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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Eurolife ERB A.E.Γ.A.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την Έκθεση ∆ιαχείρισης και τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012. 

 
Εξέλιξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς το 2012 
 

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά επηρεάστηκε αρνητικά κατά το 2012, κυρίως ως αποτέλεσµα της εγχώριας οικονοµικής 

κρίσης και των συνθηκών παρατεταµένης ύφεσης που επικράτησαν συνολικά στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η πτώση του ΑΕΠ για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά, η απότοµη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος και η συνεχιζόµενη 

αβεβαιότητα των καταναλωτών, οδήγησαν σε περαιτέρω µείωση τη ζήτηση ασφαλιστικών προϊόντων µε παράλληλη 

αύξηση αιτηµάτων διακοπής ασφαλιστηρίων συµβολαίων από τους υφιστάµενους πελάτες, ενώ ανησυχητικές 

διαστάσεις λαµβάνει το φαινόµενο της αύξησης του πλήθους ανασφάλιστων οχηµάτων σε κυκλοφορία, τόσο στα 

αστικά κέντρα όσο και εκτός αυτών.  

 

Με βάση τα πρώτα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για το 2012 η παραγωγή 

ασφαλίστρων και δικαιωµάτων για τους κλάδους ασφαλίσεων ζηµιών µειώθηκε κατά 11,8% σε σχέση µε το 2011. Η 

αντίστοιχη µείωση στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς (ασφαλίσεις ζωής και ζηµιών) ανέρχεται σε 10,7%.  

 

Παράλληλα, η προσπάθεια για αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους στο πλαίσιο του µηχανισµού στήριξης και 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής, µέσω της συµµετοχής των ιδιωτών στη διαδικασία ανταλλαγής Οµολόγων Ελληνικού 

∆ηµοσίου (PSI) που τελεσφόρησε στις αρχές του 2012, επηρέασε αρνητικά το ύψος του ενεργητικού και κατά 

συνέπεια τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών εταιριών.  Οι ζηµιές αποτίµησης χρεογράφων σε συνδυασµό µε τις 

αυξηµένες ανάγκες ρευστότητας, την αύξηση επισφαλών απαιτήσεων και τη µείωση του κύκλου εργασιών, 

δηµιουργούν ασφυκτικές πιέσεις στα οικονοµικά µεγέθη των εταιρειών µε αποτέλεσµα την αναζήτηση ενίσχυσης 

κεφαλαίων, την ένταση των προσπαθειών για µείωση κόστους (πρόσκτησης και διοικητικής λειτουργίας) τη 

συρρίκνωση της πιστωτικής περιόδου προς τους διαµεσολαβούντες και τον επαναπροσδιορισµό των δραστηριοτήτων σε 

ασφαλιστικές εργασίες µεγαλύτερου περιθωρίου κερδοφορίας. 

Τέλος, η ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, ενισχύει τις δράσεις για τη συνεχιζόµενη προετοιµασία των 

ασφαλιστικών εταιριών προκειµένου να προσαρµοστούν στο νέο εποπτικό πλαίσιο Solvency II.  Πέραν από τους 

εντεινόµενους ελέγχους προληπτικής εποπτείας για τη διασφάλιση της φερεγγυότητας και την υλοποίηση ασκήσεων 

υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, η ∆ΕΙΑ συνεχίζει να δραστηριοποιείται έντονα και να 

κατευθύνει την ασφαλιστική αγορά στα θέµατα αναβάθµισης της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και εκπαίδευσης, 

πιστοποίησης και δεοντολογίας των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, θέτοντας σε διαβούλευση σχετικές πράξεις του 

∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος µε σκοπό την εφαρµογή τους πριν την υιοθέτηση του νέου πλαισίου Solvency II. 

 
Πορεία Εργασιών  -  Συνοπτικά Μεγέθη 
 

Κατά τη διάρκεια του 2012 συνεχίστηκε η προσπάθεια για ενίσχυση των καναλιών διανοµής µε την ένταξη νέων 

διαµεσολαβητών. Παράλληλα συνεχίστηκε η ενίσχυση του προϊοντικού  σχεδιασµού παρέχοντας µια πλήρη σειρά 

καινοτόµων προϊόντων για την ασφάλιση περιουσίας, αστικής ευθύνης, µεταφεροµένων εµπορευµάτων, ατυχηµάτων, 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού, αυτοκινήτων, κατασκευαστικών έργων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες ιδιωτών αλλά 

και εταιρικών πελατών. 

Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων 

κατά 92,5% σε σχέση µε το 2011 και αφού είχε ήδη προηγηθεί αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του εν λόγω 

κλάδου. Στο σύνολο των υπόλοιπων κλάδων υπήρξε αύξηση της τάξης του 5,2% , ενώ συγκεντρωτικά σηµειώθηκε 

αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων στην εταιρεία κατά 19,8% (σε σχέση µε το 2011) 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €29,6 εκατ. για τη χρήση 2012 έναντι €20,1 εκατ. της προηγούµενης 

χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 47,4%. Τα µετά από φόρους καθαρά κέρδη για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε 

€23,8 εκατ., αυξηµένα κατά 61,9% σε σχέση µε το 2011 (€14,7 εκατ.).   

 

 

 

 

 

 

 

 



Eurolife ERB A.Ε.Γ.Α.                                                                                                                                                   Οικονομικές καταστάσεις  2012                                                                                                                        

  Σελίδα 5  

 

 

EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ       2012 2011 

Εγγεγραµµένα Ασφάλιστρα (€ εκατ.)       
70,4 58,7 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων (€ εκατ.)       
29,6 20,1 

Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων (€ εκατ.)       
23,8 14,7 

Ίδια Κεφάλαια (€ εκατ.)       74,6 71,7 

Απασχολούµενοι Υπάλληλοι την 31/12       105 108 

 
 
Η παραγωγή ασφαλίστρων διακρινόµενη σε κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και λοιπούς κλάδους αναλύεται ως 
εξής: 
 

Κλάδος (% Ασφαλίστρων)       2012 2011 

Λοιπών Κλάδων Ζηµιών    73,1% 83,2% 

Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων    26,9% 16,8% 

Σύνολο       100% 100% 

 
 
Ίδια Κεφάλαια - Βασικοί Μέτοχοι 
 

Τα ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε € 74,6 εκ. έναντι € 71,7 εκ. για το 2011. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανέρχεται  σε  € 1.462 χιλιάδες διαιρούµενο σε 49.800 µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 29,35 η κάθε µία, οι 

οποίες ανήκουν στον µοναδικό µέτοχο, την Εταιρεία µε  την επωνυµία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.».  

 
 
∆ιανοµή Μερίσµατος 
 

Η Γενική Συνέλευση της 28.06.2012 αποφάσισε περί µη διανοµής µερίσµατος για την χρήση 2011.   

 
 
Θυγατρικές Εταιρείες-∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες 
 

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

Κατά το έτος 2012 η θυγατρική εταιρεία στη Ρουµανία µε την επωνυµία SC Eurolife ERB Asigurari Generale S.A., η 

οποία άρχισε τη λειτουργία της  τον Σεπτέµβριο 2007 και  διαθέτει προϊόντα µέσω της Bancpost S.A., παρουσίασε 

αυξητική παραγωγή ασφαλίστρων που ανέρχεται σε €1,6 εκατ. (€ 1.2 εκατ. το 2011) και κέρδη προ φόρων €385 χιλ. 

σε σχέση µε  ζηµία €69 χιλ το 2011 (η οποία προήλθε από την αναδιοργάνωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της). 

 
 
∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων 
 

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

παθητικού, δηλαδή ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις, απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις από και προς αντασφαλιστές, ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα, διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις και 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 

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 

προσαρµογής σε εποπτικό περιβάλλον Solvency II. 

 
Κεφαλαιακή επάρκεια 
 

Η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις προβλεπόµενες από το νόµο υποχρεώσεις της για την ασφαλιστική τοποθέτηση και το 

περιθώριο φερεγγυότητας µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2012. 

Σηµειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια αποτιµώµενα σε αξίες αγοράς στο πλαίσιο του εποπτικού ρυθµιστικού πλαισίου 

SOLVENCY I µε ηµεροµηνία 31.12.2012, υπερκαλύπτουν το Απαιτούµενο Περιθώριο Φερεγγυότητας χωρίς την ανάγκη 

χρήσης ειδικών εποπτικών ρυθµίσεων (παρέκκλιση αποτίµησης ΟΕ∆). 
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Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Με την από 17η  Φεβρουαρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

i) αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ 

και πενήντα λεπτών (24.892.028,50€), µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ 

το άρτιον και έκδοση 848.110  νέων κοινών, ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε µία, και ii) 

εν συνεχεία µειώθηκε κατά ποσό είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ 

και πενήντα λεπτών (24.892.028,50€), µε ακύρωση 848.110 µετοχών, ονοµαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε µία, µε 

σκοπό την επιστροφή του ποσού της µείωσης µε καταβολή µετρητών στους µετόχους της Εταιρείας. Κατόπιν των 

ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εξακολουθεί να ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες εξήντα µία 

χιλιάδες εξακόσια τριάντα (1.461.630) ευρώ, διαιρούµενο σε σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (49.800) κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε µία. 

Η µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας έχει εγκριθεί µε την Κ3-946/12.12.2012 απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε την σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης 

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης  

 
 
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
 

Την 5 Οκτωβρίου 2012, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δηµόσιας 

πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών της Eurobank, η οποία ολοκληρώθηκε την 15 Φεβρουαρίου 

2013, µε αποτέλεσµα η ΕΤΕ να κατέχει το 84,38% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank. Σε 

συνέχεια αυτού, τη 19 Μαρτίου 2013, τα διοικητικά συµβούλια της Eurobank και της ΕΤΕ αποφάσισαν την έναρξη της 

διαδικασίας συγχώνευσης. Την 8 Απριλίου 2013, η Eurobank ανακοίνωσε ότι µε απόφαση των αρµοδίων θεσµικών 

αρχών και µε σύµφωνη γνώµη των δύο τραπεζών, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως 

και ανεξάρτητα η µία από την άλλη, γεγονός που συνεπάγεται την αναστολή των διαδικασιών συγχώνευσής τους. 

Τέλος την 22 Απριλίου 2013 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank προέκρινε την κάλυψη της αύξησης µετοχικού 

κεφαλαίου των €5,8 δισ. από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και θα εισηγηθεί σχετικά στη Γενική 

Συνέλευση της 30 Απριλίου 2013. 

 

Η Επιτροπή Πιστωτικών & Κοινωνικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, µε ηµεροµηνία 

18/01/2013, ενέκρινε την αίτηση της εταιρείας και αποφάσισε τη χορήγηση επέκτασης άδειας λειτουργίας για την 

άσκηση δραστηριοτήτων στους κλάδους ζηµιών  17 ( Νοµικής Προστασίας) και 18 (Βοηθείας).   

 

Ο ελληνικός συντελεστής φορολογίας για το 2012 ανέρχεται σε  20% (2011: 20%).  Βάσει του Νόµου 4110/2013, ο 

φορολογικός συντελεστής αυξάνεται σε 26% για τα έσοδα των χρήσεων 2013 και έπειτα.  Τα µερίσµατα που θα 

διανεµηθούν (ν.4110/2013) εντός του 2013 υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 25%, ενώ τα µερίσµατα που θα 

διανεµηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και έπειτα, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%. 

 
 
Εξωτερικοί Ελεγκτές 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού εξετάσει το θέµα του διορισµού  των εξωτερικών ελεγκτών, για τη χρήση 2013  θα 

προτείνει ελεγκτική εταιρεία στην επερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013.  Η Γενική Συνέλευση θα 

αποφασίσει για την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας και θα καθορίσει την αµοιβή της ( σύµφωνα µε τις αποφάσεις του 

Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών).  

 
 
Προοπτικές για το 2013 
 

Η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση σε συνδυασµό µε τα µέτρα ανασυγκρότησης και σταθερότητας, συνεχίζουν να 

πλήττουν την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών έχοντας ως συνέπεια τη µεσοπρόθεσµη µείωση της ζήτησης 

ασφαλιστικών προϊόντων. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η Εταιρεία έχοντας επαναπροσδιορίσει τον επιχειρησιακό 

σχεδιασµό και την πολιτική δραστηριοποίησής της, κυρίως στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων, ενισχύει τις δράσεις 

για αύξηση του µεριδίου αγοράς στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών, παρέχοντας σηµαντικό εύρος ασφαλιστικών καλύψεων 

τόσο για προσωπικούς όσο και για εµπορικούς κινδύνους, µέσω διευρυµένων συνεργασιών και γεωγραφικής επέκτασης 

των καναλιών διανοµής. 

Η στροφή των καταναλωτών προς οικονοµικά ισχυρές και αξιόπιστες εταιρείες, σε συνδυασµό µε την αναµενόµενη 

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. 
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Λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις αποτελεσµατικότερης διαχείρισης των εργασιών σε συνθήκες ύφεσης, ιδιαίτερη 

έµφαση δίνεται 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 των διοικητικών υπηρεσιών και όλων των καναλιών διανοµής. 

 

 
 
 

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

   

Βύρων Ν. Μπαλλής  Πρόεδρος 

Νικόλαος  Κ. Νανόπουλος  Αντιπρόεδρος 

Αλέξανδρος  Π. Σαρρηγεωργίου  ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Όθων ∆. Κολλυριώτης  Μέλος 

Ευάγγελος  I. Κάββαλος  Μέλος 

Μιχάλης  Γ. Βλασταράκης  Μέλος 

   
 
 
   
 
   

Αθήνα, 22 Απριλίου 2013 

   

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

   
 
 
   

   
Βύρων Μπαλλής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eurolife ERB A.Ε.Γ.Α.                                                                                                                                                   Οικονομικές καταστάσεις  2012                                                                                                                        

  Σελίδα 8  

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

 Σηµ. 31/12/2012   31/12/2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 5 316   392 

Επενδύσεις σε ακίνητα 6 1.082   1.404 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 22.560   22.397 

Συµµετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες 8 3.671   3.671 

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία 9 755   1.429 

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε εύλογη αξία αποτελεσµάτων         

-  Αξιόγραφα για εµπορικούς σκοπούς 10 22.732   0 

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς Πώληση 11 87.304   82.744 

Χρεώστες ασφαλίστρων 13 8.470   7.219 

Λοιπές απαιτήσεις 14 5.690   5.242 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές συµβάσεις 15 7.278   4.257 

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 16 1.942   17.026 

Σύνολο Ενεργητικού   161.800   145.779 

          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβληµένο                              17 1.462   1.462 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο                   17 0   24.892 

Αποθεµατικά                                                               18 49.350   30.628 

Αποτελέσµατα εις νέον   23.839   14.722 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   74.651   71.703 

          
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Ασφαλιστικές προβλέψεις                                          19 75.922   65.475 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις                                  20 9.229   8.048 

Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό                         21 315   518 

Φόρος εισοδήµατος   1.682   35 

Σύνολο Υποχρεώσεων   87.149   74.076 

          
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   161.800   145.779 

     

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
  & MIS    
      
      
      
      

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. Τ014791 ΑΡ. Α∆. 0025315 ΑΡ. Α∆. 0019057 ΑΡ.Α∆.Κ3-6463/21-8-95 

 

 

 

 

 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 Σηµ. 
01/01-

31/12/2012   
01/01-

31/12/2011 
          

∆εδουλευµένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 22 66.703   61.250 

Μείον : Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα 22 (12.436)   (12.063) 
          

Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα   54.267   49.187 

          

Λοιπά συναφή έσοδα ασφαλιστικών εργασιών 23 1.503   1.318 

Έσοδα επενδύσεων 24 5.188   4.136 

Κέρδη/(Ζηµιές) από πώληση / λήξη επενδύσεων 25 289   (3.467) 

(Ζηµιές)/Κέρδη από αποτίµηση επενδύσεων 26 (494)   (4.162) 

Κέρδη/Ζηµιές παραγώγων 27 0   (394) 

Λοιπά έσοδα / έξοδα 28 170   3.986 
         

Σύνολο εσόδων   60.922   50.604 

         

Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων 29 (6.927)   (842) 

Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις προς ασφαλισµένους 29 (10.422)   (13.672) 

Αναλογία αντασφαλιστών επί ασφαλιστικών αποζηµιώσεων 
και ασφαλιστικών προβλέψεων 29 3.378 

  
1.318 

         

Σύνολο αποζηµιώσεων και ασφαλιστικών προβλέψεων   (13.970)   (13.196) 

         

Άµεσα έξοδα παραγωγής 30 (10.043)   (9.894) 

Λοιπά διοικητικά έξοδα 31 (7.291)   (7.425) 
          

Σύνολο Εξόδων   (17.334)   (17.319) 

          

Κέρδη προ φόρων   29.618   20.088 

Φόρος εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 33 (5.779)   (5.367) 
          

Κέρδη χρήσεως   23.839   14.722 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
  & MIS    
      
      
      
      

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. Τ014791 ΑΡ. Α∆. 0025315 ΑΡ. Α∆. 0019057 ΑΡ.Α∆.Κ3-6463/21-8-95 

 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  15 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

   Σηµ. 
01/01-

31/12/2012  
01/01-

31/12/2011 
       

Καθαρά κέρδη χρήσης    23.839  14.722 
       

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους     

Κέρδη/(Ζηµίες) από αποτίµηση Χαρτοφυλακίου ∆ιαθεσίµων προς 
πώληση   4.138  (4.870) 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω αποµείωσης χαρτοφυλακίου 
∆ιαθεσίµων προς Πώληση 26 155  3.475 

∆ιαφορά αποτίµησης λόγω πώλησης Χαρτοφυλακίου Κατατασσόµενο 
ως ∆άνεια και Απαιτήσεις   0  6.878 
         

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους απευθείας στα 
Ίδια Κεφάλαια  4.292  5.483 

       

Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδηµάτων µετά από φόρους   28.131  20.204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
  & MIS    
      
      
      
      

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. Τ014791 ΑΡ. Α∆. 0025315 ΑΡ. Α∆. 0019057 ΑΡ.Α∆.Κ3-6463/21-8-95 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

  
  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ  το 
Άρτιο 

Αποθεµατικά  
Κέρδη                       

εις 
Νέον 

Σύνολο  

Υπόλοιπο της 1ης Ιανουαρίου 2012   1.462 24.892 30.628 14.722 71.703 
Μεταβολή αποθεµατικού διαθεσίµων προς 
πώληση χρεογράφων       4.138   4.138 
Μεταβολή αποθεµατικού λόγω αποµείωσης 
χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση 
χρεογράφων       155   155 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε 
κεφαλαιοποίηση Υπέρ το Άρτιο   24.892 (24.892)     0 

Λοιπά αποτελέσµατα µετά από φόρο 
απευθείας στην Καθαρή Θέση   24.892 (24.892) 4.292 0 4.292 

Μεταφορά εις αποθεµατικά αδιανέµητων 
κερδών προηγ. χρήσεων       14.722 (14.722) 0 

∆ιαφορά αποθεµατικών προηγ. χρήσεων       (18)   (18) 

Καθαρά κέρδη  χρήσης         23.839 23.839 
Σύνολο λοιπών αποτελεσµάτων µετά από 
φόρο για τη χρήση που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2012 

  
24.892 (24.892) 18.996 9.117 28.113 

Συναλλαγές µε Μετόχους  :             

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου    (24.892)     0 (24.892) 

Έξοδα κεφαλαιοποιήσεων       (274)   (274) 

Σύνολο συναλλαγών µε Μετόχους   (24.892) 0 (274) 0 (25.166) 

Υπόλοιπο της 31ης ∆εκεµβρίου 2012   
1.462 0 49.350 23.839 74.651 

 
 
 

  
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ  
το 

Άρτιο 
Αποθεµατικά  

Κέρδη                       
εις Νέον 

Σύνολο  

Υπόλοιπο της 1ης Ιανουαρίου 2011   1.462 24.892 10.218 14.967 51.539 
Μεταβολή αποθεµατικού διαθεσίµων προς πώληση 
χρεογράφων       (4.870)   (4.870) 
Μεταβολή αποθεµατικού λόγω αποµείωσης 
χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση 
χρεογράφων       3.475   3.475 
Μεταβολή αποθεµατικού χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων κατατασσόµενων ως ∆άνεια και 
Απαιτήσεις       6.878   6.878 

Λοιπά αποτελέσµατα µετά από φόρο 
απευθείας στην Καθαρή Θέση   0 0 5.483 0 5.483 
Μεταφορά εις αποθεµατικά αδιανέµητων κερδών 
προηγ. χρήσεων   0 0 14.967 (14.967) 0 

∆ιαφορά αποθεµατικών προηγ. χρήσεων       (39)   (39) 

Καθαρά κέρδη  χρήσης         14.722 14.722 
Σύνολο λοιπών αποτελεσµάτων µετά από 
φόρο για τη χρήση που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2011 

  
0 0 20.410 (245) 20.165 

Συναλλαγές µε Μετόχους  :             

Σύνολο συναλλαγών µε Μετόχους   0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο της 31ης ∆εκεµβρίου 2011   
1.462 24.892 30.628 14.722 71.703 

 
 
 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
 
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες     

 Σηµ. 01/01-31/12/2012  01/01-31/12/2011 

Κέρδη προ φόρων  29.618  20.088 
     

Πλέον / µείον προσαρµογές για µη ταµειακά στοιχεία:     

Ασφαλιστικές προβλέψεις  7.426  (1.494) 

Αποσβέσεις 5, 6, 7 203  196 

Αποµείωση Επενδυτικών Ακινήτων 6 298  687 

Μεταβολή αναπόσβεστα έξοδα πρόσκτησης  (250)  532 

Λοιπές προβλέψεις 13, 14, 21 568  1.179 

Έσοδα αχρησιµοποίητων προβλέψεων  0  (327) 

Έσοδα επενδύσεων 24 (5.405)  (4.888) 

Τόκοι εισπραχθέντες  5.400  6.479 

Έξοδα από τόκους 24 198  752 

Τόκοι πληρωθέντες  (198)  (803) 

Ζηµίες / Κέρδη από παράγωγα 27 0  394 

Ζηµίες παραγώγων πληρωθείσες  0  (394) 

Κέρδη από πώληση παγίων  (2)  (7) 

Ζηµία / Κέρδος Επενδύσεων 25 (289)  3.467 

Αποµείωση - Αποτίµηση Επενδύσεων 26 196  3.475 

Απαιτήσεις από ασφαλισµένους και λοιπές συναλλαγές  (2.491)  4.651 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  919  (5.726) 

  36.190  28.262 

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

Αγορές χρεογράφων 10, 11 (720.352)  (991.133) 

Πωλήσεις χρεογράφων  698.347  988.936 

Πληρωµές φόρων  (3.839)  (8.249) 

Καθαρές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες  10.345  17.815 

     

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορές ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων  5, 7 (266)  (403) 

Πωλήσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων   2  9 

Συµµετοχές σε θυγατρικές  0  0 

Καθαρές  εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (264)  (395) 

     

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες     

Μείωση Κεφαλαίου 17 (25.166)  0 

Μερίσµατα   0  (3.303) 

Καθαρές εκροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες  (25.166)  (3.303) 

     

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης   (15.084)  14.118 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης  17.026  2.908 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης  1.942  17.026 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ (η "Εταιρεία") έχει συσταθεί στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό τοµέα 

παρέχοντας ασφαλιστικές υπηρεσίες που αφορούν στους κλάδους αστικής ευθύνης οχηµάτων και λοιπών ζηµιών. 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στη Νέα Σµύρνη, Λεωφόρο Συγγρού 209-211, ΤΚ 171 21 και µέχρι 31.12.2012  

δραστηριοποιείται  τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό µέσω της θυγατρικής της στη Ρουµανία µε την επωνυµία 

SC  Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. 

O αριθµός  του προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2012 ανήλθε σε 105 άτοµα  (2011 : 108). 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 22.04.2013 και 

τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.  Η Εταιρεία είναι Μέλος του Οµίλου 

της Τράπεζας  Eurobank Ergasias Α.Ε. και µητρική της Εταιρεία είναι η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. που κατέχει το 

100% του Μετοχικού της Κεφαλαίου. 

Σύµφωνα µε την αλλαγή της Μετοχικής σύνθεσης της µητρικής τράπεζας, όπως περιγράφεται στην Σηµείωση 34 

«Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη», κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης  Σεπτεµβρίου 2012 

αποφασίστηκε η αλλαγή επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρίας από EFG Eurolife  ΑΕΓΑ σε Eurolife ERB 

ΑΕΓΑ, ώστε να µην περιλαµβάνεται πλέον το πρόθεµα EFG. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

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. 

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, µε εξαίρεση τους διαθέσιµους 

προς πώληση επενδυτικούς τίτλους και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 

(συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων) τα οποία επιµετρώνται στην εύλογη αξία. 

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. 

 

Επίπτωση της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα 
 

Η Ελλάδα συµφώνησε ένα νέο πρόγραµµα χρηµατοδότησης και αναδιάρθρωσης από κοινού µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις χώρες µέλη της Ευρωζώνης κατά την συνάντηση του 

Eurogroup την 21 Φεβρουαρίου 2012. Το πρόγραµµα στήριξης αποσκοπούσε στην µείωση του λόγου δηµοσίου χρέους 

προς ΑΕΠ σε ποσοστό κάτω του 120% έως το 2020. 

Το νέο πρόγραµµα χρηµατοδότησης και µεταρρυθµίσεων βελτίωσε την χρηµατοοικονοµική θέση και προοπτική της 

χώρας, µέσω της µείωσης του δηµοσίου χρέους και του κόστους εξυπηρέτησής του από το 2012 και εντεύθεν. 

Σε συνέχεια αυτών των εξελίξεων, και µετά την εφαρµογή/νοµοθέτηση µιας µακράς λίστας διαθρωτικών αλλαγών και 

µέτρων δηµοσιονοµικής λιτότητας για τα έτη 2013-16 από την Ελληνική Κυβέρνηση, το Eurogroup προχώρησε την 26 

Νοεµβρίου 2012 σε συµφωνία για ένα σύνολο µέτρων µε σκοπό την µείωση του λόγου δηµοσίου χρέους προς ΑΕΠ σε 

ποσοστό 124% έως το 2020 και 110% το 2022. Αυτοί οι στόχοι της µείωσης του δηµοσίου χρέους είναι σε αρµονία µε 

την απαίτηση του ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικού Ταµείου (∆ΝΤ) για βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους. 

 

Θέση του Οµίλου Eurobank 

 
Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο του PSI+ το 2012 
 

Την 21 Φεβρουαρίου 2012, οι υπουργοί οικονοµικών της Ευρωζώνης συµφώνησαν στο πρόγραµµα διάσωσης για την 

Ελλάδα, το οποίο περιελάµβανε την παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας από το δηµόσιο τοµέα (official sector) και 

την εθελοντική ανταλλαγή χρεωστικών τίτλων που κατείχαν οι ιδιώτες επενδυτές (private sector) µε αποµείωση της 

ονοµαστικής τους αξίας κατά 53,5%. 

Έπειτα από απόφαση των υπουργών οικονοµικών της Ευρωζώνης την 27 Νοεµβρίου 2012 και στα πλαίσια των µέτρων 

για τη µείωση του δηµοσίου χρέους, το Ελληνικό ∆ηµόσιο πρότεινε, µέσω σχετικής ανακοίνωσης του την 3 ∆εκεµβρίου 
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2012, στους κατόχους νέων Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΟΕ∆) που πληρούσαν τα κριτήρια να υποβάλουν 

προσφορές για την ανταλλαγή των νέων ΟΕ∆ µε οµόλογα εξάµηνης διάρκειας και µηδενικού επιτοκίου, έκδοσης του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ). Στα πλαίσια της συµµετοχής στο πρόγραµµα 

επαναγοράς χρέους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο Όµιλος Eurobank υπέβαλε για ανταλλαγή το 100% των νέων ΟΕ∆ που 

κατείχε συνολικής ονοµαστικής αξίας € 2,3 δις.  

 

Πλαίσιο και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης 

 
Λόγω της σηµαντικής επίπτωσης από το πρόγραµµα ανταλλαγής Ελληνικών οµολόγων (PSI+), την 21 Φεβρουαρίου 

2012, οι υπουργοί οικονοµικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν τη διάθεση € 50 δις από το δεύτερο πρόγραµµα στήριξης 

της Ελλάδας για την ανακεφαλαιοποίηση του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Τα κεφάλαια έχουν διατεθεί στο 

Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), ο σκοπός του οποίου έχει διευρυνθεί και ενισχυθεί. Από τα 

ανωτέρω κεφάλαια, € 23 δις καταβλήθηκαν στην Ελλάδα το δεύτερο τρίµηνο του 2012, € 16 δις το ∆εκέµβριο 2012, 

ενώ τα υπόλοιπα € 11 δις αναµένεται να καταβληθούν εντός των επόµενων µηνών. 

Μετά την αξιολόγηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και των κεφαλαιακών αναγκών της Eurobank, τη 19 Απριλίου 2012 

η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Eurobank είναι βιώσιµη και την 8 Νοεµβρίου 2012 την 

ενηµέρωσε ότι τα βασικά κεφάλαια (Tier I) πρέπει να αυξηθούν κατά € 5.839 εκατ. Η Τράπεζα, το ΕΤΧΣ και το 

Ευρωπαϊκό ΤΧΣ, υπέγραψαν την 28 Μαΐου 2012 και την 21 ∆εκεµβρίου 2012 µια τριµερή συµφωνία προεγγραφής για 

την προκαταβολή της εισφοράς του ΕΤΧΣ έναντι της συµµετοχής του στη µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

της Τράπεζας µε οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ ονοµαστικής αξίας € 3.970 εκατ. και € 1.341 εκατ. (σύνολο € 

5.311 εκατ.). Επιπλέον, το ΕΤΧΣ παρείχε στην Τράπεζα µία επιστολή δέσµευσης για επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση 

αξίας € 528 εκατ. έως του συνολικού ποσού των κεφαλαιακών αναγκών αξίας € 5.839 εκατ. Λαµβάνοντας υπόψη το 

συνολικό ποσό της ανακεφαλαιοποίσης € 5.839 εκατ., την 31 ∆εκεµβρίου 2012 τα βασικά κεφάλαια του Οµίλου 

αυξάνονται σε € 4,4 δις, τα βασικά κύρια κεφάλαια (Core Tier I Capital) σε € 4,1 δις, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

σε 11,6% και ο δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) σε 10,8%. Οι ανωτέρω δείκτες θα επηρεαστούν 

αρνητικά µε βάση τα στοιχεία της 31 Μαρτίου 2013 εξαιτίας πρόσφατων αλλαγών στις απαιτήσεις κεφαλαιακής 

επάρκειας του Ελληνικού κανονιστικού πλαισίου. Η επίδραση αυτή αναµένεται να µετριαστεί µέσω κεφαλαιακών 

κινήσεων οι οποίες κατά την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασµού και αξιολόγησης από την Τράπεζα. 

  

Προαιρετική δηµόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 
 

Την 5 Οκτωβρίου 2012, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δηµόσιας 

πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών της Eurobank, προσφέροντας ως αντάλλαγµα 58 νέες µετοχές 

της ΕΤΕ για κάθε 100 µετοχές της Eurobank που θα προσφερθούν. Η ΕΤΕ δήλωσε επίσης ότι, µέτοχοι της Eurobank 

που εκπροσωπούν το 43,6% του µετοχικού κεφαλαίου των κοινών µετοχών, έχουν δεσµευθεί να προσφέρουν τις 

µετοχές τους στη δηµόσια πρόταση. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank, λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των συµβούλων του, αξιολόγησε τα 

πλεονεκτήµατα της επιχειρηµατικής ενοποίησης µε γνώµονα το συµφέρον όλων των ενδιαφεροµένων, 

συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων, των πελατών, των µετόχων και της ελληνικής οικονοµίας, καθώς και τους 

όρους και προϋποθέσεις της πρότασης ανταλλαγής και διατύπωσε, την 11 Ιανουαρίου 2013, αιτιολογηµένη γνώµη επ’ 

αυτής όπως ορίζει ο Νόµος 3461/2006. 

Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις ή/και συναινέσεις από την Τράπεζα της Ελλάδας, την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, 

το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ελήφθησαν στις 14 Φεβρουαρίου 2013. Η περίοδος αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης, κατά τη διάρκεια της 

οποίας προσφέρθηκαν 466.397.790 µετοχές, έληξε στις 15 Φεβρουαρίου 2013, µε αποτέλεσµα η ΕΤΕ να κατέχει το 

84,38% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank. 

Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο, µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης ακολουθεί η συγχώνευση 

των δύο τραπεζών. Σε συνέχεια αυτού, τη 19 Μαρτίου 2013, τα διοικητικά συµβούλια της Eurobank και της ΕΤΕ 

αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης µε απορρόφηση της Eurobank από την ΕΤΕ και όρισαν την 31 

∆εκεµβρίου 2012 ως ηµεροµηνία µετασχηµατισµού.  

Την 8 Απριλίου 2013, η Eurobank ανακοίνωσε ότι µε απόφαση των αρµοδίων θεσµικών αρχών και µε σύµφωνη γνώµη 

των δύο τραπεζών, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και ανεξάρτητα η µία από την 

άλλη, γεγονός που συνεπάγεται την αναστολή των διαδικασιών συγχώνευσής τους. 

Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, θα 

ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Απριλίου. Οι τελικές αποφάσεις για την πορεία της συγχώνευσης των δύο Τραπεζών θα 

ληφθούν από τον κοινό µέτοχο, που θα είναι το ΤΧΣ. 
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Την 10 Απριλίου 2013, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank αποφάσισε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση την 30 

Απριλίου 2013 µε θέµα την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας κατά €5,8 δισ. 

Στα πλαίσια της κείµενης νοµοθεσίας, µέρος της κεφαλαιακής ενίσχυσης δύναται να υλοποιηθεί µε την έκδοση CoCos 

µειώνοντας ισόποσα το ποσό της αύξησης µε κοινές µετοχές. ∆ικαίωµα συµµετοχής στην αύξηση µε κοινές µετοχές θα 

έχουν οι υφιστάµενοι µέτοχοι της Τράπεζας καθώς και άλλοι ιδιώτες επενδυτές, ενώ το ποσό κεφαλαιακής ενίσχυσης 

είναι ήδη εγγυηµένο από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και €5,3 δισ από τα €5,8 δισ έχει ήδη 

προκαταβληθεί στην Τράπεζα. 

Την 22 Απριλίου 2013 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank προέκρινε την κάλυψη της αύξησης µετοχικού 

κεφαλαίου των €5,8 δισ. από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και θα εισηγηθεί σχετικά στη Γενική 

Συνέλευση της 30 Απριλίου 2013. 

 

2.1.1 Ανακατατάξεις κονδυλίων 

 

Κατά την κλειόµενη χρήση έγιναν ανακατατάξεις κονδυλίων της προηγούµενης χρήσης για λόγους συγκρισιµότητας.  
 
