρόσκτησης αποσβένονται  αναλογικά  µε το δεδουλευµένο ασφάλιστρο. 

Η εύλογη αξία ενός αµοιβαίου κεφαλαίου προκύπτει βάσει της τρέχουσας τιµής πώλησης µονάδας του αµοιβαίου κεφαλαίου. 

(i) Ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής µακράς διάρκειας µε ή χωρίς χαρακτηριστικά προαιρετικής συµµετοχής στα κέρδη

Η Εταιρεία εκδίδει προϊόντα τα οποία φέρουν ασφαλιστικό ή χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο ή και τα δύο. Ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι εκείνα τα συµβόλαια µε τα οποία µεταφέρεται σηµαντικός

ασφαλιστικός κίνδυνος από τον ασφαλιζόµενο στην ασφαλιστική εταιρεία και όπου η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο σε περίπτωση επέλευσης καθορισµένου

αβέβαιου µελλοντικού συµβάντος που επηρεάζει αρνητικά τον ασφαλιζόµενο. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι σηµαντικός όταν και µόνον όταν ένα ασφαλιζόµενο συµβάν θα µπορούσε να αναγκάσει την

ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει σηµαντικές επιπλέον παροχές. Οι επιπλέον παροχές αναφέρονται σε ποσά που υπερβαίνουν εκείνα που θα ήταν καταβλητέα αν ο ασφαλισµένος κίνδυνος δεν είχε

επέλθει.

Η εταιρεία εφαρµόζοντας τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 4 διενήργησε διαχωρισµό των συµβολαίων  της σε ασφαλιστήρια συµβόλαια και σε χρηµατοοικονοµικά  συµβόλαια. 

Επενδυτικά προϊόντα είναι αυτά που φέρουν οικονοµικό  κίνδυνο  µε µη σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο . 

Για την Εταιρία σηµαντικός ασφαλιστικός κίνδυνος είναι εκείνος που το καταβληθέν ποσό σε περίπτωση επέλευσης καθορισµένου αβέβαιου µελλοντικού γεγονότος υπερβαίνει το 10% των

καταβαλλόµενων  ασφαλίστρων .

Στις περιπτώσεις όπου σε συµβόλαιο υπάρχει ταυτόχρονα χρηµατοοικονοµικός  και µη σηµαντικός  ασφαλιστικός κίνδυνος , η εταιρεία διαχωρίζει τον χρηµατοοικονοµικό  κίνδυνο .

Υπάρχουν ασφαλιστικά προϊόντα µακροχρόνιας διάρκειας που περιέχουν χαρακτηριστικά προαιρετικής συµµετοχής στα κέρδη. Αυτά τα προϊόντα δίνουν το δικαίωµα στον κάτοχο να λαµβάνει πρόσθετα

οφέλη πέραν αυτών που εγγυάται το συµβόλαιο, το ύψος των οποίων έγκειται στην διακριτική ευχέρεια της εταιρείας σε συνδυασµό µε τους όρους κάθε συµβολαίου και µε την απόδοση των

επενδύσεων  της εταιρείας που αντιστοιχούν  στις ασφαλιστικές προβλέψεις ζωής. 

Για όλα αυτά τα συµβόλαια τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως έσοδα (δεδουλευµένα ασφάλιστρα) αναλογικά κατά τη διάρκεια της καλυπτόµενης περιόδου. Η αναλογία των ασφαλίστρων που

εισπράττονται για τα συµβόλαια εν ισχύ, που αντιστοιχεί σε κινδύνους που δεν έχουν επέλθει, αναφέρεται ως απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων . Τα ασφάλιστρα εµφανίζονται πριν την

αφαίρεση των προµηθειών και είναι µικτά (περιλαµβάνουν  τους σχετικούς φόρους).

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις  που σχετίζονται µε ασφαλιστήρια συµβόλαια

 Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής ταξινοµούνται  στις κάτωθι κατηγορίες :
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Πληρωτέες παροχές: είναι οι ασφαλιστικές παροχές που οφείλονται στους ασφαλισµένους  και για διάφορους λόγους δεν έχουν εξοφληθεί µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών  καταστάσεων.

Η εκτίµηση των ασφαλιστικών προβλέψεων διενεργείται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων , σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες αρχές και κανόνες αποτίµησης ανά κατηγορία

ασφαλιστικής πρόβλεψης. Σηµειώνεται ότι ως βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών προβλέψεων λαµβάνονται οι διατάξεις του ισχύοντα Νόµου 400/1970 όπως αυτός έχει διαµορφωθεί έως σήµερα, σε

συνδυασµό  µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια» όσον αφορά την πρώτη φάση εφαρµογής του προτύπου, οι οποίες περιλαµβάνονται  σε επόµενες παραγράφους.

Μαθηµατικές προβλέψεις: Περιλαµβάνουν το µαθηµατικό απόθεµα των ασφαλιστηρίων ζωής και είναι η διαφορά που προκύπτει την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων µεταξύ της

παρούσας αξίας των χρηµατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία για κάθε συµβόλαιο ασφαλίσεως ζωής και της παρούσας αξίας των καθαρών ασφαλίστρων που οφείλονται

από τον ασφαλισµένο και είναι καταβλητέα στην ασφαλιστική εταιρεία µέσα στα επόµενα έτη. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται µε αναλογιστικές µεθόδους και σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. Στα

µαθηµατικά αποθέµατα συµπεριλαµβάνεται και το απόθεµα συµµετοχής στα κέρδη. Στα συµβόλαια µακροχρόνιας διάρκειας ενιαίου ασφαλίστρου σχηµατίζεται επιπλέον πρόβλεψη για τα µελλοντικά

έξοδα διαχείρισης των συµβολαίων  αυτών. 

Προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις: Είναι εκείνες που σχηµατίζονται την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων για την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων από ασφαλιστικούς

κινδύνους , που έχουν επέλθει µέχρι την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού , ανεξαρτήτως του εάν έχουν ή όχι δηλωθεί, για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα σχετικά ποσά των ασφαλιστικών

αποζηµιώσεων και των συναφών εξόδων ή δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές ύψος τους ή αµφισβητείται η έκταση της ευθύνης της ασφαλιστικής επιχειρήσεως. Το ύψος της εκτιµούµενης πρόβλεψης

προσδιορίζεται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων όπως πραγµατογνωµοσύνες , ιατρικές εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις. Επίσης, οι

προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις περιλαµβάνουν και το απόθεµα για ζηµιές που έχουν συµβεί και δεν έχουν αναγγελθεί στην ασφαλιστική εταιρεία κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των

οικονοµικών  καταστάσεων (I.B.N.R). Ο υπολογισµός του IBNR γίνεται µε βάση την Κ3-3974/11.10.1999 απόφαση του Υπουργού Εµπορίου.

Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα: Αντιπροσωπεύουν το µέρος των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων που καλύπτει κατ’ αναλογία την περίοδο από την ηµεροµηνία σύνταξης των

οικονοµικών  καταστάσεων µέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα στα αντίστοιχα  µητρώα της Εταιρείας.

(α) υπάρχουν αντικειµενικές αποδείξεις, ως αποτέλεσµα γεγονότος που συνέβη µετά την αρχική αναγνώριση της απαίτησης, ότι η εταιρεία ενδέχεται να µην εισπράξει ολόκληρο το ποσό που του

αναλογεί σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου και
(β) το γεγονός αυτό έχει αξιόπιστα µετρήσιµη επίδραση στα ποσά τα οποία η εταιρεία θα εισπράξει από τον αντασφαλιστή .

2.12 Μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας παραµένουν µε τον εκµισθωτή καταχωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές που αφορούν λειτουργικές µισθώσεις (µετά

την αφαίρεση κινήτρων  που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή), αναγνωρίζονται  στο λογαριασµό αποτελεσµάτων αναλογικά  κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  

2.13  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Η διαφορά των ασφαλιστικών προβλέψεων (αύξηση / µείωση) σε σχέση µε προηγούµενη αποτίµησή τους, µεταφέρεται στους λογαριασµούς αποτελεσµάτων χρήσεως όσον αφορά τις αναλογούσες

προβλέψεις επί ιδίας κράτησης της εταιρείας, το δε υπόλοιπο ποσό µεταφέρεται σε χρέωση των αντασφαλιστών , σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις αντασφαλιστικές  συµβάσεις. 

(ε)   Έλεγχος επάρκειας ασφαλιστικών αποθεµάτων

Η εταιρεία πραγµατοποιεί σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων έλεγχο επάρκειας των ασφαλιστικών του αποθεµάτων (“Liability Adequacy Test”), σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 4,

χρησιµοποιώντας τρέχουσες εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµειακών ροών των ασφαλιστηρίων συµβολαίων της καθώς και των σχετικών εξόδων διαχείρισης. Στην περίπτωση που οι προκύπτουσες

από τον έλεγχο επάρκειας των ασφαλιστικών αποθεµάτων υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερβαίνουν τα ασφαλιστικά αποθέµατα που έχουν υπολογισθεί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου µείον

τα µεταφερόµενα έξοδα πρόσκτησης, η επιπρόσθετη πρόβλεψη αυξάνει τα αποθεµατικά των κλάδων στους οποίους αφορά και επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της περιόδου για την οποία διενεργείται ο

έλεγχος.

2.11 Αντασφαλιστικές Συµβάσεις   
Οι αντασφαλιστικές συµβάσεις που συνάπτει η Εταιρεία προκειµένου να αποζηµιωθεί για ζηµιές ενός ή περισσοτέρων συµβολαίων που εκδίδονται από αυτή, πληρούν την προϋπόθεση της κατανοµής

τους ως ασφαλιστικά προϊόντα και ταξινοµούνται ως συµβόλαια αντασφάλισης . Ασφαλιστικά συµβόλαια που συνάπτει η Εταιρεία µε συµβαλλόµενο µέρος έναν άλλο ασφαλιστή (αναλήψεις),

συµπεριλαµβάνονται  στα ασφαλιστικά προϊόντα.
Τα οφειλόµενα ποσά προς την ασφαλιστική Εταιρεία, λόγω των αντασφαλιστικών συµβάσεων που έχει συνάψει αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού «Απαιτήσεις από Αντασφαλιστές». Οι

υποχρεώσεις προς τους αντασφαλιστές  αφορούν κυρίως τα οφειλόµενα αντασφάλιστρα  και αναγνωρίζονται  ως δαπάνη σε δεδουλευµένη βάση.
Η εταιρεία εξετάζει αν οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές έχουν υποστεί αποµείωση κατά την σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεων , µειώνει τη λογιστική αξία τους αναλόγως και αναγνωρίζει τη

ζηµία αποµείωσης στα αποτελέσµατα. Μία απαίτηση από αντασφαλιστή  είναι αποµειωµένη όταν και µόνον όταν:

Τα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνουν την µητρική Εταιρεία EFG Eurobank Ergasias AE, εταιρίες που ελέγχει η µητρική Τράπεζα, συνδεδεµένες εταιρίες, τα µέλη της διοίκησης και στενά οικογενειακά

τους πρόσωπα, εταιρείες που κατέχονται ή ελέγχονται από αυτούς και εταιρείες στις οποίες µπορούν να ασκήσουν σηµαντική επιρροή επί της χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής πολιτικής τους.

'Ολες οι συναλλαγές  που διενεργούνται  µε συνδεόµενα  µέρη, είναι µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και γίνονται  µε καθαρά εµπορικούς όρους. 

2.14 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές ονοµαστικές µετοχές κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται καθαρά από φόρους, αφαιρετικά στα Ίδια Κεφάλαια, ως µείωση του προϊόντος

έκδοσης.

2.15  Μερίσµατα

  Τα µερίσµατα που διανέµονται  στους µετόχους απεικονίζονται  σαν υποχρέωση τη χρονική στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται  από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2.16 Προβλέψεις - Αναδιοργάνωση - Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια υπάρχουσα νοµική ή τεκµηριωµένη υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων για

διακανονισµό  της υποχρέωσης το ποσό της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.

2.17 Αποαναγνώριση στοιχείων του ισολογισµού

Αυτές οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού εµπορικού χαρτοφυλακίου και των παραγώγων, προκειµένου να επιτευχθούν οι συµβατικές

αποδόσεις τις οποίες οι πελάτες της Εταιρείας αναµένουν από την επένδυσή τους. Τέτοιες δραστηριότητες δηµιουργούν έσοδα τα οποία αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το στάδιο της ολοκλήρωσης των

συµβατικών  υπηρεσιών.  Για πρακτικούς σκοπούς, η Εταιρεία αναγνωρίζει  αυτές τις αµοιβές  κατανέµοντας  στην εκτιµώµενη  διάρκεια ζωής του συµβολαίου.

Τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως σε τράπεζες, άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού κινδύνου , µε

αρχικές ηµεροµηνίες λήξης τριών ή λιγότερων µηνών .

2.20 Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαµβάνουν  την καθαρή εύλογη αξία των υπηρεσιών, καθαρά από επιπρόσθετους φόρους.  Τα έσοδα αναλύονται  ως ακολούθως :

Η Εταιρεία συνάπτει συναλλαγές µε βάση τις οποίες µεταφέρει στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό της, αλλά διατηρεί είτε όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές των

µεταφερθέντων στοιχείων ενεργητικού, είτε ένα µέρος τους. Εάν οι κίνδυνοι και ανταµοιβές διατηρούνται ουσιωδώς από την Εταιρεία, τα µεταφερθέντα στοιχεία ενεργητικού δεν αποαναγνωρίζονται από

τον ισολογισµό. Σε συναλλαγές όπου ο Εταιρεία δεν διατηρεί ουσιωδώς τους κινδύνους και ανταµοιβές ιδιοκτησίας ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού, αποαναγνωρίζει το στοιχείο

ενεργητικού εάν χάσει τον έλεγχο του.

2.18 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισµό, όταν υπάρχει νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού των ποσών που

αναγνωρίστηκαν , και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισµός  σε καθαρή βάση, ή η αναγνώριση  του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισµός  της υποχρέωσης να γίνουν  ταυτόχρονα.

