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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2γ του Ν. 3556/2007)
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Σταύρος Λεκκάκος, Πρόεδρος Δ.Σ., Χρήστος
Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος και Νικόλαος Χαλκιόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε :
α) Οι εξαμηνιαίες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2016
- 30/6/2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν
κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα
αποτελέσματα περιόδου του Ομίλου και της Εταιρίας της «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.»,
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.
β) Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή
την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση του Ομίλου και της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της
περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, βάσει της παρ. 6
του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.
Χαλάνδρι, 21 Σεπτεμβρίου 2016
-ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΚΟΣ

-ΟΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 – 30/6/2016
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 107 παράγραφος
3 και άρθρο 136 παράγραφος 2, και με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2γ, 6,
7 & 8 καθώς και την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2 και το
Καταστατικό της Εταιρίας, σας υποβάλλουμε για το διάστημα 01/01/2016 έως 30/06/2016 την
Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες Εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση
Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά
πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική
ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια του
διαστήματος 01/01/2016 - 30/06/2016, όπως και σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και
την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή
των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η
Εταιρία για το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, εκτιμήσεις για την εξέλιξη των
δραστηριοτήτων της εταιρίας, ενώ παρατίθενται και οι σημαντικότερες συναλλαγές που
καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.
Α. Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις περιόδου αναφοράς
Ο όμιλος εταιριών της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ, δραστηριοποιείται κυρίως στον ασφαλιστικό
τομέα, επιπρόσθετα όμως παρέχει υπηρεσίες στον χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς επίσης και
σε μικρότερη κλίμακα σε άλλου είδους τομείς.
1.

Το οικονομικό περιβάλλον της περιόδου αναφοράς

Παγκόσμιο και ευρωπαϊκό περιβάλλον
Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με μέτριο ρυθμό. Η ανάπτυξη του
παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ)
προβλέπεται να ανέλθει σε 3,4 % το 2016 (3,1% το 2015) και σε 3,6 % το 2017.
Οι προοπτικές για τις ανεπτυγμένες οικονομίες το 2016 έχουν ελαφρώς αναβαθμιστεί από τις
προηγούμενες προβλέψεις, με το μέσο ποσοστό αύξησης να αναμένεται να επιταχυνθεί από 1,9 %
το 2015 σε 2,1 % το 2016. Η απόκλιση της ανάπτυξης μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών
περιοχών πρόκειται να διευρυνθεί το 2016, λόγω των διαφορετικών επιπτώσεων από την
πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου και των άλλων βασικών εμπορευμάτων, καθώς και
των διαφόρων εθνικών παραγόντων στην εκάστοτε χώρα. Ενώ η ανάκαμψη στις ανεπτυγμένες
οικονομίες βελτιώνεται, πολλές χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές αντιξοότητες
από τα κληροδοτήματα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η αδυναμία αξιοπιστίας και
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φερεγγυότητας των επενδύσεων που διακατέχει το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, μειώνει
τη δυνητική ανάπτυξη στο μέλλον ενώ σταθεροποιεί το αίσθημα αβεβαιότητας.
Οι μεγάλοι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, συνδέονται με τις
επιπτώσεις της επικείμενης εξομάλυνσης της νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες,
τις αβεβαιότητες στη ζώνη του ευρώ, τις πιθανές επιπτώσεις από γεωπολιτικές συγκρούσεις, και
τα τρωτά σημεία των αναδυόμενων οικονομιών. Για την άμβλυνση των κινδύνων αυτών και για
να εξασφαλιστεί η επιστροφή στην ισχυρή, βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, μια ευρεία δέσμη
μέτρων πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο είναι απαραίτητη.
Όσον αφορά την Ευρώπη, η εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη διευρύνεται σταδιακά
υποστηριζόμενη από, τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου, τη μείωση της ισοτιμίας του νομίσματος,
τη μείωση των τιμών καταναλωτή καθώς και τη χαλάρωση των μέτρων δημοσιονομικής
εξυγίανσης (κυρίως στης δυτικές χώρες της Ευρώπης).
Στις 23 Ιουνίου 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο, πραγματοποιήθηκε το δημοψήφισμα σχετικά με την
παραμονή ή όχι του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα διέψευσε
όλες τις δημοσκοπήσεις. H ψήφος υπέρ της Εξόδου επικράτησε με 51,9%, έναντι 48,1% της
παραμονής, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα. Οι επιπτώσεις της εξόδου ξεκίνησαν την
επομένη των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος. Στις εβδομάδες μετά το δημοψήφισμα της
23ης Ιουνίου υπήρξε «δραματική επιδείνωση» στην οικονομία. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε πολύ
μεγάλη υποχώρηση της δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών και στον τομέα της
μεταποίησης. Η δραματική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας είναι η ισχυρότερη
ένδειξη που διαθέτουμε μέχρι σήμερα ότι η βρετανική οικονομία οδεύει προς ύφεση μετά την
απόφαση για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νέα στοιχεία αύξησαν τις πιέσεις που
ασκούνταν προς την Τράπεζα της Αγγλίας να πάρει νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας, όπως να
μειώσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού από το 0,5% όπου βρισκόταν από το 2008 και να
εφαρμόσει νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Για το συγκεκριμένο λόγο η Τράπεζα της
Αγγλίας δήλωσε ότι είναι έτοιμη να παράσχει πρόσθετα κονδύλια ύψους 250 δισ. λιρών για την
ομαλή προσαρμογή της αγοράς. Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, είχαμε και πολιτικές
εξελίξεις, με τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας να ανακοινώνει την παραίτηση του. Στις 28 Ιουνίου
η S&P υποβάθμισε κατά δύο βαθμίδες την πιστοληπτική ικανότητα της Βρετανίας, ενώ
παράλληλα χαρακτήρισε αρνητικές τις προοπτικές της. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Markit, η
βρετανική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 0,4% το τρίτο τρίμηνο του 2016. Για το 2016 η
Κομισιόν προβλέπει ότι το βρετανικό ΑΕΠ θα είναι μεταξύ 1,3% και 1,6% από 1,8% που
προέβλεπε τον Μάιο. Ωστόσο, είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο πλήγμα θα το δεχθεί η βρετανική
οικονομία το 2017. Στη συνέχεια, η πορεία της οικονομίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το
είδος της σχέσης που θα διαμορφώσει η Βρετανία με την Ε.Ε. και πιο συγκεκριμένα από το αν θα
κατορθώσει να διατηρήσει την πρόσβασή του τομέα των υπηρεσιών στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά
ή όχι.
Από την αρχή του τρίτου τριμήνου, η ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης αντιμετωπίζει μια άνευ
προηγουμένου πολιτική αβεβαιότητα. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου
Βασιλείου έχει ρίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε άγνωστα εδάφη με τεράστιες οικονομικές,
πολιτικές συνέπειες και πολιτικούς κινδύνους. Η Ισπανία παραμένει στην πολιτική λήθη, παρά
τον δεύτερο γύρο των εκλογών τον Ιουνίου, καθώς κανένα πολιτικό κόμμα ή συνασπισμός δεν
μπορεί να σχηματίσει μια κυβέρνηση πλειοψηφίας. Στην Ιταλία, το επικείμενο δημοψήφισμα για
τη μεταρρύθμιση της Γερουσίας έχει μετατραπεί- σε μια de facto ψηφοφορία για την ηγεσία του
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Πρωθυπουργού Matteo Renzi και απειλεί να ανατρέψει την κυβέρνηση του σε μία από τις
μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης. (Ο κος. Renzi έχει υποσχεθεί να παραιτηθεί αν το
δημοψήφισμα αποτύχει και η χώρα θα μπορούσε να δει μια περίοδο πολιτικού αδιεξόδου
παρόμοια με εκείνη της Ισπανίας).
Στην Ευρωζώνη το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί 1,6% το τρέχον έτος και μόλις 1,4% το 2017,
(1,7% το περασμένο έτος), σύμφωνα με το Δ.Ν.Τ., κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων του
δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο βάρος της ζώνης του
ευρώ στο παγκόσμιο εμπόριο, αυτή η επιβράδυνση της ανάπτυξης θα έχει δευτερογενείς
επιπτώσεις σε πολλές άλλες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων και των αναδυόμενων αγορών.
Αναφορικά με το ευρύτερο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον:
-

-

-

-

-

-

Η ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες προβλέπεται να
αυξηθεί από 4 % το 2015 (το χαμηλότερο επίπεδο από τα χρόνια εμφάνισης της
οικονομικής κρίσης 2008-09), σε 4,3 % και 4,7 % το 2016 και το 2017, αντίστοιχα.
Για τις ΗΠΑ, προβλέπεται ρυθμός αύξησης 2,6% το 2016 και το 2017. Η αδύναμη
απόδοση στις αρχές του 2016 μπορεί να αποδοθεί σε μείωση των επενδύσεων στον τομέα
της ενέργειας, διαταραχές στις διεθνείς θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, κακές
καιρικές συνθήκες και γεωπολιτικές διαταραχές.
Η ανάπτυξη στην Κίνα αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 6,3 % το 2016 και 6,0 % το 2017,
αντανακλώντας κυρίως την ασθενέστερη αύξηση των επενδύσεων. Η Ινδία και οι
υπόλοιπες αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν την
ανάπτυξη τους με ταχύ ρυθμό.
Το συνολικό ΑΕΠ στη Λατινική Αμερική προβλέπεται να συρρικνωθεί το 2016, και σε
μικρότερο ποσοστό από ότι το 2015, παρά τη θετική ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες
της περιοχής. Αυτό αντανακλά την ύφεση στη Βραζιλία και τη Βενεζουέλα.
Υψηλότερη ανάπτυξη προβλέπεται για τη Μέση Ανατολή, αλλά οι χαμηλότερες τιμές του
πετρελαίου, και σε ορισμένες περιπτώσεις οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι εσωτερικές
διαμάχες, εξακολουθούν να μετριάζουν τις προοπτικές.
Στην Ρωσία, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις οδήγησαν σε
ραγδαία μείωση της εσωτερικής ζήτησης ενώ η οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί
κατά περίπου 1% το 2016. Σημαντικά στοιχεία τα υψηλά επιτόκια που αποθαρρύνουν τις
επενδύσεις και ο υψηλός πληθωρισμός που μειώνει την ιδιωτική κατανάλωση.

Ελληνικό περιβάλλον
Τους πρώτους μήνες του 2016 η οικονομική δραστηριότητα επηρεάστηκε αρνητικά από τους
περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά και από τη μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση
της πρώτης αξιολόγησης του νέου προγράμματος, η οποία αρχικά αναμενόταν να ολοκληρωθεί το
΄δ τρίμηνο του 2015. Αυτό συνέβαλε στο πάγωμα της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του νέου
προγράμματος, δυσχέρανε την ταμειακή διαχείριση, οδήγησε σε αύξηση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του Δημοσίου και αναζωπύρωσε την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της οικονομίας. Τα
παραπάνω, μαζί με την αρνητική μεταφερόμενη επίδραση από το 2015, οδήγησαν στην κάμψη
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του ΑΕΠ για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, μετά την υποχώρηση του ΑΕΠ σε ετήσια
βάση κατά 1,7% και κατά 0,9% αντίστοιχα το γ’ και το δ ’τρίμηνο του 2015, η οικονομική
δραστηριότητα κινήθηκε πτωτικά το α’ τρίμηνο του 2016, τόσο σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του προηγούμενου έτους (-1,0%) όσο και έναντι του προηγούμενου τριμήνου (-0,5%).
Στα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους εθνικούς λογαριασμούς αποτυπώνεται
μεγαλύτερος απολογισμός της ύφεσης το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε σχέση με τις πρώτες
εκτιμήσεις. Εκτιμάται ύφεση 0,9% το δεύτερο τρίμηνο και 1% το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε
ετήσια βάση, (έναντι 0,7% και 0,8% αρχικών προβλέψεων).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι τριμηνιαίες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε
όρους όγκου έχουν ως εξής:
•
•
•
•
•

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το α' τρίμηνο
του 2016 και 1,9% σε σχέση με το ΄β τρίμηνο του 2015
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 1%
Μείωση κατά 1% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών
υποχώρησαν κατά 0,6% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών κατά 3,5%
Μείωση 0,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2016 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,5% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών
μειώθηκαν κατά 4,4%.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος σημείωσε ελαφρά πτώση το δεύτερο τρίμηνο του 2016.
Διαμορφώθηκε στις 89,9 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 90,2 ΜΔ το προηγούμενο τρίμηνο.

Το πρώτο εξάμηνο του 2016 ο προϋπολογισμός παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασμα 2,48 δισ.
ευρώ έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,884 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου
για πρωτογενές έλλειμμα 1,033 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, το ύψος των καθαρών
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22,999 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 146 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Τα καθαρά έσοδα του
τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20,971 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 788 εκατ. ευρώ ή 3,9%
έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,471 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 180 εκατ. ευρώ
έναντι του στόχου. Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ήταν 2,028 δισ.
ευρώ, μειωμένα κατά 642 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.
Τον Ιούνιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα
3,791 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 183 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά
έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3,708 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου
στόχου κατά 15 εκατ. ευρώ. Οι επιστροφές εσόδων το συγκεκριμένο μήνα ανήλθαν σε 266 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου του
Προϋπολογισμού 2016.
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Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016
διαμορφώθηκαν στα 23,996 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,350 δισ. ευρώ έναντι
του στόχου. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 22,694 δισ. ευρώ ή 2,467
δισ. ευρώ μικρότερες έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών
κατά 2,100 δισ. ευρώ.
Σημαντική συμβολή είχαμε από τον κλάδο του τουρισμού με τα έσοδα από τον τουρισμό την
περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου να ανέρχονται σε €831,2 εκατομμύρια καταγράφοντας ετήσια
αύξηση της τάξης του 13.7%.
Τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούνιο ανήλθαν σε €310 εκ. σε σύγκριση με €259,0 εκ. τον
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 16,2%. Παράλληλα, η μέση
διάρκεια παραμονής μειώθηκε ελαφρώς στις 9,3 μέρες από 9,9 μέρες τον Ιούνιο του
προηγούμενου έτους.
Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε οριακά σταθερό τον Μάιο 2016 και ανήλθε στο 23,52% από
23,48% τον Απρίλιο 2016. Επιπλέον, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης εμφάνισε
σημάδια κάμψης. Διαμορφώθηκε στο 1,66% από 2,79% τον Απρίλιο 2016 και από 3,19% τον
Μάρτιο 2016.
Σε ότι αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις, λήφθηκαν αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα τα
οποία τις επηρεάζουν (π.χ. ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές). Εκκρεμεί στο πλαίσιο της
επόμενης αξιολόγησης, η οποία αρχικά
έχει
προγραμματιστεί
να ολοκληρωθεί τον
Σεπτέμβριο, το ζήτημα των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις, κρίσιμη παράμετρος της
οργάνωσης των επιχειρήσεων. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προκύψει, θα επηρεάσει όχι
μόνο όσους ήδη εργάζονται, αλλά και τις αποφάσεις για επενδύσεις, από υφιστάμενες
επιχειρήσεις και επίδοξους επενδυτές, εγχώριους και διεθνείς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και του κλίματος
αβεβαιότητας δεν οφείλεται μόνο στην επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά,
κυρίως, στη σημαντική καθυστέρηση στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Μια επιτυχής
ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων σημαίνει τη σταδιακή σταθεροποίηση της οικονομίας και την
ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα οδηγήσει σε
βαθμιαία αποκλιμάκωση της αβεβαιότητας.
2.