Ειδικότερα : 
 

Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων             

    
Συγκριτικά 

Στοιχεία   
∆ηµοσιευµένα 

Στοιχεία   Προσαρµογές 

  Σηµ. 2011   2011     

Λοιπά έσοδα / έξοδα 28 3.986   5.293   (1.307) 

Άµεσα έξοδα παραγωγής 30 (9.894)   (9.696)   (198) 

Λοιπά διοικητικά έξοδα 31 (7.425)   (8.930)   1.505 

Σύνολο    (13.333)   (13.333)   0 
 

 

 

 

Ισολογισµός     
Συγκριτικά 

Στοιχεία   
∆ηµοσιευµένα 

Στοιχεία   Προσαρµογές 

  Σηµ.   31/12/2011   31/12/2011     

                

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ               

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο                17   24.892   24.882   10 

Αποθεµατικά                                                              18   30.628   30.638   (10) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     55.520   55.520   0 

                

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               

Ασφαλιστικές Προβλέψεις                                         19   65.475   55.035   10.440 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις                                 20   8.048   18.488   (10.440) 

Σύνολο Υποχρεώσεων     73.523   73.523   0 

 

2.1.2 Νέα  πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

 
α) Τροποποιήσεις, νέα πρότυπα και διερµηνείες που ισχύουν για το 2012 

- ∆ΠΧΑ 7, Τροποποίηση – Χρηµατοοικονοµικά µέσα : Γνωστοποιήσεις – Μεταβιβάσεις Χρηµατοοικονοµικών 

Περιουσιακών Στοιχείων. 

β) Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ 

- ∆ΛΠ 1, Τροποποίηση - Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2013) 

- ∆ΛΠ 12, Τροποποίηση-Φόροι Εισοδήµατος (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2013) 

- ∆ΛΠ 19, Τροποποίηση - Παροχές σε Εργαζοµένους (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013) 
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- ∆ΛΠ 27, Τροποποίηση - Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014) 

- ∆ΛΠ 28, Τροποποίηση - Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2014) 

- ∆ΛΠ 32, Τροποποίηση - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014) 

- ∆ΠΧΑ 7, Τροποποίηση - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013) 

- ∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά Μέσα (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2015, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

- ∆ΠΧΑ 10, Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2014) 

- ∆ΠΧΑ 11, Από Kοινού Συµφωνίες (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2014) 

- ∆ΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οικονοµικές Οντότητες (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014) 

- ∆ΠΧΑ 13, Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2013) 

- ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες και 

γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης (σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2013, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

- Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν µέρος του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του 

Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013, δεν έχει υιοθετηθεί από 

την ΕΕ) 

- ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27, Τροποποιήσεις – Εταιρίες Επενδύσεων (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, 

δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

 

Το ∆ΠΧΑ 9-Χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτελεί µέρος της πρωτοβουλίας του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων να αντικατασταθεί το ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, η οποία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί και ως εκ 

τούτου δεν είναι πρακτικό να ποσοτικοποιηθεί η επίδρασή του. Η εφαρµογή των υπολοίπων προαναφερθέντων 

προτύπων και διερµηνειών δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας  

κατά την περίοδο της αρχικής εφαρµογής. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τους διαθέσιµους 

προς πώληση επενδυτικούς τίτλους και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων 

(συµπεριλαµβανοµένων των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων) τα οποία επιµετρώνται στην εύλογη αξία. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων και παραδοχών, 

οι οποίες επηρεάζουν τα λογιστικά υπόλοιπα των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τις γνωστοποιήσεις των 

ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και την 

καταχώρηση εσόδων και εξόδων της περιόδου αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στη 

βέλτιστη γνώση της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα 

ενδέχεται να διαφέρουν. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), που είναι το συναλλακτικό νόµισµα της Εταιρίας, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά.  

2.2. Ξένο Νόµισµα 

2.2.1 Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα  παρουσίασης 

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.    

2.2.2 Συναλλαγές και υπόλοιπα 

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. 

2.3 Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 

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

αποτελεσµάτων. 

 

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

Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται µεταγενέστερα της απόκτησης ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου, 

κεφαλαιοποιούνται µόνο στη περίπτωση όπου θεωρείται πιθανό ότι οι συγκεκριµένες δαπάνες θα αποφέρουν στο 

µέλλον πρόσθετα οικονοµικά οφέλη για την εταιρεία και το κόστος  τους µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα. Σε διαφορετική 

περίπτωση, οι συγκεκριµένες δαπάνες µεταφέρονται απευθείας στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο πραγµατοποίησης 

τους.   

 

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

Γήπεδα & Οικόπεδα   Μηδενική απόσβεση 

Κτίρια   40 έως 50 έτη 

Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων Η χαµηλότερη µεταξύ της διάρκειας του συµβολαίου εκµίσθωσης ή 
της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής του. 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 4 έως 5 έτη 

Λοιπά έπιπλα και εξοπλισµός 4 έως 12 έτη 

Μεταφορικά µέσα   5 έως 7 έτη 
 

 

Ως επενδύσεις σε ακίνητα, καταχωρούνται τα ακίνητα που κατέχονται για αποδόσεις ενοικίων και/η κεφαλαιουχικές 

ανατιµήσεις.  Οι επενδύσεις σε ακίνητα, παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων 

αποσβέσεων και των συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. 

Το κόστος κτήσης και οι σωρευµένες αποσβέσεις των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται η 

αποσύρονται µεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη στιγµή της πώλησης ή της απόσυρσης και 

οποιοδήποτε κέρδος  ή ζηµία προκύπτει καταχωρείται στα αποτελέσµατα. 

2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία     

(α)  Υπεραξία Επιχειρήσεων 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης των 

στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά και απορρόφηση της εταιρείας Activa Insurance A.A.E. κατά την 

ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία από εξαγορές θυγατρικών αναγνωρίζεται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για αποµείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος µείον τις όποιες ζηµιές αποµείωσης. Κέρδη 

και ζηµίες από την πώληση µιας επιχείρησης περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας που αντιστοιχεί στην 

επιχείρηση που πωλήθηκε. 

 

(β) Λογισµικό 

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 έξοδα ανάπτυξης λογισµικού 

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. 

Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη 

διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους ως ακολούθως : 

 

- Λογισµικά προγράµµατα  : 5 – 7  έτη 
 

2.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

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. 
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2.5.1 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. 

2.5.2 ∆άνεια και απαιτήσεις 

Τα 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. 

2.5.3 Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη τους 

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.   

2.5.4 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. 

2.5.5 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. 

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. 

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 κατάστασης συνολικού εισοδήµατος. Σε περίπτωση πώλησης ή αποµείωσης των διαθέσιµων προς 

πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας µεταφέρονται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων. 

2.5.6 Καθορισµός Εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές, προσδιορίζεται από τις τρέχουσες 

χρηµατιστηριακές τιµές προσφοράς. Η εύλογη αξία των µη εισηγηµένων 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. 

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 από τα διαθέσιµα προς 
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πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν το δικαίωµα 

είσπραξής τους έχει κατοχυρωθεί. Και τα δύο περιλαµβάνονται στο κονδύλι «Έσοδα επενδύσεων στη Σηµείωση 24». 

Στη σηµείωση 2.6 αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας ως προς την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων ενεργητικού. 

 

2.6 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2.6.1 Στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα στην αναπόσβεστη αξία κτήσης 

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 ή οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, και µπορεί να 

υπολογιστεί αξιόπιστα. 

 

Αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης της αξίας των  χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται από την 

Εταιρεία τα εξής: 

 

• Σηµαντική οικονοµική δυσκολία ενός εκδότη ή υπόχρεου  

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

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

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

• 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: 

• αρνητικές αλλαγές στην κατάσταση εξόφλησης των δανειοληπτών σε ένα χαρτοφυλάκιο, και 

• εθνικές ή τοπικές οικονοµικές συνθήκες που συσχετίζονται µε αδυναµία εξόφλησης των στοιχείων ενός 

χαρτοφυλακίου. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

2.6.2 Στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση 

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 και µερίδια 

Αµοιβαίων Κεφαλαίων 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. Για χρεωστικούς τίτλους που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµοι προς πώληση, οι αντικειµενικές ενδείξεις 

αποµείωσης είναι οι ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στην σηµείωση 2.6.1 

 

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. 

2.6.3 Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

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. 

 

2.7 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

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. 

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. 
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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 Εταιρεία καταχωρεί ορισµένα παράγωγα ως: 

µέσα αντιστάθµισης του κινδύνου των µεταβολών εύλογης αξίας αναγνωρισθέντων περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων ή µη αναγνωρισθέντων δεσµεύσεων (µέσο αντιστάθµισης εύλογης αξίας), 

µέσα αντιστάθµισης του κινδύνου µεταβολής των ταµειακών ροών από αναγνωρισθέντα στοιχεία ενεργητικού και 

υποχρεώσεων ή από πολύ πιθανές προβλεπόµενες συναλλαγές (µέσο αντιστάθµισης ταµειακών ροών). 

Η Εταιρεία, 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. 

 

II. Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 

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). 

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. 

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. 

2.8  ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

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. 

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 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. 

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. 
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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. 

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. 

2.9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

2.9.1 Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 

Προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών 

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 της εταιρείας 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. 

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. 

 
Προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων παροχών 

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. 

Αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τον υπολογισµό της αποζηµίωσης αποχώρησης για την Εταιρεία 

αναγνωρίζονται απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της χρήσης. 

Οι καταβλητέες αποζηµιώσεις µετά την πάροδο των 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούνται 

στην παρούσα αξία τους. 

2.9.2 Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

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

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

προνόµια.  Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την 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. 
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2.9.3 Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα 

Η ∆ιοίκηση περιοδικά ανταµείβει 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. 

2.10 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 "περί ανωνύµων εταιριών"  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. 

Η εταιρεία υιοθέτησε το ∆ΠΧΑ 4 από την 1η Ιανουαρίου 2005. 

 

α) Ασφαλιστήρια συµβόλαια  

        

Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ταξινοµούνται σε κατηγορίες µε βάση τη διάρκειά τους και το αν οι όροι τους είναι 

σταθεροί ή όχι. Η Εταιρεία έχει µόνο βραχυπρόθεσµα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Αυτά είναι συµβόλαια ατυχηµάτων και 

περιουσίας.  

Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ατυχηµάτων κυρίως καλύπτουν τους πελάτες της Εταιρείας από τον κίνδυνο τραυµατισµού 

τους ή ασθένειας ή τον κίνδυνο πρόκλησης ζηµιάς σε τρίτους (αστική ευθύνη) κατά τη διάρκεια των νόµιµων 

δραστηριοτήτων τους. Οι περιπτώσεις που καλύπτονται συµπεριλαµβάνουν συµβατικά και µη γεγονότα. Στην 

κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα συµβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και της 

ευθύνης εργοδότη, καθώς επίσης και της γενικής αστικής ευθύνης ιδιωτών και επιχειρήσεων 

Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια περιουσίας κυρίως καλύπτουν τους πελάτες της Εταιρείας από τον κίνδυνο ζηµιάς ή ολικής 

καταστροφής στις περιουσίες τους και σε ορισµένες περιπτώσεις για απώλεια εσόδων από την αδυναµία 

χρησιµοποίησης της περιουσίας αυτής.  

 

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

περίοδο διάρκειας του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων το 

ποσό των καταχωρηθέντων ασφαλίστρων που αναλογεί στο επόµενο ή στα επόµενα έτη µεταφέρεται στο Απόθεµα Μη 

∆εδουλευµένων Ασφαλίστρων. Για όλους τους κλάδους ασφάλισης αυτό υπολογίζεται µε βάση την αναλογία ηµερών 

µέσα στη χρήση, εκτός από τον κλάδο Μεταφορών όπου το απόθεµα υπολογίζεται στο 20% των ετήσιων ασφαλίστρων 

µε βάση την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία. Τα ασφάλιστρα αποτυπώνονται πριν από την αφαίρεση των πληρωτέων 

προµηθειών. 

 

Οι αποζηµιώσεις και τα έξοδα αποζηµιώσεων αναγνωρίζονται µέσω των αποτελεσµάτων, µε βάση την εκτιµώµενη 

υποχρέωση για αποζηµίωση στους ασφαλισµένους της Εταιρείας ή σε τρίτους που ζηµιώθηκαν από ενέργειες ή 

παραλείψεις πελατών της Εταιρείας. Αυτές περιλαµβάνουν καταβληθείσες αποζηµιώσεις, καθώς και άµεσα και έµµεσα 

έξοδα και υπολογίζονται έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις υποχρεώσεις από ασφαλιστικούς κινδύνους που έχουν 

επέλθει µέχρι την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ή όχι δηλωθεί στην Εταιρεία. 

Η Εταιρεία δεν προεξοφλεί τις υποχρεώσεις της για εκκρεµείς αποζηµιώσεις. Γίνεται πλήρης πρόβλεψη του τελικού 

κόστους όλων των αποζηµιώσεων που εκκρεµούν κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος, µε αφαίρεση των ποσών που 

δικαιούται να ανακτήσει από αντασφαλιστές, χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες πληροφορίες κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Επιπλέον οι προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις περιλαµβάνουν και το 

απόθεµα για ζηµιές που έχουν συµβεί και δεν έχουν αναγγελθεί στην Εταιρεία κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των 

οικονοµικών καταστάσεων (I.B.N.R. – Incurred But Not Reported) καθώς και τα έξοδα διακανονισµού των ζηµιών 

αυτών. Καθυστερήσεις µπορεί να παρατηρηθούν τόσο στην αναγγελία ζηµιών όσο και στο διακανονισµό τους, ιδιαίτερα 

σε περιπτώσεις ζηµιών αστικής ευθύνης. Εποµένως απαιτείται η διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών στον 

υπολογισµό του αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών, το τελικό κόστος των οποίων δεν είναι γνωστό µε ακρίβεια κατά την 

ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων.  

 

Η διαφορά των ασφαλιστικών προβλέψεων (αύξηση / µείωση) σε σχέση µε την προηγούµενη αποτίµησή τους, 

µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης όσον αφορά τις προβλέψεις επί της ιδίας κράτησης της Εταιρείας, το δε 

υπόλοιπο ποσό µεταφέρεται σε χρέωση των αντασφαλιστών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις αντασφαλιστικές 

συµβάσεις. 
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β) 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 : 

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 ασφάλισης  για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα στα αντίστοιχα µητρώα της Εταιρείας. 

 

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 γίνεται µε βάση την 13808/10.12.2008 απόφαση σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων ασφαλίσεων κατά 

ζηµιών όπως αυτή δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 2577 / B’ / 19.12.2008 της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

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. 

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.   

 
γ) Μεταφερόµενα Έξοδα Πρόσκτησης  

 

Οι µεταφερόµενες προµήθειες και έξοδα πρόσκτησης που σχετίζονται µε  την εξασφάλιση νέων συµβολαίων και τις 

ανανεώσεις των υφισταµένων συµβολαίων περιλαµβάνονται στις λοιπές απαιτήσεις περιλαµβανοµένων απαιτήσεων 

ασφαλίστρων. Όλα τα άλλα κόστη αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν προκύπτουν. Τα µεταφερόµενα έξοδα πρόσκτησης 

αποσβένονται αναλογικά µε το δουλευµένο ασφάλιστρο     

 

δ) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις  που σχετίζονται µε ασφαλιστήρια συµβόλαια 
 

Οι  απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις  αναγνωρίζονται όταν καταστούν ληξιπρόθεσµες και περιλαµβάνουν ποσά που 

οφείλονται 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   

2.11  ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

     

Οι συµβάσεις της Εταιρείας µε Αντασφαλιστές, µε βάση τα οποία η Εταιρεία αποζηµιώνεται για ζηµιές που έχει 

καταβάλει µε βάση ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια συµβόλαιά της, ορίζονται ως Συµβόλαια Αντασφάλισης 

(αντασφαλιστικές εκχωρήσεις). Τα συµβόλαια που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά ορίζονται ως χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία. Τα συµβόλαια της Εταιρείας στα οποία ασφαλισµένη είναι µια άλλη ασφαλιστική εταιρεία 

(αντασφαλιστικές αναλήψεις) περιλαµβάνονται στα Ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

Οι αποζηµιώσεις που λαµβάνει η Εταιρεία από τις αντασφαλιστικές συµβάσεις που έχει συνάψει αναγνωρίζονται ως 

στοιχεία ενεργητικού. Αυτά τα στοιχεία ενεργητικού αποτελούνται από βραχυπρόθεσµα ποσά οφειλόµενα από 

αντασφαλιστές (µέσα στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις) και πιο µακροπρόθεσµα οφειλόµενα ποσά (µέσα στην 
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κατηγορία περιουσιακά στοιχεία από αντασφαλιστήρια συµβόλαια) τα οποία εξαρτώνται από τις αναµενόµενες ζηµιές 

και τις αποζηµιώσεις της Εταιρείας από τις αντασφαλιστικές συµβάσεις της.      

Τα ποσά που ανακτώνται από, ή οφείλονται σε, αντασφαλιστές αποτιµώνται µε συνέπεια σε σχέση µε τα ποσά και τους 

όρους των αντασφαλιστικών συµβάσεων. Οι υποχρεώσεις προς τους αντασφαλιστές αφορούν κυρίως τα οφειλόµενα 

αντασφάλιστρα και αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν γίνονται απαιτητές.   

 

Η αντασφάλιση είναι σηµαντικό εργαλείο διαχείρισης και περιορισµού της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο ζηµιών 

από ασφαλιστήρια συµβόλαια. Όλες οι εκχωρήσεις γίνονται σε αντασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες πληρούν τις 

προδιαγραφές που θέτει η ∆ιοίκηση της Εταιρείας. Κατά το σχεδιασµό των αντασφαλιστικών της προγραµµάτων, η 

Εταιρεία λαµβάνει υπόψη την οικονοµική υγεία των αντασφαλιστών της, καθώς επίσης και τα οφέλη και το κόστος της 

αντασφαλιστικής κάλυψης, ώστε να διασφαλίσει ότι όλοι οι κίνδυνοι έχουν ορθή και επαρκή αντασφαλιστική 

προστασία.        