2.19 Χρηµατικά διαθέσιµα και άλλα ισοδύναµα

α) Αµοιβές για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών

Τα έσοδα προερχόµενα από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών και άλλες σχετικές υπηρεσίες που διατίθενται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται στην λογιστική περίοδο στην οποία οι

υπηρεσίες καθίστανται  δεδουλευµένες.   

Αµοιβές, αποτελούµενες κυρίως από αµοιβές διαχείρισης επενδύσεων οι οποίες προκύπτουν από υπηρεσίες που προσφέρθηκαν, συσχετίζονται µε την έκδοση και διαχείριση των επενδυτικών

συµβολαίων . Η Εταιρεία διαχειρίζεται ενεργά τις πληρωµές που λαµβάνονται από πελάτες, µε σκοπό την επένδυσή τους και την επιστροφή αποδόσεων σύµφωνα µε το επενδυτικό προφίλ που ο

πελάτης έχει επιλέξει κατά την αρχική αποδοχή των όρων του επενδυτικού προϊόντος.
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Πρώτο             Επίπεδο ∆εύτερο Επίπεδο
Τρίτο             

Επίπεδο
Σύνολο

362.954 362.954

502.540 3.486 506.026

865.495 3.486 0 868.981

1.606 0 0 1.606

23.110 6.147 0 29.258

24.716 6.147 0 30.863

(124) -124

890.087 9.633 0 899.720

6.153 0 6.153

0 6.153 0 6.153

Χρεωστικοί τίτλοι

Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

Σύνολο αξιογράφων διαθεσίµων προς πώληση

Συµµετοχικοί τίτλοι

Η Εταιρεία εκδίδει συµβόλαια τα οποία µεταφέρουν είτε τον ασφαλιστικό κίνδυνο , είτε τον χρηµατοοικονοµικό  κίνδυνο  είτε και τα δύο. Οι κίνδυνοι  αυτοί διαχειρίζονται ως εξής:

 (α)  Ασφαλιστικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος για κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι η πιθανότητα να συµβεί η ασφαλιστική περίπτωση και η αβεβαιότητα για το ποσό που θα προκύψει προς αποζηµίωση. Από την φύση των

ασφαλιστηρίων  συµβολαίων , ο ασφαλιστικός κίνδυνος  είναι τυχαίος και συνεπώς µη προβλέψιµος.
Σε ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων συµβολαίων στο οποίο εφαρµόζεται η θεωρία των πιθανοτήτων για την τιµολόγηση και για την εκτίµηση των ασφαλιστικών προβλέψεων, ο βασικός κίνδυνος που

αντιµετωπίζει η Εταιρεία είναι η υπέρβαση των πραγµατοποιηθεισών αποζηµιώσεων σε σχέση µε τις ασφαλιστικές προβλέψεις. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν η συχνότητα και το ύψος των ζηµιών

(σφοδρότητα) είναι µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά είχαν εκτιµηθεί. Τα ασφαλιστικά συµβάντα είναι τυχαία και ο πραγµατικός αριθµός των ζηµιών και των ποσών των αποζηµιώσεων µπορεί να

διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο από την εκτίµηση τους χρησιµοποιώντας  στατιστικές τεχνικές.

∆ικαιώµατα χρεώνονται στους πελάτες περιοδικά (µηνιαία, τριµηνιαία, ετήσια) άλλοτε απευθείας και άλλοτε µειώνοντας το επενδυτικό τους κεφάλαιο. Κανονικές χρεώσεις προκαταβάλλονται και

αναγνωρίζονται σε κανονική βάση πέραν της διάρκειας της περιόδου της επένδυσης, η οποία έχει κριθεί να ισούται µε την περίοδο πέραν της οποίας συνίσταται . Αµοιβές που χρεώνονται στο τέλος της

περιόδου συνιστούν  απαίτηση η οποία αντισταθµίζεται  απέναντι  στη χρηµατοοικονοµική  υποχρέωση όταν χρεώνεται στον πελάτη.   

Η Εταιρεία προσδιορίζει ότι το µετοχικό χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων υφίσταται αποµείωση όταν υπάρχει σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της

µετοχής χαµηλότερα από το κόστος κτήσης. Στον προσδιορισµό του τί αποτελεί σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας χρησιµοποιεί την κρίση της. Κατά τη χρήση της κρίσης του,

η Εταιρεία αξιολογεί, µεταξύ άλλων παραγόντων , τη συνήθη µεταβλητότητα (volatility) της τιµής, την οικονοµική κατάσταση του εκδότη, την επίδοσης του κλάδου και του τοµέα εργασιών, τις

λειτουργικές και χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές και αλλαγές στην τεχνολογία.

(δ) Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού

O παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία της Εταιρείας που αποτιµώνται  στη εύλογη αξία τους

Σύνολο εµπορικού χαρτοφυλακίου

ιιι) Επίπεδο 3 - Χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία αποτιµώµενα χρησιµοποιώντας  µεθόδους αποτίµησης µε σηµαντικά δεδοµένα προερχόµενα από µη παρατηρήσιµες τιµές.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές, προσδιορίζεται από τις τρέχουσες χρηµατιστηριακές τιµές προσφοράς. Η εύλογη αξία των µη εισηγµένων τίτλων, και άλλων

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στις περιπτώσεις όπου η αγορά δεν είναι ενεργή, προσδιορίζεται µε τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές, περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων

συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, την αναφορά στην τρέχουσα τιµή συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται, και τις µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών, αποτίµησης

δικαιωµάτων προαίρεσης και άλλες µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιούνται συχνά στην αγορά.

ii) Επίπεδο 2 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης που όλα τα σηµαντικότερα δεδοµένα προέρχονται από παρατηρήσιµες τιµές. Αυτό το επίπεδο

περιλαµβάνει εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία ενεργητικού και παθητικού.

Χρεωστικοί τίτλοι

Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο

4. ∆ιαχείριση ασφαλιστικών και χρηµατοοικονοµικών κινδύνων  

Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων παθητικού

Παράγωγα

Συµµετοχικοί τίτλοι

Η εµπειρία δείχνει ότι όσο µεγαλύτερο είναι ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών συµβάσεων , τόσο µικρότερη θα είναι η µεταβλητότητα του αναµενόµενου αποτελέσµατος. Επιπρόσθετα, ένα περισσότερο

διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο διατρέχει µικρότερο κίνδυνο να επηρεαστεί από µια αλλαγή σε κάποιο υποσύνολο του. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει την στρατηγική ανάληψης των ασφαλιστηρίων

συµβολαίων ώστε να διευρύνει το είδος των ασφαλιστικών κινδύνων που δέχεται αλλά και για κάθε έναν από τους ασφαλιστικούς κινδύνους να πετύχει έναν αρκετά µεγάλο πληθυσµό ασφαλισµένων ,

µε σκοπό να µειώσει την µεταβλητότητα του αναµενόµενου  αποτελέσµατος. 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων . Οι εκτιµήσεις αυτές στηρίζονται σε ιστορικά στοιχεία και σε εκτιµήσεις για µελλοντικά γεγονότα

που είναι λογικές κατά την τρέχουσα κατάσταση. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών

στοιχείων και των υποχρεώσεων στην επόµενη οικονοµική  περίοδο έχουν ως εξής:

(α) Εκτίµηση για µελλοντικές αποζηµιώσεις, έξοδα διαχείρισης και αναµενόµενα ασφάλιστρα από ασφαλίσεις ζωής µακράς διάρκειας και σχετικά µεταφερόµενα έξοδα πρόσκτησης.

Εκτιµήσεις επίσης γίνονται για το µελλοντικό κόστος διατήρησης και διαχείρισης του τρέχοντος χαρτοφυλακίου, οι οποίες βασίζονται στις σχετικές υποθέσεις για τα επίπεδα εξόδων της Εταιρείας που

έγιναν κατά την τιµολόγηση των προϊόντων . Η προεξόφληση των µελλοντικών µεγεθών γίνεται µε το αντίστοιχο ελάχιστο εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο των προϊόντων . Η αβεβαιότητα προκύπτει από τον

κίνδυνο  η µελλοντική  απόδοση των  επενδύσεων  που καλύπτουν  τις αντίστοιχες ασφαλιστικές προβλέψεις να είναι µικρότερη από το αντίστοιχο τεχνικό επιτόκιο .

 (β) Φόρος εισοδήµατος

Ο προσδιορισµός των υποχρεώσεων σε µακράς διάρκειας ασφαλίσεις εξαρτάται από τις παραδοχές που κάνει η Εταιρεία επί των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Έτσι εκτιµήσεις γίνονται για τον

αναµενόµενο αριθµό θανάτων για όσα χρόνια η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στον ασφαλιστικό κίνδυνο . Η Εταιρεία χρησιµοποιεί για τις εκτιµήσεις αυτές τους πίνακες θνησιµότητας που καθορίζονται από

την εθνική ασφαλιστική νοµοθεσία. Η βασική πηγή αβεβαιότητας είναι ο κίνδυνος , επιδηµίες ή και διευρυµένες αλλαγές του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισµα , η διατροφή ή η σωµατική άσκηση, που

µπορούν να επιβαρύνουν  σηµαντικά την θνησιµότητα στις ηλικιακές οµάδες που η Εταιρεία διατρέχει κυρίως τον κίνδυνο  της θνησιµότητας. 

(γ) Αποµείωση µετοχικού χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

Παράγωγα

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία κατηγοριοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης σε ένα από τα τρία επίπεδα ιεραρχίας εύλογης αξίας ανάλογα µε το αν η αποτίµησή

τους βασίζεται σε παρατηρήσιµα ή µη παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς.

3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές

2.22  Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες

Έσοδα από τόκους για όλα τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν ταξινοµούνται στην εύλογη αξία διαµέσου του λογαριασµού αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται ως «Εσοδα

επενδύσεων» (σηµ. 24) χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν µια απαίτηση αποµειώνεται, η Εταιρεία µειώνει τα µεταφερόµενα ποσά στα δικά της ανανεώσιµα ποσά,

προκειµένου να γίνουν οι εκτιµούµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφληµένες µε το ισχύον επιτόκιο και συνεχίζει να προεξοφλεί σαν έσοδα από τόκους. Τα έσοδα από τόκους και λοιπά έσοδα

αναγνωρίζονται  σε δεδουλευµένη βάση.

2.21  Έσοδα από τόκους

ι) Επίπεδο 1 - Χρηµατιστηριακές τιµές σε ενεργές αγορές για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε ίδια χαρακτηριστικά. Οι τιµές αυτές πρέπει να είναι άµεσα και σε τακτά χρονικά διαστήµατα διαθέσιµες από

κάποιο χρηµατιστήριο ή ενεργό δείκτη/αγορά και να αντιπροσωπεύουν πραγµατικές και συχνές συναλλαγές σε καθαρά εµπορική βάση. Αυτό το επίπεδο περιλαµβάνει εισηγµένες µετοχές, χρεωστικούς

τίτλους και διαπραγµατεύσιµα παράγωγα.

Οι επενδύσεις στις θυγατρικές και συγγενείς  Εταιρείες λογίζονται  σε κόστος µείον αποµείωση.

Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους,

βάσει εκτιµήσεων κατά πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των θεµάτων διαφέρει από τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές θα

επηρεάσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναβαλλόµενες  φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός ο προσδιορισµός.

Η Εταιρεία καλύπτεται αντασφαλιστικά για τον κίνδυνο της θνησιµότητας τόσο µε αναλογικές συµβάσεις όσο και µε αντασφαλιστική σύµβαση προστασίας από καταστροφικό γεγονός. Επιπλέον η

συνεχιζόµενη εξέλιξη της ιατρικής επιστήµης και η βελτίωση των κοινωνικών παροχών µπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της µακροβιότητας πέραν της εκτιµούµενης από τον πίνακα θνησιµότητας

που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των υποχρεώσεων σε συµβόλαια που είναι εκτεθειµένα στον κίνδυνο  αυτό (συνταξιοδοτικά  συµβόλαια). 
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Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)
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Συµπερασµατικά οι κύριοι παράγοντες που επιβαρύνουν τον ασφαλιστικό κίνδυνο είναι η έλλειψη διαφοροποίησης των κινδύνων ανά είδος και ύψος καλυπτόµενων κεφαλαίων καθώς και ανά

γεωγραφική τοποθεσία.

(α.1) Ασφαλίσεις ζωής µακράς διάρκειας

i) Συχνότητα και σφοδρότητα Ζηµιών

Στα συµβόλαια όπου ο θάνατος είναι ο ασφαλισµένος κίνδυνος , οι πιο σηµαντικοί παράγοντες που θα µπορούσαν να αυξήσουν την συχνότητα των ζηµιών είναι οι επιδηµίες (όπως AIDS, SARS) ή

µεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής όπως κάπνισµα , αθλητικές συνήθειες και διατροφή, έχοντας ως αποτέλεσµα την επέλευση των κινδύνων  νωρίτερα ή περισσότερο από το αναµενόµενο . 

Στα συµβόλαια όπου η επιβίωση είναι ο ασφαλισµένος κίνδυνος , ο πιο σηµαντικός παράγοντας είναι η συνεχιζόµενη ανάπτυξη της ιατρικής επιστήµης και οι κοινωνικές καταστάσεις οι οποίες αυξάνουν

την µακροβιότητα.

(ποσά σε εκατ. ευρώ) (ποσά σε εκατ. ευρώ)

Κεφάλαια κινδύνου ανά 
ασφαλισµένη ζωή την 31/12/2010

Πριν από αντασφάλεια
%

Μετά από αντασφάλεια 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους µε την διαφοροποίηση των αναληφθέντων κινδύνων και τις αντασφαλιστικές συµβάσεις. Παρόλα αυτά υπερβολική συγκέντρωση ασφαλισµένων

κεφαλαίων θα µπορούσε να έχει επίπτωση στην σφοδρότητα των αποζηµιώσεων  του χαρτοφυλακίου. 

iii) ∆ιαδικασίες που ακολουθούνται κατά την επιλογή των υποθέσεων

Σύνολο

Σηµειώνεται ότι ο ασφαλιστικός κίνδυνος επηρεάζεται και από την συµπεριφορά των κατόχων των συµβολαίων καθώς αυτοί έχουν το δικαίωµα να διακόψουν ή µη το συµβόλαιο εξασκώντας το

δικαίωµα τους περί εξαγοράς. Γενικά είναι αναµενόµενο ότι η λογική συµπεριφορά των συµβαλλοµένων θα επιβαρύνει τον ασφαλιστικό κίνδυνο . Για παράδειγµα είναι λιγότερο πιθανό κάποιος µε

επιβαρηµένη υγεία να διακόψει ένα συµβόλαιο ασφάλισης ζωής από κάποιον άλλο µε καλή κατάσταση υγείας. Μια µαζική τέτοια συµπεριφορά θα είχε ως αποτέλεσµα µια αυξανόµενη τάση της

θνησιµότητας που θα είχε ως εµπειρία η εταιρεία.

ii) Παράµετροι αβεβαιότητας στην εκτίµηση των µελλοντικών αποζηµιώσεων και των εσόδων από ασφάλιστρα.