Η Ελληνική ασφαλιστική αγορά

Κινούμενη σε αυτό το περιβάλλον, η Ελληνική ασφαλιστική αγορά εκτιμούμε ότι κατέγραψε
πτώση του κύκλου εργασιών της (-5,1%), αποτέλεσμα της μείωσης των ασφαλίσεων ζωής
(-10,5%). Αντίθετα οι ασφαλίσεις κατά ζημιών δείχνουν να σταθεροποιούνται σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα, με μια μικρή αύξηση κοντά στο 1%. (σε αυτό συμβολή είχε και η
εφαρμογή του ηλεκτρονικού ελέγχου για τα ανασφάλιστα ΙΧ από 1η Μαΐου του 2015).
Η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων, εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Παραγωγή
ασφαλίστρων σε εκ. €
Ασφαλίσεις Ζωής
Ασφαλίσεις Ζημιών
Σύνολο

Α’ Εξάμηνο 2016 *

Α’ Εξάμηνο 2015*

Μεταβολή (%)

923
967
1.890

1.031
961
1.992

-10,5%
+0,6%
-5,1%

*Πηγή: Εκτίμηση της Εταιρίας με βάση τα δημοσιευμένα αποτελέσματα παραγωγής ασφαλίστρων ΙανουαρίουΙουνίου 2016 και 2015 της Ε.Α.Ε.Ε.

Η αναλογία των ασφαλίσεων Ζωής προς τις ασφαλίσεις Ζημιών, διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
Παραγωγή
ασφαλίστρων %
Ασφαλίσεις Ζωής
Ασφαλίσεις Ζημιών
Σύνολο

Α’ Εξάμηνο 2016 *

Α’ Εξάμηνο 2015*

48,8%
51,2%
100,0%

51,8%
48,2%
100,0%

*Πηγή: Εκτίμηση της Εταιρίας με βάση τα δημοσιευμένα αποτελέσματα παραγωγής ασφαλίστρων ΙανουαρίουΙουνίου 2016 και 2015 της Ε.Α.Ε.Ε.

Επισκόπηση Εταιρικών Δραστηριοτήτων

3.

Ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ περιλαμβάνει, τις παρακάτω εταιρίες (μητρική &
θυγατρικές):
•

•

•

•

Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (μητρική εταιρία). Έτος ίδρυσης 1977. Αντικείμενο
δραστηριοποίησης είναι η παροχή όλων των ειδών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
καλύψεων. Δραστηριοποιείται στον Ελλαδικό χώρο, εξυπηρετεί πάνω από 500.000
πελάτες και έχει παρουσία μέσω 99 γραφείων και 1.000 περίπου πρακτορείων, σε όλη τη
χώρα. Απασχολεί 421 εργαζομένους και πάνω από 5.000 συνεργάτες.
Τα κυριότερα στοιχεία της εταιρίας είναι:
o Έδρα: Δήμος Χαλανδρίου
o Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι
o Διάρκεια εταιρίας: 77 έτη
Ευρωπαϊκή Πίστη ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ. Έτος ίδρυσης 1990. Αντικείμενο
δραστηριοποίησης είναι η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Δραστηριοποιείται επίσης
στους τομείς του Portfolio Management, Corporate Finance, Venture Capital και
αναπτύσσει δραστηριότητες επενδυτικής Τραπεζικής με αντικείμενο την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών. Το ποσοστό συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι 98,06%.
Alter Ego AE. Έτος ίδρυσης 1986. Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής
ολοκληρωμένων υπηρεσιών, facilities management και τεχνικής υποστήριξης, παρέχοντας
άμεσες λύσεις σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί στο σπίτι, το κατάστημα,
την επιχείρηση, με συνδρομητικές και με αμοιβή υπηρεσίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου,
ηλεκτρονικού, ελαιοχρωματιστή και άλλων 40 ειδικοτήτων τεχνικών, 365 ημέρες το
χρόνο. Το ποσοστό συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι 85,04%.
RELIANCE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλιστικών Πρακτορεύσεων:
Έτος ίδρυσης 2012. Το ποσοστό συμμετοχής της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη είναι 100,00%.
Η Reliance Α.Ε είναι ένα Ασφαλιστικό Πρακτορείο, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη
δραστηριοποίησή του.
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Η εξέλιξη, οι επιδόσεις και η θέση του Ομίλου για την περίοδο 01/01/16 - 30/06/16
αποτυπώνονται μέσα από την ακόλουθη ανάλυση της εξέλιξης των οικονομικών αποτελεσμάτων,
της διαμόρφωσης των μεγεθών ισολογισμού καθώς επίσης και από την ανάλυση των κυριότερων
μεγεθών της κατάστασης ταμειακών ροών.
4.

Σύνοψη Βασικών Ενοποιημένων Οικονομικών Μεγεθών

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου τα οποία προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα μεγέθη της
Μητρικής Εταιρίας, έχουν για την περίοδο 1/1 – 30/6/2016 ως ακολούθως:
Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου ανήλθαν για την ανωτέρω περίοδο σε 5.836 χιλ. €
και σε 3.983 χιλ. € μετά από φόρους, έναντι 4.865 χιλ. € προ φόρων και 3.439 χιλ. € μετά από
φόρους την αντίστοιχη περίοδο 2015.
Τα κέρδη της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 5.673 χιλ. € προ φόρων και 3.868 χιλ. € μετά
από φόρους, έναντι 4.763 χιλ. € και 3.360 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα της μητρικής εταιρίας, διαμορφώθηκαν σε
81.426 χιλ. €, έναντι 82.418 χιλ. € του 2015 παρουσιάζοντας μείωση 1,2 %, όταν το σύνολο της
αγοράς εκτιμάται ότι παρουσίασε μείωση της παραγωγής κατά 5,1%. (η πτώση των τιμών στα
ασφάλιστρα του κλάδου αυτοκινήτων, κυρίως από τις μικρές εταιρίες, έχει οδηγήσει τις
περισσότερες εταιρίες σε ιστορικά χαμηλά τιμών ασφαλίστρων).
Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις ανήλθαν στο ποσό των 34.348 χιλ. € έναντι ποσού 34.630 χιλ. €
της προηγούμενης χρήσεως.
Τα έσοδα από επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 2.207 χιλ. €, έναντι ποσού 2.202 χιλ.
€ το αντίστοιχο διάστημα 2015 αυξημένα κατά 5 χιλ. €. Το συγκεκριμένο έσοδο θα μπορούσε να
είναι μεγαλύτερο, ο όμιλος όμως έχει επιλέξει την επένδυση του συνόλου σχεδόν των χρηματικών
του διαθεσίμων σε επενδυτικά εργαλεία υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, με αποτέλεσμα την
χαμηλή επιτοκιακή απόδοση.
Τέλος, τα έξοδα λειτουργίας Διοικητικής λειτουργίας & Διαθέσεως του Ομίλου ανήλθαν στο
ποσό των 12.026 χιλ. €, έναντι 11.181 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015, εμφανώς αυξημένα
κατά 7,5%, λόγω της επέκταση του δικτύου πωλήσεων, των προωθητικών δαπανών, των εξόδων
που δημιουργούνται από την εφαρμογή της οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» και της μεταφοράς των
σχετικών κονδυλίων από το ΄β στο ά εξάμηνο του έτους.
4.1 Παραγωγή Ασφαλίστρων
Τα έσοδα από ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων του κλάδου Αστικής Ευθύνης
Αυτοκινήτων, διαμορφώθηκαν στα 35,9 εκ. € έναντι 39,2 εκ. € της προηγούμενης περιόδου
(πτώση 9,2 %). Για τον κλάδο Ζωής, διαμορφώθηκαν στα 23,3 εκ. € έναντι 20,5 εκ. € της
προηγούμενης περιόδου (αύξηση 13,7%). Παράλληλα η παραγωγή των Γενικών Κλάδων, έκλεισε
στα 22,2 εκ. € έναντι 22,7 εκ. € του 2015 (μείωση 2,2%).
Η παραγωγή της εταιρίας υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο 99 γραφείων σε όλη την
Ελλάδα τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Αττική (37), στο Αίγιο (1), στην Αλεξανδρούπολη
(1), στην Αταλάντη (1), στην Άρτα (1), στο Αργοστόλι (1), στη Βέροια (1), στον Βόλο (1), στην
Δράμα (2), στο Ηράκλειο Κρήτης (7), στην Θεσσαλονίκη (4), στα Ιωάννινα (3), στην Καλαμάτα
(2), στην Καβάλα (1), στη Καρδίτσα (1), στην Καστοριά (1), στην Κατερίνη (2), στην Κέρκυρα
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(2), στην Κομοτηνή (1), στην Κόρινθο (2), στη Λαμία (2), στη Λάρισα (4), στη Λιβαδειά (1), στη
Μακρακώμη (1), στο Μεσολόγγι (1), στη Μύκονο (1), στη Νάουσα (1), στο Ναύπλιο (1), στην
Ξάνθη (1), στην Πάτρα (2), στο Ρέθυμνο (1), στη Ρόδο (3), στην Σάμο (1), στις Σέρρες (3), στην
Σκύδρα (1), στη Χαλκίδα (2) και στα Χανιά (1).
4.2 Τεχνικό Αποτέλεσμα
Το τεχνικό αποτέλεσμα στις Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων αυξήθηκε στα 7,9 εκ. €
έναντι 6,3 εκ. € το 2015 (αύξηση κατά 25,4%), λόγω των μειωμένων προμηθειών και των
αποζημιώσεων.
Το τεχνικό αποτέλεσμα των Ασφαλίσεων λοιπών Γενικών Κλάδων έκλεισε στα 7,1 εκ. € έναντι
6,2 εκ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των
αντασφαλίστρων, των προμηθειών και των αποζημιώσεων.
Το τεχνικό αποτέλεσμα των Ασφαλίσεων Ζωής διαμορφώθηκε στα -0,8 εκ. € έναντι 0,1 εκ. € το
2015 λόγω αυξημένων αποζημιώσεων και της μεταβολής στις μαθηματικές προβλέψεις..
4.3 Κέρδη μετά από φόρους
Τα κέρδη του ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στις 3.983 χιλ. € έναντι 3.439 χιλ. € την
αντίστοιχη περίοδο του 2015. Το αποτέλεσμα του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε μετά τον
υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και της αναβαλλόμενης φορολογίας, ποσού 1.853 χιλ. €.
4.4 Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή του Ομίλου ανέρχονται σε 0,1443 €, έναντι 0,1248 € την αντίστοιχη
περσινή περίοδο.
4.5 Ίδια Κεφάλαια
Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των 84,9 εκ. € αντιπροσωπεύοντας το 22,9%
του συνολικού παθητικού του Ομίλου. Στις 30/06/15 τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν
σε 71,4 εκ. € και αντιπροσώπευαν το 21,1 % του συνολικού Παθητικού του Ομίλου.
4.6 Σύνολο Ενεργητικού
Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου ανέρχεται σε 370,8 εκ. € και είναι αυξημένο κατά 4,3%
σε σχέση με την 31/12/15. Στην αύξηση αυτή συνέβαλλαν, κυρίως η αύξηση των αξιόγραφων
διαθέσιμων προς πώληση και των ταμειακών διαθεσίμων.
4.7 Τραπεζικός Δανεισμός (Μακροπρόθεσμος και Βραχυπρόθεσμος)
Ο όμιλος έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.
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4.8 Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού
Το σύνολο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού του Ομίλου δεν παρουσιάζει αξιόλογη
μεταβολή σε σχέση με την 31/12/15 και ανέρχεται σε 33,5 εκ. € από 33,4 εκ. €
4.9 Ταμειακές Ροές
Οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν στο
ποσό των 3,3 εκ. € έναντι 6,7 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Οι ταμειακές εισροές από
επενδυτικές δραστηριότητες έκλεισαν στο ποσό των -0,6 εκ. € έναντι –0,4 εκ. € την αντίστοιχη
περίοδο του 2015. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου στη λήξη της περιόδου ήταν
16,7 εκ. €, έναντι 15,1 εκ. € την 30/06/15.

4.10 Σημαντικότεροι Αριθμοδείκτες
Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες της εταιρίας για τις περιόδους που παρουσιάζουμε, έχουν ως
ακολούθως:
Κεφαλαιακή Διάρθρωση
Ποσοστό επενδύσεων στο Ενεργητικό
Ποσοστό τίτλων σταθερής απόδοσης στις επενδύσεις
Παραγωγή Ασφαλίστρων
Ποσοστό χρεωστών ασφαλίστρων / εγγεγραμμένα
(μικτά) ασφάλιστρα & συναφή έσοδα
Ιδία κράτηση ασφαλίστρων
Απόδοση και Αποδοτικότητα
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (ROE)
Απόδοση ενεργητικού προ φόρων (ROA)
Περιθώριο κέρδους προ φόρων / ασφάλιστρα
Ποσοστό κερδών μετά από φόρους / μετοχικό κεφάλαιο

30/06/16

30/06/15

74,1%
84,3%

70,0%
82,1%

14,5%

14,3%

94,5%

94,0%

6,9%
1,6%
7,2%
23,0%

6,8%
1,4%
5,6%
19,8%

Β. Σημαντικά γεγονότα περιόδου αναφοράς
Σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από 01/01/2016 έως 30/06/2016
είναι τα κάτωθι:
•
•

Έγινε βελτιστοποίηση του δικτύου πωλήσεων, στα σημεία όπου ήταν αναγκαίο για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
Συνεχίστηκε, η συνεργασία με εξειδικευμένο software house, για την δημιουργία
εφαρμογής, η οποία θα επιτρέψει στην εταιρία να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της οδηγίας
Solvency II.
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•
•