Η Εταιρεία εξετάζει αν οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές έχουν υποστεί αποµείωση σε µηνιαία βάση. Αν υπάρχουν 

αντικειµενικές αποδείξεις ότι µια απαίτηση έχει υποστεί αποµείωση, τότε µειώνει τη λογιστική αξία τους αναλόγως και 

αναγνωρίζει τη ζηµία αποµείωσης στα αποτελέσµατα. Η µέθοδος συλλογής αποδεικτικών στοιχείων αποµείωσης είναι η 

ίδια µε την µέθοδο που εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού σε 

αποσβεσθείσα τιµή κτήσης.  

     

Περίληψη του αντασφαλιστικού προγράµµατος της Εταιρείας για το 2012 :  

 

                

Πρόγραµµα 

   

Μέγιστη 
Καθαρή 
Ζηµιά  
(Ιδία 

Κράτηση 
Εταιρείας) 

σε €   

Μικτά Όρια 
(συµπ/νης 

Ιδίας 
Κράτησης) 

σε € 

    

Σχόλιο 

  

Περιουσία   
  

  
  

  
    

      

Working (property) XOL risk Ανά κίνδυνο   500.000   50.000.000   
συµπεριλαµβάνεται & bust 

layer 

Fire Catastrophe XOL risk   Ανά γεγονός   12.000.000   310.000.000         

Ατυχήµατα 
  

  
  

  
  

          

Casualty XOL risk (MOTOR) Ανά ατύχηµα   1.500.000   50.000.000         

Casualty XOL risk (LIABILITIES, etc) Ανά ατύχηµα   1.500.000   5.000.000         

Μεταφορές – Ναυτιλία   
  

  
  

  
          

Cargo & Pleasure Craft XOL risk 
Εµπορεύµατα σε 

µεταφορά 500.000   8.000.000   
      

Cargo & Pleasure Craft XOL risk Σκάφη   500.000   750.000         

 

2.12 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

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  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Τα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνουν την µητρική Εταιρεία Eurobank Ergasias A.E., 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.  Όλες οι συναλλαγές που διενεργούνται µε συνδεόµενα µέρη, 

είναι µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και γίνονται µε καθαρά εµπορικούς όρους. 

2.14 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

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. 
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2.15  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση τη χρονική στιγµή κατά την οποία 

εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

2.16 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

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 ΑΠΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

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 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

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 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

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 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

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

 

α) ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

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. 

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. 

∆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.    

2.21 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 

Έσοδα από τόκους για όλα τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν ταξινοµούνται στην 

εύλογη αξία διαµέσου του λογαριασµού αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται ως «Έσοδα επενδύσεων» (σηµ. 25) 

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 
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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. 

2.22  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

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

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 : ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ  

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) Υποχρεώσεις που προκύπτουν για ζηµίες στο πλαίσιο ασφαλίσεων ζηµιών  

Η εκτίµηση των εκκρεµών ζηµιών που προκύπτει από τις ζηµιές που γίνονται στο πλαίσιο των ασφαλιστικών 

συµβάσεων είναι η πιο κρίσιµη λογιστική εκτίµηση της Εταιρείας.  Υπάρχουν διάφοροι παράµετροι που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά την εκτίµηση της υποχρέωσης για το αν τελικά η Εταιρεία θα πληρώσει για τέτοιες αξιώσεις 

πελατών της.  Οι αξιώσεις πελατών που προκύπτουν, αφορούν τόσο ασφαλίσεις περιουσίας όσο και  ασφαλίσεις 

αστικής ευθύνης (Property and Casualty). 

 

(β) Φόρος εισοδήµατος 

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. 

 

 (γ) Αποµείωση µετοχικού χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων 

Η Εταιρεία προσδιορίζει ότι το µετοχικό χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων έχει υποστεί 

αποµείωση όταν υπάρξει σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση στην εύλογη αξία των µετοχικών επενδύσεων κάτω από το 

κόστος κτήσης τους. Στον προσδιορισµό του τι 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 της µετοχής. Επιπροσθέτως, η αποµείωση µπορεί να είναι απαραίτητη όταν 

υπάρχει ένδειξη χειροτέρευσης της οικονοµικής κατάστασης του εκδότη, της επίδοσης του κλάδου και τοµέα εργασιών, 

των λειτουργικών και χρηµατοδοτικών ταµειακών ροών και αλλαγές στην τεχνολογία. 

 

 (δ) Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται 

χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Όπου χρησιµοποιούνται µέθοδοι αποτίµησης για τον καθορισµό της εύλογης 

αξίας, αυτές επικυρώνονται και εξετάζονται περιοδικά από προσωπικό µε απαραίτητα προσόντα, ανεξάρτητο από το 

προσωπικό που πραγµατοποίησε τις µεθόδους αποτίµησης. Όλα τα µοντέλα πιστοποιούνται πριν να χρησιµοποιηθούν 

και ρυθµίζονται έτσι ώστε να επιβεβαιώνουν ότι τα αποτελέσµατα αντικατοπτρίζουν τα πραγµατικά δεδοµένα και τις 

συγκριτικές τιµές αγοράς. 

 Στο σηµείο που είναι δυνατό, τα µοντέλα χρησιµοποιούν µόνο παρατηρηθέντα δεδοµένα, αλλά σε τοµείς όπως ο 

πιστωτικός κίνδυνος (τόσο της Εταιρείας όσο και του αντισυµβαλλόµενου µέρους), αυξοµειώσεις και συσχετίσεις 

απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων από τη ∆ιοίκηση. Αλλαγές στις υποθέσεις σχετικά µε αυτούς τους παράγοντες µπορεί 

να επηρεάσουν την εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

(ε) Αποµείωση στοιχείων ενεργητικού που αποτιµώνται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης 

Η Εταιρεία αρχικά αξιολογεί κατά πόσο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού. Σε 

περίπτωση ένδειξης ότι η τρέχουσα αξία των προσδοκώµενων ταµειακών ροών προς την Εταιρεία είναι µικρότερη από 

την λογιστική αξία των απαιτήσεων και λοιπών στοιχείων Ενεργητικού, διενεργείται η αντίστοιχη πρόβλεψη για να 

καλύψει την ενδεχόµενη ζηµιά από τη µη είσπραξη τους.  Συνεπώς, η ∆ιοίκηση αποφασίζει το ποσό αποµείωσης των 

ανωτέρω στοιχείων µε βάση τα τρέχοντα στοιχεία και πληροφορίες σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης Οικονοµικών 

Καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται σχεδόν σε όλους στους ασφαλιστικούς κλάδους. 

Ο κύριος όγκος των εργασιών της προέρχεται από ασφαλίσεις κλάδων Πυρός και Λοιπών Ζηµιών (συµµετοχή στα 

πρωτασφάλιστρα 47,60% και 10,92% αντίστοιχα, µε στοιχεία 31.12.2012). Επίσης οι κλάδοι Αστικής Ευθύνης 

Αυτοκινήτων και Χερσαίων Οχηµάτων κατέχουν αντίστοιχα το 26,9% και 6,51% επί του συνόλου των 

πρωτασφαλίστρων. 

Από τις παραπάνω εργασίες προκύπτουν για την Εταιρεία υποχρεώσεις για εκκρεµείς ζηµίες. Πολλές από τις ζηµίες 

αυτές καθυστερούν να πληρωθούν είτε λόγω της φύσης τους είτε γιατί καταλήγουν στα ∆ικαστήρια. Η διαχείριση των 

ζηµιών αυτών καθώς και η αποτίµηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας γίνεται από εξειδικευµένα υψηλόβαθµα στελέχη 

της Εταιρείας, σε συνεργασία µε ειδικούς εκτιµητές και µε τη συνδροµή νοµικών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Το ύψος των υποχρεώσεων για αυτές τις υποθέσεις προσδιορίζεται ανά φάκελο, από τα στοιχεία και παραστατικά που 

αφορούν την ίδια τη ζηµιά αλλά και από οποιοδήποτε άλλο έξοδο µπορεί να προκύψει, όπως αµοιβές 

πραγµατογνωµόνων, έξοδα δικηγόρων, έξοδα δικαστηρίων και τόκοι υπερηµερίας. 

Για τον έλεγχο της συνολικής επάρκειας του αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών εφαρµόζονται αναλογιστικές µέθοδοι που 

βασίζονται στην τριγωνική εξέλιξη των ζηµιών. 

Οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις εξετάζονται ανά έτος συµβάντος και ανά έτος πληρωµής. Η βασική τεχνική της µεθόδου 

στηρίζεται στην ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης των αποζηµιώσεων και των δεικτών που προκύπτουν. Με βάση αυτή 

την ιστορικότητα, αλλά και τη γενικότερη πολιτική της Εταιρίας καθώς και την  ποιότητα και κατανοµή του 

χαρτοφυλακίου, εκτιµούνται κατάλληλοι δείκτες που εφαρµόζονται στις σωρευµένες αποζηµιώσεις, προκειµένου να 

γίνει εκτίµηση των υποχρεώσεων στο µέλλον. 

4.1 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 είναι µεγαλύτερη από αυτήν που αρχικά είχε 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. 

Η εµπειρία δείχνει ότι όσο µεγαλύτερο είναι ένα χαρτοφυλάκιο παρόµοιων 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 και µε αυτό τον τρόπο να διαχειρίζεται ένα επαρκώς µεγάλο πληθυσµό κινδύνων, για να µειώσει 

την µεταβλητότητα του αναµενόµενου αποτελέσµατος. 

4.1.1 Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνη Αυτοκινήτων  

 
α) Συχνότητα και  σφοδρότητα Ζηµιών 

Ο όγκος εργασιών της Εταιρείας που προέρχεται από την Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων είναι πλέον σηµαντικός, 

αποτελώντας περίπου το 26% της συνολικής παραγωγής για το 2012.  Είναι γνωστό ότι η συχνότητα ζηµιών στο 

συγκεκριµένο τοµέα είναι σχετικά υψηλή και η Εταιρεία έχει στόχο τη συνετή διαχείριση αυτής της κατηγορίας 

ασφαλίσεων εφαρµόζοντας συγκεκριµένη στρατηγική ανάληψης, επαρκή αντασφάλιση και συνετό διακανονισµό των 

αποζηµιώσεων. Κατά την ανάληψη κινδύνων γίνεται τιµολόγηση σε παραµετρική βάση και επιλογή µε συγκεκριµένα 

κριτήρια και ελέγχους και επίσης καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια ώστε οι κίνδυνοι που γίνονται αποδεκτοί να έχουν 

διασπορά ως προς το είδος και τη γεωγραφική κατανοµή τους. 

Η Εταιρεία ελέγχει τακτικά την ποιότητα του χαρτοφυλακίου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων προκειµένου να λάβει τα 

απαραίτητα µέτρα για τον περιορισµό των ζηµιών. Επίσης έχει το δικαίωµα στην ανανέωση να αναπροσαρµόσει το 

ασφάλιστρο ή κάποιους όρους ασφάλισης ή και να µην ανανεώσει την κάλυψη. Ειδικά για τις σωµατικές βλάβες, η 

Εταιρεία φέρει τον κίνδυνο να κληθεί να αποζηµιώσει σηµαντικά ποσά, ιδιαίτερα όταν αυτές οι υποθέσεις καταλήγουν 

στη ∆ικαιοσύνη. Πολιτική της ∆ιοίκησης είναι να διακανονίζει τις ζηµιές αυτές το συντοµότερο δυνατό και να 

αποφεύγεται η προσφυγή στα ∆ικαστήρια, µε ευνοϊκά για την Εταιρεία αποτελέσµατα. Σε περίπτωση δόλου, απορρίπτει 

την πληρωµή. Επίσης τα συµβόλαια επιτρέπουν στην Εταιρεία να διεκδικεί επανείσπραξη ποσών αποζηµίωσης από τρίτα 

µέρη, όταν υπάρχει βάση για τέτοια αξίωση. 
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Το χαρτοφυλάκιο αντασφαλίζεται µε σύµβαση σε βάση Υπερβάλλοντος Ζηµίας (Excess of Loss), η οποία παρέχει 

προστασία µέχρι 50 εκατ. Ευρώ ανά συµβάν πέραν των πρώτων 1,5 εκατ. Ευρώ ανά συµβάν. ∆εν υπάρχουν γνωστές 

συγκεντρώσεις ασφαλιστικού κινδύνου από ένα και το αυτό συµβάν. 

 
β) Αβεβαιότητα για την εκτίµηση µελλοντικών πληρωµών (εκκρεµών αποζηµιώσεων) 

Στις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτων οι ζηµιές καλύπτονται εφόσον η ηµεροµηνία συµβάντος είναι µέσα στη 

διάρκεια ασφάλισης, ακόµα και αν η αναγγελία ή η διαπίστωση της ζηµιάς γίνει µετά τη λήξη της ασφάλισης (πάντοτε 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία). Συνεπώς πρέπει να εκτιµηθεί η υποχρέωση της Εταιρίας για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα  και µάλιστα για αποζηµιώσεις που δεν είναι γνωστό κανένα στοιχείο.  Επίσης αρκετές ζηµιές κυρίως από 

Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων καταλήγουν στα ∆ικαστήρια µε αβέβαιη έκβαση και εκκρεµούν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. 

Το εκτιµώµενο κόστος των αποζηµιώσεων περιλαµβάνει και έξοδα διερεύνησης και διακανονισµού. Τα αποθέµατα 

εκκρεµών ζηµιών αποτελούνται από το απόθεµα των αναγγελθεισών ζηµιών το οποίο εκτιµάται Φάκελο προς Φάκελο, 

το απόθεµα των µη  αναγγελθεισών ζηµιών (IBNR) το οποίο υπολογίζεται µε στατιστική µέθοδο, την προσαύξηση των 

αποθεµάτων κατά το ποσό της πρόβλεψης Εµµέσων Εξόδων ∆ιακανονισµού καθώς και κατά το απόθεµα που δύναται 

να προκύπτει λόγω στατιστικής µεθόδου εκτίµησης της επάρκειας των ανωτέρω.  Επίσης γίνεται πρόβλεψη και για 

κινδύνους σε ισχύ. 

 
γ) ∆ιαδικασία επιλογής των βασικών εκτιµήσεων   

Η επιλογή δεικτών, µε στόχο την εκτίµηση της επάρκειας των αποθεµατικών και των µελλοντικών πληρωµών γίνεται 

µε κριτήριο την εξοµάλυνσή τους και την συντηρητική πρόβλεψη. 

Για τον κλάδο 10 (19) επιλέγεται συγκεκριµένη µέθοδος µε στόχο να δηµιουργηθούν εκτιµήσεις αποθεµατικών όσο το 

δυνατόν πιο φερέγγυες και αξιόπιστες οι οποίες να προσεγγίζουν την πραγµατικότητα. 

 

δ) Αλλαγές εκτιµήσεων και ανάλυση ευαισθησίας 

Ως χρησιµοποιούµενος δείκτης εκτίµησης επάρκειας είναι αυτός που προκύπτει από το γινόµενο επιµέρους δεικτών 

ανάπτυξης οι οποίοι υπόκεινται σε ανάλυση ευαισθησίας.  Σε περίπτωση αύξησης του γινοµένου των επιµέρους δεικτών 

κατά 10% δηµιουργείται ανάγκη κάλυψης των αποθεµατικών σε ποσοστό της τάξης του 16,62% του συνόλου των 

αποθεµάτων εκκρεµών ζηµιών του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων. Σε περίπτωση µείωσης του γινοµένου των 

επιµέρους δεικτών κατά 10% δηµιουργείται πλεόνασµα ίσο µε το 4,08% του συνόλου των αποθεµάτων εκκρεµών 

ζηµιών του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων.          

4.1.2 Ασφαλίσεις περιουσίας 

 
α) Συχνότητα και σφοδρότητα  Ζηµιών 

Η Εταιρεία εκδίδει ασφαλιστήρια συµβόλαια και αναλαµβάνει ασφαλιστικούς κινδύνους και διαχειρίζεται το ασφαλιστικό 

της χαρτοφυλάκιο µε τρόπο ώστε οι αποζηµιώσεις να καλύπτονται από το ασφάλιστρο που χρεώνεται για τους 

κινδύνους που αναλαµβάνει και έτσι οι ζηµιές να µην επιβαρύνουν τα κεφάλαιά της. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 

εφαρµογή των κατάλληλων τεχνικών τιµολόγησης και τη χρήση κριτηρίων επιλογής κινδύνων. 

Το κόστος των αποζηµιώσεων εξαρτάται από την συχνότητα και το ύψος τους. Η συχνότητα και το ύψος 

παρακολουθούνται µε τη χρήση στατιστικών αναλύσεων. Οι αποζηµιώσεις χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες και οι 

συχνότητες παρακολουθούνται ξεχωριστά για κάθε µια κατηγορία. 

Στις µικρές ζηµιές η Εταιρεία παρακολουθεί την εξέλιξη της συχνότητας και του µέσου κόστους και αναπροσαρµόζει το 

µέσο κόστος µε ένα συντελεστή πληθωρισµού.  

Στις µεγάλες ζηµιές η Εταιρεία εξετάζει µια πιο µακροπρόθεσµη περίοδο για να υπολογίσει τη συχνότητα.  

Τέλος, για τις περιπτώσεις καταστροφικών ζηµιών (catastrophic losses), δηλαδή συµβάντων όπου ενδέχεται να 

πλήξουν σηµαντικό πλήθος ασφαλιστηρίων συµβολαίων, όπως π.χ. σεισµό, η Εταιρεία χρησιµοποιεί µοντέλα για να 

υπολογίσει το ετήσιο κόστος της και έτσι αποφασίζει για το ύψος του ασφαλίστρου που χρεώνει. 

Η διαχείριση των ασφαλιστικών κινδύνων περιλαµβάνει επίσης και τον καθορισµό ανώτατου ποσού ανάληψης ή 

συσσώρευσης κινδύνου και ανώτατου ποσού ζηµιάς ανά κίνδυνο ή γεγονός που θα βαρύνει τα αποτελέσµατα της 

Εταιρείας. Τα τυχόν υπερβάλλοντα ποσά αποτελούν και στις δύο περιπτώσεις αντικείµενο αντασφαλιστικής εκχώρησης. 