Για τα ασφαλιστικά συµβόλαια µακράς διάρκειας, κατά την έναρξη του προϊόντος, η εταιρεία κάνει υποθέσεις για τη θνησιµότητα, τις αποδόσεις των επενδύσεων και τα διαχειριστικά έξοδα. Επιπλέον

προσθέτει ένα περιθώριο για να µειώσει την αβεβαιότητα. Οι υποθέσεις αυτές «κλειδώνονται» για όλη τη διάρκεια του συµβολαίου και χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό των µαθηµατικών

προβλέψεων. Επιπλέον καθ’ όλη τη διάρκεια του συµβολαίου επανεξετάζει τις υποθέσεις αυτές µε στατιστικούς και αναλογιστικούς ελέγχους και σε συνδυασµό µε επιπλέον υποθέσεις που κάνει µε

βάση στατιστικές µεθόδους για παραµέτρους όπως η διατηρησιµότητα και το δικαίωµα επιλογής εφάπαξ ποσού έναντι παροχής σύνταξης (για τις καλύψεις συντάξεων), κάνει τον έλεγχο επάρκειας των

αποθεµάτων.
Οι βασικότερες παράµετροι που λαµβάνονται  υπόψη κατά την εφαρµογή του ελέγχου επάρκειας των αποθεµάτων είναι οι ακόλουθες: 

Θνησιµότητα : H εκτίµηση των παραµέτρων που εφαρµόζονται στηρίζονται σε ποσοστό των πινάκων Θνησιµότητας όπως αυτοί ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία λαµβάνοντας υπόψη και την

εµπειρία της εταιρίας. Το ποσό της υπεραποθεµατοποίησης που προκύπτει βάσει του πίνακα που προβλέπεται από την ελληνική νοµοθεσία για την τιµολόγηση και αποθεµατοποίηση ανέρχεται σε 56,5

εκ. ευρώ. Η χρήση του πίνακα Θνησιµότητας Ασφαλιστικού Πληθυσµού αντί του πίνακα Θνησιµότητας όπως αυτός ορίζεται από την ελληνική νοµοθεσία, θα επέφερε µείωση της επάρκειας των

αποθεµάτων κατά 6,3 εκ. ευρω, δηλαδή η υπεραποθεµατοποίηση θα ανερχόταν σε 50,2 εκ. ευρώ.
Ποσοστά Ακυρωσιµότητας -Εξαγορών : Στις ασφαλίσεις µακράς διάρκειας η σύµβαση ακυρώνεται σε περίπτωση µη καταβολής του ασφαλίστρου ενώ παρέχεται στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα

εξαγοράς της σύµβασης. Τα ποσοστά ακυρωσιµότητας – εξαγορών εκτιµώνται ανά οµάδα οµοειδών όσον αφορά τις παροχές προϊόντων λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία της Eταιρίας. Αύξηση των

ποσοστών  ακυρωσιµότητας – εξαγορών κατά 10% από τις τρέχουσες εκτιµήσεις επιφέρει µείωση της επάρκειας των αποθεµάτων κατά 7 εκ. ευρώ.
Έξοδα : Η αρχική εκτίµηση των εξόδων αντικατοπτρίζει τα τρέχοντα έξοδα της εταιρίας. Οι µελλοντικές εκτιµήσεις περιλαµβάνουν το συνολικό κόστος διατήρησης σε ισχύ του χαρτοφυλακίου των

συµβολαίων . Αύξηση των  µελλοντικών  εκτιµήσεων για έξοδα  κατά 10% από τις τρέχουσες εκτιµήσεις επιφέρει µείωση της επάρκειας των αποθεµάτων κατά 11εκ. ευρώ.
Ποσοστό άσκησης δικαιώµατος συνταξιοδότησης : Το δικαίωµα αυτό παρέχεται µόνο στα συνταξιοδοτικά προγράµµατα. Η Εταιρία εκτιµά τις οικονοµικές συνέπειες θεωρώντας ότι ένα ποσοστό των

Aσφαλισµένων ασκεί το δικαίωµα συνταξιοδότησης . Μείωση του ποσοστού που ασκούν το δικαίωµα συνταξιοδότησης κατά 50% από τις τρέχουσες εκτιµήσεις επιφέρει µείωση της επάρκειας των

αποθεµάτων κατά 11 εκ. ευρώ

Για τα ασφαλιστικά συµβόλαια µακράς διάρκειας, κατά την έναρξη του προϊόντος, η εταιρεία κάνει υποθέσεις για τη θνησιµότητα, τις αποδόσεις των επενδύσεων και τα διαχειριστικά έξοδα. Επιπλέον

προσθέτει ένα περιθώριο για να µειώσει την αβεβαιότητα. Οι υποθέσεις αυτές «κλειδώνονται» για όλη τη διάρκεια του συµβολαίου και χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό των µαθηµατικών

προβλέψεων. Επιπλέον καθ’ όλη τη διάρκεια του συµβολαίου επανεξετάζει τις υποθέσεις αυτές µε στατιστικούς και αναλογιστικούς ελέγχους και σε συνδυασµό µε επιπλέον υποθέσεις που κάνει µε

βάση στατιστικές µεθόδους για παραµέτρους όπως η διατηρησιµότητα και το δικαίωµα επιλογής εφάπαξ ποσού έναντι παροχής σύνταξης (για τις καλύψεις συντάξεων), κάνει τον έλεγχο επάρκειας των

αποθεµάτων.

v) ∆ικαίωµα παροχής σύνταξης

Ο ασφαλιστικός κίνδυνος στα συνταξιοδοτικά συµβόλαια µε εγγυηµένο ποσό σύνταξης εξαρτάται επίσης από τον αριθµό των ασφαλισµένων που θα επιλέξουν την σύνταξη αντί για το εφάπαξ ποσό στη

λήξη. Αυτό θα εξαρτηθεί σηµαντικά από το επενδυτικό περιβάλλον που θα ισχύει κατά τον χρόνο επιλογής. Όσο χαµηλότερα είναι τα τρέχοντα επιτόκια επενδύσεων σε σχέση µε το τεχνικό επιτόκιο των

εγγυηµένων συντάξεων , τόσο πιο πιθανό είναι οι ασφαλισµένοι να επιλέξουν την σύνταξη. Η συνεχής βελτίωση της µακροβιότητας που θα αντανακλάται στα τρέχοντα τιµολόγια, θα αυξάνει επίσης τον

αριθµό των ασφαλισµένων  που θα επιλέγουν την σύνταξη καθώς και θα  αυξάνει τον ασφαλιστικό κίνδυνο  της εταιρίας από τα εν λόγω χαρτοφυλάκια. 

8000-10000
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Η στρατηγική για την ανάληψη των κινδύνων έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι κίνδυνοι που αναλαµβάνονται είναι καλά διευρυµένοι σε είδος και σε ύψος ασφαλισµένων κεφαλαίων . Στο πλαίσιο

αυτό η Εταιρεία εξισορροπεί στο χαρτοφυλάκιό της τις ασφαλίσεις θανάτου και επιβίωσης. Η Εταιρεία κάνει ιατρικό έλεγχο πριν την ανάληψη και όπου απαιτείται επιβαρύνεται το ασφάλιστρο. Η ιδία

κράτηση της Εταιρείας µετά την αντασφάλεια εξαρτάται από το χρόνο στον οποίο ο κίνδυνος αναλήφθηκε. Ειδικές περιπτώσεις αντασφαλίζονται προαιρετικά. Ο κίνδυνος της επιβίωσης δεν

αντασφαλίζεται . Ο πίνακας κατωτέρω παρουσιάζει την συγκέντρωση των κεφαλαίων κινδύνου σε τέσσερις οµάδες ασφαλισµένου κεφαλαίου ανά ασφαλισµένη ζωή. Τα ποσά απεικονίζονται προ και

µετά την αντασφάλεια.

Τα ποσά στο παρακάτω πίνακα απεικονίζονται  σε εκατοµµύρια  Ευρώ.

3000-4000

4000-5000

6.000-15.000 1.484

Σύνολο 10.507 

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

500-1000

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την κατανοµή των ετησιοποιηµένων  εγγυηµένων  συντάξεων  του χαρτοφυλακίου σε δέκα οµάδες ετησιοποιηµένης  σύνταξης ανά συµβόλαιο.

0-6.000

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής µακράς διάρκειας όπου τα µελλοντικά ασφάλιστρα είναι καθορισµένα καθώς και οι µελλοντικές παροχές είναι καθορισµένες και εγγυηµένες, δεν είναι δυνατή η

µείωση του ασφαλιστικού  κινδύνου  για τα συµβόλαια που έχουν ήδη αναληφθεί.

(ποσά σε ευρώ)

3.142

%

5.535

15.000-20.000 346

>20.000

Ετήσια σύνταξη ανά 
συµβόλαιο την 31/12/2010

Σύνολο ετησίων συντάξεων          

>10000

1000-2000

5000-6000

6000-8000

Επιτόκια Προεξόφλησης: Η εκτίµηση της επάρκειας των υποχρεώσεων στηρίζεται σε µελλοντικές ταµειακές ροές των εσόδων και εξόδων της εταιρίας εξαιρουµένων αυτών που αφορούν τον

αντασφαλιστή . Οι µελλοντικές  ταµειακές ροές προεξοφλούνται χρησιµοποιώντας  καµπύλες επιτοκίων (swap spot curves)  όπως αυτές απεικονίζονται  στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου.

2000-3000
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Credit Ratings Total Trade AFS D S L H T M TOTAL

A A A 2,8% 22.200 2.349 24.549

A A 1,6% 4.000 10.000 14.000

A A - 1,7% 15.000 15.000

A  + 14,6% 116.500 10.000 126.500

A 0,0% 0

A  - 3,4% 29.223 29.223

B B B - 0,0% 0

B B Β + 0,0% 0

Not Rated 0,0% 0

B B  Β - 0,0% 0

B B + 75,1% 25.486 607.659 19.000 652.145

Β Β - 0,8% 7.147 7.147

Non Rate 0,0% 0

100,0% 29.347 177.558 642.659 19.000 868.564

Credit Ratings Total Trade AFS D S L H T M TOTAL

A A A 0,5% 3.022 3.022

A A 4,3% 25.000 25.000

A A - 3,5% 5.259 15.000 20.259

A  + 3,5% 10.000 10.000 20.000

A 1,9% 1.000 10.000 11.000

A  - 1,3% 6.790 500 0 7.290

B B B + 0,0% 0

B B B - 80,0% 245.114 215.750 460.864

B B + 0,0% 0

Not Rated 0,0% 0

B B + 5,0% 9.846 19.000 28.846

100,0% 6.790 299.741 250.750 19.000 576.281

Στα πλαίσια της ακολουθούµενης σύµφωνα µε τα παραπάνω στρατηγικής διαχείρισης επενδύσεων , οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι ενεργητικού που αντιµετωπίζει η Εταιρεία, διακρίνονται στις

παρακάτω κατηγορίες:

Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι ενεργητικού αφορούν την διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι η διαχείριση των επενδύσεων πραγµατοποιείται τηρώντας

απαρέγκλιτα την βασική αρχή (investment mandate) σύµφωνα µε την οποία στόχος είναι η εξασφάλιση σε βάθος χρόνου απόδοσης επενδύσεων τουλάχιστον ίσης µε το εκάστοτε εγγυηµένο τεχνικό

επιτόκιο – το οποίο χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των ασφαλιστικών  υποχρεώσεων – ανά πάσα στιγµή και ανεξαρτήτως των συνθηκών  που επικρατούν στην αγορά.

- Χρηµατοοικονοµικοί   Κίνδυνοι  Ενεργητικού

Risk Limits Analysis  -   2009

Βάσει των ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 4 – φάση εφαρµογής 1, τα οποία υιοθετεί η Εταιρεία, οι επενδύσεις της αποτιµώνται και αποτυπώνονται στον ισολογισµό σε όρους τρέχουσας αξίας (mark to market).

Aντίστοιχα, οι ασφαλιστικές της υποχρεώσεις υπολογίζονται και αποτυπώνονται στον ισολογισµό βάσει τεχνικών αναλογιστικών µεθόδων. Κατά συνέπεια ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος που

προκύπτει από την διαχείρισή τους, δεν αποτυπώνεται µεν λογιστικά, ωστόσο παρακολουθείται στενά από την Εταιρεία, στα πλαίσια του γενικότερου Πλαισίου ∆ιαχείρισης Χρηµατοοικονοµικών

Κινδύνων  που εφαρµόζει και τηρεί, χωρίς αυτό να απαιτείται από τις τρέχουσες διατάξεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας.

i) Πιστωτικοί κίνδυνοι

Κατά την διάρκεια της εξεταζόµενης οικονοµικής χρήσης, η Εταιρεία επεδίωξε να επενδύει κυρίως σε µακροπρόθεσµα οµόλογα σταθερού εισοδήµατος, ικανοποιητικής πιστοληπτικής διαβάθµισης

(credit rating), µε διάρκεια που να προσεγγίζει την διάρκεια των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, περιορίζοντας έτσι την χρονική αναντιστοιχία (duration mismatch) µεταξύ επενδύσεων και ασφαλιστικών

υποχρεώσεων.

Στην συνέχεια αναφέρονται οι προβλεπόµενες ειδικές σηµειώσεις σχετικά µε την διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του ενεργητικού, και επίσης παρουσιάζονται τα βασικά σηµεία του

ακολουθούµενου  από την Εταιρεία Πλαισίου ∆ιαχείρισης Χρηµατοοικονοµικών  Κινδύνων .