•

•
•

•
•
•

Συνεχίστηκε επίσης η προσαρμογή των δομών του ομίλου στις νέες απαιτήσεις της
Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Διαχείρισης Κινδύνων.
Συνεχίστηκε ο ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών στη βάση της ενίσχυσης
της υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας. Στα πλαίσια της συνεχούς
ανάπτυξης τον Ιανουάριο του 2016 ανακοινώθηκε η διάθεση της εφαρμογής Car Total, η
οποία παρέχει σε όλους τους ασφαλισμένους της εταιρίας στον Κλάδο Αυτοκινήτων και
κατόχους smartphone, τη δυνατότητα άμεσης βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
κατά τη διάρκεια της οδήγησής τους.
Τον Μάιο του 2016 είχαμε την είσοδο νέων στρατηγικών εταίρων στο μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρίας. Συγκεκριμένα το 15% του μετοχικού κεφαλαίου απέκτησε η European Bank
for Reconstruction and Development ενώ το 5% απέκτησαν τα επενδυτικά σχήματα Orasis
Fund και Serengeti Asset Management. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι μέρος του
συνολικού ποσοστού που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς από το 2007 και η οποία, βάσει του
αναθεωρημένου πλάνου αναδιάρθρωσης προέβη σε αποεπένδυση ως μη αμιγώς τραπεζική
δραστηριότητα.
Στις 19/05/2016 και 26/05/2016 απεστάλησαν προς την Τράπεζα της Ελλάδος τα ετήσια
και τριμηνιαία ποσοτικά στοιχεία της οδηγίας Φερεγγυότητας ΙΙ αντίστοιχα.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία έλαβε χώρα στις
14/06/2016 ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 σε απλή και
ενοποιημένη βάση. Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους
μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2015 καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές
ανάπτυξης της Εταιρίας. Επιπλέον, εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος 0,06 € / μετοχή ενώ εγκρίθηκε η εκλογή
των κυρίων Χριστόφορου Πούλιου και Keith Morris ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών
μελών Δ.Σ., σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. κυρίων Σωτηρίου
Συρμακέζη (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους) και Θεόδωρου Χρόνη (μη
εκτελεστικού μέλους) έως το πέρας της θητείας του Δ.Σ.
Διαμοιράστηκε bonus καλών αποτελεσμάτων στο προσωπικό ως αναγνώριση της
συμμετοχής τους στα θετικά αποτελέσματα της εταιρίας στην οικονομική χρήση 2015.
Συνεχίστηκε η κυκλοφορία του ασφαλιστικού προϊόντος «Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας» με
ισόβια διάρκεια, το οποίο είναι ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα αποκατάστασης των
οικονομικών συνεπειών που έχει η απώλεια της υγείας.
Τέλος, με μεγάλη επιτυχία διατίθεται στην αγορά η πρωτοποριακή κάλυψη
«Ασφαλιστικός Γονέας», χωρίς κόστος.
Γ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Ο Όμιλος «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ» δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην αγορά των
ασφαλίσεων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και σε αυτό το πλαίσιο εκτίθεται δυνητικά
σε μια σειρά από κινδύνους. Οι δυνητικοί αυτοί κίνδυνοι είναι: (1) πιστωτικός κίνδυνος, (2)
κίνδυνος ρευστότητας, (3) κίνδυνος επιτοκίου, (4) συναλλαγματικός κίνδυνος, (5) κίνδυνος
ταμειακών ροών και κίνδυνος εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Στους παραπάνω
κινδύνους και λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης της ελληνικής οικονομίας (επιβολή capital
controls, κλίμα αβεβαιότητας, πολιτική αβεβαιότητα κλπ) θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία
στον (6) Πολιτικό Κίνδυνο (country and sovereign risk) παρά το γεγονός ότι η έκθεση στα
ελληνικά κρατικά ομόλογα είναι μικρή, καθώς αφορά τη χώρα που δραστηριοποιείται ο Όμιλος
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και η Εταιρία, και από αυτή εξαρτάται η βιωσιμότητα τους.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου επηρεάζεται από την μη προβλεψιμότητα
των χρηματοπιστωτικών αγορών και κύριο στόχο έχει την ελαχιστοποίηση της ενδεχόμενης
αρνητικής τους επίδρασης στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. Ο Όμιλος εδώ και
περίπου τρία χρόνια έχει προβεί στη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής και υπηρεσίας
διαχείρισης κινδύνων προκειμένου να παρακολουθούνται αποτελεσματικά όλες οι μορφές
κινδύνων, περιλαμβανομένων του λειτουργικού και αναλογιστικού, και να διασφαλίζονται ο
ενοποιημένος έλεγχός τους, η εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους και ο απαιτούμενος συντονισμός
σε επίπεδο ασφαλιστικής Εταιρίας και Ομίλου.
1. Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει
στον Όμιλο και στην εταιρία οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του
υποχρεώσεων.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρία κατά την
ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης είναι η λογιστική αξία των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την
ομαλή ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρίας. Λόγω όμως των νέων πράξεων 30 και 31 του
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν υπάρχει υψηλή συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου
σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Για την κατηγορία αυτή, ο Όμιλος και η Εταιρία εκτιμούν τον
πιστωτικό κίνδυνο ακολουθώντας τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες και έχουν κάνει τις
κατάλληλες προβλέψεις για απομείωση. Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από
ασφάλιστρα κατά την 30/06/16 και την 30/06/15 ανήρχετο σε 11,8 εκ. € και 13,7 εκ. € αντίστοιχα
(μείωση 13,9%). Συγκεκριμένα ο συνολικός μέσος όρος είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρίας
έκλεισε στις 14 ημέρες από 13 ημέρες το προηγούμενο έτος.
Επιπρόσθετα οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές ανήλθαν για το πρώτο εξάμηνο στο ποσό των 12,5
εκ. € έναντι 11,4 εκ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2015 αυξημένες κατά 9,6%. Όλοι οι
αντασφαλιστές της εταιρίας είναι υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και κατά συνέπεια ο
κίνδυνος μη καταβολής των υποχρεώσεων τους είναι μικρός.
Ο Όμιλος και η Εταιρία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες
αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια
αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά και
όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσμες ή επισφαλείς. Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οι
πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά
τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα
εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι απαιτήσεις που θεωρούνται επισφαλείς, επανεκτιμώνται
σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και για τη ζημία που εκτιμάται ότι θα
προκύψει από αυτές, σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη απομείωσης.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται ως στοιχεία με υψηλό πιστωτικό
κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες ασκούν σημαντική πίεση στους
πιστωτικούς οργανισμούς. Ο Όμιλος και η Εταιρία ακολουθούν κανόνες διαχείρισης διαθεσίμων,
ενώ η πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο λόγω συναλλαγής σε ξένη χώρα ή λόγω
αντισυμβαλλόμενου παρακολουθείται κεντρικά. Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών
διαθεσίμων του Ομίλου είναι επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση και ως
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στοιχεία για εμπορικούς σκοπούς αφορούν σε τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και άλλα
χρεόγραφα. Οι δύο αυτές κατηγορίες εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρία σε
σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.
Τα δάνεια περιλαμβάνουν δάνεια χορηγηθέντα προς τους συνεργάτες, τα οποία είτε
αποπληρώνονται μέσω παρακράτησης δόσεων από τις αμοιβές τους, είτε συμψηφίζονται με
αυτές. Τα δάνεια προς τους συνεργάτες ανήλθαν σε 5,9 εκ. € για το πρώτο εξάμηνο του 2016
έναντι 6,2 εκ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2015, εμφανώς μειωμένα κατά 4,8%.Τα ανωτέρω
δάνεια εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.
2. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρία να μη μπορέσει να
εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος ρευστότητας
διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και
πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την ομαλή εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών του
υποχρεώσεων. Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30/06/16 ανέρχονταν σε 16,7 εκ € και σε 15,6 εκ. €
την 30/06/2015, ενώ ο δανεισμός του ομίλου είναι μηδενικός. Επιπρόσθετα ο Όμιλος έχει
πρόσβαση σε επαρκή δανεισμό βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα (παρόλο που δεν έχει κάνει χρήση
τα τελευταία δώδεκα έτη) για την κάλυψη έκτακτων ταμειακών αναγκών εάν αυτό χρειασθεί.
3. Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα οι πληρωμές για τόκους δανείων
να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς.
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι μηδενικός στο βαθμό που ο Όμιλος δεν έχει καμίας μορφής τραπεζικό
δανεισμό.
4. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρία συναλλάσσεται κυρίως σε ευρώ και ως εκ τούτου ο άμεσος συναλλαγματικός κίνδυνος
είναι ελάχιστος. Μικρό μέρος των διαθεσίμων της έχει τοποθετηθεί σε κινητές αξίες
χρηματιστηρίων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών, ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη
μελλοντική μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων, τα οποία θα διαφοροποιήσουν θετικά ή
αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή/και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή/και
υποχρεώσεις του ομίλου.
Η Εταιρία με την δραστηριότητά της εκτίθεται και σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους που
αφορούν κυρίως σε μεταβολές στις τιμές των χρεογράφων. Τα επενδυτικά έσοδα διαμορφώνονται
σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες, οι οποίοι συνδέονται με τις εξελίξεις των μεγεθών της
ελληνικής οικονομίας και από τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η πορεία των
χρηματαγορών κατά το 2016 θα επηρεάσει και τα έσοδα από επενδύσεις της Εταιρίας.
Για την μείωση της έκθεσης στο προαναφερθέντα κίνδυνο, ο όμιλος συνεχίζει να έχει το
μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου του (άνω του 70%), σε προϊόντα που υπόκεινται σε μικρές
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διακυμάνσεις τιμών όπως ομόλογα και έντοκα με συγκεκριμένη απόδοση, καθώς και
προθεσμιακές καταθέσεις.
Την 30/06/16 το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας ήταν κατανεμημένο σε μετοχές
(4%), ομόλογα (65%), καταθέσεις (19%), ακίνητα (11%) και συμμετοχές (1%).
Την 30/06/15 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας ήταν κατανεμημένο σε μετοχές (4%),
ομόλογα (72%), καταθέσεις (10%), ακίνητα (13%) και συμμετοχές (1%).
Το κύριο χαρακτηριστικό του συνολικού χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου παραμένει η
υψηλή πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών, με τη μέση πιστοληπτική ικανότητα να παραμένει
σταθερή στο ΑΑ-. (To 72.6% του επενδυτικού χαρτοφυλακίου έχει πιστοληπτική ικανότητα άνω
του ΑΑ-). Παράλληλα, κύρια προτεραιότητα για την εταιρία παραμένει ο περιορισμός του
επιτοκιακού και πιστωτικού κινδύνου, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των κεφαλαιακών
αναγκών σύμφωνα με την εποπτική οδηγία Solvency II.
6. Πολιτικός Κίνδυνος (Country and Sovereign Risk)
Ο πολιτικός κίνδυνος αποτελείται από δύο επί μέρους κατηγορίες κινδύνων, δηλ. τον κίνδυνο του
«κυρίαρχου κράτους» (sovereign risk) και τον «κίνδυνο χώρας» (country risk). Ο κίνδυνος χώρας
χωρίζεται σε οικονομικό κίνδυνο- Κίνδυνο Πτώχευσης, κίνδυνο μεταφοράς κεφαλαίων, κίνδυνο
τοποθεσίας και κυβερνητικό κίνδυνο. Στην παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις για τον κίνδυνο του κυρίαρχου κράτους. Όσον αφορά τον κίνδυνο χώρας- Κίνδυνος
Πτώχευσης όπως επίσης και τον κυβερνητικό κίνδυνο, η ελληνική οικονομική και πολιτική
κατάσταση ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Στις
αρχές του 2015 ο οικονομικός και πολιτικός κίνδυνος εξόδου της Ελλάδος από την Ευρωζώνη
αποτελούσε έναν υπαρκτό κίνδυνο αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις ένα τέτοιο σενάριο
έχει πιθανώς αποτραπεί. Η εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προφύλαξη της
από τέτοιου είδους κινδύνους. Οι επενδύσεις της Εταιρίας επικεντρώνονται σε συντριπτικό
ποσοστό σε ομόλογα ξένων χωρών με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και με τη μέση
πιστοληπτική ικανότητα να παραμένει σταθερή στο ΑΑ-. Οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις
παρακολουθούνται στενά τόσο από τη διοίκηση της εταιρίας όσο και από εξειδικευμένα στελέχη
επιφορτισμένα για την έγκαιρη ανάλυση και αναφορά των οικονομικών και πολιτικών συγκυριών
όπως επίσης και στη πρόληψη τέτοιων καταστάσεων.
Ο κίνδυνος μεταφοράς κεφαλαίων επιβεβαιώθηκε καθώς η ελληνική κυβέρνηση επέβαλε τα
capital controls στα τέλη του Ιουνίου του 2015. Δυστυχώς, ο αριθμός ηλεκτρονικών πληρωμών
και χρήσης χρεωστικών/ πιστωτικών καρτών στην Ελλάδα, μέχρι και την επιβολή των capital
controls ήταν πολύ περιορισμένος στις μεγάλες ηλικίες και αναπτυγμένος κυρίως στις μικρές
ηλικίες. Το συγκεκριμένο γεγονός δημιουργεί τον κίνδυνο οι ασφαλισμένοι χωρίς ΧρεωστικήΠιστωτική κάρτα να μην μπορούν να εξοφλήσουν τα ασφάλιστρα. Για τη μείωση της έκθεσης
στον κίνδυνο αυτό, η εταιρία προέβη σε λεπτομερή ενημέρωση προς τους συνεργάτες της, τους
πελάτες της και το καταναλωτικό κοινό για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής, ενώ έχει
συγκροτηθεί ειδική ομάδα για τη διαρκή ενημέρωση και επικοινωνία για όσο χρονικό διάστημα
διαρκέσουν τα capital controls.
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Δ. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη
Οι επιχειρήσεις παραμένουν επιφυλακτικές έναντι των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων,
ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων και τις αποφάσεις για εργασιακά ζητήματα,
αναμένοντας αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές και τις ρυθμίσεις για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια. Άλλωστε, η παροχή κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστημα
παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο, παρά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίησή του. Οι επερχόμενες
αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ έπληξαν την οικοδομική δραστηριότητα, τουλάχιστον προσωρινά.
Οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία ενσωματώνουν όλα τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί ή
έχουν συμφωνηθεί μέχρι τις 24 Μαΐου 2016 και προβλέπονται στη νέα Σύμβαση
Χρηματοδοτικής ∆ιευκόλυνσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).
Σύμφωνα με την έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, οι προβλέψεις για
την ελληνική οικονομία δείχνουν ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας που ξεκινά από
το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και συνεχίζεται τα έτη 2017 και 2018. Για το 2016 αναμένεται
μικρή μείωση του ΑΕΠ, της τάξεως του 0,3%, και ανάπτυξη 2,5% και 3% για το 2017 και
2018 αντίστοιχα.
Οι προβλέψεις βασίζονται στην υπόθεση ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης το πρώτο εξάμηνο
του 2016 θα επιφέρει, από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και μετά, σημαντικές θετικές επιδράσεις
στη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στη μείωση της αβεβαιότητας και στη
βελτίωση του οικονομικού κλίματος, με σημαντικές συνέπειες στην εξέλιξη βασικών
συνιστωσών της εγχώριας ζήτησης. Βασίζεται επίσης στην υπόθεση ότι θα συνεχιστεί η
διευκολυντική νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ.
Στο διεθνές περιβάλλον, το αποτέλεσμα του πρόσφατου δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο
Βασίλειο θα έχει επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία, κυρίως στα
χρηματιστήρια και τις αγορές κεφαλαίου, στην ευρωστία του τραπεζικού συστήματος στο
Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης, καθώς και στις εμπορικές
συναλλαγές, η διάρκεια, η ένταση και οι προεκτάσεις των οποίων προς το παρόν δεν είναι
εφικτό να αποτιμηθούν. Η ελληνική οικονομία έχει σχέσεις με εκείνη του Ηνωμένου
Βασιλείου, ωστόσο ο βαθμός της συσχέτισης και η περίοδος του έτους στην οποία έλαβε
χώρα το δημοψήφισμα, δεν συνεπάγονται εκτεταμένες άμεσες επιδράσεις από το συγκεκριμένο
γεγονός. Βεβαίως, θα ασκηθούν επιδράσεις στην Ελλάδα και μέσω των εξελίξεων οι οποίες
ήδη προκαλούνται και θα συνεχιστούν στην οικονομία της Ευρωζώνης.
Στον ασφαλιστικό κλάδο, από την 1η Ιανουαρίου 2016 όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες στην
Ελλάδα προσαρμόστηκαν στο νέο θεσμικό πλαίσιο Solvency II, ενώ αναμένουμε την
οριστικοποίηση πολλών παρεμβάσεων στις λειτουργίες της αγοράς με στόχο την προετοιμασία
της για να διαδραματίσει το ρόλο του τρίτου πυλώνα στον τομέα των συντάξεων. Η σημασία της
ιδιωτικής ασφάλισης για την ελληνική οικονομία φαίνεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο και στις
ομάδες εργασίας των Θεσμών, οι οποίες εξετάζουν την πιο γρήγορη μετεξέλιξη των
ασφαλιστικών εταιριών σε τρίτο πυλώνα στον τομέα των συντάξεων.
Σε ότι αφορά την αύξηση στον φόρο ασφαλίστρων καθώς και του φόρου εισοδήματος κατά 3%,
οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να βρουν ισοδύναμα μέτρα μείωσης των λειτουργικών τους
δαπανών, περεταίρω χρήση της τεχνολογίας, μείωσης των πιθανών περιπτώσεων απάτης καθώς
και καινοτόμες μεθόδους προασφαλιστικών ελέγχων, προκειμένου να απορροφήσουν μερικώς ή
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ολικώς την νέα αυτή αύξηση στο φόρο. Μια μεγάλη αύξηση στο συνολικό ποσό ασφαλίστρων θα
αποθαρρύνει τους μελλοντικούς ασφαλιζόμενους από την ασφάλιση ή θα τους οδηγήσει σε
επιλογή μη φερέγγυων ασφαλιστικών εταιριών με χαμηλό ασφάλιστρο με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής ιδιωτικής ασφάλισης. Το Μάιο του 2015
εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ανασφάλιστων οχημάτων για την
εξακρίβωση και την υποχρεωτική τους ασφάλιση υπό την απειλή προστίμου. Η συγκεκριμένη
δράση είχε θετικό αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών των ασφαλιστικών εταιριών που μετριάστηκε
λόγω του χαμηλού τιμολογίου στον κλάδο αυτοκινήτων. Επιπλέον, βάσει των νέων
προαπαιτούμενων εφαρμοστικών μέτρων, μπαίνει τέλος στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ενώ το
προσχέδιο του μνημονίου περιλαμβάνει την βραχυπρόθεσμη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού
ελλείμματος. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον όλα δείχνουν ότι οι ασφαλίσεις ζωής θα είναι αυτές
που θα κυριαρχήσουν σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα έτη την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων.
Όσον αφορά τα μέχρι τώρα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, το δεύτερο
εξάμηνο του 2016 εκτιμούμε ότι ο ασφαλιστικός κλάδος θα κινηθεί με μείωση από 2% έως 3 %.
Ε. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, στις οποίες η Μητρική Εταιρία
διατηρεί τον έλεγχο. Επίσης, ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της διοίκησης του
Ομίλου, συγγενικά με αυτά πρόσωπα πρώτου βαθμού, εταιρίες που ελέγχονται από αυτά ή
στις οποίες τα τελευταία έχουν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική
τους.
Όλες οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται με τους ίδιους όρους που
ισχύουν για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη.
Τα ποσά από συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη και πρόσωπα κατά
την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου μέχρι και την λήξη της
τρέχουσας περιόδου έχουν ως εξής (ποσά σε χιλ. €):
Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις

ALTER-EGO Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

30/06/2016
ALTER-EGO A.E.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

RELIANCE A.E.