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τη συγκέντρωση των κινδύνων περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας 

ανά γεωγραφική περιοχή για το 2012 (σε σχέση µε τον κίνδυνο Σεισµού) και ανά µέγιστη ασφαλιστική ζηµιά, σύµφωνα 

µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 
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Γεωγραφική περιοχή 

  

  
Σύνολο ασφαλισµένων κεφαλαίων 

2012 (GROSS) 

          

Αττική και Στερεά Ελλάδα Ασφ. Κεφάλαια 8.832.707.736 

Υπόλοιπη Ελλάδα Ασφ. Κεφάλαια 8.082.312.144 

Σύνολο Ασφ. Κεφάλαια 16.915.019.880 

 

Η Εταιρεία έχει αντασφαλιστεί για καταστροφικά γεγονότα µε όριο τα € 298.000.000 (2011: € 290.000.000) πέραν 

των € 12.000.000 (2011: € 10.000.000) για κάθε καταστροφικό γεγονός. 

 
β) Παράµετροι αβεβαιότητας στην εκτίµηση των µελλοντικών αποζηµιώσεων 

• Οι κυριότεροι παράγοντες αβεβαιότητας στην εκτίµηση των µελλοντικών αποζηµιώσεων είναι οι εξής: 

• το τελικό κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των καταστραφέντων περιουσιακών στοιχείων και η τυχόν 

υπολειµµατική αξία διασωθέντων πραγµάτων (η οποία επηρεάζει την τελική ζηµία που θα επιβαρύνει την 

Εταιρεία). 

• σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ερµηνεία των όρων του ασφαλιστηρίου και η εκδοχή περί 

των πραγµατικών περιστατικών που θα υιοθετήσει το δικαστήριο. 

• σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς, ο χρόνος µέχρι την καταβολή της τυχόν αποζηµίωσης που 

θα επιδικαστεί, για λόγους υπολογισµού των τόκων υπερηµερίας.  

 

Το εκτιµώµενο κόστος των αποζηµιώσεων περιλαµβάνει και έξοδα διερεύνησης και διακανονισµού. Τα αποθέµατα 

Εκκρεµών Ζηµιών αποτελούνται από το απόθεµα των αναγγελθεισών ζηµιών που εκτιµώνται φάκελο προς φάκελο  το 

απόθεµα των µη  αναγγελθεισών ζηµιών που υπολογίζεται µε στατιστική µέθοδο (IBNR), την προσαύξηση των 

αποθεµάτων  κατά το ποσό της πρόβλεψης Εµµέσων Εξόδων ∆ιακανονισµού καθώς κατά το απόθεµα που δύναται να 

προκύπτει λόγω στατιστικής µεθόδου εκτίµησης της επάρκειας των ανωτέρω.  Επίσης γίνεται πρόβλεψη και για 

κινδύνους σε ισχύ. 

 
γ) ∆ιαδικασία επιλογής των βασικών εκτιµήσεων 

Η επιλογή δεικτών, µε στόχο την εκτίµηση της επάρκειας των αποθεµατικών και των µελλοντικών πληρωµών γίνεται 

µε κριτήριο την εξοµάλυνσή τους και την συντηρητική πρόβλεψη. 

Για τις ασφαλίσεις περιουσίας (Λοιποί κλάδοι κατά Ζηµιών) επιλέγεται συγκεκριµένη µέθοδος µε στόχο να 

δηµιουργηθούν εκτιµήσεις αποθεµατικών όσο το δυνατόν πιο φερέγγυες και αξιόπιστες, οι οποίες να προσεγγίζουν την 

πραγµατικότητα λαµβάνοντας όµως υπόψη και γεγονότα έκτακτα και απρόβλεπτα (όπως αυτά των επεισοδίων στην 

Αθήνα στα τέλη του έτους 2008 και το Φεβρουάριο του 2012). 

 
δ) Αλλαγές εκτιµήσεων και ανάλυση ευαισθησίας 

Ως χρησιµοποιούµενος δείκτης εκτίµησης επάρκειας είναι αυτός που προκύπτει από το γινόµενο επιµέρους δεικτών 

ανάπτυξης οι οποίοι υπόκεινται σε ανάλυση ευαισθησίας. Σε περίπτωση αύξησης του γινοµένου των επιµέρους δεικτών 

κατά 10% δεν δηµιουργείται επιπλέον ανάγκη κάλυψης των αποθεµάτων εκκρεµών ζηµιών των Λοιπών Κλάδων. Σε 

περίπτωση µείωσης του γινοµένου των επιµέρους δεικτών κατά 10% δηµιουργείται πλεόνασµα ίσο µε το 17,83% του 

συνόλου των αποθεµάτων εκκρεµών ζηµιών των Λοιπών Κλάδων. 

4.2 Προσδιορισμός εύλογης αξίας 

Από 1η Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία εφαρµόζει το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ7 σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

που εµφανίζονται στον Ισολογισµό σε εύλογη αξία.  

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που απεικονίζονται σε εύλογες αξίες µε βάση την µέθοδο 

αποτίµησης. 

Τα διάφορα επίπεδα έχουν ορισθεί ως εξής: 

I. 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. 

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. 
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III. Επίπεδο 3 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης µε σηµαντικά 

δεδοµένα προερχόµενα από µη παρατηρήσιµες τιµές. 

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

(σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39): 

 

 

 
  
   31/12/2012  31/12/2011 

  

  

Πρώτο 
Επίπεδο  

∆εύτερο 
Επίπεδο  

Τρίτο 
Επίπεδο  

  

Σύνολο   
Πρώτο 

Επίπεδο  
∆εύτερο 
Επίπεδο  

Τρίτο 
Επίπεδο  

Σύνολο 

Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση 86.935 369 0   87.304   82.239 504 0 82.744 

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο   22.732 0 0   22.732   0 0 0 0 

Σύνολο   109.667 369 0 
  

110.036   82.239 504 0 82.744 

 

4.3 Χρηµατοοικονοµικοί   Κίνδυνοι  Ενεργητικού 

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 ικανοποιητικής απόδοσης επενδύσεων, 

µε λελογισµένο επενδυτικό κίνδυνο.  

 

Παρατίθεται πίνακας στοιχείων Ενεργητικού µε έκθεση σε χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο. 

 

 

          31/12/2012   31/12/2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               

Αξιόγραφα για εµπορικούς σκοπούς     22.732   0 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς Πώληση   87.304   82.744 

Χρεώστες ασφαλίστρων        8.470   7.219 

Λοιπές απαιτήσεις       5.690   5.242 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές συµβάσεις     7.278   4.257 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα     1.942   17.026 

Σύνολο          133.417   116.487 

 

 

 

Στα πλαίσια της ακολουθούµενης σύµφωνα µε τα παραπάνω στρατηγικής διαχείρισης επενδύσεων, οι 

χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι ενεργητικού που αντιµετωπίζει η εταιρεία, διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:           

 

i) Πιστωτικοί κίνδυνοι 

Ο πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυµβαλλόµενος να προκαλέσει στην 

εταιρεία οικονοµική ζηµία λόγω αθέτησης οικονοµικών  υποχρεώσεων Οι σηµαντικότεροι τοµείς στους οποίους η 

εταιρεία είναι εκτεθειµένη στον πιστωτικό κίνδυνο είναι :  

 

• µερίδιο αντασφαλιστών επί των ασφαλιστικών υποχρεώσεων 

• απαιτήσεις από αντασφαλιστές σχετικά µε εξοφληθείσες απαιτήσεις 

• απαιτήσεις από ασφαλισµένους και µεσίτες ασφαλειών 

• απαιτήσεις –επενδύσεις από εκδότες οµολόγων και τραπεζικά προϊόντα 

 

Στο Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων που ακολουθεί η Εταιρεία για την αξιολόγηση του πιστωτικού 

κινδύνου ο οποίος σχετίζεται µε τις τοποθετήσεις σε χρεόγραφα και συναφή επενδυτικά  προϊόντα, χρησιµοποιούνται 

ως κριτήριο οι διαβαθµίσεις εξωτερικών οργανισµών πιστοληπτικής αξιολόγησης (FITCH/STANDARD & POOR’S). 

 

Σε ότι αφορά τις αντασφαλιστικές συµβάσεις, η Εταιρεία τις αναθεωρεί σε ετήσια βάση (ή και νωρίτερα, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις) προκειµένου να διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας, καθώς επίσης και ότι οι εν λόγω συµβάσεις 

υποστηρίζονται από φερέγγυους αντασφαλιστές. Στο πλαίσιο αυτό έχουν θεσπιστεί αυστηρές αρχές για την επιλογή 
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των αντασφαλιστών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαθέτουν υψηλό βαθµό αξιολόγησης από 

αναγνωρισµένους οίκους αξιολόγησης. 

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία εφαρµόζει ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα αξιολόγησης των αντασφαλιστών που υποστηρίζουν τις 

αντασφαλιστικές συµβάσεις της, και ως εκ τούτου αντασφαλιστές οι οποίοι διαθέτουν αξιολόγηση χαµηλότερη από A- 

του οίκου Standard & Poor’s ή αντίστοιχης βαθµολόγησης από άλλον αναγνωρισµένο οίκο (AM Best, Fitch), δεν είναι 

αποδεκτοί. Μόνη παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό µπορεί να γίνει προσωρινά για αντασφαλιστές µε µακρά 

επιτυχηµένη συνεργασία  µε την Εταιρεία οι οποίοι αν και είχαν αξιολόγηση A- ή υψηλότερη κατά τη σύναψη της 

αντασφαλιστικής σύµβασης, η αξιολόγησή τους µειώθηκε κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 

Παρατίθεται παρακάτω ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού µε βάση την πιστοληπτική ικανότητα 

της σύµφωνα µε την αξιολόγηση του οίκου ης Standard Poor’s : 

 

 

 

Standard & Poor's 

AAA- / AAA / AAA+     Πάρα πολύ Ισχυρή 

AA- / AA / AA+   Πολύ Ισχυρή 

A- / A / A+     Ισχυρή 

BBB- / BBB / BBB+   Καλή 

BB- / BB / BB+   Μέτρια 

B- / B / B+     Αδύναµη 

C- / C / C+     Πολύ αδύναµη 

 

 

Οι χαρακτηρισµοί του ανωτέρω πίνακα είναι γενικώς διεθνώς αποδεκτοί. 

 

Η αξιολόγηση BBB είναι η χαµηλότερη που µπορεί να θεωρηθεί ‘ασφαλής’. ∆είκτες (+) ή (–) µπορεί να προστεθούν 

στα ανωτέρω για περαιτέρω κλιµάκωση.  

 

Η αξιολόγηση των αντασφαλιστών που υποστηρίζουν τις αντασφαλιστικές συµβάσεις για το 2012 εµφανίζεται στον 

παρακάτω πίνακα.  

 

 

RATING 

Line of Business A+ A A- AA- AA BBB+ NR 

Property     95,00% 5,00%    

Catastrophe  13,00% 7,00% 2,50% 77,50%     

Motor     100,00%     

Engineering     95,00% 5,00%    

Cargo     100,00%     

Accident / TPL         100,00%       

 

 

Επίσης, σηµειώνεται ότι σε περιπτώσεις προαιρετικής αντασφαλιστικής υποστήριξης µεµονωµένων κινδύνων (εκτός 

αντασφαλιστικών συµβάσεων), η Εταιρεία έχει εγκρίνει ως αποδεκτούς και τους παρακάτω τοπικούς (αντασφαλιστές, 

οι οποίοι λόγω µεγέθους δεν φέρουν βαθµό αξιολόγησης από αναγνωρισµένο οίκο αλλά ανήκουν σε αξιόπιστους και 

ισχυρούς οµίλους: 

 

- Generali Hellas S.A.: θυγατρική της Assicurazioni Generali 

- Allianz  S.A .: θυγατρική της Allianz AG 

- ERGO: µέλος του Ergo International Group 

- Ethniki: η µεγαλύτερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας. 

- AXA Insurance : ανήκει στην AXA Global 

- Chartis : µέλος της AIG CHARTIS Companies 

- HDI GERLING Hellas: τοπικό γραφείο / παράρτηµα της HDI GERLING 
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Πιστοληπτική ∆ιαβάθµιση -  31/12/2012 

 

  
Trade 

Χαρτ/κιο 
A.F.S. 

Χαρτ/κιο 
Χρεώστες 

ασφαλίστρων 
Λοιπές 

απαιτήσεις 
Αντασφ/κές 

συµβάσεις 
Χρηµατικά 
διαθέσιµα  

Σύνολα 

AA+ 20.991       0   20.991 

Α+       7 997   1.004 

Α       1 1.688   1.689 

Α-         8   8 

ΑΑ-       23 4.497   4.520 

ΒΒ   12.098     0 6 12.105 

B         0 44 44 

Β-   56.039         56.039 

CC 1.741           1.741 

CCC   11.011   27 0 1.887 12.925 
Νοn 
rating 0 8.156 8.470 5.632 88 4 22.351 
                

  22.732 87.304 8.470 5.690 7.278 1.942 133.417 

 

 

 
Πιστοληπτική ∆ιαβάθµιση -  31/12/2011 

 

  
Trade 

Χαρτ/κιο 
A.F.S. 

Χαρτ/κιο 
Χρεώστες 

ασφαλίστρων 
Λοιπές 

απαιτήσεις 
Αντασφ/κές 

συµβάσεις 
Χρηµατικά 
διαθέσιµα  

Σύνολα 

ΑΑ-         2.149   2.149 

Α+         438   438 

Α         43   43 

Α-         1.479   1.479 

ΒΒ+   7.409         7.409 

ΒΒΒ -    299         299 

CC   71.096         71.096 

CCC           17.013 17.013 

Νοn rating   3.940 7.219 5.242 148 13 16.562 
                

  0 82.744 7.219 5.242 4.257 17.026 116.487 

 

 

Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο  για τις εµπορικές απαιτήσεις κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού ανά 

τύπο πελάτη ήταν: 

 

Ανάλυση ανά δίκτυο             

          2012   2011 

Ίδιο δίκτυο         194   150 

Bank assurance       490   399 

Πράκτορες και συνεργάτες       7.787   6.670 
                

Σύνολα         8.470   7.219 

 

 

 

Ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων τα οποία ελήφθη η απόφαση να αποµειωθούν κατά την ηµεροµηνία των 

οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των παραγόντων που η εταιρεία εξετάζει κατά τη λήψη της 

απόφασης  για αποµείωση. 

 

 

 



Eurolife ERB A.Ε.Γ.Α.                                                                                                                                                   Οικονομικές καταστάσεις  2012                                                                                                                        

  Σελίδα 36  

 

Εύλογη Αξία               

          2012   2011 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι σε 
καθυστέρηση και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
διαγραφής   

131.867 
  

112.995 

Αποµειωµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού    407   894 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε καθυστέρηση 
αλλά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διαγραφής   

5.060 
  

5.768 

Προβλέψεις   (3.917)   (3.169) 

        

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού   133.417   116.487 

 

 
ii)  Κεφαλαιακή Επάρκεια 

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 ∆.Ε.Ι.Α. 

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. 

 

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

χρήσης. 

Η Εταιρεία προς κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων και των ασφαλιστικών της αποθεµάτων έχει δεσµεύσει σε 

ασφαλιστική τοποθέτηση τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία: 

 

Ασφαλιστική τοποθέτηση     

  2012  2011 

Επενδύσεις  67.905  48.120 

Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων  3.364  3.763 

Απαιτήσεις από Μ.Ε.Π.  2.498  2.378 

Απαιτήσεις συµµετοχής αντασφαλιστών  0  3.790 

Σύνολα Ασφαλιστικής Τοποθέτησης  73.767  58.051 

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις  72.336  55.035 

Πλεόνασµα Ασφαλιστικής Τοποθέτησης  1.431  3.016 
 

 

Επίσης σύµφωνα µε την κείµενη ασφαλιστική νοµοθεσία το ελάχιστο Εγγυητικό Κεφάλαιο και το επίπεδο 

Φερεγγυότητας υπολογίστηκαν ως : 

 

Εγγυητικό κεφάλαιο και επίπεδο φερεγγυότητας    

     

  2012  2011 

Απόλυτο Ελάχιστο Εγγυητικό Κεφάλαιο  6.000  6.000 

Αναγκαίο Περιθώριο Φερεγγυότητας  10.887  11.676 

∆ιαθέσιµο Περιθώριο Φερεγγυότητας  47.205  45.156 

Πλεόνασµα  36.318  33.480 
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Η Εταιρεία κατά τον υπολογισµό των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεσµεύτηκαν σε ασφαλιστική τοποθέτηση την 

31.12.2012 δεν έκανε χρήση των ευεργετικών διατάξεων της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Ι.Α. περί 

απόκλισης αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών της στοιχείων.  

 

iii)  Κίνδυνοι αγοράς 

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).           

 

(α) Επιτοκιακός κίνδυνος – Ανάλυση ευαισθησίας   

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. 

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 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 10 ηµερών, υπολογισµένο µε τη µέθοδο προσοµοίωσης Monte Carlo (ολοκληρωµένη 

επανατιµολόγηση). 

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.   

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.         

 

   

Μέσο VaR ανά κατηγορία κινδύνου  2012   

      € εκατ. 

Κίνδυνος επιτοκίου 0,11 

Κίνδυνος συναλλάγµατος                                                                                    0,04 

Κίνδυνος µετοχικών προϊόντων                                                                          0,86 

Σύνολο VaR                                                                                                          0,89 

 

Το σύνολο του επιτοκιακού, συναλλαγµατικού και µετοχικών προϊόντων VaR δεν αποτελεί το συνολικό VaR της 

εταιρείας λόγω των συσχετίσεων και της επακόλουθης διαφοροποίησης των κινδύνων. 