(α.2) Ασφαλίσεις Ζωής Βραχείας ∆ιαρκείας

i) Συχνότητα και σφοδρότητα Ζηµιών

Αυτές οι καλύψεις εκδίδονται σε ατοµική ή οµαδική βάση και ασφαλίζουν θάνατο από ατύχηµα, ανικανότητα , νοσοκοµειακή περίθαλψη και χειρουργικές επεµβάσεις. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος εξαρτάται

κυρίως από το φύλο και την ηλικία. Όταν αυτές οι καλύψεις εκδίδονται σε οµαδική βάση, ο κίνδυνος επηρεάζεται από τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο εργοδότης–συµβαλλόµενο µέρος. Ο

κίνδυνος του θανάτου και της ανικανότητας τότε διαφοροποιείται ανά τοµέα δραστηριότητας. Η υπερβολική συσσώρευση κινδύνων σε συγκεκριµένο τοµέα θα αυξήσει την πιθανότητα της θνησιµότητας,

ανικανότητας ή νοσηρότητας των εργαζοµένων σε ένα δεδοµένο τοµέα. Η Εταιρεία προσπαθεί να διαχειριστεί αυτόν τον κίνδυνο µέσω της διαδικασίας ανάληψης των κινδύνων , την διαχείριση των

ζηµιών και των αντασφαλιστικών  συµβάσεων .

Όσον αφορά στα προγράµµατα υγείας η Εταιρεία έχει καθιερώσει απαλλαγές (από € 1500€ έως 6000€ στο αιτούµενο ποσό αποζηµίωσης) καθώς και συµµετοχή του ασφαλισµένου στην ζηµιά.

Επιπρόσθετα η Εταιρεία έχει συνάψει µια αναλογική αντασφαλιστική σύµβαση. Όσο αφορά τα οµαδικά συµβόλαια, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να επανατιµολογήσει τους κινδύνους στην ανανέωση

ή να µην πραγµατοποιήσει την ανανέωση . 

ii) Παράµετροι αβεβαιότητας στην εκτίµηση των µελλοντικών αποζηµιώσεων και των εσόδων από ασφάλιστρα. 

Για τα προγράµµατα υγείας είναι απαραίτητο να εκτιµηθεί η νοσηρότητα και ο ιατρικός πληθωρισµός των επόµενων ετών. Λόγω µη ύπαρξης επαρκών στατιστικών στοιχείων της Εταιρείας,

χρησιµοποιείται η εµπειρία των αντασφαλιστών . Η επίδραση των συνεχών προόδων στην ιατρική επιστήµη, ειδικά στον τοµέα της πρόληψης, όπως επίσης και οι µεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής

όπως το κάπνισµα  είναι η αιτία για την αβεβαιότητα στις εκτιµήσεις της νοσηρότητας.

(β) Xρηµατοοικονοµικoί  Κίνδυνοι

Η ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει ασφαλιστήρια συµβόλαια τόσο συµβατικού τύπου όσο και τύπου unit linked. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειµένη η ασφαλιστική Εταιρεία

προέρχονται από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια συµβατικού τύπου, και αφορούν τόσο κινδύνους διαχείρισης ενεργητικού (επενδύσεις) όσο και κινδύνους διαχείρισης παθητικού (ασφαλιστικές

υποχρεώσεις). Αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει  στα ασφαλιστήρια συµβατικού τύπου, στα συµβόλαια unit linked η ασφαλιστική Εταιρεία δεν φέρει κανέναν  χρηµατοοικονοµικό  κίνδυνο .

iii) ∆ιαδικασίες που ακολουθούνται κατά την επιλογή των υποθέσεων - Έλεγχος ευαισθησίας υποθέσεων

iv)  ∆ικαίωµα παροχής σύνταξης

Προιόντα συνταξιοδοτικής  παροχής βραχυπρόθεσµης διάρκειας, δεν υφίστανται  για την εταιρεία, όπως επίσης και αποζηµιώσεις µε τη µορφή προσόδου.

Η εταιρία για κάθε πρόγραµµά της ελέγχει σε εύλογα χρονικά διαστήµατα την πορεία κερδοφορίας της χρησιµοποιώντας όλες τις τεχνικές παραµέτρους όπως πχ. θνησιµότητα, νοσηρότητα, έξοδα

διαχείρισης, καθώς και την έως τώρα εµπειρία, όχι µόνο του χαρτοφυλακίου της αλλά και των συνεργαζόµενων αντασφαλιστικών εταιριών, δεδοµένου ότι το υπάρχον χαρτοφυλάκιο δεν έχει

δηµιουργήσει ακόµη ικανά στατιστικά δεδοµένα προς πλήρη αξιοποίησή της.

Οι πιστωτικοί κίνδυνοι προκύπτουν στην υποθετική περίπτωση κατά την οποία κατά την ωρίµανση και εξόφληση ενός οµολόγου, ο εκδότης του αδυνατεί να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του να

αποπληρώσει την ονοµαστική αξία του οµολόγου αυτού. Με βάση το Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων που ακολουθεί η Εταιρεία, οι επενδυτικές τοποθετήσεις πρέπει να είναι σε

Οµόλογα Ελληνικού  ∆ηµοσίου και σε investment grade - non subordinated θέσεις πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

Risk Limits Analysis  -   2010
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    0-5 χρόνια     5-10 χρόνια     10-15 χρόνια     15-20 χρόνια       > 20 χρόνια

  2011 - 2015   2016 - 2020   2021 - 2025   2026 - 2030  >  2031

70.029 277.626 416.409 46.000 810.064
10.000 23.500 15.000 10.000 58.500

70.029 287.626 439.909 61.000 10.000 868.564
40.639 40.639

29.311 29.311
8.925 8.925

148.904 287.626 439.909 61.000 10.000 947.439

233.491 457.071 105.831 37.813 77.965 912.171

7,09

11,68

 0-1 µήνες  1-3 µήνες  3-12 µήνες  1-5έτη Μη δηλωθείσα λήξη Σύνολο

13.751 13.751

499 499

6.427 6.427

580 8.846 15.008 0 0 24.433

Λοιπές απαιτήσεις 926 260 147 1.161 2.494

17.998 17.998

794 794

12.631 12.631

580 29.949 15.767 147 32.585 79.027

 (σε τρέχουσες τιµές, 000 Ευρώ)

 - ΟΜΟΛΟΓΑ

 (ασφαλιστικό απόθεµα 31.12.2010, Ευρώ)

 - σταθερού εισοδήµατος

 - συνθετικά

ALM - Asset - Liabilities Matching

 E Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ

 - ΜΕΤΟΧΕΣ

 - MEΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION) ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

 - MEΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Παρακάτω παρουσιάζονται  ανά κατηγορία τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας: 

(α) Ανάλυση της χρονικής κατανοµής των απαιτήσεων χρηµατοοικονοµικών  στοιχείων τα οποία οφείλονται κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών  καταστάσεων  και δεν έχουν υποστεί  αποµείωση.

 - ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (REITS)

 - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ & ΜΕΤΡΗΤΑ

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(α)  Επιτοκιακός κίνδυνος-Ανάλυση ευαισθησίας

Το σύνολο του επιτοκιακού, συναλλαγµατικού  και µετοχικών προϊόντων  VaR δεν αποτελεί το συνολικό  VaR της εταιρίας λόγω των συσχετίσεων  και της επακόλουθης διαφοροποίησης των κινδύνων .

Μέσο VaR ανά κατηγορία κινδύνου  , 2010

                                                                                                                             € εκατ.  

Κίνδυνος  επιτοκίου                                                                                               27.3   

Κίνδυνος  συναλλάγµατος                                                                                             -   

Κίνδυνος  µετοχικών προϊόντων                                                                              3.3   

Σύνολο VaR                                                                                                           28.3  

Τα µοντέλα VaR είναι σχεδιασµένα για την επιµέτρηση του κινδύνου αγοράς σε κανονικές συνθήκες αγοράς. Γίνεται η υπόθεση ότι οι όποιες µεταβολές πραγµατοποιηθούν στους παράγοντες που

επηρεάζουν τον κίνδυνο σε κανονικές συνθήκες αγοράς θα ακολουθήσουν κανονική κατανοµή. Ο υπολογισµός της κατανοµής γίνεται µε τη χρήση εκθετικά σταθµισµένης µέσης κινούµενης τιµής

ιστορικών στοιχείων 6 µηνών .

Η µεθοδολογία VaR χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου , υπολογίζοντας την πιθανή αρνητική µεταβολή της αγοραίας αξίας ενός χαρτοφυλακίου σε συγκεκριµένο

διάστηµα εµπιστοσύνης και για προκαθορισµένη διάρκεια. Το VaR που υπολογίζει ο Όµιλος είναι βασισµένο σε διάστηµα εµπιστοσύνης 99% και περίοδο διακράτησης 1 ηµέρας, υπολογισµένο µε τη

µέθοδο προσοµοίωσης Monte Carlo (ολοκληρωµένη επανατιµολόγηση ).

Σηµειώνεται ότι για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την καθηµερινή διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου , η Εταιρεία εφαρµόζει την µεθοδολογία του υπολογισµού της Αξίας σε Κίνδυνο (VAR –

Value At Risk), σε συνεχή βάση. 

Η Εταιρεία έχει συµµορφωθεί µε όλες τις εξωτερικά επιβληθείσες κεφαλαιακές απαιτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Οι αρχικοί στόχοι της διαχείρισης του κεφαλαίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η Εταιρεία συµµορφώνεται µε τις εξωτερικά επιβληθείσες κεφαλαιακές απαιτήσεις και ότι διατηρεί ισχυρές πιστοληπτικές

διαβαθµίσεις και ικανοποιητικούς  δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας προκειµένου να υποστηριχθούν  οι εργασίες της και για µεγιστοποιηθεί το όφελος των µετόχων.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή δοµή της και διενεργεί προσαρµογές ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κινδύνου των δραστηριοτήτων της. Η Εταιρεία µπορεί να

προσαρµόσει την κεφαλαιακή δοµή της, µε την αναπροσαρµογή του ποσού διανοµής µερισµάτων στους µετόχους, µε την επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους ή µε την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων.

∆εν πραγµατοποιήθηκαν  αλλαγές στους στόχους, τις διαδικασίες και τις πολιτικές από τα προηγούµενα έτη.

iii)  Κίνδυνοι αγοράς

Οι διακυµάνσεις στα ισχύοντα επιτόκια της αγοράς, δυνητικά µπορούν να επηρεάσουν τόσο τις ταµιακές ροές όσο και την εύλογη αξία των επενδυτικών τοποθετήσεων της Εταιρείας. Ο κίνδυνος

επιτοκίου σε ταµιακές ροές είναι οι µελλοντικές ροές µετρητών µίας επενδυτικής τοποθέτησης να διακυµανθούν λόγω µεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Αντίστοιχα , ο κίνδυνος επιτοκίου σε εύλογη

αξία είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία µίας επενδυτικής τοποθέτησης να διακυµανθεί , ως συνέπεια αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ως αποτέλεσµα τέτοιων αλλαγών των επιτοκίων, η απόδοση των

επενδυτικών  τοποθετήσεων της Εταιρείας µπορεί είτε να αυξηθεί, είτε να µειωθεί.

Επειδή το VaR αποτελεί αναπόσπαστο  κοµµάτι του καθεστώτος ελέγχου του κινδύνου  αγοράς, έχουν θεσπιστεί όρια VaR για όλες τις εργασίες και η πραγµατική έκθεση επισκοπείται από τη διοίκηση σε 

καθηµερινή βάση. Παρόλα αυτά, η χρήση αυτής της µεθόδου δεν αποτρέπει ζηµιές έξω από αυτά τα όρια σε περίπτωση ακραίων µεταβολών στην αγορά.

∆εν πραγµατοποιήθηκαν  σηµαντικές αλλαγές στην διαχείριση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Σε γενικές γραµµές, και µε δεδοµένη την διάρθρωση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρείας, οι κίνδυνοι αγοράς αφορούν κυρίως τους επιτοκιακούς κινδύνους (ή κινδύνους που προέρχονται

από την διακύµανση  των επιτοκίων).

Η Εταιρεία διαχειρίζεται ενεργά τη κεφαλαιακή βάση για να καλύψει κινδύνους σε σχέση µε τις εργασίες της. Η επάρκεια του κεφαλαίου της Εταιρείας ελέγχεται χρησιµοποιώντας , µεταξύ άλλων µέτρων,

τους κανόνες  και τους δείκτες  που θεσπίζονται από την ∆ΕΙΑ (∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικών  Ασφαλιστικών  Επιχειήσεων  της ΤτΕ.).

ii)  Κεφαλαιακή Επάρκεια

Απαιτήσεις από ασφαλισµένους

Αναβαλλόµενη Φορολογία

Πράκτορες-Ασφαλειοµεσίτες

∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία

(β) Ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων τα οποία ελήφθει η απόφαση να αποµειωθούν κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων , συµπεριλαµβανοµένων των παραγόντων που η

εταιρεία εξετάζει κατά τη λήψη της απόφασης για αποµείωση.