0

3

0

0

3

134

0

5

1

140

ΣΥΝΟΛΟ

RELIANCE A.E.

0

0

0

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

0

74

0

0

74

134

77

5

1

217

ALTER-EGO A.E.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

RELIANCE A.E.

ΣΥΝΟΛΟ

ALTER-EGO Α.Ε.

0

18

0

0

18

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

19

0

7

0

26

RELIANCE A.E.

0

0

0

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

0

15

0

0

15

ΣΥΝΟΛΟ

19

33

7

0

59

ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις

31/12/2015
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Πωλήσεις - Αγορές

30/06/2016
ALTER-EGO A.E.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

RELIANCE A.E.

ΣΥΝΟΛΟ

ALTER-EGO Α.Ε.

0

296

0

0

296

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

20

0

20

1

41

RELIANCE A.E.

0

0

0

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

0

80

0

0

80

ΣΥΝΟΛΟ

20

376

20

1

417

ALTER-EGO A.E.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

RELIANCE A.E.

ΣΥΝΟΛΟ

ALTER-EGO Α.Ε.

0

273

0

0

273

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

18

0

29

1

48

RELIANCE A.E.

0

0

0

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

0

25

0

0

25

ΣΥΝΟΛΟ

18

298

29

1

346

Πωλήσεις - Αγορές

30/06/2015

Ο Όμιλος

Η Εταιρία

30/06/2016

30/06/2015

30/06/2016

30/06/2015

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

331

318

331

318

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

284

256

261

240

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0

0

0

0

Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0

0

0

0

Όλες οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών στελεχών
αφορούν βραχυπρόθεσμες παροχές.
Κατά την 30η Ιουνίου 2016, η Εταιρία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να
σχετίζεται με ποσά οφειλόμενα από συνδεδεμένα μέρη λόγω της μη ύπαρξης τέτοιου
κινδύνου.
ΣΤ. Σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς
Στις 22 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γιβραλτάρ (Gibraltar
Financial Services Commission - GFSC) ενημέρωσε την Τράπεζα της Ελλάδος ότι αποφάσισε να
λάβει μέτρα κατά ασφαλιστικής εταιρίας που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα. Τα μέτρα
αφορούσαν την απαγόρευση έκδοσης νέων συμβολαίων και την παύση πληρωμών, εν αναμονή
της κατάθεσης αίτησης για διορισμό προσωρινού εκκαθαριστή στην εταιρία. Το χαρτοφυλάκιο
της εν λόγω εταιρίας αριθμούσε σε περίπου 142.000 συμβόλαια.
Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο για αποχώρηση του από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι και σήμερα, δεν έχει γίνει χρήση του άρθρου 50 της συνθήκης σχετικά
με την αποχώρηση. Η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι εκτιμήσεις σχετικά με την αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου μιλούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 έτους.
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ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2016 τα οποία θα
έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των ήδη δημοσιευμένων
καταστάσεων.

Χαλάνδρι, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σταύρος Λεκκάκος
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους μετόχους της «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε την συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. (η εταιρία) και των θυγατρικών
ης
της, της 30 Ιουνίου 2016 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου
που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που
συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την
ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «Δ.Λ.Π. 34»). Δική μας
ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που
είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό
του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας
δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας
όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά
συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε
στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων
της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με την
συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές
PANNELL KERR FORSTER
Λ. Κηφισίας 124, Αθήνα 115 26
Α.Μ. ΣΟΕΛ 132

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016
Καγιούλης Ευστάθιος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13271
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Λ.Π. 34)

Οι συνημμένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Γ.Α.» εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της εταιρίας την 21/09/2016 και έχουν αναρτηθεί στη
διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας «www.europaikipisti.gr».

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12855/05/Β/86/35 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 322801000
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σημ.

Όμιλος
30/6/2016
31/12/2015

Μητρική Εταιρία
30/6/2016
31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Επενδύσεις σε ακίνητα

15.447

15.435

15.447

15.435

5.1

250.771

236.374

250.235

235.818

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

5.2

1.440

1.987

1.440

1.987

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον
επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED)

5.3

0

0

3.266

3.266

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

5.4

Ενσώματα πάγια
Άυλα Περουσιακά Στοιχεία

7.166

7.040

7.166

7.040

18.064

18.008

17.908

17.875

778

653

736

610

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

5.5

2.424

3.117

2.231

2.931

Απαιτήσεις από ασφαλισμένους

5.6

11.795

13.697

11.795

13.697

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές

5.7

12.494

11.360

12.494

11.360

429

429

429

429

15.593

14.211

15.593

14.211
8.940

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων

5.8

Λοιπές Απαιτήσεις

11.754

11.432

9.358

Δάνεια σε προσωπικό,ασφαλιστές και ασφαλισμένους Ζωής

5.9

5.901

6.209

5.901

6.209

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα

5.10

16.694

15.640

16.139

15.158

370.750

355.592

370.138

354.966

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μαθηματικά Αποθέματα και Τεχνικές Προβλέψεις
Αναλογιστικά αποθέματα ασφαλειών Ζωής

5.11

56.056

49.698

56.056

49.698

Εκκρεμείς αποζημειώσεις Ζημιών και Ζωής

5.11

159.958

152.920

159.958

152.920

Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Ασφαλιστικές προβέψεις ασφαλίσεων Ζωής που οι ασφαλισμένοι
φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED)

5.11

39.096

39.430

39.096

39.430

5.11

7.166

7.040

7.166

7.040

5.11

1.617

1.738

1.617

1.738

263.893

250.826

263.893

250.826

3.683

4.831

3.683

4.831

152

180

152

180

170

170

170

170

14.295

18.429

12.896

16.830

1.234

1.168

976

936

2.456

149

2.325

62

21.990

24.927

20.202

23.009

285.883

275.753

284.095

273.835

17.327

17.327

17.327

17.327

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

18.841

18.841

18.841

18.841

Αποτέλεσμα εις Νέον

31.917

29.578

33.468

31.230

16.613

13.937

16.407

13.733

84.698

79.683

86.043

81.131

169

156

0

0

84.867

79.839

86.043

81.131

370.750

355.592

370.138

354.966

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές,πράκτορες και συνεργάτες
πωλήσεων
Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές

5.7

Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
Λοιπές υποχρεώσεις
Προβλέψεις

5.12

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Σύνολο υποχρεώσεων και προβλέψεων
Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβλημένο

Αποθεματικά

5.13

5.14

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά σε χιλ. €)

Όμιλος
Σημ.

01/01-30/06/16

01/01-30/06/15

01/04-30/06/16

01/04-30/06/15

Εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα

4.1

81.426

82.418

41.804

40.916

Μείον: Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα
Καθαρά από αντασφάλιση εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και
συναφή έσοδα

4.2

-4.508

-5.207

-1.824

-2.510

76.918

77.211

39.980

38.406

Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων

4.3

555

4.227

-321

2.201

77.473

81.438

39.659

40.607
1.335

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα
Έσοδα επενδύσεων

4.4

2.202

2.196

1.104

Κέρδη/ζημίες από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων

4.5

313

-269

493

-269

Έσοδα από μη ασφαλιστική δραστηριότητα

4.6

4.539

3.277

2.298

1.688

Κόστος μη ασφαλιστικής δραστηριότητας

4.7

-4.234

-3.015

-2.137

-1.542

402

266

318

172

3.222

2.455

2.076

1.384
-19.041

Λοιπά έσοδα

Αποζημειώσεις ασφαλισμένων

4.8

-34.348

-34.630

-18.722

Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής

4.9

-14.045

-15.679

-7.467

-7.781

Ασφαλιστικές προβλέψεις

4.10

-14.273

-17.409

-7.210

-7.576

Χρηματοοικονομικό κόστος

-45

-66

-19

-34

Έξοδα διάθεσης

-6.127

-6.039

-3.135

-3.154

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

-5.899

-5.142

-2.746

-2.324

-122

-63

-89

-57

5.836

4.865

2.347

2.024

-1.853

-1.426

-737

-577

3.983

3.439

1.610

1.447

-4.326

Λοιπά Έξοδα
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους

4.11

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Μεταβολή του αποθεματικού των Διαθεσίμων Προς Πώληση
Αξιογράφων

3.768

-3.150

1.339

-1.093

819

-389

1.125

2.675

-2.331

950

-3.201

Αναλογιστικά κέρδη σε προγράμματα καθορισμένων παροχών

27

211

17

210

Φόρος Εισοδήματος που αναλογεί

-7

-55

-4

-55

20

156

13

155

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

2.695

-2.175

963

-3.046

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου

6.678

1.264

2.573

-1.599

Ιδιοκτήτες της Μητρικής

3.970

3.432

1.602

1.443

Δικαιώματα μειοψηφίας

13

7

8

4

3.983

3.439

1.610

1.447

Ιδιοκτήτες της Μητρικής

6.665

1.257

2.565

-1.603

Δικαιώματα μειοψηφίας

13

7

8

4

6.678

1.264

2.573

-1.599

0,1443

0,1248

0,0582

0,0525

Φόρος Εισοδήματος
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων

Τα κέρδη αποδίδονται σε:

Σύνολο
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδίδοντα σε:

Σύνολο
Βασικά κέρδη (ζημιά) ανά μετοχή (Ποσά σε €)

4.12
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά σε χιλ. €)

Μητρική Εταιρία
Σημ.

01/01-30/06/16

01/01-30/06/15

01/04-30/06/16

01/04-30/06/15

Εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα

4.1

81.426

82.418

41.804

40.916

Μείον: Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα
Καθαρά από αντασφάλιση εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και
συναφή έσοδα

4.2

-4.508

-5.207

-1.824

-2.510

76.918

77.211

39.980

38.406

Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων

4.3

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα

555

4.227

-321

2.201

77.473

81.438

39.659

40.607

1.106

1.344

Έσοδα επενδύσεων

4.4

2.207

2.202

Κέρδη/ζημίες από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων

4.5

310

-298

491

-298

402

266

318

172

2.919

2.170

1.915

1.218

Λοιπά έσοδα

Αποζημειώσεις ασφαλισμένων

4.8

-34.348

-34.630

-18.722

-19.041

Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής

4.9

-14.045

-15.679

-7.467

-7.781

Ασφαλιστικές προβλέψεις

4.10

-14.273

-17.409

-7.210

-7.576

Χρηματοοικονομικό κόστος

-41

-61

-18

-32

Έξοδα διάθεσης

-6.310

-6.150

-3.327

-3.213

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

-5.583

-4.855

-2.535

-2.194

-119

-61

-85

-56

Λοιπά Έξοδα
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων

5.673

4.763

2.210

1.932

-1.805

-1.403

-703

-563

3.868

3.360

1.507

1.369

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Μεταβολή του αποθεματικού των Διαθεσίμων Προς Πώληση
Αξιογράφων

3.766

-3.106

1.337

-4.261

Φόρος Εισοδήματος

-1.092

808

-388

1.108

2.674

-2.298

949

-3.153

27

211

17

210

Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους

4.11

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων
Αναλογιστικά κέρδη σε προγράμματα καθορισμένων παροχών
Φόρος Εισοδήματος που αναλογεί

-7

-55

-4

-55

20

156

13

155

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

2.694

-2.142

962

-2.998

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου

6.562

1.218

2.469

-1.629
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Μητρική Εταιρία

Όμιλος
30/6/2016

30/6/2015

30/6/2016

30/6/2015

Κέρδος προ φόρων
Αποσβέσεις
Κέρδη / (Ζημίες) πώλησης παγίων στοιχείων
Εσοδα επενδύσεων
Τόκοι χρεωστικοί
Απομειώσεις/Διαγραφές
Ασφαλιστικές προβλέψεις
Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως

5.836
440
0
-42
45
0
13.663
93

4.865
369
0
-33
66
0
13.154
26

5.673
421
0
0
41
0
13.663
67

4.763
350
0
0
61
0
13.154
35

Ταμειακες ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις
μεταβολές στα λειτουργικά περουσιακά στοιχεία

20.035

18.447

19.865

18.363

-1.116
-4.862
-38
-86.660
76.043
0

1.822
-7.597
-54
-94.016
88.115
0

-1.207
-4.659
-34
-86.660
76.043
0

1.857
-7.553
-49
-94.016
88.115
0

-127
3.275

37
6.754

-127
3.221

37
6.754

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές άυλων και ενσώματων πάγιων περουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις άυλων και ενσώματων πάγιων περουσιακών στοιχείων
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Αγορές συμμετοχών
Εσοδα επενδύσεων

-633
0
-192
214
0
0
42

-389
0
-27
0
0
0
33

-590
0
0
0
0
0
0

-333
0
0
0
0
0
0

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

-569

-383

-590

-333

-1.650
0
-2
-1.652

0
0
0
0

-1.650
0
0
-1.650

0
0
0
0

1.054
15.640
16.694

6.371
8.794
15.165

981
15.158
16.139

6.421
8.347
14.768

Μεταβολές στα λειτουργικά περουσιακά στοιχεία
(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων
Τόκοι χρεωστικοί καταβλημένοι
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων
Καταβλημένος φόρος εισοδήματος
Αύξηση επενδύσεων για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν
τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα
Αγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας
Μεταβολή δανείων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρη αύξηση (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Όμιλος
(Ποσά σε χιλ. €)

Υπόλοιπο 01/01/2015
Αποτέλεσμα περιόδου
Τακτικό αποθεματικό
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην
καθαρή θέση (διαθέσιμα για πώληση)
Αναλογιστικό πλεόνασμα σε προγράμματα
καθορισμένων παροχών
Αγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας
Μερίσματα πληρωθέντα
Υπόλοιπο 30/06/2015
Υπόλοιπο 01/01/2016
Αποτέλεσμα περιόδου
Τακτικό αποθεματικό
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην
καθαρή θέση (διαθέσιμα για πώληση)
Αναλογιστικό πλεόνασμα σε προγράμματα
καθορισμένων παροχών
Αγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας
Μερίσματα πληρωθέντα
Υπόλοιπο 30/06/2016