 

Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων εισοδήµατος ανά µέσο πραγµατικό επιτόκιο: 

 

 

Ανάλυση την 31/12/2012               

                  

Επιτόκιο       0 - 3 % 3 - 6 % 6 - 10 % 10 - 14 % Σύνολο 

                  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία           

 - Αξιόγραφα για εµπορικούς σκοπούς   22.732       22.732 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς Πώληση 75.206 12.098     87.304 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα   1.942       1.942 

∆άνεια στο Προσωπικό     116       116 

Σύνολα       99.996 12.098 0 0 112.094 
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Ανάλυση την 31/12/2011               

                  

Επιτόκιο       0 - 3 % 3 - 6 % 6 - 10 % 10 - 14 % Σύνολο 

                  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς Πώληση 75.334 7.409     82.744 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα     17.026     17.026 

∆άνεια στο Προσωπικό     133       133 

Σύνολα       75.467 24.435 0 0 99.903 
 

 

 

 

Συνοπτικά παρατίθεται η ταξινόµηση των χρεογράφων κατά είδος επιτοκίου: 

 

 

 31/12/2012  31/12/2011 
 

Σταθερού 
επιτοκίου 

Κυµαινόµενου 
επιτοκίου Σύνολο  

Σταθερού 
επιτοκίου 

Κυµαινόµενου 
επιτοκίου Σύνολο 

Χρεόγραφα για Εµπορικούς 
σκοπούς  20.991 1.740 22.731  0 0 0 
Χρεόγραφα ∆ιαθέσιµα προς 
Πώληση 78.809 164 78.974  78.166 299 78.465 

Σύνολα 99.800 1.904 101.704  78.166 299 78.465 

 

 

 

(β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος – Ανάλυση ευαισθησίας 

∆εν συντρέχει λόγος για ανάλυση ευαισθησίας, καθώς η συναλλαγµατική θέση της εταιρείας είναι συνεχώς 

αντισταθµισµένη (FX hedged).           

 

(γ) Κίνδυνος Θέσης – Ανάλυση ευαισθησίας 

H συνολική έκθεση  σε µετοχικό κίνδυνο (ως ποσοστό  επί του συνόλου των επενδυτικών τοποθετήσεων)  ανερχόταν 

σε 6,95% εκ των οποίων:         

 

5,01% αφορούσε έκθεση σε µετοχικές αγορές 

0,34% αφορούσε έµµεση έκθεση σε αγορές των αγροτικών εµπορευµάτων (agricultural commodities) 

1,60% αφορούσε έµµεση έκθεση σε αγορές ακινήτων (real estate), µέσω τοποθετήσεων σε REITS           

 

Με βάση το πλαίσιο διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που ακολουθεί η εταιρεία, οι τοποθετήσεις της σε 

µετοχές και σε ακίνητα (real estate) και εµπορεύµατα (commodities) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του 

συνόλου των επενδύσεών της, για κάθε κατηγορία χωριστά.           

 

Το ποσό αυτό υποδηλώνει τη µέγιστη ζηµία που µπορεί να υποστεί το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, σε διάστηµα 10 

ηµερών, µε συντελεστή πιθανότητας 99%, µε βάση το ιστορικό µεταβλητότητας των αγορών. 

 

iv)  Κίνδυνος Ρευστότητας 
 

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.  
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Ανάλυση απαιτήσεων σύµφωνα µε την αναµενόµενη ηµεροµηνία ρευστοποίησης 

              

31η ∆εκεµβρίου 2012 
 0-1 

µήνας 
 1-3 

µήνες 
 3-12 
µήνες 

> του 
έτους 

Μη 
δηλωθείσα 

λήξη 
Σύνολο 

Απαιτήσεις από πρωτασφαλίσεις 4.367 3.790 0 313 0 8.470 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 0 0 798 0 0 798 

Απαιτήσεις από αντασφαλιζόµενους 0 0 1.334 0 0 1.334 

Πράκτορες και ασφαλειοµεσίτες 20 8 84 0 0 112 

Προµήθειες παραγωγής εποµένων χρήσεων 0 0 2.628 0 0 2.628 

Αντασφ/τες-Απαιτήσεις από Αποθ. Μη ∆εδουλ. Ασφ/τρων 0 0 814 0 0 814 

Αντασφ/τες-Απαιτήσεις από Αποθ. Εκκρεµών Ζηµιών 0 0 6.465 0 0 6.465 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  0 67.056 21.330 13.499 8.151 110.036 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.942 0 0 0 0 1.942 

Λοιπές απαιτήσεις 100 103 7 608 0 818 

Σύνολο 6.429 70.957 33.459 14.420 8.151 133.417 

 

 

 

Ανάλυση απαιτήσεων σύµφωνα µε την αναµενόµενη ηµεροµηνία ρευστοποίησης 

              

31η ∆εκεµβρίου 2011 
 0-1 

µήνας 
 1-3 

µήνες 
 3-12 
µήνες 

> του 
έτους 

Μη 
δηλωθείσα 

λήξη 
Σύνολο 

Απαιτήσεις από πρωτασφαλίσεις 3.268 3.752 62 137 0 7.219 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 0 0 635 0 0 635 

Απαιτήσεις από αντασφαλιζόµενους 0 0 1.211 0 0 1.211 

Πράκτορες και ασφαλειοµεσίτες 64 0 232 0 0 296 

Προµήθειες παραγωγής εποµένων χρήσεων 0 0 2.378 0 0 2.378 

Αντασφ/τες-Απαιτήσεις από Αποθ. Μη ∆εδουλ.Ασφ/τρων 0 0 980 0 0 980 

Αντασφ/τες-Απαιτήσεις από Αποθ. Εκκρεµών Ζηµιών 0 0 3.277 0 0 3.277 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  0 71.096 338 7.071 4.239 82.744 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 17.026 0 0 0 0 17.026 

Λοιπές απαιτήσεις 0 0 0 723 0 723 

Σύνολο 20.358 74.847 9.112 7.931 4.239 116.487 

 
 
 
 
 

Ανάλυση υποχρεώσεων  σύµφωνα µε την ηµεροµηνία λήξης 

 

 

31η ∆εκεµβρίου 2012 
 0-1 

µήνες 
 1-3 

µήνες 
 3-12 
µήνες 

> του 
έτους 

Μη 
δηλωθείσα 

λήξη 
Σύνολο 

Υποχρεώσεις σε αντασφαλιστές 0 0 2.735 0 0 2.735 

Υποχρεώσεις σε αντασφαλιζόµενους 0 0 128 0 0 128 

Πράκτορες και ασφαλειοµεσίτες 394 1.066 339 0 554 2.354 

Λοιποί Φόροι-Τέλη                         0 1.912 0 0 0 1.912 

Φόρος εισοδήµατος 0 0 1.682 0 0 1.682 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 0 529 0 0 0 529 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 0 405 0 0 0 405 

Ασφαλιστικές προβλέψεις 0 0 29.257 0 46.665 75.922 

Υποχρεώσεις στο προσωπικό 0 0 0 0 315 315 

Λοιπές υποχρεώσεις 0 0 0 1.166 0 1.166 

Σύνολο 394 3.913 34.141 1.166 47.535 87.149 
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Ανάλυση υποχρεώσεων  σύµφωνα µε την ηµεροµηνία λήξης 

              

31η ∆εκεµβρίου 2011 
 0-1 

µήνες 
 1-3 

µήνες 
 3-12 
µήνες 

> του 
έτους 

Μη 
δηλωθείσα 

λήξη 
Σύνολο 

Υποχρεώσεις σε αντασφαλιστές 0 0 2.320 0 0 2.320 

Υποχρεώσεις σε αντασφαλιζόµενους 0 0 336 0 0 336 

Πράκτορες και ασφαλειοµεσίτες 441 1.615 0 0 211 2.267 

Λοιποί Φόροι-Τέλη                         0 1.317 0 0 0 1.317 

Φόρος εισοδήµατος 0 0 35 0 0 35 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 0 451 0 0 0 451 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 0 576 0 0 0 576 

Ασφαλιστικές προβλέψεις 0 0 25.737 0 39.738 65.475 

Υποχρεώσεις στο προσωπικό 0 0 0 0 518 518 

Λοιπές υποχρεώσεις 0 0 0 780 0 780 

Σύνολο 441 3.960 28.428 780 40.467 74.076 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 : ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

                 

    

Βελτιώσεις 
σε ακίνητα 

τρίτων   

Μεταφορικά 
µέσα 

  Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός    

Σύνολο 
Ενσώµατων 

Παγίων 

Αξία κτήσεως:                 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012   182   27   890   1.100 

Αγορές   0   0   18   18 

Πωλήσεις και διαγραφές   0   (24)   0   (24) 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012   182   3   908   1.094 

                  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις:                 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012   (67)   (27)   (615)   (708) 

Πωλήσεις και διαγραφές   0   24   0   24 

Αποσβέσεις χρήσεως   (17)   (1)   (76)   (94) 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012   (84)   (3)   (691)   (778) 

                  

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2012   98   0   217   316 

    

Βελτιώσεις 
σε ακίνητα 

τρίτων   

Μεταφορικά 
µέσα 

  Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός    

Σύνολο 
Ενσώµατων 

Παγίων 

Αξία κτήσεως:                 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011   179   42   1.244   1.465 

Αγορές   45   0   122   167 

Πωλήσεις και διαγραφές   (42)   (15)   (476)   (532) 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011   182   27   890   1.100 

                  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις:                 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011   (84)   (41)   (1.022)   (1.147) 

Πωλήσεις και διαγραφές   42   15   474   531 

Αποσβέσεις χρήσεως   (24)   (1)   (67)   (92) 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011   (67)   (27)   (615)   (708) 

                  

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011   116   1   276   392 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6 : ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

    

Επενδύσεις σε 
Γήπεδα - 

Οικόπεδα 
  

Επενδύσεις σε 
Κτίρια 

  Σύνολο 
Επενδυτικών 

Παγίων 

Αξία κτήσεως:             

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012   590   919   1.509 

Αποµείωση   (121)   (177)   (298) 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012   469   742   1.211 

              

Συσσωρευµένες αποσβέσεις:             

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012   0   (105)   (105) 

Αποσβέσεις χρήσεως   0   (24)   (24) 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012   0   (129)   (129) 

              

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2012   469   613   1.082 

 

  
 
   

Επενδύσεις σε 
Γήπεδα - 

Οικόπεδα 
  

Επενδύσεις σε 
Κτίρια 

  Σύνολο 
Επενδυτικών 

Παγίων 

Αξία κτήσεως:             

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011   789   1.407   2.196 

Αποµείωση   (199)   (488)   (687) 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011   590   919   1.509 

              

Συσσωρευµένες αποσβέσεις:             

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011   0   (70)   (70) 

Αποσβέσεις χρήσεως   0   (35)   (35) 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011   0   (105)   (105) 

              

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011   590   814   1.404 

 

 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται στην αξία που εµφανίζονται στον Ισολογισµό στο κόστος κτήσεως µετά την 

αφαίρεση συσσωρευµένων αποσβέσεων και συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης.  Πραγµατοποιήθηκε εκτίµηση της 

εύλογης αξίας την 31.12.2012 από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιµητή και οι ζηµιές αποµείωσης ύψους € 298 χιλ. 

παρουσιάστηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης για περίοδο 40-50 ετών.  Η εύλογη αξία των 

επενδύσεων σε ακίνητα την 31 ∆εκεµβρίου 2012 είναι € 1.082 χιλιάδες (την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ήταν € 1.316 

χιλιάδες). Οι εύλογες αξίες των ακινήτων αντιπροσωπεύουν την τιµή αγοράς η οποία έχει υπολογισθεί από 

επαγγελµατίες εκτιµητές ακινήτων. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7 : ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
 
 

  Λογισµικό 

  

Υπεραξία   Σύνολο 
Ενσώµατων 

Παγίων 

Αξία κτήσεως:             

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012   895   22.056   22.951 

Αγορές / Προσθήκες   248   0   248 

Πωλήσεις και διαγραφές   0   0   0 

Αποµείωση   0   0   0 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012   1.143   22.056   23.199 
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Συσσωρευµένες αποσβέσεις:             

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012   (555)   0   (555) 

Πωλήσεις και διαγραφές   0   0   0 

Αποσβέσεις χρήσεως   (85)   0   (85) 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012   (640)   0   (640) 

              

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2012   504   22.056   22.560 
 
 

 
    

 
 

  

  Λογισµικό 

  

Υπεραξία   Σύνολο 
Ενσώµατων 

Παγίων 

Αξία κτήσεως:             

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011   659   22.056   22.715 

Αγορές / Προσθήκες   237   0   237 

Πωλήσεις και διαγραφές   0   0   0 

Αποµείωση   0   0   0 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011   895   22.056   22.951 
  
 

            

 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις: 

            

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011   (486)   0   (486) 

Πωλήσεις και διαγραφές   0   0   0 

Αποσβέσεις χρήσεως   (69)   0   (69) 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011   (555)   0   (555) 

              

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011   341   22.056   22.397 

 

 

 

Η εύλογη αξία των άυλων παγίων πλησιάζει κατά πολύ την αναπόσβεστη αξία. 

H υπεραξία ελέγχεται σε ετήσια βάση για τυχόν αποµείωση και αποτιµάται στην αξία κόστους µείον συσσωρευµένη 

αποµείωση. Η αποµείωση της υπεραξίας δεν αντιλογίζεται. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 

 

    31/12/2012   31/12/2011 

Λογιστική Αξία (εκατ. €)   3.671   3.671 

Ποσοστό Συµµετοχής   85,94%   85,94% 

Θυγατρική 
SC  EUROLIFE ERB ASIGURARI 

GENERALE S.A. 
SC  EUROLIFE ERB ASIGURARI 

GENERALE S.A. 

Χώρα Εγκατάστασης   Ρουµανία   Ρουµανία 

Τοµέας ∆ραστηριότητας   Γενικές Ασφαλίσεις   Γενικές Ασφαλίσεις 
 

 

Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής: 

 

 

Αξία κτήσεως:   2012   2011 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου    3.671   3.671 

Αύξηση ποσοστού συµµετοχής   0   0 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου    3.671   3.671 
 

 

Η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όπως αυτό ορίζεται από το IAS 27 παρ.10.α καθώς 

είναι θυγατρική της Eurobank Ergasias Α.Ε. ( µε ποσοστό συµµετοχής  100% ) , η οποία είναι εισηγµένη στο 
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Χρηµατιστήριο Αθηνών και συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις βάσει ∆ΠΧΑ οι οποίες αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του διαδικτύου www.eurobank.gr. 

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

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9 : ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

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. 

 

Το υπόλοιπο καθώς και η κίνηση για τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την χρήση έχουν 

ως εξής : 

 

31/12/2012 

Υπόλοιπο 
έναρξης 

01/01/2012 

Επιβάρυνση 
στην 

Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων 

Μεταβολή 
στην 

Καθαρή 
Θέση 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

31/12/2012 

          

1. Αποτίµηση Επενδύσεων         
 - Μεταβολές στην εύλογη αξία 
Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ∆ιαθεσίµων προς 
Πώληση 1.116 0 (896) 220 
 - Μεταβολές στην εύλογη αξία 
Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ∆ιαθεσίµων προς 
Πώληση λόγω αποµείωσης 0 27 0 27 
 - Μεταβολές στην εύλογη αξία Αξιόγραφων για 
εµπορικούς σκοπούς 0 8 0 8 

2. Μη εκπιπτόµενα έξοδα         

 - Προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές παροχές 
µετά την έξοδο από την υπηρεσία 82 (21) 0 61 

 - Προβλέψεις για µη ληφθείσες άδεις προσωπικού 22 (19) 0 2 
 - Προβλέψεις για λοιπές επισφαλείς & επίδικες 
απαιτήσεις 408 154 0 562 

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους 1.628 149 (896) 881 

          
Αναπροσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων 
στοιχείων (199) 73 0 (126) 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους (199) 73 0 (126) 

          
Σύνολο απαιτήσεων/υποχρεώσεων από 
αναβαλλόµενους φόρους 1.429 222 (896) 755 

 

 

 

31/12/2011 

Υπόλοιπο 
έναρξης 

01/01/2011 

Επιβάρυνση 
στην 

Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων 

Μεταβολή 
στην 

Καθαρή 
Θέση 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

31/12/2011 

          

1. Αποτίµηση Επενδύσεων         
 - Μεταβολές στην εύλογη αξία 
Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ∆ιαθεσίµων προς 
Πώληση 203 0 913 1.116 
 - Μεταβολές στην εύλογη αξία 
Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων κατατασσόµενων 
ως ∆άνεια και Απαιτήσεις 1.719 0 (1.719) 0 

 - Μεταβολές στην εύλογη αξία Παράγωγων 
Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων  40 0 (40) 0 
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2. Μη εκπιπτόµενα έξοδα         

 - Προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές παροχές 
µετά την έξοδο από την υπηρεσία 79 4 0 82 

 - Προβλέψεις για µη ληφθείσες άδεις προσωπικού 14 8 0 22 
 - Προβλέψεις για λοιπές επισφαλείς & επίδικες 
απαιτήσεις 249 159 0 408 

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους 2.304 170 (847) 1.628 

          
Αναπροσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων 
στοιχείων (4) (195) 0 (199) 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους (4) (195) 0 (199) 

          
Σύνολο απαιτήσεων/υποχρεώσεων από 
αναβαλλόµενους φόρους 2.300 (25) (847) 1.429 

 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10 : ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

 
 
 31/12/2012  31/12/2011 

Τίτλοι εκδόσεως ∆ηµοσίου :    

Κυβερνητικοί εξωτερικού 20.991   0  

    

Τίτλοι εκδόσεως λοιπών οργανισµών:    

Λοιποί 1.740   0  

Σύνολο  22.731   0  

    

Εισηγµένοι τίτλοι 22.731   0  

Σύνολο  22.731   0  

    

Οµόλογα 22.731   0  

Σύνολο  22.731   0  

πλέον     

∆εδουλευµένοι τόκοι 1  0 

Σύνολο  22.732  0 

 
Η κίνηση των χρεογράφων έχει ως κάτωθι: 

 2012  2011 

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 0  2.806 

Αγορές 63.739  0 

Πωλήσεις / Ρευστοποιήσεις (40.987)  (2.805) 

Αποσβέσεις οµολόγων 20  (1) 

Αποτιµήσεις χρεωστικών τίτλων (41)  1 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 22.731  0 

 

 
 
 
 



Eurolife ERB A.Ε.Γ.Α.                                                                                                                                                   Οικονομικές καταστάσεις  2012                                                                                                                        

  Σελίδα 45  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 11 :  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 
 
 
 2012  2011 

Τίτλοι εκδόσεως ∆ηµοσίου :    

Κυβερνητικοί εσωτερικού 67.050  71.096 

Κυβερνητικοί εξωτερικού 11.759  7.071 

    

Τίτλοι εκδόσεως λοιπών οργανισµών:    

Τράπεζες 226  1.747 

Λοιποί 7.925  2.492 

Σύνολο 86.961  82.405 

    

Εισηγµένοι τίτλοι 86.756  82.200 

Μη εισηγµένοι τίτλοι 205  205 

Σύνολο 86.961  82.405 

    

Οµόλογα 11.924  7.370 

Έντοκα Γραµµάτια 67.050  71.096 

Μετοχές 2.274  2.687 

Μερίδια Α/Κ 5.713  1.253 

Σύνολο 86.961  82.405 

πλέον     

∆εδουλευµένοι τόκοι 343  339 

Σύνολο  87.304  82.744 

 
Η κίνηση των χρεογράφων έχει ως κάτωθι: 
 

 2012  2011 

Υπόλοιπο 1
η
 Ιανουαρίου 82.405  16.840 

Αγορές 656.613  991.133 

Πωλήσεις / Ρευστοποιήσεις (660.194)  (920.788) 

Αποσβέσεις ομολόγων 3.104  1.162 

Αποτιμήσεις χρεωστικών τίτλων 4.481  (4.564) 

Αποτιμήσεις συμμετοχικών τίτλων 708  2.095 

Απομειώσεις χρεωστικών τίτλων (impairment) (135)  0 

Απομειώσεις συμμετοχικών τίτλων (impairment) (20)  (3.475) 

Υπόλοιπο την 31
η
 Δεκεμβρίου 86.961  82.405 

 

 

Με βάση τη µεθοδολογία που αναφέρεται στη Σηµείωση 2.6.2 των εν λόγω Οικονοµικών Καταστάσεων 

πραγµατοποιήθηκε αποµείωση ύψους 155 χιλ. και 3,47 εκ. για το λογιστικό έτος 2012 και 2011 αντίστοιχα .  