Ανάλυση απαιτήσεων  σύµφωνα µε την ηµεροµηνία λήξης

ΣΥΝΟΛΟ

Εκκρεµείς Ζηµιές

Απαιτήσεις από  αντασφαλισµένους

Λοιπές απαιτήσεις από δεδουλεµένους τόκους 

 31η ∆εκεµβρίου 2010

ΑΜ∆Α
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 0-1 µήνες  1-3 µήνες  3-12 µήνες  1-5έτη Μη δηλωθείσα λήξη Σύνολο

Απαιτήσεις από ασφαλισµένους 13.751 13.751

Απαιτήσεις από αντασφαλισµένους 499 499

Πράκτορες-Ασφαλειοµεσίτες 6.427 6.427

580 8.846 15.008 0 0 24.433
Λοιπές απαιτήσεις 926 260 147 1.161 2.494

Αναβαλλόµενη  Φορολογία 17.998 17.998

ΑΜ∆Α 794 794

Εκκρεµείς Ζηµιές 12.631 12.631
580 29.949 15.767 147 32.585 79.027

 0-1 µήνες  1-3 µήνες  3-12 µήνες  1-5έτη Μη δηλωθείσα λήξη Σύνολο

11.038 11.038

Αντασφαλιστές  - συνδεδεµένες  επιχειρήσεις

7.510 7.510

5.874 5.874

1.042 1.042

0

3.338 3.338

(1.871) (1.871)

900 1.806 2.706

522 2.269 2.792

Παράγωγα 6.278 6.278

Υποχρεώσεις από επενδυτικές συµβάσεις 233.849 233.849

Υποχρεώσεις στο προσωπικό 1.247 1.247
0 24.351 5.809 0 243.642 273.802

Βελτιώσεις   σε ακίνητα 
τρίτων

Μεταφορικά                  
µέσα

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός

Σύνολο 
ενσωµάτων 
παγίων

Την 1η Ιανουαρίου 2009

Κόστος 125 4 626 755

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (13) (1) (175) (189)

Αναπόσβεστη αξία 112 3 451 566

Χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009

Αναπόσβεστη αξία αρχής χρήσης 112 3 451 566

Προσθήκες 43 0 48 91

Πωλήσεις 0 0 0 0

Πωλήσεις 0 0 (15) (15)

Αποσβέσεις χρήσης (28) (1) (141) (171)

Αναπόσβεστη αξία τέλους  χρήσης 126 2 342 471

Την 31η ∆εκεµβρίου 2009

Κόστος 155 3 484 641

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (28) (1) (141) (171)

Αναπόσβεστη αξία 126 2 342 471

Χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010

Αναπόσβεστη αξία αρχής χρήσης 126 2 342 471

Προσθήκες 0 4 98 103

Πωλήσεις 0 0 0 0

Αποσβέσεις χρήσης (31) (1) (103) (135)

Αναπόσβεστη αξία τέλους  χρήσης 95 5 338 438

Την 31η ∆εκεµβρίου 2010

Κόστος 126 6 441 573

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (31) (1) (103) (135)

Αναπόσβεστη αξία 95 5 338 438

ΣΥΝΟΛΟ

 31η ∆εκεµβρίου 2010

Υποχρεώσεις από τόκους πληρωτέους

Λοιπές υποχρεώσεις

 -  0,8% αφορούσε τοποθετήσεις σε REITS ευρωπαϊκών χωρών.

 -  3,4% αφορούσε τοποθετήσεις σε Global Property Fund.

 -  1,8% αφορούσε µετοχική έκθεση σε ευρωπαϊκούς δείκτες (κυρίως Γερµανία, Γαλλία & Ιταλία)

(β)  Συναλλαγµατικός  κίνδυνος-Ανάλυση ευαισθησίας

Η συνολική  έκθεση  σε µετοχικό κίνδυνο  – ως ποσοστό επί του συνόλου των επενδυτικών  τοποθετήσεων - ανερχόταν σε 13,3% εκ των οποίων:

6,5% αφορούσε έκθεση σε µετοχικές αγορές

 -  2,3% αφορούσε µετοχική έκθεση στον δείκτη ASE  (Ελλάδα)

∆εν συντρέχει λόγος για ανάλυση ευαισθησίας, καθώς η συναλλαγµατική  θέση της εταιρείας είναι συνεχώς αντισταθµισµένη  (FX hedged).

H Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς στο τέλος της χρήσης το 92,5% του συνόλου των επενδυτικών της τοποθετήσεων ήταν σε Ευρώ. Ειδικότερα οι επενδυτικές

τοποθετήσεις σε άλλα νοµίσµατα αθροιστικά αφορούσαν το 7,5% του συνόλου των επενδυτικών  τοποθετήσεων: 5,3% σε USD, 2,2% σε RON.

(γ)  Κίνδυνος Θέσης - Ανάλυση ευαισθησίας

Ανάλυση υποχρεώσεων  σύµφωνα µε την ηµεροµηνία λήξης

Πιστωτές ∆ιάφοροι

ΣΥΝΟΛΟ

Φόρος Εισοδήµατος

Ασφαλιστικοί  Οργανισµοί

Μερίσµατα πληρωτέα

Φόροι-Τέλη                        

 -  2,4% αφορούσε µετοχική έκθεση σε δείκτες  άλλων χρηµατοοικονοµικών  αγορών

(δ)  Κίνδυνος ρευστότητας

Λοιπές απαιτήσεις από δεδουλεµένους τόκους

 4,2% αφορούσε έµµεση έκθεση σε αγορές ακινήτων  (real estate), µέσω τοποθετήσεων ως εξής:

Ανάλυση απαιτήσεων σύµφωνα µε την αναµενόµενη ηµεροµηνία ρευστοποίησης

 31η ∆εκεµβρίου 2010

Mε βάση το Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων που ακολουθεί η εταιρία, οι τοποθετήσεις της σε µετοχές και σε ακίνητα (real estate) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του

συνόλου των επενδύσεών  της, για κάθε κατηγορία χωριστά.

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώνει τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας

επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισµού των ταµειακών εισροών και εκροών, καθώς και στην εξασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων και άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων

για τις τρέχουσες συναλλαγές . Προς το σκοπό αυτό, η Εταιρεία εκτιµά και συσχετίζει τις αναµενόµενες  χρηµατικές ροές που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού.

Aντασφαλιστές

Πράκτορες και ασφαλειοµεσίτες

5. Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
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Λογισµικό Σύνολο

Την 1η Ιανουαρίου 2009

Κόστος 744 42.479

Συσσωρευµένες αποσβέσεις & αποµειώσεις (185) (5.901)

Αναπόσβεστη αξία 559 36.578

Χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009

Αναπόσβεστη αξία αρχής χρήσης 559 36.578

Προσθήκες 225 10.161

Πωλήσεις / διαγραφές 0

Αποσβέσεις χρήσης:

 - σε Κατάσταση Αποτελεσµάτων (216) (8.035)

-  σε Ίδια Κεφάλαια 0

Αναπόσβεστη αξία τέλους  χρήσης 568 38.704

Την 1η Ιανουαρίου 2010

Κόστος 785 46.739

Συσσωρευµένες αποσβέσεις & αποµειώσεις (216) (8.035)

Αναπόσβεστη αξία 568 38.704

Χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010

Αναπόσβεστη αξία αρχής χρήσης 568 38.704

Προσθήκες 203 8.702

Πωλήσεις / διαγραφές

Αποσβέσεις χρήσης:

 - σε Κατάσταση Αποτελεσµάτων (195) (7.909)

-  σε Ίδια Κεφάλαια 0 0

Αναπόσβεστη αξία τέλους  χρήσης 576 39.497

Αποσβέσεις Η/Υ & Ηλεκτρονικών  Συγκροτηµάτων 51 100

Αποσβέσεις Ηλεκτρονικού εξοπλισµού ∆/νσης Πωλήσεων 1 1

Αποσβέσεις εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 6 8

Αποσβέσεις λογισµικών  προγραµµάτων 195 275

Σύνολα ασποσβέσεων 253 385

Χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010 2009

Στην αρχή της χρήσης 3.485 3.485

Αύξηση συµµετοχών λόγω µεταβίβασης ποσοστού 3 0

Στο τέλος της χρήσης 3.488 3.485

Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες , οι οποίες δεν είναι εισηγµένες, αναλύονται ως εξής:

31.12.2010 31.12.2009

Χαρτοφυλάκιο ∆ιακρατούµενο έως τη Λήξη 17.891 17.743

Χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία Ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση 868.981 1.129.250

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο 30.863 8.193

Χρεωστικοί Τίτλοι ∆ανειακού Χαρτοφυλακίου 617.434 261.542

Λοιπές  απαιτήσεις (περιλαµβανοµένων  απαιτήσεων ασφαλίστρων  - Σηµείωση 9) 47.604 34.693

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Ενεργητικού 1.582.774 1.451.422

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται  σε κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες αναλύονται  στους παρακάτω πίνακες.

Χαρτοφυλάκιο ∆ιακρατούµενο έως τη Λήξη

31.12.2010 31.12.2009

Οµόλογα

17.891 17.743
Σύνολο 17.891 17.743

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση 31.12.2010 31.12.2009

Χρεωστικοί τίτλοι

Οµόλογα

Κρατικά εσωτερικού 14.242 225.038

Κρατικά εξωτερικού 131.806 42.492

Εταιρικά εσωτερικού - Εισηγµένα 0 405.217

Εταιρικά εξωτερικού - Εισηγµένα 359.979 15.931

Υποσύνολο 506.026 688.678

7. Συµµετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες

Χρεωστικοί τίτλοι

Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όπως αυτό ορίζεται από το IAS 27 παρ.10.α καθώς είναι θυγατρική της EFG Eurobank Ergasias ΑΕ ( µε ποσοστό συµµετοχής 100% ) ,

η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών  και συντάσσει  ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις βάσει ∆ΠΧΑ οι οποίες αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα του διαδικτύου www.eurobank.gr.

8. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

Οι επενδύσεις στις θυγατρικές και συγγενείς  Εταιρείες λογίζονται  σε κόστος µείον αποµείωση.

Τοµέας δραστηριότητας Ασφάλειες Ζωής Ασφάλειες Ζωής

6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία και έξοδα πρόσκτησης

Ρουµανία

3.485

85%

41.735

(5.716)

8.499

(7.819)

38.135

38.921

0

(7.714)

38.135

Αναπόσβεστα έξοδα πρόσκτησης & 
µεταβολή αποθέµατος µη 

δεδουλευµένων προµηθειών

9.935

36.019

38.135

Οµόλογα Εξωτερικού

Τα χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία του Eνεργητικού αναλύονται  παρακάτω ανά κατηγορία :

(7.819)

45.954

36.019

Κατά την κλειόµενη χρήση η εταιρία προχώρησε σε επιµήκυνση της ωφέλιµης διάρκειας ζωής σε ορισµένες κατηγορίες παγίων τεχνολογικού εξοπλισµού ώστε η εύλογη αξία τους να αποτυπώνεται µε

πιο ορθολογικό τρόπο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των παγίων αυτών. Η µεταβολή αυτή επιφέρει µια επίδραση στις αποσβέσεις της κλειόµενης χρήσης ως κάτωθι:

2009

Χώρα εγκατάστασης Ρουµανία

2010
SC EFG EUROLIFE ASIGURARI    DE VIATA

Αποσβέσεις χρήσης µε νέα ωφέλιµη 
διάρκεια ζωής

Αποσβέσεις χρήσης µε πρότερη 
ωφέλιµη διάρκεια ζωής

Ποσοστό Συµµετοχής 85,1%

Ποσό συµµετοχής 

SC EFG EUROLIFE ASIGURARI  DE VIATAΕπωνυµία εταιρείας

3.488
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Συµµετοχικοί τίτλοι

Μετοχές

Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες 11.900 29.687

Μετοχές εξωτερικού εισηγµένες 26.913 38.840

Υποσύνολο 38.813 68.527

Μερίδια Α/Κ

Μερίδια Αµοιβαίων  Κεφαλαίων - Εσωτερικού 3.018 2.780

Μερίδια Αµοιβαίων  Κεφαλαίων - Εξωτερικού 27.700 44.850

Μερίδια Αµοιβαίων  Κεφαλαίων που οι ασφαλισµένοι  φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο  (U.L.) 293.423 324.415

Υποσύνολο 324.141 372.045

Σύνολο 868.981 1.129.250

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο 31.12.2010 31.12.2009

Χρεωστικοί τίτλοι

Οµόλογα

Κρατικά εσωτερικού 0 0

Κρατικά εξωτερικού 29.258 6.185

Εταιρικά εσωτερικού - Εισηγµένα 0 0

Εταιρικά εξωτερικού - Εισηγµένα 0 0

Υποσύνολο 29.258 6.185

Συµµετοχικοί τίτλοι

Μετοχές

Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες 1.606 2.008

Μετοχές εξωτερικού εισηγµένες

Υποσύνολο 1.606 2.008

Σύνολο 30.863 8.193

Χαρτοφυλάκιο δανείων και απαιτήσεων 31.12.2010 31.12.2009

Χρεωστικοί τίτλοι

Οµόλογα

Κρατικά εσωτερικού 586.008 230.392

Κρατικά εξωτερικού 0 0

Εταιρικά εσωτερικού - Εισηγµένα 0 0

Εταιρικά εξωτερικού - Εισηγµένα 31.427 31.151
617.434 261.543

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΆ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Σταθερού 
επιτοκίου

Κυµαινόµενου 
επιτοκίου

Σύνολο

Χαρτοφυλάκιο ∆ιακρατούµενο έως την λήξη 17.891 0 17.891

Χαρτοφυλάκιο ∆ιαθεσίµων  προς Πώληση 506.026 0 506.026

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο 29.258 0 29.258

Χαρτοφυλάκιο ∆ανείων  και Απαιτήσεων 567.392 50.042 617.434

Σύνολα 1.120.568 50.042 1.170.610

Σταθερού 
επιτοκίου

Κυµαινόµενου 
επιτοκίου

Σύνολο

Χαρτοφυλάκιο ∆ιακρατούµενο έως την λήξη 17.743 0 17.743

Χαρτοφυλάκιο ∆ιαθεσίµων  προς Πώληση 678.609 10.069 688.678

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο 6.185 0 6.185

Χαρτοφυλάκιο ∆ανείων  και Απαιτήσεων 212.118 49.425 261.543

Σύνολα 914.655 59.494 974.149

Χαρτοφυλάκιο 
∆ιακρατούµενο έως τη 

Λήξη

∆ιαθέσιµα προς 
πώληση

Εµπορικό 
χαρτοφυλάκιο

Χρεωστικοί Τίτλοι 
∆ανειακού 

Χαρτοφυλακίου

Σύνολο

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009 17.595 832.373 11.364 262.567 1.123.899

Μεταφορά από χαρτοφυλάκιο ∆ιαθεσίµων  προς πώληση 0

Μεταφορά αποθεµατικού υποτίµησης 0

Αγορές 1.189.794 854.482 2.044.276

Προσθήκες σε συµµετοχές 0

Πωλήσεις και λήξεις (996.363) (858.308) (1.854.671)

Απόσβεση διαφοράς υπό/υπέρ το άρτιο 82 321 12 (2.699) (2.284)

Αποσβέσεις αποτίµησης των µεταφερθέντων τίτλων 66 1.674 1.741

Μεταβολή σε εύλογη αξία χρεωστικών τίτλων (8.059) 332 (7.726)

Μεταβολή σε εύλογη αξία συµµετοχικών  τίτλων 110.874 385 111.259
Συναλλαγµατικές  διαφορές 310 (76) 235