Αποθεματικό
Μετοχικό από έκδοση
Σωρευμένα
Αποθεματικά
κεφάλαιο μετοχών υπέρ
Κέρδη/Ζημιές
το άρτιο
17.327

18.841

13.252

Δικαιώματα
Μειοψηφίας
144
7

20.576
3.432

-2.331

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων
70.140
3.439
0
-2.331

156

17.327

18.841

10.921

24.164

151

17.327

18.841

13.937

29.578
3.970

156
13

156
0
0
71.404
79.839
3.983
0

2.676

2.676
19

17.327

18.841

-1.650
31.917

16.613

169

19
0
-1.650
84.867

Μητρική Εταιρία
(Ποσά σε χιλ. €)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
από έκδοση
μετοχών υπέρ
το άρτιο

Αποθεματικά

Σωρευμένα
Κέρδη/Ζημιές

Υπόλοιπο 01/01/2015
Αποτέλεσμα περιόδου
Τακτικό αποθεματικό
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην
καθαρή θέση (διαθέσιμα για πώληση)
Αναλογιστικό πλεόνασμα σε προγράμματα
καθορισμένων παροχών
Μερίσματα πληρωθέντα
Υπόλοιπο 30/06/2015

17.327

17.327

18.841

10.739

25.930

Υπόλοιπο 01/01/2016
Αποτέλεσμα περιόδου
Τακτικό αποθεματικό
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην
καθαρή θέση (διαθέσιμα για πώληση)
Αναλογιστικό πλεόνασμα σε προγράμματα
καθορισμένων παροχών
Μερίσματα πληρωθέντα
Υπόλοιπο 30/06/2016

17.327

18.841

13.733

31.230
3.868

18.841

13.037

22.414
3.360

-2.298

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων
71.619
3.360
0
-2.298

156

156
0
72.837
81.131
3.868
0
2.674

2.674

17.327

18.841

16.407

20
-1.650
33.468

20
-1.650
86.043

Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής (ενδιάμεσης)
οικονομικής πληροφόρησης της 30/06/2016.
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
1.1 Σύνθεση του Ομίλου
H «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», (ΑΡ. Μ.Α.Ε.
12855/05/Β/86/35), (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 322801000), ιδρύθηκε το έτος 1977. Η Εταιρία έχει ως σκοπό
της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, την παροχή όλων των ειδών των
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών καλύψεων. Έχει την έδρα της στην Λεωφ. Κηφισίας 274,
Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι.
Ο Όμιλος περιλαμβάνει τις εταιρίες:
•
•
•
•

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. (μητρική)
ALTER EGO A.E.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
RELIANCE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

1.2 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής Εταιρίας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
1. Λεκκάκος Σταύρος – Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)
2. Χαλκιόπουλος Νικόλαος – Αντιπρόεδρος ( εκτελεστικό μέλος)
3. Γεωργακόπουλος Χρήστος – Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
4. Keith Morris – (μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος)
5. Διαμαντόπουλος Γεώργιος – (μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος)
6. Σαρπ Ερικ Κρίστοφερ – (εκτελεστικό μέλος)
7. Κωνσταντινίδης Γεώργιος – (μη εκτελεστικό μέλος)
8. Πούλιος Χριστόφορος – (μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος)
9. Βερζοβίτης Στέφανος – (εκτελεστικό μέλος)
Η Γενική Συνέλευση της 14/06/2016 αποφάσισε την αντικατάσταση των παραιτηθέντων
μελών του Δ.Σ. κυρίων Σωτηρίου Συρμακέζη (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους) και
Θεόδωρου Χρόνη (μη εκτελεστικού μέλους), με τους κυρίους Χριστοφόρο Πούλιο και Keith
Morris ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ., έως το πέρας της θητείας του Δ.Σ.
1.3 Κανονιστικό πλαίσιο
Η «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «Περί
Ανωνύμων Εταιριών» και από τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.4364/2016 «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της
Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των
Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον
αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
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(εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο
άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών
οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και
συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.», όπως
ισχύουν σήμερα.
Επίσης από κάθε διάταξη ή νόμο ή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Εποπτεύουσα αρχή είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τραπέζης της
Ελλάδος.
2. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2.1 Αρχές παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου, συντάχθηκαν με
βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί
από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και τις Διερμηνείες που
εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B., όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη διενέργεια
εκτιμήσεων και υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για
ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη
διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή
υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα
πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ
οι αποκλίσεις δύνανται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων.
2.2 Βασικές Λογιστικές Αρχές
Οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού έχουν χρησιμοποιηθεί στις παρούσες
οικονομικές καταστάσεις όπως και στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις
της Μητρικής Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2016 (οι «οικονομικές
καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
υιοθετημένα από την Ε.Ε. Δ.Π.Χ.Α. μπορεί να διαφέρουν από αυτά που έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αν νέα ή τροποποιημένα Δ.Π.Χ.Α. δεν
υιοθετηθούν από την Ε.Ε. Κατά την 30η Ιουνίου 2016 δεν υπήρχαν πρότυπα που δεν είχαν
υιοθετηθεί και να είναι σε ισχύ για τη χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2016, τα οποία να
επηρέαζαν τις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης δεν υπήρχαν
διαφορές μεταξύ των υιοθετημένων από την Ε.Ε. Δ.Π.Χ.Α. και αυτών που έχουν εκδοθεί από το
IASB και εφαρμόζονται από την Μητρική Εταιρία ή τον Όμιλο. Ως εκ τούτου, οι ενοποιημένες
και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 30η
Ιουνίου 2016 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το IASB.
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Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Όπου κρίθηκε
απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία αναπροσαρμόστηκαν για να συμβαδίζουν με αλλαγές στην
παρουσίαση κατά την τρέχουσα περίοδο. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα
με την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαθέσιμων προς
πώληση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων και όλα τα συμβόλαια παραγώγων, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία
τους.
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., προϋποθέτει τη
διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης
των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση των διαθέσιμων
πληροφοριών και η άσκηση εκτιμήσεων και παραδοχών στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών,
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων στις ακόλουθες περιοχές:
προβλέψεις απομείωσης αξίας δανείων και λοιπών απαιτήσεων, αποτίμηση χρηματοοικονομικών
μέσων μη διαπραγματεύσιμων σε ενεργή αγορά, περιλαμβανομένων παραγώγων μη
διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά παραγώγων και κάποιοι χρεωστικών τίτλων,
απομείωση αξίας χαρτοφυλακίου επενδύσεων, έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας και των
άυλων περιουσιακών στοιχείων από επιχειρηματικές συνενώσεις, έλεγχος της δυνατότητας
ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, εκτίμηση των υποχρεώσεων από
παροχές στο προσωπικό μετά την έξοδο από την υπηρεσία, των ασφαλιστικών αποθεμάτων, των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και ανοιχτές φορολογικές
χρήσεις και η ενοποίηση των εταιρειών ειδικού σκοπού. Τα πραγματικά μελλοντικά
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τα δημοσιευμένα.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2.3 Λογιστικές Εκτιμήσεις
Οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο για την εκτίμηση ορισμένων
λογιστικών μεγεθών καθώς και οι πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις αυτές,
είναι ίδιες με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.
2.4 Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις
Θυγατρικές νοούνται οι εταιρίες στις οποίες η Μητρική Εταιρία είτε συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα
σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μισό των δικαιωμάτων ψήφου, είτε ασκεί δεσπόζουσα επιρροή
στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. Η Μητρική Εταιρία υποχρεούται να ενοποιεί όλες
τις θυγατρικές εταιρίες από την ημερομηνία απόκτησης ελέγχου επί αυτών, ενώ η υποχρέωση
ενοποίησης παύει να υφίσταται από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος αυτών εκλείπει.
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής
ενοποίησης οι παρακάτω θυγατρικές εταιρίες:
Επωνυμία
Έδρα
Ποσοστό
ALTER EGO A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
85,14%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
ASSET
MANAGEMENT ΕΛΛΑΔΑ
99,07%
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Α.Ε.Δ.Α.Κ.
RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