 

Εάν όλες οι αποµειώσεις στις εύλογες αξίες των συµµετοχικών και χρεωστικών  τίτλων του χαρτοφυλακίου είχαν 

θεωρηθεί σηµαντικές ή παρατεταµένες, τα αποτελέσµατα της Εταιρείας θα είχαν επιβαρυνθεί  επιπλέον κατά το ποσό 

των € 2,19 εκ. περίπου, τα οποία θα µεταφέρονταν από το αντίστοιχο αποθεµατικό στα αποτελέσµατα της  χρήσης.  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12 :  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΩΣ ∆ΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Κατά την τρέχουσα χρήση δεν έγιναν συναλλαγές της εταιρίας στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο.   
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Η κίνηση των χρεογράφων για την προηγούµενη χρήση έχει ως κάτωθι: 

 2012  2011 

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 0  61.376 

Πωλήσεις / Ρευστοποιήσεις 0  (69.626) 

Αποσβέσεις οµολόγων 0  (347) 

Αποσβέσεις αποθεµατικού υποτίµησης 0  8.597 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου  0  0 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 13 :  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

  
   31/12/2012   31/12/2011 

Χρεώστες ασφαλίστρων         

Χρεώστες ασφαλίστρων έως 30 ηµέρες   4.027   1.832 

Χρεώστες ασφαλίστρων µεταξύ 30 έως 90 ηµερών 3.436   2.924 

Χρεώστες ασφαλίστρων πέραν των 90 ηµερών 5.060   5.768 

Προβλέψεις επισφαλών χρεωστών   (3.917)   (3.169) 

(Μείον προκαταβολές ασφαλίστρων)   (135)   (135) 

Σύνολο   8.470   7.219 

 

Η κίνηση των προβλέψεων έχει ως κάτωθι : 
 

 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου    (3.169)   (2.124) 

Στροφή αχρησιµοποίητων προβλέψεων προηγούµενης  χρήσης 3.169   2.124 

Σχηµατισµός προβλέψεων τρέχουσας χρήσης   (3.917)   (3.169) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου    (3.917)   (3.169) 

 

 

 

Οι λογιστικές αξίες των απαιτήσεων από ασφάλιστρα αλλά και των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζουν κατά πολύ τις 

εύλογες αξίες τους.  

∆εν υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου ως προς τις απαιτήσεις από ασφάλιστρα, καθώς οι 

απαιτήσεις   ασφαλίστρων από τη µητρική και τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν ποσοστό µικρότερο του  

1%  (2011: 1%) των συνολικών απαιτήσεων. Η διοίκηση δεν  αναµένει ζηµιές από αδυναµία εξόφλησης οφειλών της 

µητρικής και των συνδεδεµένων επιχειρήσεων.  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 14 :  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
    31/12/2012   31/12/2011 

Απαιτήσεις από διευκολύνσεις σε πράκτορες και 
ασφαλειοµεσίτες   112   296 

Απαιτήσεις από αντασφαλιζόµενους   1.334   1.211 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές   798   635 

Λοιπές απαιτήσεις   564   569 

Προµήθειες παραγωγής εποµένων χρήσεων   2.628   2.378 

Λοιπά έξοδα εποµένων χρήσεων   254   154 

Σύνολο   5.690   5.242 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 15 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Οι απαιτήσεις από αντασφαλιστικές συµβάσεις αφορούν στη συµµετοχή των αντασφαλιστών στα αποθέµατα µη 

δεδουλευµένων ασφαλίστρων και εκκρεµών ζηµιών. 

 

    31/12/2012   31/12/2011 

          

Απαιτήσεις Αποθέµατος Μη ∆εδουλευµένων Ασφαλίστρων 814   980 

Απαιτήσεις Εκκρεµών Ζηµιών   6.465   3.277 

Σύνολο   7.278   4.257 

 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος ως προς τις απαιτήσεις από αντασφαλιστικές συµβάσεις είναι περιορισµένος  λόγω της µεγάλης 

διασποράς, αλλά και της αξιόπιστης πιστοληπτικής ικανότητας των αντασφαλιστών (Σηµείωση 4.3). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 16 :  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

 
    31/12/2012   31/12/2011 

Ταµείο   4   7 

Τράπεζες - Καταθέσεις όψεως   734   816 

Τράπεζες - Καταθέσεις προθεσµίας   1.200   16.200 

Καταθέσεις ∆εσµευµένες για παράγωγα   3   3 

Σύνολο   1.942   17.026 

 

 

Οι προθεσµιακές καταθέσεις δεν ξεπερνούν σε διάρκεια τις 30 ηµέρες. Το µεσοσταθµικό αποτελεσµατικό επιτόκιο των 

προθεσµιακών καταθέσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης, ήταν 2,82%. 

Υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση  πιστωτικού κινδύνου ως προς τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας, τα οποία έχουν  

κατατεθεί σε λογαριασµούς της µητρικής εταιρείας.  

Η αύξηση στα Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα της προηγούµενης χρήσης του 2011 οφείλεται στην επικείµενη 

µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας µε καταβολή µετρητών στους µετόχους (Σηµείωση 17 Μετοχικό 

Κεφάλαιο και ∆ιαφορά έκδοσης Μετοχών υπέρ το Άρτιο). 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 17 :  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ 
ΑΡΤΙΟ 

 
Ο συνολικός αριθµός εγκεκριµένων κοινών ονοµαστικών µετοχών είναι 49.800 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 "Eurobank Ergasias 

Α.Ε.". Η Εταιρεία δεν έχει πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών. 

 

 

 
    2012   2011 

Αριθµός Κοινών Μετοχών   49.800   49.800 

Καταβεβληµένο   1.462   1.462 

Μετοχικό Κεφάλαιο   1.462   1.462 

  
 
 
         
 
Η κίνηση έχει ως κάτωθι:         
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Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου   1.462   1.462 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε συµψηφισµό 
µετοχών υπέρ το άρτιο   24.892   0 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου µε επιστροφή 
µετοχών στους µετόχους   (24.892)   0 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου   1.462   1.462 

 

 

Υπέρ το Άρτιο   0   24.892 

  
         

Η κίνηση έχει ως κάτωθι:         

          

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου   24.892   24.892 

∆ιαφορά έκδοσης µετοχών υπέρ το 'Άρτιο   (24.892)   0 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου   0   24.892 

 

 

Με την από 17η  Φεβρουαρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

i) αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ 

και πενήντα λεπτών (24.892.028,50€), µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ 

το άρτιον και έκδοση 848.110  νέων κοινών, ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε µία, και ii) 

εν συνεχεία µειώθηκε κατά ποσό είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ 

και πενήντα λεπτών (24.892.028,50€), µε ακύρωση 848.110 µετοχών, ονοµαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε µία, µε 

σκοπό την επιστροφή του ποσού της µείωσης µε καταβολή µετρητών στους µετόχους της Εταιρείας. Κατόπιν των 

ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εξακολουθεί να ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες εξήντα µία 

χιλιάδες εξακόσια τριάντα (1.461.630) ευρώ, διαιρούµενο σε σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (49.800) κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε µία. 

 

Η µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας έχει εγκριθεί µε την Κ3-946/12.12.2012 απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε την σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης 

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 18 : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

31/12/2012   
Τακτικό 
Αποθ/κό 

Έκτακτα               
Αποθ/κά 

Αποθ/κά 
ειδικών      

διατάξεων   
νόµων 

Λοιπά          
Αποθεµατικά 

Σύνολο 
Αποθεµατικών 

              

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 5.847 20.752 8.522 (4.493) 30.628 

Έξοδα κεφαλαιοποιήσεων     (274)   (274) 

∆ιαφορά αποθεµατικών από κέρδη 
προηγούµενης χρήσης και διανοµής 
µερίσµατος 

    (18)   (18) 

Μεταβολή αποθεµατικών από αδιανέµητα 
κέρδη 

  13.271 1.451   14.722 

Αποτίµηση Χαρτοφυλάκιο ∆ΠΠ       5.189 5.189 

Αναβαλλόµενος φόρος       (896) (896) 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2012 5.847 34.023 9.681 (200) 49.350 
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31/12/2011   
Τακτικό 
Αποθ/κό 

Έκτακτα               
Αποθ/κά 

Αποθ/κά 
ειδικών                    

διατάξεων   
νόµων 

Λοιπά          
Αποθεµατικά 

Σύνολο 
Αποθεµατικών 

              

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2011 5.847 6.810 7.547 (9.975) 10.228 

Έξοδα κεφαλαιοποιήσεων     (10)   (10) 

∆ιαφορά αποθεµατικών από κέρδη 
προηγούµενης χρήσης και διανοµής 
µερίσµατος 

    (39)   (39) 

Μεταβολή αποθεµατικών από αδιανέµητα 
κέρδη   13.942 1.024   14.967 

Αποτίµηση Χαρτοφυλάκιο ∆ΠΠ       6.329 6.329 

Αναβαλλόµενος φόρος       (847) (847) 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2011 5.847 20.752 8.522 (4.493) 30.628 

 

 

 

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. 

Κατά τα έτη 2011 και 2012 δεν σχηµατίστηκε επιπλέον τακτικό αποθεµατικό, αφού ήδη έχει σχηµατιστεί το ανώτερο 

τακτικό αποθεµατικό που προβλέπεται από τον Ν 400/1970. 

 

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. 

 

Τα λοιπά αποθεµατικά είναι αποθεµατικά αποτίµησης των χρεογράφων, στα οποίο περιλαµβάνεται και ο αντίστοιχος 

αναβαλλόµενος φόρος. 

 

Τα έκτακτα αποθεµατικά έχουν σχηµατισθεί από κέρδη προηγουµένων χρήσεων βάσει απόφασης Γενικής Συνέλευσης 

της Εταιρείας. Τα αποθεµατικά αυτά, µπορούν να διανεµηθούν στους µετόχους της Εταιρείας χωρίς πρόσθετη 

φορολόγηση µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.         

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 19 :  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

α) Ζηµιές και έξοδα ζηµιών 

  2012   2011 

  
Ιδία                              

Κράτηση 
Αναλογία 

Αντασφαλιστών Σύνολο   
Ιδία                         

Κράτηση 
Αναλογία 

Αντασφαλιστών Σύνολο 

Χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου               

Αναγγελθείσες ζηµιές 31.263 3.277 34.540   31.707 3.451 35.158 

Μη δηλωθείσες 5.198 0  5.198   3.738 0 3.738 

Σύνολο αρχής χρήσης 36.461 3.277 39.738   35.445 3.451 38.896 

Πληρωµές για ζηµιές προηγουµένων 
χρήσεων 4.315 107 4.422   6.690 460 7.150 

                

Αύξηση προβλέψεων:               

- Από ζηµιές κλειόµενης χρήσης 9.944 4.383 14.327   8.901 38 8.939 

- Από ζηµιές προηγουµένων χρήσεων (7.122) (1.088) (8.210)   (6.393) 248 (6.145) 

Σύνολο τέλους χρήσης 34.968 6.465 41.433   31.263 3.277 34.540 

                

Αναγγελθείσες ζηµιές 34.968 6.465 41.433   31.263 3.277 34.540 

Μη δηλωθείσες 5.232 0 5.232   5.198 0  5.198 

Σύνολο τέλους χρήσης 40.200 6.465 46.665   36.461 3.277 39.738 
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Στον παραπάνω πίνακα περιλαµβάνονται προβλέψεις αποθεµάτων εκκρεµών αποζηµιώσεων από αναλήψεις, € 6.187 

χιλ. για την χρήση 2012 και € 9.791 χιλ. για την χρήση 2011. 

 

 

β) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα και λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 
 

 2012   2011 

Χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 
Ιδία                      

Κράτηση 
Αναλογία 

Αντασφ/τών Σύνολο   
Ιδία                   

Κράτηση 
Αναλογία 

Αντασφ/τών Σύνολο 

                

Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα 
ασφάλιστρα               

Στην αρχή της χρήσης 24.757 980 25.737   26.554 853 27.407 

Αύξηση στη χρήση  3.687 0 3.687   648 127 775 

Μείωση στη χρήση  0 (166) (166)   (2.445)   (2.445) 

Στο τέλος της χρήσης 28.444 814 29.257   24.757 980 25.737 

                

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 
(Κίνδυνοι σε Ισχύ)               

Στην αρχή της χρήσης 0 0 0   0 0 0 

Αύξηση στη χρήση  0 0 0   0 0 0 

Στο τέλος της χρήσης 0 0 0   0 0 0 

 

 

 

Ασφαλιστικές Προβλέψεις     31/12/2012   31/12/2011 

Προβλ. για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα-ιδία κράτηση   27.805   24.109 

Προβλ. για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα-αναλογία αντασφαλιστών 814   980 

Προβλ. για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα-αναλήψεων   638   648 

Προβλ. για εκκρεµείς αποζηµιώσεις-αναλογία εταιρίας   34.013   26.670 

Προβλ. για εκκρεµείς αποζηµιώσεις-αναλογία αντασφαλιστών   6.465   3.277 

Προβλ. για εκκρεµείς αποζηµιώσεις-αναλήψεων     6.187   9.791 

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων     75.922   65.475 

 

 

Σχετικά  µε τα  ποσά  που αναφέρονται στην ιδία κράτηση: 

Η µεταβολή των εκκρεµών αποζηµιώσεων της ιδίας κράτησης  στη κατάσταση αποτελεσµάτων εµφανίζεται στις 

«Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις» σηµείωση 29. 

Η µεταβολή των προβλέψεων για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα στη κατάσταση αποτελεσµάτων εµφανίζεται στα 

«∆εδουλευµένα ασφάλιστρα» σηµείωση 22. 