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009 17.743 1.129.250 8.193 261.542 1.416.728

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2010 17.743 1.129.250 8.193 261.542 1.416.728

Μεταφορά από χαρτοφυλάκιο ∆ιαθεσίµων  προς πώληση (395.284) 395.284 0

Μεταφορά αποθεµατικού υποτίµησης 41.575 (41.575) 0,00

Αγορές 2.559.955 101.146 2.661.100

Προσθήκες σε συµµετοχές 0

Πωλήσεις και λήξεις (2.419.684) (77.644) (2.497.328)

Απόσβεση διαφοράς υπό/υπέρ το άρτιο 82 136 23 (1.951) (1.709)

Αποσβέσεις αποτίµησης των µεταφερθέντων τίτλων 66 4.133 4.200

Μεταβολή σε εύλογη αξία χρεωστικών τίτλων (31.610) (86) (31.696)

Μεταβολή σε εύλογη αξία συµµετοχικών  τίτλων (16.567) (731) (17.298)
Συναλλαγµατικές  διαφορές 1.209 (37) 1.172

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2010 17.891 868.981 30.863 617.434 1.535.170

την 31.12.2010

την 31.12.2009

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
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Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 31.12.2010 31.12.2009

2.885 5.007

10.734 8.316

499 529

3.745 5.010

2.681 0

24.433 13.099

1.067 1.288

0 0

1.559 1.445

47.604 34.693

10. Παράγωγα

31.12.2010 31.12.2009

Ονοµαστική              
Αξία

Εύλογη Αξία 
Υποχρεώσεων

Ονοµαστική              
Αξία

Εύλογη Αξία 
Υποχρεώσεων

Παράγωγα διακρατούµενα για αντιστάθµιση εύλογης αξίας

Συµβάσεις ανταλλαγής  κατώτατου επιτοκίου (CMS) 33.000 (324)

Συµβάσεις ανταλλαγής  συναλλάγµατος  (F.A.) 50.000 (124) 68.450 (171)
(448) (171)

Παράγωγα διακρατούµενα για αντιστάθµιση ταµειακών ροών

Συµβάσεις ανταλλαγής  επιτοκίου (IRS) 92.148 (5.830) 77.189 (6.391)
(5.830) (6.391)

Σύνολο παραγώγων  (6.278) (6.562)

31.12.2010 31.12.2009

9 5

771 4.309

21.632 13.695

0 13.000

417 632

22.829 31.642

Τρεχούµενος

Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαµβανοµένων  και απαιτήσεων ασφαλίστρων  αναλύονται  ως εξής :

Oι λογιστικές αξίες των απαιτήσεων  από ασφάλιστρα αλλά και των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζουν  πάρα πολύ τις εύλογες αξίες τους.

Απαιτήσεις από αντασφαλισµένους -συνδεδεµένες  επιχειρήσεις

Πράκτορες Ασφαλειοµεσίτες

Προµήθειες εισπρακτέες- συνδεδεµένες  επιχειρήσεις

∆εδουλευµένοι τόκοι

Λοιπά Έξοδα Επόµενων  Χρήσεων 

Λοιπές απαιτήσεις

Προθεσµιακές καταθέσεις

Τα παραπάνω ποσά αφορούν στην Παρούσα Αξία υποχρεώσεων απαιτήσεων από Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Συµβόλαια Ανταλλαγής  Επιτοκίου

11. Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα

 Τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται  ως εξής :

Καταθέσεις Όψεως

Οι προθεσµιακές καταθέσεις δεν ξεπερνούν σε διάρκεια τις 30 ηµέρες.   Το µεσοσταθµικό αποτελεσµατικό επιτόκιο των προθεσµιακών καταθέσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης, ήταν 0,35%.

Υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου ως προς τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας, τα οποία έχουν κατατεθεί σε λογαριασµούς της µητρικής εταιρείας. Ωστόσο η διοίκηση δεν

αναµένει η συγκέντρωση  αυτή να επιφέρει ζηµιές,  λόγω της  υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας της µητρικής.

Απαιτήσεις από ασφαλiσµένους -συνδεδεµένες  επιχειρήσεις

Απαιτήσεις από ασφαλισµένους

Ταµείο

Καταθέσεις δεσµευµένες για παράγωγα

9. Λοιπές απαιτήσεις περιλαµβανοµένων απαιτήσεων ασφαλίστρων

Φόρος Εισοδήµατος χρεωστικός

Το 2008 και σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 39, η Εταιρία µετέφερε χρεωστικούς τίτλους που πληρούσαν τα κριτήρια από το χαρτοφυλάκιο των "∆ιαθεσίµων προς πώληση επενδυτικών

τίτλων" στο χαρτοφυλάκιο " ∆ανειακών χρεωστικών τίτλων", το οποίο αποτιµάται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης. Οι τόκοι από τους τίτλους που µεταφέρθηκαν συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στα

έσοδα από τόκους, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η παραπάνω µεταφορά, η µεταβολή στην εύλογη αξία τους για την περίοδο από την

ηµεροµηνία µεταφοράς έως την 31 ∆εκεµβρίου 2009, θα είχε ως αποτέλεσµα € 16.905 χιλ. ζηµίες µετά από φόρους, οι οποίες θα αναγνωρίζοταν στο αποθεµατικό αναπροσαρµογής των διαθέσιµων

προς πώληση επενδυτικών τίτλων. Αντίστοιχα η µεταβολή στην εύλογη αξία τους για την περίοδο που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010, θα είχε ως αποτέλεσµα € 89.754 χιλ. ζηµίες µετά από φόρους, οι

οποίες θα αναγνωρίζοταν  στο αποθεµατικό αναπροσαρµογής των διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών  τίτλων.
Επίσης το 2008 και σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 39, η Εταιρία µετέφερε χρεωστικούς τίτλους που πληρούσαν τα κριτήρια από το χαρτοφυλάκιο των "∆ιαθεσίµων προς πώληση

επενδυτικών τίτλων" στο χαρτοφυλάκιο " ∆ιακρατούµενο µέχρι τη Λήξη", το οποίο αποτιµάται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης. Οι τόκοι από τους τίτλους που µεταφέρθηκαν συνεχίζουν να

αναγνωρίζονται στα έσοδα από τόκους, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η παραπάνω µεταφορά, η µεταβολή στην εύλογη αξία τους για την

περίοδο από την ηµεροµηνία µεταφοράς έως την 31 ∆εκεµβρίου 2009, θα είχε ως αποτέλεσµα € 1.753 χιλ. ζηµίες µετά από φόρους, οι οποίες θα αναγνωρίζοταν στο αποθεµατικό αναπροσαρµογής των

διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων. Αντίστοιχα η µεταβολή στην εύλογη αξία τους για την περίοδο που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010, θα είχε ως αποτέλεσµα € 953 χιλ. κέρδος µετά από

φόρους, το οποίο θα αναγνωρίζοταν  στο αποθεµατικό αναπροσαρµογής των διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών  τίτλων

Την 31 ∆εκεµβρίου 2010 η λογιστική αξία των τίτλων που έχει µεταφερθεί ανέρχεται σε € 356.852 χιλ. Το 2010 και έως την ηµεροµηνία µεταφοράς, έχουν αναγνωριστεί στο αποθεµατικό

αναπροσαρµογής, των "∆ιαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων" ζηµίες ύψους € 33.259 χιλ. µετά από φόρους (2009: ζηµίες 23.570 χιλ. µετά από φόρους). Εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η

παραπάνω µεταφορά, οι µεταβολές στην εύλογη αξία τους για την περίοδο από την ηµεροµηνία µεταφοράς έως την 31 ∆εκεµβρίου 2010, θα είχαν ως αποτέλεσµα 72,2 εκατ. ζηµίες µετά από φόρους, οι

οποίες θα αναγνωρίζοταν  στο αποθεµατικό αναπροσαρµογής των διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών  τίτλων.

Τον Απρίλιο του 2010 και σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39, η Εταιρία µετέφερε χρεωστικούς τίτλους ονοµαστικής αξίας ύψους € 390.909 χιλ. από το χαρτοφυλάκιο "∆ιαθεσίµων προς πώληση επενδυτικών

τίτλων" στο χαρτοφυλάκιο των "∆ανειακών χρεωστικών τίτλων", το οποίο αποτιµάται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης. Οι µεταφερθέντες χρεωστικοί τίτλοι διαπραγµατεύονται σε µη ενεργές αγορές και η

Εταιρία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τους διακρατήσει στο προσεχές µέλλον. Από το σύνολο των τίτλων που µεταφέρθηκε, ποσό € 125.148 χιλ. αντισταθµίζεται για µεταβολές στην εύλογη

αξία που οφείλονται σε επιτοκιακό κίνδυνο . Για τους τίτλους αυτούς η Εταιρία θα συνεχίσει να εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων . Οι τόκοι από τους τίτλους που µεταφέρθηκαν θα συνεχίσουν

να αναγνωρίζονται  στα έσοδα από τόκους, χρησιµοποιώντας  τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
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31.12.2010 31.12.2009

598.000 598.000

Καταβεβληµένο 17.551 17.551

Μετοχικό Κεφάλαιο 17.551 17.551

Υπέρ το Άρτιο 59.287 59.287

Τακτικό αποθεµατικό
Έκτακτα 

αποθεµατικά

Αποθεµατικά  
ειδικών 

διατάξεων νόµων

Λοιπά             
αποθεµατικά

Σύνολο 

18.157 (5.459) 22.226 (82.769) (47.846)

6.750 (43) 6.707,50

(7.438) (7.438)

289 18.697 11.532 30.518

0,00

(14.905) (14.905)

7.945 7.944,81

25.196 5.800 33.715 (89.729) (25.019)

25.196 5.800 33.715 (89.729) (25.019)

6.619 6.619

10.848 3.800 14.648

(9.951) (9.951)

(24.517) (24.517)

3.878 3.878,30

31.815 16.648 27.564 (110.368) (34.340)

2010 2009 2010 2009

22.819 18.636 0 11.866

0 0

6.927 8.017 1.907

3.989 1.895 2.706 1.038

33.735 28.549 ΣΥΝΟΛΟ 4.613 12.904

2010 2009 2010 2009

736 458 355 384
Τόκοι από repos 441 0

26.096 30.117 16.808 17.913

0 0
Ενοίκιο Porto Center 
& Θυρίδα 12 10

27 13

225 630 Έξοδα από FX - Σ.Μ.Ε 956 0

9.397 2.499 5.586 3.151

36.454 33.705 ΣΥΝΟΛΟ 24.183 21.471

12. Μετοχικό Κεφάλαιο, διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

Αριθµός Κοινών  Μετοχών

Ο συνολικός αριθµός εγκεκριµένων κοινών ονοµαστικών µετοχών είναι 598.000 µετοχές µε ονοµαστική αξία € 29,35 ανά µετοχή. Το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών έχει εκδοθεί και το

µετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβληµένο. Όλες οι µετοχές ανήκουν στον µοναδικό µέτοχο, την Τράπεζα µε την επωνυµία "EFG Eurobank Ergasias Α.Ε."Η Εταιρεία δεν έχει πρόγραµµα

δικαιωµάτων  προαίρεσης µετοχών. 

Υπόλοιπα 31.12.2009

Υπόλοιπα 01.01.2009

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού βάσει  Ν400/1970 άρθρου 18

∆ιαφορά αποθεµατικών  από κέρδη χρήσης 2007 και διανοµής µερίσµατος

∆ιαφορά αποθεµατικών  ειδικών διατάξεων νόµων

Τα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων είναι αποθεµατικά για οποία θα προκύψει φόρος εάν αποφασιστεί η διανοµή τους, µε τον εκάστοτε συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος της περιόδου στην

οποία θα γίνει η διανοµή τους.

Υπόλοιπα 31.12.2010

Αποτίµηση Χαρτοφυλάκιο ∆ΠΠ

Αναβαλλόµενος  φόρος

13. Αποθεµατικά

Αποτίµηση Χαρτοφυλάκιο ∆ΠΠ

Αναβαλλόµενος  φόρος

Το τακτικό αποθεµατικό έχει σχηµατισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 400/1970 αρθ.18, υπολογισµένο στο 20% των ετήσιων καθαρών κερδών όπως αυτά προκύπτουν από τις οικονοµικές

καταστάσεις της Εταιρείας.  Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί στους µετόχους της εταιρείας εξαιρούµενης της περίπτωσης ρευστοποίησης

Υποχρεώσεις

Τα λοιπά αποθεµατικά είναι αποθεµατικά αποτίµησης του ∆ΠΠ χαρτοφυλακίου χρεωγράφων, στα οποίο περιλαµβάνεται  και ο αντίστοιχος  αναβαλλόµενος  φόρος.

14. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται πλήρως από τη µητρική της, τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE, στην οποία ανήκει και το 100% του µετοχικού κεφαλαίου. Η Τράπεζα είναι µέλος του διεθνούς Οµίλου EFG, ο

οποίος απαρτίζεται από πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρίες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και χρηµατοδοτικές εταιρίες συµµετοχών . Ενεργός µητρική εταιρία του Οµίλου EFG είναι η European Financial

Group EFG (Luxembourg) S.A., ενώ απώτατη µητρική εταιρία είναι η Prtivate Financial Holdings Limited (PFH), η οποία ελέγχεται έµµεσα από µέλη της οικογένειας Λάτση. H ανάλυση των συναλλαγών

µε συνδεδεµένα  µέρη για τις περιόδους 01.01 – 31.12.2010 και 01.01 – 31.12.2009 έχει ως ακολούθως :

Τα έκτακτα αποθεµατικά έχουν σχηµατισθεί από κέρδη προηγουµένων  χρήσεων βάση απόφαση Γενικής Συνέλευσης  της Εταιρίας. Τα αποθεµατικά αυτά, µπορούν να διανεµηθούν  στους µετόχους της 

Εταιρίας χωρίς πρόσθετη φορολόγηση µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

Υπόλοιπα 01.01.2010

Τόκοι παραγώγου IRSΤόκοι παραγώγου IRS

Καταθέσεις Όψεως Προµέρισµα

Προθεσµιακές καταθέσεις 

Οφειλές ασφαλίστρων   Ζωής Οφειλόµενες προµήθειες

ΜΗΤΡΙΚΗ

Τόκοι παραγώγου IRS

Έσοδα από FX - Σ.Μ.Ε

Τόκοι παραγώγου IRS

ΣΥΝΟΛΟ

Έξοδα

Τόκοι από ρέπος και καταθέσεις Έξοδα θεµατοφυλακής

Ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής
Ζηµιές ασφαλιστηρίων  συµβολαίων  
ζωής

∆ιάφορα τραπεζικά έξοδα

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού βάσει  Ν400/1970 άρθρου 18

∆ιαφορά αποθεµατικών  από κέρδη προηγούµενων  χρήσεων 

∆ιαφορά αποθεµατικών  ειδικών διατάξεων νόµων

Έσοδα από ενοίκια

ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτήσεις

Έσοδα

∆εν υπήρχαν µεταβολές επί του µετοχικού κεφαλαίου τόσο κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης όσο και της προηγούµενης

∆ιαφορά αποθεµατικών  από κέρδη προηγούµενων  χρήσεων 
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2010 2009 2010 2009

366.832 411.708 1.905 1.481

49 -133 24 20

283 381 65 44

699 835 2 1

-22 208 0 1

2.681 2.809

0 130

∆ανειστικές  συµβάσεις 231 0 ∆ανειστικές  συµβάσεις 0 0

370.753 415.938 ΣΥΝΟΛΟ 1.995 1.547

2010 2009 2010 2009

457 376 136 42

1.153 1.576 10.102 11.174

2.885 3.237 80 54

337 418 624 404

1.818 1.710 7 6

Έσοδα ∆ανειστικών  Συµβάσεων 187 0 Έξοδα ∆ανειστικών  Συµβάσεων 31

6.838 7.317 ΣΥΝΟΛΟ 10.979 11.681

15. Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές συµβάσεις

31.12.2010 31.12.2009

794 618

12.631 9.256

13.425 9.874

Μεταβολές στις ασφαλιστικές προβλέψεις και την αναλογία αντασφαλιστών

α) Ζηµιές και έξοδα ζηµιών

Ιδία                              
Κράτηση

Αναλογία Αντασφαλιστών Σύνολο
Ιδία                         

Κράτηση

Αναλογία 
Αντασφαλιστών

Σύνολο

Χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου

13.869 9.256 23.125 10.367 5.403 15.770

2.527 0 2.527 319 0 319

16.396 9.256 25.652 10.685 5.403 16.089

2.852 3.112 5.964 2.146 1.788 3.934

9.849 7.908 17.757 6.103 5.678 11.781

(5.709) (1.420) (7.129) (773) (37) (810)

Σύνολο τέλους χρήσης 17.685 12.631 30.317 13.869 9.256 23.126

17.685 12.631 30.317 13.869 9.256 23.125

6.708 0 6.708 2.527 0 2.527

Σύνολο τέλους χρήσης 24.393 12.631 37.025 16.396 9.256 25.652

β) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα σφάλιστρα και λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις

Η κίνηση των ασφαλιστικών  προβλέψεων  αναλύεται παρακάτω:

Ιδία                      
Κράτηση

Αναλογία Αντασφαλιστών Σύνολο
Ιδία                       

Κράτηση

Αναλογία 
Αντασφαλιστών

Σύνολο

Χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου

Στην αρχή της χρήσης 9.566 618 10.184 7.972 635 8.607

Αύξηση στη χρήση 1.376 176 1.552 1.594 0 1.594

Μείωση στη χρήση 0 0 0 0 17 0

Στο τέλος της χρήσης 10.942 794 11.736 9.566 618 10.184

Στην αρχή της χρήσης 660.976 0 660.976 481.123 0 481.123

Αύξηση στη χρήση 202.457 0 202.457 179.853 0 179.853

Μείωση στη χρήση 0 0 0 0 0 0

Στο τέλος της χρήσης 863.433 0 863.433 660.976 0 660.976

2009

Αύξηση προβλέψεων:

- Από ζηµιές κλειόµενης χρήσης

Προλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα

Προµήθειες σε EFG Ασφαλιστικές 
Υπηρεσίες ΑΕΜΑ

Έξοδα

Υπόλοιπο πρακτορείου OPEN24

Προµήθειες διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
Asset Management

Προµήθειες από πώληση µετοχών (EFG 
Securities)Έσοδα από τόκους οµολόγων

Έσοδα

Προµήθειες ΑΕ∆ΑΚ Luxembourg

Προµήθειες ΑΕ∆ΑΚ
Προµήθειες σε  Open 24 & EFG 
Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ

Ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής

Κέρδη/Ζηµιές από πώληση Οµολόγων

Προµήθειες ΑΕ∆ΑΚ

Οµόλογα

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Προµήθειες σε Open 24

ΥποχρεώσειςΑπαιτήσεις

Ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής
Asset Management /Προµήθειες 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

Την  31.12.2010 τα δάνεια προς µέλη της διοίκησης ανήλθαν  σε € 26 χιλ.. Επίσης δεν έχουν γίνει προβλέψεις για δάνεια σε συνδεδεµένα  µέρη. 

Παροχές προς τα βασικά µέλη της διοίκησης της Εταιρείας (συµπεριλαµβανοµένων  µελών του ∆ιοικητικού συµβουλίου) :

Υπόλοιπο από αντασφάλιση  µε EFG Eurolife AEΓΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Προµήθειες ΑΕ∆ΑΚ Luxembourg

Έξοδα ∆ιαχειρισης Μισθοδοσίας-
Προµηθειων

Αντασφάλιστρα  / EFG Eurolife ΑΕΓΑ

Οι απαιτήσεις από αντασφαλιστικές  συµβάσεις αφορούν στη συµµετοχή των αντασφαλιστών  στα αποθέµατα µη δεδουλευµένων  ασφαλίστρων  και εκκρεµών ζηµιών.

Κατά τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 οι παροχές προς τα βασικά µέλη της διοίκησης της Εταιρείας ήταν  € 1.517.445 (2009 : € 1.394.120).

Από αποθέµατα µη δεδουλευµένων  ασφαλίστρων  

Πληρωµές για ζηµιές που έκλεισαν µέσα στη χρήση

Σύνολο αρχής χρήσης

Μη δηλωθείσες

Μη δηλωθείσες

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις

Αναγγελθείσες  ζηµιές

Από εκκρεµείς ζηµιές

Αναγγελθείσες  ζηµιές

2010

Business Services

Υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου , καθώς οι απαιτήσεις από µία αντασφαλιστική εταιρεία αντιπροσωπεύει το 73,13% (2009: 72%). Ωστόσο η διοίκηση δεν αναµένει ζηµιές από

αδυναµία εξόφλησης οφειλών  λόγω της  υψηλής πιστοληπτικής της ικανότητας. 

16. Ασφαλιστικές προβλέψεις

2010

∆άνεια

2009

- Από ζηµιές προηγουµένων  χρήσεων

Business Exchange

 - Aπό τις προβλέψεις µαθηµατικών  αποθεµάτων ποσό € 1.016 χιλ. αφορά σε  αναλογία αποθέµατος που αφορά στο προσωπικό της εταιρείας σύµφωνα µε το IAS 19  και εµφανιζεται στη  σηµείωση 19.
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Ασφαλιστικές Προβλέψεις 31.12.2010 31.12.2009

Αναλογιστικά  αποθέµατα ασφαλειών ζωής-ιδία κράτηση 861.313 660.368

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις-ιδία κράτηση 24.389 16.397

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις-αναλογία αντασφαλιστών 12.612 9.256

Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα-ιδία κράτηση 11.736 9.566

Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα-αναλογία αντασφαλιστών 794 618

Απόθεµα για επιστροφές ασφαλίστρων 302 432

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 8 25
Σύνολο Αποθεµάτων Ασφαλίσεων Ζωής 911.153 696.661

429.465 484.437

Σύνολο Προβλέψεων 1.340.618 1.181.098

 0-1 έτη  1-3 έτη  3-5έτη  5-10έτη >10 ετών
Μη δηλωθείσα 

λήξη
Σύνολο

23.024 12.818 - - - - 35.841

1.159 - - - - - 1.159

11.736 - - - - - 11.736

1.544 38.014 139.870 441.687 139.411 - 760.526

- 80.781 - 572.340 10.193 - 663.314

698 1.311 3.317 15.383 82.198 - 102.907
38.161 132.924 143.187 1.029.410 231.802 0 1.575.484

31.12.2010 31.12.2009

233.849 257.574

18. Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2010 31.12.2009

11.038 7.122

522 366

5.822 1.308

1.688 1.542

5.874 7.500

1.042 963

36 1.440

3.302 1.377

0 9.219
4.975 4.349

34.300 35.187

31.12.2010 31.12.2009

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 370 323

Κόστος για την χρήση 51 3

Καταβληθείσες παροχές (26) (63)

Υποχρεώσεις σε προσωπικό IAS 19 (αύξηση / µείωση) 852 107

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 1.247 370

2010 2009

Προεξοφλητικό Επιτόκιο 5,25% 5,50%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,00% 3,00%

Πληθωρισµός 2,00% 2,00%

IBNR

- Στις προβλέψεις µαθηµατικών αποθεµάτων περιλαµβάνεται ποσό € 66.284 χιλιάδες που προέρχεται από µεταφορά αποθέµατος D.A.F. από τρίτη ασφαλιστική εταιρία λόγω ανάληψης από την Εταιρία

του χαρτοφυλακίου των οµαδικών Συνταξιοδοτικών προγραµµάτων του προσωπικού του Οµίλου EFG Eurobank Α.Ε.. Αντίστοιχη µεταφορά ποσού € 22.881 χιλιάδες έγινε και κατά τη χρήση 2009 λόγω

της ανάληψης από την Εταιρία του χαρτοφυλακίου των οµαδικών Συνταξιοδοτικών  προγραµµάτων του προσωπικού του Οµίλου EFG Eurobank Α.Ε.

Εκκρεµείς  Αποζηµιώσεις

Ασφαλιστικες Προβλέψεις                      την 31/12/2010

Maturity  Analysis

Σχετικά µε τα ποσά που αναφέρονται στην ιδία κράτηση :

Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλιζόµενοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο

 -Η µεταβολή των εκκρεµών αποζηµιώσεων  στη κατάσταση αποτελεσµάτων εµφανίζεται στις «Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις» σηµείωση 30

 - Η µεταβολή των προβλέψεων για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα στη κατάσταση αποτελεσµάτων εµφανίζεται στα «∆εδουλευµένα ασφάλιστρα» σηµείωση 22

Υποχρεώσεις από επενδυτικές συµβάσεις, όπου οι ασφαλισµένοι  φέρουν τον κίνδυνο

 -Η µεταβολή των αποθεµάτων ασφαλειών ζωής, και  των λοιπών ασφαλιστικών   προβλέψεων στη κατάσταση αποτελεσµάτων εµφανίζεται στη «Μεταβολή µαθηµατικών  αποθεµάτων» σηµείωση 29

Κλάδος   ΙΙΙ

17. Υποχρεώσεις από επενδυτικές συµβάσεις

Πράκτορες και ασφαλειοµεσίτες

Πράκτορες και ασφαλειοµεσίτες - συνδεδεµένες  επιχειρήσεις 

Οι προσφερόµενες από την Εταιρεία παροχές των επενδυτικών συµβάσεων Unit Linked, όπου οι ασφαλιζόµενοι φέρουν τον κίνδυνο βασίζονται στις αποδόσεις συγκεκριµένων χρεωγράφων,

χρεωστικών τίτλων και παραγώγων.   

Κλάδος   VII2

ΣΥΝΟΛΟ

Απόθεµα Μη ∆εδουλεύµενων  Ασφαλίστρων

Μαθηµατικά  Αποθέµατα

Κλάδος   Ι

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από επενδυτικές συµβάσεις, όπου οι ασφαλισµένοι φέρουν τον κίνδυνο και αφορούν σε προϊόντα Unit Linked επιµετρώνται σε συνάρτηση µε τα αντίστοιχα

περιουσιακά στοιχεία των συµβάσεων αυτών. Μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού δεν επηρεάζουν την επιµέτρηση των υποχρεώσεων των επενδυτικών

συµβάσεων  Unit Linked.
Η αξία κατά τη λήξη αυτών των επενδυτικών  υποχρεώσεων προσδιορίζεται από την εύλογη αξία των αντίστοιχων  περιουσιακών  στοιχείων κατά την ηµεροµηνία λήξης τους.