100,00%

Όπου ήταν απαραίτητο οι οικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω θυγατρικών εταιριών
τροποποιήθηκαν για να είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν.
Οι διεταιρικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις, τα διεταιρικά έσοδα – έξοδα και τα διεταιρικά
κέρδη – ζημίες διεγράφησαν για τον προσδιορισμό του πραγματικού ύψους των περιουσιακών
στοιχείων και των αποτελεσμάτων του ομίλου.
2.4.1 Αρχές ενοποίησης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
Μητρικής Εταιρίας και των θυγατρικών της, οι οποίες ελέγχονται από την Μητρική. Ο
έλεγχος υφίσταται όπου η Μητρική έχει την εξουσία να κατευθύνει τις οικονομικές και
επιχειρηματικές πολιτικές των θυγατρικών της, ούτως ώστε να λαμβάνονται οφέλη από τις
δραστηριότητές τους. Τα έσοδα και οι δαπάνες και τα λοιπά συνολικά έσοδα των θυγατρικών
που αποκτώνται ή πωλούνται μέσα στη χρήση ενσωματώνονται στην ενοποιημένη κατάσταση
αποτελεσμάτων και στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων από την ημερομηνία
απόκτησης των θυγατρικών και παύουν να ενσωματώνονται από την ημερομηνία πώλησης
των θυγατρικών αυτών. Τα καθαρά κέρδη και τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα των
θυγατρικών κατανέμονται μεταξύ των μετόχων της Μητρικής και των μη ελεγχουσών
συμμετοχών ακόμη και αν με τον επιμερισμό αυτό, το υπόλοιπο των μη ελεγχουσών
συμμετοχών γίνει αρνητικό. Στην περίπτωση που οι θυγατρικές εφαρμόζουν διαφορετικές
λογιστικές αρχές από εκείνες του Ομίλου, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στις
οικονομικές καταστάσεις τους προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία με τις λογιστικές αρχές
των εταιριών του Ομίλου. Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές, τα διεταιρικά υπόλοιπα και τα
διεταιρικά έσοδα και έξοδα απαλείφονται κατά την ενοποίηση.
2.4.2 Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές αναγνωρίζονται αρχικά είτε στην εύλογη αξία είτε στο
αναλογικό ποσοστό τους επί των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων. Η
επιλογή αυτή γίνεται ανά συναλλαγή. Μετά την εξαγορά, η λογιστική αξία των μη
ελεγχουσών συμμετοχών είναι η αξία αυτών κατά την αρχική αναγνώριση πλέον το μερίδιο
των μη ελεγχουσών συμμετοχών στις μετέπειτα μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων. Τα
συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα επιμερίζονται στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ακόμα και εάν
αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο μη ελεγχουσών συμμετοχών.
2.4.3 Μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής θυγατρικών οι οποίες δεν οδηγούν σε απώλεια του
ελέγχου
Μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρική οι οποίες δεν οδηγούν σε απώλεια του
ελέγχου της καταχωρούνται ως συναλλαγές μεταξύ των μετόχων. Το υπόλοιπο των
λογαριασμών των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων της Μητρικής και του λογαριασμού «Μη
ελέγχουσες συμμετοχές» αναπροσαρμόζονται, προκειμένου να απεικονιστεί η μεταβολή στο
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ποσοστό συμμετοχής των παραπάνω μετόχων επί της θυγατρικής. Τυχόν διαφορά μεταξύ της
προσαρμογής των μη ελεγχουσών συμμετοχών και της εύλογης αξίας του τιμήματος που
καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε, καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια που αναλογούν
στους μετόχους της Μητρικής.
2.4.4 Απώλεια ελέγχου
Σε περίπτωση που η μεταβολή οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής, το κέρδος ή
η ζημία από την πώληση υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ (i) του αθροίσματος της εύλογης
αξίας του τιμήματος που εισπράχθηκε και της εύλογης αξίας του ποσοστού συμμετοχής που
εξακολουθεί να υφίσταται στη θυγατρική και (ii) της λογιστικής αξίας, πριν την πώληση, των
περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας), των υποχρεώσεων και των
μη ελεγχουσών συμμετοχών. Τα μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που είχαν
αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα και που προκύπτουν από την αποτίμηση στην εύλογη
αξία περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής, λογιστικοποιούνται ως εάν η Μητρική είχε
πωλήσει απ’ ευθείας τα περιουσιακά αυτά στοιχεία (μεταφορά στην κατάσταση
αποτελεσμάτων ή μεταφορά στα κέρδη εις νέο, σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Α.). Η τυχόν
εύλογη αξία συμμετοχής στη θυγατρική που εξακολουθεί να υφίσταται μετά την ημερομηνία
της απώλειας του ελέγχου της, θεωρείται ως η εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 ή ως το κόστος κτήσης σε περίπτωση που με τα ισχύοντα πρότυπα
θα αναγνωριστεί ως συγγενής ή κοινοπραξία.
2.4.5 Εισφορά περιουσιακών στοιχείων σε θυγατρική με ανταλλαγή μετοχών έκδοσης της
θυγατρικής
Στην περίπτωση που η Μητρική εισφέρει ενσώματα πάγια στοιχεία, άυλα περιουσιακά
στοιχεία ή επενδυτικά ακίνητα σε ήδη υπάρχουσα ή νεοϊδρυθείσα θυγατρική εταιρία με
αντάλλαγμα μετοχές έκδοσης της θυγατρικής, η Μητρική καταχωρεί στις ατομικές της
οικονομικές καταστάσεις την αξία της συμμετοχής της στη λογιστική αξία που ήταν
αναγνωρισμένα τα εισφερθέντα περιουσιακά στοιχεία. Αυτού του είδους οι συναλλαγές δεν
έχουν καμία επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
2.4.6 Συγγενείς εταιρείες
Συγγενείς νοούνται οι εταιρείες στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου κυμαίνεται
μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου, και επί των οποίων ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη
επιρροή αλλά δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες ενσωματώνονται στις
οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης, οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήσης
τους. Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας συγγενούς εταιρίας
συμπεριλαμβάνεται στην αξία κτήσης της επένδυσης (μετά από οποιεσδήποτε σωρευμένες
προβλέψεις απομείωσης – εφόσον υφίστανται). Η αξία της επένδυσης αυξάνεται ή μειώνεται
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στα κέρδη ή ζημίες της συγγενούς εταιρίας
μετά την εξαγορά (και αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος του Ομίλου)
και από τις κινήσεις στα αποθεματικά (και αναγνωρίζονται στα αποθεματικά του Ομίλου). Το
ποσό των μερισμάτων που εισπράχθηκαν από τη συγγενή εταιρία κατά τη διάρκεια της
χρήσης μειώνει τη λογιστική αξία της συγκεκριμένης επένδυσης. Οι επενδύσεις σε συγγενείς
εταιρίες που πραγματοποιήθηκαν με αποκλειστικό σκοπό τη διάθεσή τους εντός ενός έτους
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από την ημερομηνία αγοράς τους, όταν δηλαδή η ουσιώδης επιρροή που ασκεί ο Όμιλος
κρίνεται προσωρινή, καταχωρούνται στο λογαριασμό «μη κυκλοφορούντα στοιχεία
ενεργητικού προοριζόμενα προς πώληση». Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές
μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών εταιριών, απαλείφονται σε ποσοστό που αφορά τη
συμμετοχή του Ομίλου στις εταιρίες αυτές. Τυχόν τέτοιες ζημίες, που επίσης απαλείφονται,
αποτελούν ένδειξη απομείωσης της αξίας του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου.
Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα οικονομικά στοιχεία των συγγενών επιχειρήσεων που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης τροποποιήθηκαν
προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέπειά τους με τις λογιστικές αρχές που έχει υιοθετήσει ο
Όμιλος.
2.4.7 Κοινοπραξίες
Κοινοπραξία ορίζεται ως μία οντότητα στην οποία ο Όμιλος ασκεί έλεγχο από κοινού με άλλα
μέρη. Τα δικαιώματα του Ομίλου σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται βάσει της μεθόδου
καθαρής θέσης.
2.4.8 Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς, και κοινοπραξίες στις ατομικές οικονομικές
καταστάσεις
Στις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής οι θυγατρικές, οι συγγενείς και οι κοινοπραξίες
καταχωρούνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν πρόβλεψη απομείωσης.
2.4.9 Έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε θυγατρικές,
συγγενείς και κοινοπραξίες στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις
Ο Όμιλος και η Μητρική εταιρία ελέγχει σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, εάν υπάρχει ένδειξη
ότι μία επένδυση σε θυγατρική, συγγενή ή κοινοπραξία έχει υποστεί απομείωση. Εάν υπάρχει
τέτοια ένδειξη, ο Όμιλος εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της επένδυσης. Όταν η λογιστική αξία
μίας επένδυσης υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, τότε η λογιστική αξία
απομείωνεται στην ανακτήσιμη.
2.5 Συνένωση Επιχειρήσεων
2.5.1 Μέθοδος εξαγοράς
Οι εξαγορές επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 3
καταχωρούνται με τη μέθοδο της εξαγοράς. Το τίμημα που καταβάλλεται σε μία συνένωση
επιχειρήσεων αποτιμάται στην εύλογη αξία, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα των
ευλόγων αξιών, κατά την ημερομηνία εξαγοράς, των περιουσιακών στοιχείων που
εισφέρθηκαν από τον Όμιλο, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον Όμιλο προς τους
προηγούμενους ιδιοκτήτες της εξαγοραζόμενης επιχείρησης και των μετοχικών τίτλων που
εξέδωσε ο Όμιλος σε αντάλλαγμα του ελέγχου της εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Τα έξοδα
που αφορούν στην εξαγορά καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Κατά την
ημερομηνία εξαγοράς, τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται και οι υποχρεώσεις που
αναλαμβάνονται καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους την ημερομηνία της εξαγοράς, εκτός
από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και υποχρεώσεις ή περιουσιακά
στοιχεία που αφορούν σε παροχές σε εργαζομένους καταχωρούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12
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«Φορολογία εισοδήματος» και Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» αντίστοιχα,
υποχρεώσεις ή μετοχικοί τίτλοι που αφορούν σε προγράμματα παροχών της εξαγοραζόμενης
επιχείρησης που εξαρτώνται από αξία μετοχών ή προγράμματα παροχών του Ομίλου που
εξαρτώνται από αξία μετοχών που συνάφθηκαν προς αντικατάσταση προγραμμάτων παροχών
της εξαγοραζόμενης επιχείρησης που εξαρτώνται από αξία μετοχών καταχωρούνται σύμφωνα
με το Δ.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών κατά την ημερομηνία
της εξαγοράς, και περιουσιακά στοιχεία (ή ομάδες περιουσιακών στοιχείων) που κατέχονται
προς πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που
Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες καταχωρούνται σύμφωνα με αυτό
το πρότυπο.
2.5.2 Υπεραξία
Η υπεραξία καταχωρείται ως το υπερβάλλον μεταξύ (α) του αθροίσματος του τιμήματος που
καταβλήθηκε, τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση και της
εύλογης αξίας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση και (β) της
καθαρής αξίας, κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, των περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Εάν, μετά από επανεξέταση, η
καθαρή αξία, κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, των περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν υπερβαίνει το άθροισμα του τιμήματος
που καταβλήθηκε, τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση, και
της εύλογης αξίας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση, η
διαφορά καταχωρείται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
2.5.3 Ενδεχόμενο τίμημα
Σε περίπτωση που το τίμημα που συμφωνήθηκε κατά την συνένωση επιχειρήσεων,
περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από ενδεχόμενο τίμημα,
τότε το ενδεχόμενο τίμημα αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία εξαγοράς
και συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό τίμημα κατά τη συνένωση επιχειρήσεων. Μεταβολές
στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος οι οποίες εντάσσονται στις προσαρμογές της
περιόδου οριστικοποίησης εξαγοράς αναγνωρίζονται αναδρομικά με αντίστοιχη προσαρμογή
της υπεραξίας. Οι προσαρμογές της περιόδου οριστικοποίησης εξαγοράς προκύπτουν από νέες
πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την περίοδο οριστικοποίησης εξαγοράς (η οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία εξαγοράς) σχετικά με δεδομένα και
καταστάσεις που υπήρχαν κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Μεταβολές στην εύλογη αξία του
ενδεχόμενου τιμήματος οι οποίες δεν εντάσσονται στις προσαρμογές της περιόδου
οριστικοποίησης εξαγοράς, λογιστικοποιούνται με βάση την ταξινόμηση του ενδεχόμενου
τιμήματος. Όταν το ενδεχόμενο τίμημα ταξινομηθεί ως στοιχείο της καθαρής θέσης δεν
επαναμετράται σε επόμενες περιόδους αναφοράς και η μετέπειτα εκκαθάρισή του
αναγνωρίζεται την καθαρή θέση. Εάν το ενδεχόμενο τίμημα ταξινομηθεί ως περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση, σε επόμενες περιόδους αναφοράς επαναμετράται σύμφωνα με το
Δ.Λ.Π. 39 ή το Δ.Λ.Π. 37 και το αποτέλεσμα της αποτίμησης (κέρδος ή ζημία) αναγνωρίζεται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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2.5.4 Συνενώσεις επιχειρήσεων σε διαδοχικά στάδια
Όταν η συνένωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται σε διαδοχικά στάδια, η συμμετοχή που
κατείχε ο Όμιλος στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση αποτιμάται στην εύλογη αξία κατά την
ημερομηνία εξαγοράς (την ημερομηνία που ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο) και το προκύπτον
κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ποσά που αναγνωρίστηκαν
στα λοιπά συνολικά έσοδα και που προήλθαν από την εξαγοραζόμενη επιχείρηση πριν την
απόκτηση του ελέγχου της, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εφόσον ο
χειρισμός αυτός θα ήταν ο κατάλληλος σε περίπτωση πώλησής της.
2.5.5 Προσωρινή λογιστικοποίηση
Εάν για κάποια ποσά που αφορούν στην αρχική καταχώρηση μίας επιχειρηματικής συνένωσης
οι αξίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων της
περιόδου στην οποία πραγματοποιήθηκε η επιχειρηματική συνένωση, ο Όμιλος καταχωρεί
προσωρινές αξίες για τα ποσά αυτά. Τα προσωρινά ποσά προσαρμόζονται κατά την περίοδο
οριστικοποίησης εξαγοράς (βλ. Σημείωση 2.5.3 ανωτέρω), ή πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία
ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται, ώστε να ληφθούν υπόψη νέες πληροφορίες σχετικά με
δεδομένα και καταστάσεις που υπήρχαν κατά την ημερομηνία εξαγοράς, οι οποίες, εάν ήταν
γνωστές, θα επηρέαζαν τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν εκείνη την ημερομηνία.
2.6 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Τα στοιχεία που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ (€) που
είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας και του Ομίλου.
Σημαντικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε άλλα νομίσματα δεν υπάρχουν.
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο συναλλακτικό νόμισμα με βάση τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες των εκάστοτε συναλλαγών.
Τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την εκκαθάριση αυτών των
συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα αναγνωρίζονται μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
Οι συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των χρεογράφων και των άλλων
νομισματικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επαναποτιμώνται σε
εύλογες αξίες περιέχονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
Οι συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των μη νομισματικών χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων αποτελούν ένα από τα συστατικά στοιχεία της μεταβολής της
εύλογης αξίας τους.
Οι συναλλαγματικές διαφορές, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ένα μη
νομισματικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, αναγνωρίζονται είτε στην Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων, είτε στα Ίδια Κεφάλαια, σε περίπτωση που τα μη νομισματικά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ενταχθεί στα Αξιόγραφα Διαθέσιμα προς
Πώληση.
2.7 Συμψηφισμός Απαιτήσεων – Υποχρεώσεων
Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η
απεικόνιση του καθαρού ποσού στις Οικονομικές Καταστάσεις, γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει
νόμιμο δικαίωμα για συμψηφισμό των καταχωρημένων ποσών και υπάρχει πρόθεση είτε για
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διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό είτε για ταυτόχρονο
διακανονισμό του συνολικού ποσού τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
όσο και της υποχρέωσης.
2.8 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Η κατηγορία αυτή έχει δύο υποκατηγορίες:
- Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και
- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν προσδιοριστεί στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
2.8.1 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει χρεόγραφα που αποκτώνται είτε για τη δημιουργία
κέρδους από τη βραχυπρόθεσμη μεταβολή στην τιμή ή το περιθώριο του διαπραγματευτή ή
είναι χρεόγραφα που ανήκουν σε ένα χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για τα οποία υπάρχει
ιστορικό βραχυπρόθεσμης δημιουργίας κέρδους. Τα παράγωγα ανήκουν επίσης στο εμπορικό
χαρτοφυλάκιο εκτός εάν έχουν χαρακτηρισθεί ως και είναι αποτελεσματικά μέσα
αντιστάθμισης. Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει χρεόγραφα που
υπόκεινται σε συμφωνία πώλησης και επαναγοράς.
2.8.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις προσδιορισμένα στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Κατά την αρχική αναγνώριση ο Όμιλος προσδιορίζει οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ως χρηματοοικονομικό μέσο αποτιμώμενο στην εύλογη
αξία του μέσω των αποτελεσμάτων όταν:
α) Απαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια ανακολουθία στην επιμέτρηση ή την αναγνώριση
(ορισμένες φορές αναφερόμενη ως «λογιστική ασυμμετρία») που θα προέκυπτε εάν τα
σχετιζόμενα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα αντιμετωπίζονταν λογιστικά ως εμπορικό
χαρτοφυλάκιο και τα υποκείμενα χρηματοοικονομικά μέσα επιμετρούνται στο αποσβεσμένο
κόστος, όπως είναι δάνεια και απαιτήσεις κατά ασφαλισμένων και χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων ή υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους.
β) Μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων ή και των δύο
τυγχάνει διαχείρισης και η απόδοσή της αξιολογείται σε βάση εύλογης αξίας, σύμφωνα με την
τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων ή επενδύσεων και η πληροφόρηση σχετικά
με την ομάδα παρέχεται εσωτερικά σε αυτό το επίπεδο στη διοίκηση του Ομίλου, για
παράδειγμα στο Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
γ) Τα χρηματοοικονομικά μέσα περιέχουν ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα παράγωγα, η
ύπαρξη των οποίων τροποποιεί ουσιαστικά τις ταμειακές ροές και για το λόγο αυτό θα έπρεπε
να απεικονίζονται σε διακεκριμένη βάση εάν δεν είχαν ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία. Ο
προσδιορισμός κάποιου χρηματοοικονομικού στοιχείου ως αποτιμώμενο στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων είναι αμετάκλητος.
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2.9 Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων
Ο Όμιλος ταξινομεί τις επενδύσεις του ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα για πώληση και διακρατούμενα μέχρι τη λήξη. Η απόφαση για την ταξινόμηση των
επενδύσεων λαμβάνεται κατά την απόκτησή τους.
Τα διαθέσιμα προς πώληση καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία
προσαυξάνεται με τις δαπάνες συναλλαγής. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αγοράς τους, τα
διαθέσιμα προς πώληση αξιόγραφα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία
προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τιμές που παρέχονται από τις οργανωμένες αγορές, από
διαπραγματευτές αξιόγραφων ή από μοντέλα προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών.
Τα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές της εύλογης αξίας των διαθέσιμων προς
πώληση αξιόγραφων καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, έως ότου τα συγκεκριμένα