 

 

Πίνακας εξέλιξης ζηµιών 

Η εξέλιξη των ασφαλιστικών προβλέψεων παρέχει µία ένδειξη για την ικανότητα της Εταιρείας να εκτιµά το τελικό 

κόστος των ζηµιών. Το πάνω µέρος του πίνακα παρουσιάζει  το πώς µεταβάλλεται η εκτίµηση της Εταιρείας  για το 

τελικό κόστος των εκκρεµών ζηµιών στα επόµενα έτη. Το κάτω µέρος του πίνακα παρουσιάζει τη συµφωνία των 

συσσωρευµένων ζηµιών µε το ποσό που εµφανίζεται στον Ισολογισµό. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 20 :  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 
      31/12/2012   31/12/2011 

            

Αντασφαλιστές - λογ. τρεχούµενοι     2.735   2.320 

Αντασφαλιζόµενοι - λογ. τρεχούµενοι     128   336 

Πράκτορες και ασφαλειοµεσίτες     2.354   2.267 

Φόροι-Τέλη                             1.912   1.317 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί     529   451 

Πιστωτές ∆ιάφοροι     405   576 

Λοιπές υποχρεώσεις     1.166   780 

      9.229   8.048 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 21 :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών-παροχών   31/12/2012   31/12/2011 
            

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου     518   461 

Κόστος για την χρήση     (164)   60 

Καταβληθείσες παροχές     (38)   (3) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου     315   518 

 

 

 

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση αποχώρησης προσωπικού υπολογίζεται όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2.9.  Η 

πρόβλεψη  υπολογίζεται : 
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      2012   2011 

Προεξοφλητικό Επιτόκιο     4,85%   5,50% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών     -1% έως 2%   2,00% 

Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή (έτη)   15,48   15,23 

Πληθωρισµός     2,00%   2,00% 
 

 

Στις παραπάνω προβλέψεις περιλαµβάνονται προβλέψεις για αποζηµίωση µη χορηγηθείσας αδείας ποσού : € 11.750,00    

(2011 :  € 107.536,18) 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 22 : ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟ∆Α 

  
 
   31/12/2012   31/12/2011 

∆εδουλευµένα ασφάλιστρα γενικών κλάδων        
          

Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα & δικαιώµατα από πρωτασφαλίσεις   48.523   45.182 

Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (966)   (137) 

∆εδουλευµένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις   47.558   45.045 

∆εδουλευµένα ασφάλιστρα από αναλήψεις   2.905   3.710 

Σύνολο δεδουλευµένων ασφαλίστρων γενικών κλάδων  50.462   48.755 

Μείον αντασφάλιστρα  γενικών κλάδων   (11.986)   (11.721) 

Καθαρά ασφάλιστρα γενικών κλάδων   38.477   37.034 

          
∆εδουλευµένα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης 
αυτοκινήτων        
          

Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα & δικαιώµατα από πρωτασφαλίσεις   18.161   9.189 

Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (2.721)   2.647 

∆εδουλευµένα ασφάλιστρα    15.440   11.836 

∆εδουλευµένα ασφάλιστρα από αναλήψεις   801   659 

Σύνολο δεδουλευµένων ασφαλίστρων κλάδου αστικής 
ευθύνης αυτοκ/των   16.241   12.496 

Μείον αντασφάλιστρα  αστικής ευθύνης αυτοκινήτων   (451)   (342) 

Καθαρά ασφάλιστρα αστικής ευθύνης αυτοκινήτων   15.790   12.153 

          

Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα & δικαιώµατα από πρωτασφαλίσεις   66.685   54.371 

Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (3.687)   2.511 

∆εδουλευµένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις   62.998   56.881 
          

∆εδουλευµένα ασφάλιστρα από αναλήψεις   3.706   4.369 
          

Σύνολο δεδουλευµένων ασφαλίστρων    66.703   61.250 

          

Μείον αντασφάλιστρα     (12.436)   (12.063) 
          

Καθαρά ασφάλιστρα   54.267   49.187 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 23 : ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟ∆Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

    31/12/2012   31/12/2011 

Προµήθειες από αντασφ/κές συµβάσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων 33   11 

Προµήθειες από αντασφ/κές συµβάσεις Γενικών Κλάδων   1.470   1.307 

Σύνολο   1.503   1.318 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 24 : ΕΣΟ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

    31/12/2012   31/12/2011 

Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο & Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα         

Τόκοι χρεογράφων   21   0 

Τόκοι καταθέσεων & χρηµατικών διαθεσίµων   1.436   527 

Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα καταθέσεων & χρηµατικών διαθεσίµων (198)   (665) 

    1.259   (138) 

Χαρτοφυλάκιο ∆ιαθεσίµων προς Πώληση         

Μερίσµατα µετοχών   213   117 

Τόκοι χρεογράφων   3.716   4.049 

Τόκοι παραγώγων   0   107 

    3.929   4.273 

          

Σύνολο Εσόδων Επενδύσεων   5.188   4.136 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 25 :  ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ/ΛΗΞΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 
    31/12/2012   31/12/2011 

Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο          

Κέρδη/(Ζηµιές) από πώληση µετοχών   3.088   (13) 

(Ζηµιές)/Κέρδη από πώληση/λήξη Οµολόγων   (22)   (1) 

    3.066   (14) 

Χαρτοφυλάκιο ∆ιαθεσίµων προς Πώληση         

(Ζηµιές)/Κέρδη από πώληση µετοχών   (2.935)   0 

Κέρδη/(Ζηµιές) από πώληση Αµοιβαίων Κεφαλαίων   5   2 

Κέρδη/(Ζηµιές) από πώληση/λήξη Οµολόγων   154   591 

    (2.777)   593 

Χαρτοφυλάκιο ∆ανείων και απαιτήσεων         

(Ζηµιές)/Κέρδη από πώληση/λήξη Οµολόγων   0   (4.047) 

    0   (4.047) 

          

Σύνολο Εσόδων Επενδύσεων   289   (3.467) 

 

 

 

Οι ζηµίες του Χαρτοφυλακίου ∆ανείων και Απαιτήσεων της προηγούµενης χρήσης προέρχονται από πώληση Ο.Ε.∆. στα 

πλαίσια αναδιάρθρωσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 26 : (ΖΗΜΙΕΣ)/ΚΕΡ∆Η  ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 
    31/12/2012   31/12/2011 

Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο         

Κέρδη/(Ζηµιές) από αποτίµηση µετοχών   0   0 

(Ζηµιές)/Κέρδη από αποτίµηση οµολόγων   (41)   0 

          

Χαρτοφυλάκιο ∆ιαθεσίµων προς Πώληση         

Προβλέψεις Αποµείωσης Μετοχών   (20)   (3.475) 

Προβλέψεις Αποµείωσης Οµολόγων   (135)   0 

Προβλέψεις Αποµείωσης Γηπέδων-Κτιρίων   (298)   (687) 
          

(Ζηµιές)/Κέρδη αποτίµησης   (494)   (4.162) 

 

 

 

Η Εταιρεία για το 2012 αναγνώρισε ζηµιές αποµείωσης ποσού € 155 χιλ. για οµόλογα εξωτερικού και µετοχές των 

οποίων η µείωση στην εύλογη αξία κάτω από το κόστος κτήσης τους θεωρείται σηµαντική ή παρατεταµένη. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 27 :  (ΖΗΜΙΕΣ) / ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

  
   31/12/2012   31/12/2011 

(Ζηµιές)/Κέρδη από πώληση παραγώγων   0   (394) 
          

(Ζηµιές)/Κέρδη από παράγωγα   0   (394) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 28 : ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α / ΕΞΟ∆Α 

  
   31/12/2012   31/12/2011 

Έσοδα ενοικίων ακινήτων   5   5 

Έσοδα εφάπαξ καταβολής φόρου εισοδήµατος    58   0 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   45   17 

Έκτακτα κέρδη   3   3.919 

Λοιπά έσοδα   58   44 
          

Σύνολο   170   3.986 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 29 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 

 
    31/12/2012   31/12/2011 

Μεταβολή αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών Αστικής Ευθύνης 
Αυτοκινήτων   (4.043)   (1.990) 

Μεταβολή αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών Λοιπών Κλάδων   (2.884)   1.147 

    (6.927)   (842) 

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις  Αστ. Ευθύνης Αυτοκινήτων   (4.768)   (5.191) 

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις Λοιπών Κλάδων    (5.653)   (8.481) 

    (10.422)   (13.672) 
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Συµµετοχή αντασφαλιστών σε πληρωθείσες αποζηµιώσεις 
Αστ. Ευθύνης Αυτοκινήτων   16   15 

Συµµετοχή αντασφαλιστών σε µεταβολή αποθέµατος 
εκκρεµών ζηµιών Αστ. Ευθύνης Αυτοκινήτων   (14)   (15) 

Συµµετοχή αντασφαλιστών σε πληρωθείσες αποζηµιώσεις 
Λοιπών Κλάδων   175   1.477 

Συµµετοχή αντασφαλιστών σε µεταβολή αποθέµατος 
εκκρεµών ζηµιών Λοιπών Κλάδων   3.202   (159) 

    3.378   1.318 

          

Ιδία κράτηση αποζηµιώσεων Αστ. Ευθύνης Αυτοκινήτων   (4.753)   (5.176) 

Ιδία κράτηση αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών Αστ. Ευθύνης 
Αυτοκινήτων   (4.057)   (2.005) 

Ιδία κράτηση αποζηµιώσεων Λοιπών Κλάδων   (5.478)   (7.004) 

Ιδία κράτηση αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών Λοιπών Κλάδων   318   988 
          

Σύνολο ασφαλιστικών αποζηµιώσεων   (13.970)   (13.196) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 30 : ΑΜΕΣΑ ΕΞΟ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  
   31/12/2012   31/12/2011 

Προµήθειες & έξοδα παραγωγής   (8.324)   (8.632) 

Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων επί παραγωγής   (1.734)   (1.265) 

Τόκοι αποθεµάτων αντασφαλιστών   15   3 

Σύνολο   (10.043)   (9.894) 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 31 : ΛΟΙΠΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

    31/12/2012   31/12/2011 

∆απάνες προσωπικού (σηµ.32)   (4.682)   (4.838) 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων   (1.057)   (1.046) 

Φόροι τέλη   (18)   (16) 

∆ιάφορα έξοδα   (607)   (450) 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων   (203)   (196) 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης   (675)   (834) 

Λοιπά έκτακτα έξοδα   (49)   (46) 

Σύνολο   (7.291)   (7.425) 

 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 32 : ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

    31/12/2012   31/12/2011 

Μισθοί και επιδόµατα   (3.669)   (3.665) 

Λοιπές αµοιβές   (48)   (145) 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης   (774)   (750) 

Λοιπές αποζηµιώσεις   (38)   (3) 

Καθορισµένες παροχές και λοιπές δαπάνες   (260)   (258) 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού    107   (18) 

Σύνολο   (4.682)   (4.838) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 33 : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 
  31/12/2012  31/12/2011 

Φόρος εισοδήµατος χρήσης  (5.799)  (4.823) 

Παρακρατούµενος φόρος εξωτερικού  3  (9) 

Περαίωση Ν.3888/2010 χρήσεων 2002-2004    0  (290) 

Αναβαλλόµενη φορολογία (σηµ. 9)  222  (25) 

Λοιποί φόροι  (204)  (220) 

Σύνολο  (5.779)  (5.367) 

 
 

Ο ελληνικός συντελεστής φορολογίας για το 2012 ανέρχεται σε  20% (2011: 20%).  Βάσει του Νόµου 4110/2013, ο 

φορολογικός συντελεστής αυξάνεται σε 26% για τα έσοδα των χρήσεων 2013 και έπειτα. Επιπρόσθετα, τα µερίσµατα 

που θα διανεµηθούν βάσει των Γενικών Συνελεύσεων που θα λάβουν χώρα εντός του 2013 υπόκεινται σε 

παρακράτηση  φόρου 25%, ενώ τα µερίσµατα που θα διανεµηθούν βάσει των Γενικών Συνελεύσεων από την 1η  

Ιανουαρίου 2014 και έπειτα, υπόκεινται σε παρακράτηση  φόρου 10%. 

 

Ο φόρος εισοδήµατος  επί των καθαρών (προ φόρου) κερδών, µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές έχει ως εξής : 

 

 

  31/12/2012  31/12/2011 

Κέρδη προ φόρων  29.618  20.088 

Φόρος µε τον κανονικό συντελεστή φορολογίας   (5.924)  (4.018) 

Περαίωση Ν.3888/2010 χρήσεων 2002-2004    0  (290) 

Αναβαλλόµενη φορολογία (σηµ. 9)  222  (25) 

Λοιποί φόροι  (202)  (229) 

Φορολογική επίδραση:     

∆απανών που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση  (759)  (1.357) 

Εσόδων που δεν φορολογούνται  883  551 

  (5.779)  (5.367) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 34 : ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Η Εταιρεία ελέγχεται πλήρως από τη µητρική της, τράπεζα Eurobank Ergasias A.E, στην οποία ανήκει και το 100% του 

µετοχικού κεφαλαίου. 

Έως την 23 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ήταν µέλος του Οµίλου EFG, ενεργός µητρική εταιρεία 

του οποίου είναι η «European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A.», ενώ απώτατη µητρική εταιρεία είναι η 

«Private Financial Holdings Limited (PFH)», η οποία ανήκει και ελέγχεται έµµεσα από µέλη της οικογένειας Λάτση. Πιο 

συγκεκριµένα, ο Όµιλος EFG κατείχε το 44,70% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της Τράπεζας, µέσω 100% 

θυγατρικών της απώτατης µητρικής εταιρείας, ενώ οι υπόλοιπες κοινές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές κατέχονταν από 

θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές, κανείς εκ των οποίων, σύµφωνα µε όσα η Τράπεζα γνωρίζει, δεν κατείχε ποσοστό 5% 

και άνω. 

Την 23 Ιουλίου 2012, µεταβιβάστηκε το 43,55% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών που κατείχε ο Όµιλος EFG, 

σε δέκα νοµικά πρόσωπα, κάθε ένα από τα οποία απέκτησε το 4,4% περίπου, ενώ ο Όµιλος EFG διατήρησε το 

υπόλοιπο 1,15%. Τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα έχουν επίσηµα δηλώσει ότι είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. Ως 

αποτέλεσµα, από την 23 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα έπαυσε να τελεί υπό τον έλεγχο του Οµίλου EFG και δε θα 

περιλαµβάνεται πλέον στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του. Επιπλέον, η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος 

της Τράπεζας έχουν ήδη τροποποιηθεί, ώστε να µην περιλαµβάνουν πλέον το συνθετικό «EFG». 

 

Συγχώνευση Alpha Bank – Eurobank 
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Την 22 Μαΐου 2012, η ∆εύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank διέκοψε τη 

διαδικασία συγχώνευσης µε την Eurobank και ανακάλεσε τις αποφάσεις της από 15 Νοεµβρίου 2011 Γενικής 

Συνέλευσης της Alpha Bank. 

 

 H ανάλυση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη για τις περιόδους 01.01 – 31.12.2012 και 01.01 – 31.12.2011 έχει 

ως ακολούθως : 

 

ΜΗΤΡΙΚΗ  
          

Μητρική Εταιρία την 31/12/2012 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα  Έξοδα 

Καταθέσεις Όψεως & Προθεσµιακές καταθέσεις 1.608 0 1.312 39 

Ασφαλιστικές εργασίες 403 433 2.527 2.072 

Επενδυτικές εργασίες 0 0 95 198 

Λοιπές συναλλαγές 0 0 0 1 

Σύνολα 2.011 433 3.934 2.311 

          

          

Μητρική Εταιρία την 31/12/2011 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα  Έξοδα 

Καταθέσεις Όψεως & Προθεσµιακές καταθέσεις 16.894 0 300 28 

Ασφαλιστικές εργασίες 349 369 2.600 1.572 

Επενδυτικές εργασίες 0 0 409 1.146 

Λοιπές συναλλαγές 0 0 0 10 

Σύνολα 17.243 369 3.309 2.757 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

          

Συνδεδεµένες εταιρίες  την 31/12/2012 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα  Έξοδα 

Ασφαλιστικές εργασίες 1.782 0 1.603 2.268 

Επενδυτικές εργασίες 1.741 0 175 3 

Λοιπές συναλλαγές 6 38 37 209 

Σύνολα 3.529 38 1.815 2.480 

          

          

Συνδεδεµένες εταιρίες  την 31/12/2011 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα  Έξοδα 

Ασφαλιστικές εργασίες 1.610 332 1.845 2.842 

Επενδυτικές εργασίες 0 0 591 0 

Λοιπές συναλλαγές 7 3 38 192 

Σύνολα 1.617 335 2.474 3.034 

 

 

Την  31.12.2012 τα δάνεια προς µέλη της διοίκησης ανήλθαν σε € 61,8 χιλ. (2011 : 61,8 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)  

κατά τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 ήταν  € 444 χιλ. (2011 : € 362  χιλ). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 35 : ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
∆εν εκκρεµούν αγωγές κατά της Εταιρείας ούτε λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις την 31.12.2012 που 

θα επηρεάσουν την οικονοµική της θέση.  Η Εταιρεία  την 31.12.2012 έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση 

2008.  

Από την χρήση 2011 και µετά η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 82 παρ.5 του Ν.2238/1994. 

 



Eurolife ERB A.Ε.Γ.Α.                                                                                                                                                   Οικονομικές καταστάσεις  2012                                                                                                                        

  Σελίδα 58  

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

είναι: 

 

31/12/2012         

  Κτίρια Αυτοκίνητα Εξοπλισµός Σύνολο 

Μέχρι και το 1ο έτος 242 30 20 291 

Σύνολο 242 30 20 291 

 

 

31/12/2011         

  Κτίρια Αυτοκίνητα Εξοπλισµός Σύνολο 

Μέχρι και το 1ο έτος 153 39 28 220 

Σύνολο 153 39 28 220 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 36 : ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Τα τελικά µερίσµατα δεν λογιστικοποιούνται εάν δεν έχουν εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.06.2012 αποφάσισε περί µη διανοµής για την χρήση 2011 µερίσµατος.  

Επιπρόσθετα βάσει του Ν.4110/2013 τα µερίσµατα που θα διανεµηθούν βάσει των Γενικών Συνελεύσεων που θα 

λάβουν χώρα εντός του 2013 υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 25%, ενώ τα µερίσµατα που θα διανεµηθούν από την 

1η Ιανουαρίου 2014 και έπειτα, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 37 : ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

∆ραστηριότητες της Εταιρίας στην Κύπρο. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση στην Κύπρο δεν επηρεάζουν την εταιρία καθώς η µοναδική 

της συναλλαγή είναι ένα οµόλογο Τράπεζα Κύπρου, ονοµαστικής αξίας € 299 χιλ. η αποµείωση του οποίου κατά € 135 

χιλ. µεταφέρθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

Άλλες πληροφορίες σχετικά µε τα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού αναφέρονται 

στις σηµειώσεις : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 33 : Φόρος Εισοδήµατος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 36 : Μερίσµατα  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2.1 : Εξελίξεις σχετικά µε την προαιρετική δηµόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

 

Η Επιτροπή Πιστωτικών & κοινωνικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, µε ηµεροµηνία 

18/01/2013, ενέκρινε την αίτηση της εταιρείας και αποφάσισε τη χορήγηση επέκτασης άδειας λειτουργίας για την 

άσκηση δραστηριοτήτων στους κλάδους ζηµιών  17 ( Νοµικής Προστασίας) και 18 (Βοηθείας).  

 