Aντασφαλιστές

Αντασφαλιστές  - συνδεδεµένες  επιχειρήσεις 

Μερίσµατα Πληρωτέα

Φόροι-Τέλη                        

Ασφαλιστικοί  Οργανισµοί

Προκαταβολές ασφαλίστρων

Πιστωτές ∆ιάφοροι

Λοιπές υποχρεώσεις

19. Υποχρεώσεις προς το προσωπικό

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση αποχώρησης προσωπικού υπολογίζεται όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2.9.  Η πρόβλεψη υπολογίζεται µε :
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31.12.2010 31.12.2009

18.024 14.464

(26) (22)
Σύνολο 17.998 14.442

31.12.2010 31.12.2009

14.442 6.232

0,00 0

Μεταβολές στην εύλογη αξία στην κατάσταση αποτελεσµάτων (319) 118

Πάγια περιουσιακά στοιχεία (26) 0

Συντάξεις και λοιπές παροχές µετά τηνέξοδο από την υπηρεσία 2 21

Πρόβλεψεις για κινδύνους 20 127

3.878 7.945

17.998 14.442

(α) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Αποτίµηση 
επενδύσεων

Μη εκπιπτόµενα 
έξοδα

Συναλλαγµατικές  
διαφορές 

επενδύσεων

Σύνολο

2009
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009 5.418 126 1.130 6.674
Μεταβολές στην κατάσταση αποτελεσµάτων (133) 203 (225) (155)

7.945 0 0 7.945
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009 13.230 329 905 14.464

2010
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 13.230 329 905,00 14.464
Μεταφορά από αναβαλλόµενες  υποχρεώσεις την 01.01.2010 (22) (22)
Πίστωση (χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

Μεταβολές στην εύλογη αξία στην κατάσταση αποτελεσµάτων 66 (385) (319)

Συντάξεις και λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 2 2

Πρόβλεψεις για κινδύνους 20 20,48

3.878 3.878
Αναδιάταξη αναβαλλόµενων  φόρων 43 (57) 14 0
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010 17.217 295 513 18.024

(β) Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

2009
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009 0 0 443 443
Μεταβολές στην κατάσταση αποτελεσµάτων 0 0 (421) (421)

0 0 0 0
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009 0 0 22 22

2010
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 0 0 22 22
Μεταφορά σε αναβαλλόµενες  απαιτήσεις την 01.01.2010 0 0 (22) (22)

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 0 26 0 26
Πίστωση (χρέωση) στην καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010 0 26 0 26

Κτίρια Αυτοκίνητα Εξοπλισµός Σύνολο Κτίρια Αυτοκίνητα Σύνολο

Μέχρι και το 1ο έτος 132 31 27 190 129 29 158

Μετά το 1ο έτος µέχρι και 5 έτη 0 0 22 22 0 0 0

Περισσότερο από 5 έτη 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο 132 31 49 212 129 29 158

22. ∆εδουλευµένα ασφάλιστρα

31.12.2010 31.12.2009

Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις 261.076 257.585

∆ικαιώµατα ασφαλιστικών  συµβολαίων 109 0

Απόθεµα µη δεδουλευµένων  ασφαλίστρων  από πρωτασφαλίσεις (1.352) (1.605)

∆εδουλευµένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις 259.833 255.980

Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα από αναλήψεις 1.488 847

Απόθεµα µη δεδουλευµένων  ασφαλίστρων  από αναλήψεις (24) 11

∆εδουλευµένα ασφάλιστρα από αναλήψεις 1.464 858

Σύνολο δεδουλευµένων  ασφαλίστρων 261.297 256.838

Μείον αντασφάλιστρα (18.867) (16.777)

Καθαρά ασφάλιστρα 242.430 240.061

Η µεταβολή των αναβαλλόµενων  φορολογικών  απαιτήσεων  υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της χρήσης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψιν ο συµψηφισµός των υπολοίπων , έχει ως εξής :

20092010

21. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Χρέωση (Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

Μεταβολές στην εύλογη αξία απευθείας στο αποθεµατικό χαρτοφυλακίου 

Τέλος χρήσης

Τα ελάχιστα µελλοντικά  πληρωτέα µισθώµατα λειτουργικών  µισθώσεων  των µη ακυρώσιµων  µισθωτικών  συµβάσεων  είναι:

∆εν εκκρεµούν αγωγές κατά της Εταιρείας ούτε λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις την 31.12.2010 που θα επηρεάσουν την οικονοµική της θέση. Η Εταιρεία έως 31.12.2010 είχε ελεγχθεί

φορολογικά µέχρι την χρήση 2006.(βλ. σηµ. 36)

Μεταβολές στην εύλογη αξία απευθείας στο αποθεµατικό χαρτοφυλακίου 

Μεταβολές στην εύλογη αξία απευθείας στο αποθεµατικό χαρτοφυλακίου 

Μεταβολές στην εύλογη αξία απευθείας στο αποθεµατικό χαρτοφυλακίου 

Αρχή χρήσης

Αναβαλλόµενες  φορολογικές υποχρεώσεις

Τα ποσά που συµψηφίζονται  έχουν ως εξής :

Χρήση που έληξε την

Αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις

Η καθαρή µεταβολή του λογαριασµού αναβαλλόµενης  φορολογίας έχει ως εξής :

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών

φορολογικών  υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι  φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

20. Αναβαλλόµενη φορολογία
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23. Λοιπά έσοδα

31.12.2010 31.12.2009

∆ικαιώµατα ασφαλιστικών  συµβολαίων 0 78

Προµήθειες επί αντασφαλιστικών  συµβολαίων 3.871 2.911

3.871 2.989

31.12.2010 31.12.2008

3.102 5.027

4.016 3.453

518 246

50 59

15 21

7.702 8.806

31.12.2010 31.12.2009

0 6

2.599 2.775

364 289

2.963 3.070

Σύνολο δικαιωµάτων και λοιπών εσόδων 14.535 14.865

24. Έσοδα Επενδύσεων

31.12.2010 31.12.2009

Τόκοι χρεωστικών τίτλων 1.317 1.317
1.317 1.317

31.12.2010 31.12.2009

Μερίσµατα συµµετοχικών  τίτλων 1.167 1.143

Κέρδος Κεφαλαίου 100 109

Επανεπενδύσεις  Μερισµάτων 6 23

Τόκοι χρεωστικών τίτλων 6.479 9.164
7.752 10.439

Τόκοι Παραγώγων 3.861 (651)
11.613 9.787

Μερίσµατα συµµετοχικών  τίτλων 4 30

Τόκοι χρεωστικών τίτλων 510 787
514 817

Τόκοι καταθέσεων & χρηµατικών διαθεσίµων 767 511

Τόκοι Παραγώγων (50) 0
1.232 1.328

Τόκοι χρεωστικών τίτλων 27.586 12.082
27.586 12.082

Σύνολο 41.748 24.514

25. Πραγµατοποιηθέντα κέρδη  χαρτοφυλακίου

31.12.2010 31.12.2009

Κέρδη (ζηµίες) από πώληση συµµετοχικών  τίτλων 3.619 (499)

Κέρδη από πώληση χρεωστικών τίτλων 1.928 11.462
5.547 10.963

Κέρδη από πώληση συµµετοχικών  τίτλων 270 2.118

Έξοδα από πώληση συµµετοχικών  τίτλων (129) (98)

Κέρδη (ζηµίες) από πώληση χρεωστικών τίτλων 904 3.453
1.045 5.473

Σύνολο 6.592 16.437

31.12.2010 31.12.2009

Αποτελέσµατα συµµετοχικών τίτλων UL προϊόντων

 - Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες επενδύσεων  UL προϊόντων (10.902) 31.134
(10.902) 31.134

Αποτελέσµατα συµµετοχικών τίτλων

 - Αποτίµηση Μετοχών TRADE (572) 385

 - Αποτίµηση Μετοχών AFS 0 (160)

(572) 226

Αποτελέσµατα χρεωστικών τίτλων

 - Αποτίµηση  Οµολόγων (86) 555
(86) 555

Σύνολο αποτίµησης  χαρτοφυλακίου

(11.560) 31.914

Επενδυτικών προϊόντων

Έσοδα ειδικής ρήτρας

Έσοδα Επενδύσεων εµπορικού χαρτοφυλακίου

Πραγµατοποιηθέντα κέρδη χαρτοφυλακίου διαθέσιµου προς πώληση

Πραγµατοποιηθέντα κέρδη εµπορικού χαρτοφυλακίου

Χρεωστικοί Τίτλοι ∆ανειακού Χαρτοφυλακίου

Προµήθειες επί εργασιών Αµοιβαίων  Κεφαλαίων UL προϊόντων

26. Αποτίµηση  Xαρτοφυλακίου

Προµήθειες διαχείρισης  UL προϊόντων  Εσωτ. Μεταβλ. Κεφαλαίου

Προµήθειες εξαγορών UL προϊόντων

Χαρτοφυλάκιο ∆ιακρατούµενο έως τη Λήξη

Έσοδα Επενδύσεων χαρτοφυλακίου διαθέσιµου προς πώληση

Ασφαλιστικών συµβολαίων 

Ασφαλιστικών προϊόντων

Προµήθειες εξαγορών UL προϊόντων

∆ιαχειριση Οµαδικού Συµβολαίου   1067

Προµήθειες διαχείρισης  UL προϊόντων  Εσωτ. Μεταβλ. Κεφαλαίου

Προµήθειες επί εργασιών Αµοιβαίων  Κεφαλαίων UL προϊόντων

Σελίδα   30



EFG Eurolife ΑΕΑΖ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης 

∆εκεµβρίου 2010
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

31.12.2010 31.12.2009

(Ζηµίες), κέρδη παραγώγων (731) 248

Προµήθειες παραγώγων (19) (16)

Αποτίµηση  Παραγώγων (277) (223)

Σύνολο (1.026) 9

31.12.2010 31.12.2009

23 10

21 61

Έσοδα από προβλ.πρ. χρήσεων 25 1

Συναλλαγµατικές  διαφορές 1.409 (3.096)

Σύνολο 1.478 (3.024)

31.12.2010 31.12.2009

Μαθηµατικά αποθέµατα κλάδου ζωής (119.699) (149.169)

Μεταβολή προϊόντος υπέρ απόδοσης µαθηµατικού αποθέµατος (5.725) (10.333)

Προβλέψεις ασφαλίσεων  ζωής που οι ασφαλιζόµενοι  φέρουν τον κίνδυνο  (UL) 39.585 (3.233)

(85.838) (162.735)

Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις προς ασφαλισµένους 31.12.2010 31.12.2009

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις κλάδου ζωής (130.721) (91.485)

Μεταβολή αποθεµάτων εκκρεµών ζηµιών (11.372) (9.564)

(142.093) (101.048)

Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις  (αναλογία αντασφαλιστών) 31.12.2010 31.12.2009

Συµµετοχή αντασφαλιστών  σε πληρωθείσες αποζηµιώσεις κλάδου ζωής (8.996) (8.433)

Συµµετοχή αντασφαλιστών  σε µεταβολή αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών (3.376) (3.852)

(12.372) (12.285)

Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις  ( ιδία κράτηση) 31.12.2010 31.12.2009

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις κλάδου ζωής (Ιδία Κράτηση) (121.725) (83.052)

Μεταβολή αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών (Ιδία Κράτηση) (7.997) (5.712)

(129.721) (88.763)

31. Άµεσα έξοδα παραγωγής

31.12.2010 31.12.2009

Προµήθειες  παραγωγής (19.887) (16.386)

Απόσβεσεις χρήσης εξόδων πρόσκτησης  (σηµ. 6)               (7.714) (7.819)

Εισφορές ασφαλιστικών  ταµείων (2.645) (2.582)

Τόκοι αποθεµάτων αντασφαλιστών (395) (242)
Υποσύνολο (30.642) (27.028)

Κεφαλαιοποιούµενα  έξοδα πρόσκτησης (προσθήκες) 7.800 8.808

Σύνολο (22.841) (18.221)

32. Λοιπά έξοδα

31.12.2010 31.12.2009

∆απάνες προσωπικού  (σηµ.33) (6.003) (5.478)

Αµοιβές & έξοδα τρίτων (4.375) (3.090)

Φόροι τέλη (7) (8)

Αποσβέσεις   (σηµ 5 & 6) (331) (402)

Φύλακτρα τραπεζών & έξοδα θεµατοφυλακής (421) (414)

Λοιπά (1.813) (1.794)
Υποσύνολο (12.950) (11.185)

Κεφαλαιοποιούµενα  έξοδα πρόσκτησης (προσθήκες) 699 1.128

Σύνολο (12.251) (10.057)

Γενικό Σύνολο (35.092) (28.277)

31.12.2009 31.12.2009

Μισθοί – Επιδόµατα  προσωπικού (4.470) (3.815)

Μπόνους (96) (314)

Εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης (865) (741)

Λοιπές αποζηµιώσεις στο  προσωπικό (85) (152)

Καθορισµένες παροχές και λοιπές δαπάνες (487) (456)

Σύνολο (6.003) (5.478)

31.12.2010 31.12.2009

Τρέχων φόρος εισοδήµατος χρήσης (9.326) (10.909)

Έκτακτη εισφορά επί κερδών (4.300) (3.009)

Επιστροφή έκτακτης εισφοράς επί κερδών χρ. 2008 (Ν.3808/2009) 1.173 0,00

Αναβαλλόµενη  φορολογία και λοιποί φόροι (σηµ. 20) (944) 265
(13.397) (13.652)

27. Κέρδη (ζηµιές) παραγώγων

28.Λοιπά έσοδα

Λοιπά έσοδα προσωπικού

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

29.Μεταβολή µαθηµατικών αποθεµάτων

30. Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις  

33. ∆απάνες προσωπικού

34. Φόρος εισοδήµατος

Ο Ελληνικός συντελεστής φορολογίας για το 2010 είναι 24% (2009: 25%). Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος για τα κέρδη πριν τους φόρους µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές και του εξόδου από

φόρους έχει ως εξής:

Σελίδα   31



EFG Eurolife ΑΕΑΖ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης 

∆εκεµβρίου 2010
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

31.12.2010 31.12.2009

Κέρδη προ φόρων 43.547 45.000

Φόρος µε τον κανονικό  συντελεστή φορολογίας (10.451) (11.250)

Έκτακτη εισφορά φόρου (4.300) (3.009)

Επιστροφή έκτακτης εισφοράς φόρου (επί κερδών χρ. 2008) 1.173 0

Φορολογική επίδραση:

∆απανών  που δεν αναγνωρίζονται  για έκπτωση (2.298) (1.047)

Εσόδων που δεν φορολογούνται 2.479 1.654

Φόρος εισοδήµατος από ακίνητα 0 0

(13.397) (13.652)

36. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

Στη χρήση του 2010 επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά βάσει του νόµου Ν.3845/2010 ποσού €  4.300 χιλιάδες υπολογισµένη  στα κέρδη του 2009.  

Τον Μάιο του 2011 ολοκληρώθηκε η διενέργεια φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2007 έως 2009. Από τον έλεγχο προέκυψαν φορολογικές διαφορές ύψους € 1.643 χιλ. οι οποίες εξοφλήθηκαν εφάπαξ

κατά την ίδια περίοδο. Το ποσό που θα επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως 2011 για την Εταιρία αφαιρουµένων των ήδη σχηµατισθείσων προβλέψεων για τις χρήσεις αυτές (ποσού € 780 χιλ.)

ανέρχεται σε € 862 χιλ. Πέραν αυτού δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού  της Εταιρείας που να έχουν επίδραση στις οικονοµικές  καταστάσεις.

35. Μερίσµατα

Τα τελικά µερίσµατα δεν λογιστικοποιούνται εάν δεν έχουν εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση της 30.06.2010 αποφάσισε περί µη διανοµής για την χρήση

2009 µερίσµατος επιπλέον του διαµενηθέντος δυνάµει της απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 28ης Νοεµβρίου 2009 προσωρινού µερίσµατος € 10.243.740,00 ήτοι € 17,13 ανά µετοχή. Επίσης η

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.11.2010 αποφάσισε τη διανοµή στους µετόχους φορολογηµένων  αποθεµατικών  προηγουµένων  χρήσεων ποσού € 9.951.000,00.
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