αξιόγραφα πωληθούν ή διατεθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οπότε και τα αντίστοιχα
κέρδη/ζημίες μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Μία επένδυση σε ένα
αξιόγραφο θεωρείται ότι έχει υποστεί απομείωση της αξίας της όταν η λογιστική αξία
υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία της και υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η πτώση της αξίας
της έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που καθιστά μη εφικτή την ανάκτηση του επενδυμένου
κεφαλαίου στο εγγύς μέλλον. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αποθεματικό μεταφέρεται στα
αποτελέσματα. Τα έσοδα από τόκους και μερίσματα που αφορούν διαθέσιμα για πώληση,
καταχωρούνται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
Οι διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη επενδυτικοί τίτλοι περιλαμβάνουν τίτλους που δεν είναι
παράγωγα, διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, με καθορισμένες ή προσδιοριστέες
πληρωμές και καθορισμένη λήξη, για τους οποίους υπάρχει, από τη διοίκηση του Ομίλου,
πρόθεση και ικανότητα διαρκούς κατοχής τους μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Οι
διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη επενδυτικοί τίτλοι, καταχωρούνται στην αποσβέσιμη αξία τους
εφαρμόζοντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε
σχηματισθείσας πρόβλεψης για απομείωση της αξίας τους. Επιπλέον, ο υπολογισμός της
αποσβέσιμης αξίας ενός διακρατούμενου μέχρι τη λήξη τίτλου, περιλαμβάνει οποιαδήποτε
υπέρ (premium) ή υπό (discount) το άρτιο διαφορά προέκυψε κατά την ημερομηνία
απόκτησής του, πλέον των εξόδων συναλλαγής, προμηθειών και μονάδες βάσης πληρωθέντες
ή εισπραχθέντες.
Οι επενδυτικοί τίτλοι που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως δάνεια και απαιτήσεις περιλαμβάνουν
τίτλους που δεν είναι παράγωγα, έχουν καθορισμένες ή προσδιοριστέες πληρωμές και δεν
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.
Ένα χρηματοοικονομικό μέσο δεν απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας
από τη στιγμή που η Εταιρία παύει να έχει τον έλεγχο των συμβατικών δικαιωμάτων που
απορρέουν από το χρηματοοικονομικό μέσο. Ο έλεγχος των δικαιωμάτων του
χρηματοοικονομικού μέσου παύει να υφίσταται όταν πωληθεί ή όταν οι ταμιακές εισροές,
που σχετίζονται με αυτό, μεταβιβαστούν σε ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος.
2.10 Μεταφορά χρηματοοικονομικών στοιχείων
Ο Όμιλος μεταφέρει μη παράγωγα χρεόγραφα από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο ή το
χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση στο χαρτοφυλάκιο δανείων και απαιτήσεων, εφόσον
τα χρεόγραφα ικανοποιούν τον ορισμό της κατηγορίας αυτής κατά την ημερομηνία της
μεταφοράς και ο Όμιλος έχει την πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει τα χρεόγραφα για το
προσεχές μέλλον ή μέχρι την λήξη τους. Σε περίπτωση που σπανίζουσες περιστάσεις
προκαλούν σημαντική επιδείνωση της συναλλακτικής δραστηριότητας ή επηρεάζουν σε
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μεγάλο βαθμό τις αγοραίες τιμές μη παραγώγων στοιχείων του εμπορικού χαρτοφυλακίου, ο
Όμιλος μεταφέρει τα μέσα αυτά από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο στο χαρτοφυλάκιο
διακρατούμενων στη λήξη ή διαθεσίμων προς πώληση, εφόσον τα στοιχεία ικανοποιούν τον
ορισμό της αντίστοιχης κατηγορίας κατά την ημερομηνία της μεταφοράς και ο Όμιλος δεν
έχει την πρόθεση να τα πωλήσει σύντομα. Τέτοιες μεταφορές μπορούν να πραγματοποιούνται
μόνο μία φορά για κάθε μία σπανίζουσα περίσταση. Εάν υπάρχει μεταβολή στην πρόθεση ή
την δυνατότητα διακράτησης ενός χρεογράφου μέχρι την λήξη, ο Όμιλος μεταφέρει τα
χρεόγραφα αυτά από την κατηγορία διαθέσιμα προς πώληση στην κατηγορία διακρατούμενα
στη λήξη, εφόσον τα μέσα ικανοποιούν τον ορισμό της τελευταίας κατά την ημερομηνία της
μεταφοράς. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που μεταφέρονται ως ανωτέρω, η εύλογη
αξία κατά την ημερομηνία μεταφοράς θεωρείται το νέο αποσβεσμένο κόστος κατά την
ημερομηνία αυτή. Όταν μέσα που μεταφέρονται από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο περιέχουν
ενσωματωμένα παράγωγα, ο Όμιλος επανεξετάζει κατά την ημερομηνία μεταφοράς εάν τα
ενσωματωμένα παράγωγα χρειάζεται να διαχωριστούν από το κύριο συμβόλαιο βάσει των
συνθηκών που ίσχυαν όταν ο Όμιλος απέκτησε το στοιχείο.
Ο Όμιλος μεταφέρει χρεόγραφα που έχουν μεταφερθεί στα δάνεια και απαιτήσεις από το
εμπορικό χαρτοφυλάκιο ή το χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση στο χαρτοφυλάκιο
διαθεσίμων προς πώληση εάν τα χρεόγραφα, μεταγενέστερα διαπραγματεύονται σε
οργανωμένη αγορά και ο Όμιλος δε σκοπεύει να τα κρατήσει για το προσεχές μέλλον ή μέχρι
την λήξη τους. Η εύλογη αξία των χρεογράφων την ημέρα της μεταφοράς θεωρείται το νέο
αποσβεσμένο κόστος κατά την ημερομηνία αυτή. Η διαφορά μεταξύ του αποσβεσμένου
κόστους αμέσως πριν την μεταφορά και της εύλογης αξίας την ημερομηνία της μεταφοράς
αναγνωρίζεται στο αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση αξιόγραφων μέσω της κατάστασης
λοιπών συνολικών εσόδων και αποσβένεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
2.11 Διαχείριση Κινδύνων
Η Εταιρία υπόκειται σε χρηματοοικονομικούς και ασφαλιστικούς κινδύνους.
Το Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα και Γνωστοποιήσεις» εισάγει επιπλέον
γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης προκειμένου να
αξιολογηθεί η σημασία των χρηματοοικονομικών μέσων για την οικονομική θέση της
Εταιρίας.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές
που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και τις δραστηριότητες της Εταιρίας.
Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων ασκείται
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας το οποίο έχει την τελική ευθύνη για τη διαχείριση
των ανωτέρω κινδύνων, υποβοηθούμενο από το τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου, την
Επιτροπή Επενδύσεων και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, όπου αναφέρονται κατά
τακτά χρονικά διαστήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
(α). Ασφαλιστικός κίνδυνος
Είναι ο κίνδυνος από ένα μελλοντικό καθορισμένο αβέβαιο γεγονός, που θα επηρεάσει
δυσμενώς τον ασφαλισμένο. Με την σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο κίνδυνος
αυτός μεταβιβάζεται από τον ασφαλισμένο στον ασφαλιστή.
Η Εταιρία μεταβιβάζει μέρος των ασφαλιστικών κινδύνων στον αντασφαλιστή, ενώ παράλληλα
ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική της στην ανάληψη των κινδύνων, ώστε η
συχνότητα και το ύψος των ζημιών να είναι εντός των ορίων που είχαν εκτιμηθεί στην
τιμολόγηση.
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(β). Χρηματοοικονομικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος από μία μελλοντική πιθανή μεταβολή ενός ή περισσοτέρων από τα στοιχεία που
ακολουθούν:
(i) Επιτόκιο
Επηρεάζει σημαντικά την παρούσα αξία των υποχρεώσεων αλλά και των επενδύσεων της
Εταιρίας. Η Eταιρία παρακολουθεί τις μεταβολές των επιτοκίων, ελέγχει την αντιστοιχία της
διάρκειας των υποχρεώσεων της με τη διάρκεια των χρεογράφων της και λαμβάνει μέτρα για την
αντιμετώπιση του κινδύνου.
(ii) Πίστωση
Κίνδυνο για την Εταιρία αποτελεί η αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεών της από τους
ασφαλισμένους, τους αντασφαλιστές αλλά και τους συνεργάτες της. Η Εταιρία παρακολουθεί τα
υπόλοιπα των απαιτήσεών της και λαμβάνει μέτρα για τον διακανονισμό τους.
(iii) Εγγυημένες παροχές
Ορισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής παρέχουν εγγυημένα ποσά ή επιτόκια τα οποία
αναγράφονται στους όρους τους. Η Εταιρία τιμολογεί τα ως άνω νέα προϊόντα με εγγυημένο
επιτόκιο μικρότερο ή ίσο από το ανώτατο που καθoρίζεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επίσης διενεργεί στα υπάρχοντα προϊόντα της, έλεγχο επάρκειας των μαθηματικών της
αποθεμάτων.
(iv) Ρευστότητα
Σχετίζεται με την αδυναμία της έγκαιρης αποπληρωμής των υποχρεώσεων της Εταιρίας. Η
Εταιρία παρακολουθεί τις υποχρεώσεις της και φροντίζει για την έγκαιρη αποπληρωμή
παρακολουθώντας τις ταμειακές εισροές και εκροές και εξασφαλίζοντας επαρκή ταμειακά
διαθέσιμα.
(v) Τιμές Αγοράς
Η διακύμανση των τιμών αγοράς των χρεογράφων επηρεάζει την καθαρή θέση της Εταιρίας
καθότι τα χρεόγραφα αυτά αποτιμώνται σε εύλογες αξίες.
2.12 Ασφαλιστήρια συμβόλαια
Η μητρική Εταιρία εκδίδει ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία την εκθέτουν σε ασφαλιστικό
κίνδυνο, χρηματοοικονομικό κίνδυνο, ή και σε συνδυασμό αυτών των κινδύνων.
Διαχωρισμός χρηματοοικονομικού κινδύνου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Στις περιπτώσεις όπου σε συμβόλαιο υπάρχει ταυτόχρονα ασφαλιστικός και
χρηματοοικονομικός κίνδυνος, ο Όμιλος δεν προβαίνει στο διαχωρισμό του
χρηματοοικονομικού κινδύνου, όταν ο ασφαλιστικός κίνδυνος θεωρείται σημαντικός. Γενικά,
ο ασφαλιστικός κίνδυνος θεωρείται σημαντικός όταν η πιθανότητα να πληρωθούν παροχές
από την επέλευση του ασφαλισμένου γεγονότος, είναι τουλάχιστον το 10% των πληρωτέων
παροχών, αν δεν συνέβαινε το γεγονός. Με βάση αυτή την θεώρηση το σύνολο των
συμβολαίων που εκδίδει η Εταιρία είναι ασφαλιστήρια συμβόλαια.
(α). Ασφαλιστήρια συμβόλαια
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη φύση του
ασφαλισμένου κινδύνου.
(i). Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής ασφαλίζουν κατά μεγάλο ποσοστό γεγονότα κατά την
διάρκεια μιας μακράς περιόδου. Τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν καθίστανται
απαιτητά από τον ασφαλιζόμενο. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς την μείωση των
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αναλογουσών προμηθειών.
Παραδοσιακά συμβόλαια
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που εκδίδει η Εταιρία για την κάλυψη του
κινδύνου θανάτου, συντάξεων, ανικανότητας, ατυχημάτων, προγραμμάτων ασθενείας τόσο σε
ατομική όσο και σε ομαδική βάση.
Συμβόλαια για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής που οι ασφαλιζόμενοι φέρουν τον
χρηματοοικονομικό κίνδυνο (Unit Linked).
Τα συμβόλαια αυτά μεταφέρουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο στον κάτοχο του συμβολαίου,
αλλά ταυτόχρονα η ασφαλιστική Εταιρία αναλαμβάνει την κάλυψη με την εγγύηση μέρους του
χρηματοοικονομικού κινδύνου. Ταυτόχρονα εμπεριέχουν και σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο
(κάλυψη θανάτου, ανικανότητας, ατυχημάτων και ασθενείας).
(ii). Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών
Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που εκδίδει η Εταιρία για την κάλυψη του
κινδύνου της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.
Λοιπών Κλάδων
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο πυρός,
σεισμού, σωμάτων χερσαίων οχημάτων, κλοπής, μεταφορών, γενικής αστικής ευθύνης, βοηθείας,
σκαφών, πληρωμάτων και λοιπά.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών αναγνωρίζονται ως έσοδα (δεδουλευμένα ασφάλιστρα)
αναλογικά με την περίοδο διάρκειας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στην ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων το ποσό των ασφαλίστρων που αναλογεί στο επόμενο ή στα επόμενα
έτη για την περίοδο από το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων μέχρι την λήξη της περιόδου
για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα, περιλαμβάνεται στο απόθεμα μη
δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς την μείωση των
αναλογουσών προμηθειών.
(iii) Χρηματοοικονομικά συμβόλαια - Λογαριασμοί Διαχείρισης Κεφαλαίου (Deposit
Administration Funds)
Είναι η ομαδική ασφάλιση με την οποία συμφωνείται επενδυτική διαχειριστική ασφάλιση
(λογαριασμός διαχείρισης κεφαλαίου) όπου η παροχή του ασφαλιστή καταβάλλεται είτε με την,
για οποιοδήποτε λόγο, αποχώρηση του ασφαλισμένου-μέλους της ομάδας από την εργασία του
είτε με την συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας. Η ασφαλιστική Εταιρία καταβάλλει την παροχή στο
μέτρο της επάρκειας του λογαριασμού διαχείρισης κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη επάρκειας του
λογαριασμού, ο δικαιούχος δεν έχει αξίωση κατά της ασφαλιστικής. Η διαχείριση του
λογαριασμού γίνεται είτε από την Εταιρία κατά την ελεύθερη βούλησή της είτε με υπόδειξη του
λήπτη της ασφάλισης.
(β) Μεταφερόμενα Έξοδα Πρόσκτησης
Οι προμήθειες και τα άλλα έξοδα πρόσκτησης τόσο των νέων συμβολαίων όσο και των
ανανεώσεων που αναλογούν στην επόμενη χρήση απεικονίζονται στο λογαριασμό του
Ενεργητικού «Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επομένων χρήσεων» και κατανέμονται στις
χρήσεις ανάλογα με την διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
(γ) Ασφαλιστικές προβλέψεις
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Ασφαλιστικές προβλέψεις είναι οι καθαρές συμβατικές υποχρεώσεις της ασφαλιστικής Εταιρίας
οι οποίες πηγάζουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Οι ασφαλιστικές προβλέψεις (μαθηματικές προβλέψεις, προβλέψεις για μη δεδουλευμένα
ασφάλιστρα, προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις, πληρωτέες παροχές και αποθέματα
κινδύνων εν ισχύ), υπολογίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.
Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αναλύονται στις ακόλουθες κυριότερες κατηγορίες:
Μαθηματικές προβλέψεις:
Περιλαμβάνουν το μαθηματικό απόθεμα των ασφαλιστηρίων ζωής και κεφαλαιοποίησης και
είναι η διαφορά που προκύπτει κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων
μεταξύ της παρούσας αξίας των χρηματικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η ασφαλιστική
Εταιρία για κάθε συμβόλαιο ασφαλίσεως ζωής συμπεριλαμβανομένου και του αποθέματος των
μη διανεμηθέντων στους ασφαλισμένους κερδών και της παρούσας αξίας των καθαρών
ασφαλίστρων που οφείλονται από τον ασφαλισμένο και είναι καταβλητέα στην ασφαλιστική
Εταιρία μέσα στα επόμενα έτη. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται με βάση τις ισχύουσες
αναλογιστικές μεθόδους.
Προβλέψεις για μη δουλευμένα ασφάλιστρα:
Περιλαμβάνουν την αναλογία των μικτών ασφαλίστρων που αφορούν τις επόμενες χρήσεις
συμβολαίων που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων.
Απόθεμα Κινδύνων σε Ισχύ:
Αφορά την πρόσθετη πρόβλεψη η οποία σχηματίζεται κατά την ημερομηνία κλεισίματος των
οικονομικών καταστάσεων όταν το απόθεμα των μη δουλευμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων
εκτιμάται ότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων ζημιών και εξόδων των
ασφαλιστηρίων σε ισχύ την ημερομηνία αυτή.
Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις:
Είναι εκείνες που σχηματίζονται στην ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, για
την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων από ασφαλιστικούς κινδύνους, που έχουν επέλθει μέχρι την
ημερομηνία κλεισίματος της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, 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.
Πληρωτέες παροχές:
Είναι οι ασφαλιστικές παροχές που οφείλονται στους ασφαλισμένους και για διάφορους λόγους
δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων.
Προβλέψεις για ασφαλίσεις ζωής όπου οι ασφαλισμένοι φέρουν τον χρηματοοικονομικό
κίνδυνο:
Είναι οι προβλέψεις που προορίζονται για να καλύψουν αναλήψεις υποχρεώσεων της
ασφαλιστικής Εταιρίας, οι οποίες συνδέονται με χρηματοοικονομικά μέσα στα πλαίσια
συμβάσεων ζωής, των οποίων η αξία ή η απόδοση καθορίζεται σε συνάρτηση με επενδύσεις, για
τις οποίες τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο φέρει ο ασφαλιζόμενος.
Αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια που είναι άμεσα συνδεμένα με στοιχεία του Ενεργητικού
(Unit Linked) όπου από την αποτίμηση αυτών στην τρέχουσα αξία προκύπτουν κέρδη ή ζημίες
όπου και έχουν άμεση επίδραση στο ύψος των ασφαλιστικών προβλέψεων. Στις περιπτώσεις
αυτές η ασφαλιστική Εταιρία αναπροσαρμόζει τις ασφαλιστικές προβλέψεις ισόποσα με τα μη
ρευστοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές από αποτίμηση και η προκύπτουσα διαφορά των ασφαλιστικών
προβλέψεων μεταφέρεται στον λογαριασμό εκμετάλλευσης.
Η Εταιρία πραγματοποιεί σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων έλεγχο
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επάρκειας των ασφαλιστικών της προβλέψεων σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 4 χρησιμοποιώντας
τρέχουσες εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμειακών ροών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της
καθώς και τα κόστη διεκπεραίωσης των ζημιών της.
Στην περίπτωση που ο έλεγχος επάρκειας των ασφαλιστικών προβλέψεων εμφανίσει ότι οι
ασφαλιστικές προβλέψεις δεν είναι ικανοποιητικές σύμφωνα με τις εκτιμώμενες μελλοντικές
ταμειακές ροές, η διαφορά μεταφέρεται στους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
Όταν η υποχρέωση η οποία πηγάζει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει εκπληρωθεί, ή έχει
λήξει, η Εταιρία δεν εμφανίζει ασφαλιστικές προβλέψεις.
2.13 Αντασφαλιστικές συμβάσεις
Το μέρος του αποθέματος που αναλογεί στον αντασφαλιστή της Εταιρίας αναγνωρίζεται ως
στοιχείο ενεργητικού στον λογαριασμό «Απαιτήσεις από αντασφαλιστές». Οι λοιπές Απαιτήσεις
και Υποχρεώσεις προς τους αντασφαλιστές αφορούν κυρίως τα οφειλόμενα αντασφάλιστρα, και η
αναλογία τους στις πληρωθείσες ή εκκρεμείς αποζημιώσεις.
Η Εταιρία εξετάζει αν οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές έχουν υποστεί απομείωση κατά την
σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων, μειώνει τη λογιστική αξία τους αναλόγως και
αναγνωρίζει τη ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα.
Μία απαίτηση από αντασφαλιστή είναι απομειωμένη όταν και μόνον όταν:
(i) υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις, ως αποτέλεσμα γεγονότος που συνέβη μετά την αρχική
αναγνώριση της απαίτησης, ότι ο Όμιλος ενδέχεται να μην εισπράξει ολόκληρο το ποσό που του
αναλογεί σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου και
(ii) το γεγονός αυτό έχει αξιόπιστα μετρήσιμη επίδραση στα ποσά τα οποία ο Όμιλος θα
εισπράξει από τον αντασφαλιστή.
2.14 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν γήπεδα και ακίνητα, βελτιώσεις μισθωμένων
ακινήτων, μεταφορικά μέσα και εξοπλισμό, τα οποία κατέχονται από τον Όμιλο με σκοπό τη
λειτουργική χρησιμοποίησή τους αλλά και για διοικητικούς σκοπούς. Καταχωρούνται αρχικά στη
αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται προκειμένου ένα πάγιο
να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας.
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εκτός των ακινήτων αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως
μείον τις συσωρευμένες αποσβέσεις, με την χρήση της μεθόδου της σταθερής απόσβεσης.
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμώνται σε αναπροσαρμοσμένες αξίες, όπως αυτές
προσδιορίζονται από ανεξάρτητους εκτιμητές. Οι μεταβολές αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση.
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μεταγενέστερα της απόκτησης ενός παγίου που
περιλαμβάνεται στο λογαριασμό «ενσώματα πάγια στοιχεία», κεφαλαιοποιούνται μόνο στην
περίπτωση όπου θεωρείται πιθανό ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες θα αποφέρουν στο μέλλον
πρόσθετα οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο, πέρα από εκείνα τα οποία αναμένονταν αρχικά κατά
την απόκτηση του παγίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συγκεκριμένες δαπάνες μεταφέρονται
απευθείας στα αποτελέσματα κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους. Η διενέργεια αποσβέσεων
επί ενός ενσώματου παγίου στοιχείου αρχίζει με την έναρξη χρησιμοποίησής του και διακόπτεται
μόνο με την πώληση ή μεταβίβαση του ενσώματου παγίου στοιχείου. Κατά συνέπεια, η
διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώματου παγίου στοιχείου το οποίο παύει να χρησιμοποιείται
δε διακόπτεται, εκτός εάν έχει πλήρως αποσβεσθεί, αλλά επανεκτιμάται η ωφέλιμη ζωή του. Τα
ενσώματα πάγια στοιχεία αποσβένονται με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων στοιχείων ανά
κατηγορία, έχει ως εξής:
Γήπεδα
Δεν αποσβένονται
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Κτήρια
Κτήρια
Βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων

(Ίδιο-χρησιμοποιούμενα) έως 40 έτη
(Μη ίδιο-χρησιμοποιούμενα) έως 40 έτη
Κατά την υπολειπόμενη διάρκεια της μίσθωσης, μη
υπερβαίνουσα ωστόσο τα 12 έτη
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
έως 7 έτη
Μεταφορικά μέσα
έως 9 έτη
Ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός
έως 4 έτη
Ο Όμιλος εξετάζει σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν υπάρχει ένδειξη ότι κάποιο ενσώματο
πάγιο στοιχείο έχει υποστεί απομείωση της αξίας του. Αν υπάρχει μια τέτοια ένδειξη, ο Όμιλος
υπολογίζει το ανακτήσιμο ποσό του ενσώματου παγίου στοιχείου. Όταν η λογιστική αξία ενός
ενσώματου παγίου στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, ο Όμιλος σχηματίζει ανάλογη
πρόβλεψη απομείωσης προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιμη
αξία του. Τα κέρδη και ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων προσδιορίζονται βάσει
της λογιστικής αξίας τους και λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων
προ φόρων.
2.15 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα περιλαμβάνουν οικόπεδα και κτίρια που κατέχονται από την Εταιρία
για ενοικίαση ή για κεφαλαιουχικό κέρδος και ταξινομούνται ως ακίνητα για επένδυση. Αρχικά,
οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται στην αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει και τις
δαπάνες απόκτησής τους.
Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους,
όπως αυτή προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές. Τυχόν μεταβολές αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα.
Τα στοιχεία αναγνωρίζονται μέχρι την πώλησή τους ή νωρίτερα, κατά την ημερομηνία που η
Εταιρία παύει να έχει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το στοιχείο. Σε περίπτωση αλλαγής
χρήσης, όπως για ιδιοχρησιμοποίησή τους, γίνεται μεταφορά στην κατηγορία Ενσώματα
Περιουσιακά Στοιχεία. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της
χρήσης.
2.16 Μισθώσεις
Η αξιολόγηση του εάν μια σύμβαση είναι ή εμπεριέχει μίσθωση βασίζεται πάντοτε στην ουσία
της εν λόγω σύμβασης. Κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον: α) η
εκπλήρωση μιας σύμβασης εξαρτάται από τη χρήση ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου
ή στοιχείων και β) η σύμβαση εκχωρεί δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου.
Ο Όμιλος ως μισθωτής:
Λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρία συμμετέχει σε λειτουργικές μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί σημαντικό μέρος
από τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία. Το
σύνολο των καταβαλλόμενων μισθωμάτων μεταφέρεται σταδιακά και ισόποσα στη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Στην περίπτωση όπου μια
σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης διακοπεί πριν από την ημερομηνία λήξης της, το ποσό που
καταβάλλεται στον εκμισθωτή με τη μορφή αποζημίωσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά την
περίοδο στην οποία διακόπτεται η σύμβαση.
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Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι συμβάσεις μίσθωσης ενσώματων παγίων στοιχείων από τις οποίες προκύπτει ότι ο Όμιλος
διατηρεί όλους τους κινδύνους και οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα των ενσώματων
παγίων στοιχείων, καταχωρούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές
μισθώσεις αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, στη χαμηλότερη
αξία μεταξύ της εύλογης αξίας των μισθωμένων ενσώματων παγίων στοιχείων ή της
παρούσας αξίας των ελάχιστα καταβαλλόμενων μισθωμάτων. Κάθε ένα από τα μισθώματα
που καταβάλλεται, επιμερίζεται μεταξύ του ποσού που αφορά την αποπληρωμή του
κεφαλαίου και του ποσού που αφορά την αποπληρωμή των εξόδων χρηματοδότησης, με
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ένας σταθερός συντελεστής αποπληρωμής του
ανεξόφλητου υπολοίπου της χρηματοδότησης. Το ποσό που αφορά το ανεξόφλητο κεφάλαιο
των υποχρεώσεων από μίσθωση ενσώματων παγίων στοιχείων, καταχωρείται στο λογαριασμό
«λοιπά στοιχεία παθητικού». Το ποσό που αφορά την αποπληρωμή των εξόδων
χρηματοδότησης, μεταφέρεται σταδιακά στη κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτώνται στα πλαίσια μίας σύμβασης
χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπόκεινται σε απόσβεση. Η απόσβεση των συγκεκριμένων
ενσώματων παγίων στοιχείων γίνεται στο μικρότερο διάστημα μεταξύ της ωφέλιμης ζωής
τους ή της διάρκειας της μίσθωσης.
Ο Όμιλος ως εκμισθωτής:
Λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρία συμμετέχει σε λειτουργικές μισθώσεις όπου τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία
εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της και αποσβένονται σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή
τους. Τα έσοδα από μισθώματα αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης.
2.17 Άυλα στοιχεία
Αφορά κατ΄ αποκλειστικότητα λογισμικά προγράμματα τα οποία αποτιμώνται στην αξία
κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων
θεωρείται ως ωφέλιμη ζωή τους τα 3-5 έτη.
2.17.1 Λογισμικό
Η αξία κτήσης του λογισμικού περιλαμβάνει δαπάνες οι οποίες συνδέονται άμεσα με
συγκεκριμένα και διακριτά προϊόντα λογισμικού που ελέγχει ο Όμιλος και από τα οποία
αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οφέλη για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και τα
οποία θα υπερβαίνουν τα σχετικά με αυτά έξοδα κτήσης. Δαπάνες που βελτιώνουν ή
επεκτείνουν τη λειτουργία των λογισμικών προγραμμάτων πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές
τους, κεφαλαιοποιούνται και προστίθενται στην αρχική αξία κτήσης τους. Το λογισμικό
αποσβένεται με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, σε περίοδο, όμως η
οποία δε δύναται να υπερβαίνει τα 5 έτη. Ειδικότερα, τα εσωτερικώς δημιουργούμενα
στοιχεία λογισμικού αναγνωρίζονται αρχικά σε αξία ίση με το άθροισμα των εξόδων που
πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία που το στοιχείο ικανοποιεί τα κριτήρια
αναγνώρισης. Όταν δεν μπορεί να αναγνωριστεί άυλο περιουσιακό στοιχείο, τα έξοδα
ανάπτυξης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν. Τα
έξοδα έρευνας καταχωρούνται ως έξοδο όταν πραγματοποιούνται. Εσωτερικώς
δημιουργούμενο λογισμικό που προκύπτει από έξοδα ανάπτυξης που έχουν πραγματοποιηθεί
σε μεμονωμένο έργο, αναγνωρίζονται μόνο όταν ο Όμιλος μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει
την τεχνολογική δυνατότητα να ολοκληρώσει το εσωτερικώς δημιουργούμενο λογισμικό ώστε
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να καταστεί διαθέσιμο για χρήση, την πρόθεσή του να το ολοκληρώσει και να χρησιμοποιήσει
το στοιχείο, την ικανότητά του να χρησιμοποιήσει το στοιχείο, πως το στοιχείο θα
δημιουργήσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη, ότι διαθέτει επαρκείς τεχνολογικούς,
οικονομικούς και άλλους πόρους για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και τη χρήσης του
στοιχείου και την ικανότητα να επιμετρά αξιόπιστα τα έξοδα κατά την ανάπτυξη του
στοιχείου.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα εσωτερικώς δημιουργούμενα στοιχεία λογισμικού,
καταχωρούνται στο κόστος κτήσης τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις όποιες
σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους.
Δαπάνες όπως, οι δαπάνες ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης επιχειρησιακών μονάδων ή
υποκαταστημάτων, δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού, δαπάνες διαφήμισης και προβολής και
δαπάνες μετεγκατάστασης και αναδιοργάνωσης τμήματος ή όλου του Ομίλου, αναγνωρίζονται
ως έξοδα κατά το χρόνο πραγματοποιήσεώς τους.
2.18 Απομείωση αξίας στοιχείων του Ενεργητικού
Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση του Ομίλου
εξετάζει την αξία των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται
περίπτωση απομείωσης της αξίας τους. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση διερευνάται κατά
πόσον η λογιστική αξία των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ανακτηθεί
και σε αρνητική περίπτωση διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για απομείωση. Ως ανακτήσιμη
αξία θεωρείται η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την
πώληση κόστη και αξίας χρήσεως.
2.19 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Για τους σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταμειακών ροών, ως ταμείο και ταμειακά
ισοδύναμα νοούνται τα υπόλοιπα των μετρητών και των καταθέσεων όψεως στις τράπεζες και
τα υψηλής ρευστότητας χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως προθεσμιακές
καταθέσεις και άλλα αξιόγραφα, των οποίων ο κίνδυνος μεταβολής της εύλογης αξίας τους είναι
ασήμαντος.
2.20 Χορηγούμενα Δάνεια
Τα δάνεια προς το προσωπικό, τους ασφαλιστές και τους ασφαλισμένους ζωής
καταχωρούνται την ημερομηνία εκταμίευσης στο ύψος του χορηγηθέντος ποσού πλέον τα
άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την χορήγηση. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής
τους, οι χορηγήσεις αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του αποτελεσματικού
επιτοκίου.
Όταν μια χορήγηση χαρακτηριστεί ως επισφαλής, η λογιστική της αξία μειώνεται στην
εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ανακτήσιμων ποσών
από εγγυήσεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις, προεξοφλούμενων με το αρχικό
αποτελεσματικό επιτόκιο της χορήγησης.
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2.21 Προβλέψεις
Ο Όμιλος/Μητρική Εταιρία διενεργεί προβλέψεις για υποχρεώσεις και κινδύνους όταν
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρομένη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων
γεγονότων,
β) θεωρείται πιθανή η εκροή οικονομικών πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης, και
γ) είναι εφικτό να προσδιοριστεί με τρόπο αντικειμενικό το ποσό της δέσμευσης.
2.22 Παροχές σε εργαζόμενους
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/20 όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4093/12, ο
Όμιλος, καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους του, το
δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των
αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση
αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί
είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης. Το
ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μηνιαίους μισθούς. συν 2.000 € για τα επιπλέον έτη όταν
ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει πριν την 12.11.2012 17 έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο
εργοδότη. Οι εν λόγω παροχές εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών,
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον
ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης
για την καθορισμένη παροχή, οι μεταβολές που προκύπτουν από τα αναλογιστικά κέρδη και
ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται
ετησίως από αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος
(projected unit credit method). Για την προεξόφληση έχει γίνει υπόθεση επιτοκίου, σύμφωνα
με την προσαρμοσμένη, λόγω μεταβλητότητας, άνευ κινδύνου καμπύλη επιτοκίων (Volatility
Adjustment), όπως δίνεται από την EIOPA κατά την ημερομηνία αποτίμησης, θεωρώντας ότι
αυτό αποτελεί ένα μέσο επίπεδο επιτοκίου της αγοράς με βάση τις διαμορφωμένες κατά την
παραπάνω ημερομηνία συνθήκες. Το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που
προκύπτουν από την αναθεώρηση των παραδοχών της αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζεται
κατ΄ ευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων.
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
2.23 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία
πραγματοποιούνται τα κέρδη.
Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου γίνεται με τη μέθοδο του ισολογισμού και
προσδιορίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν μεταξύ της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις
Οικονομικές Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τις
εκάστοτε φορολογικές διατάξεις.
Τα φορολογικά οφέλη τα οποία δύνανται να προκύψουν από αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημιές που μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις προς συμψηφισμό, αναγνωρίζονται ως
περιουσιακά στοιχεία όταν θεωρείται πιθανή η πραγματοποίηση μελλοντικών φορολογητέων
κερδών, τα οποία θα είναι επαρκή για το συμψηφισμό των σωρευμένων φορολογικών ζημιών.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι αναμένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο
ανάκτησης/διακανονισμού των περιουσιακών στοιχείων/υποχρεώσεων.
Ο προσδιορισμός των μελλοντικών φορολογικών συντελεστών βασίζεται σε νόμους που
έχουν ψηφιστεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται εάν οι
προσωρινές διαφορές προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση υπεραξίας, ή κατά την αρχική
αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (εκτός από συνένωση επιχειρήσεων),
σε συναλλαγή που δεν επηρεάζει ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη.
Η αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων βασίζεται στην πεποίθηση της
Διοίκησης, η οποία στηρίζεται σε διαθέσιμα υποστηρικτικά στοιχεία, ότι φορολογικά οφέλη
που συνδέονται με προσωρινές διαφορές, όπως, φορολογικές ζημίες μεταφερόμενες σε
επόμενες χρήσεις και φορολογικές απαιτήσεις είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν. Η
λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων εξετάζεται σε κάθε
ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δε θεωρείται
πλέον πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη για την ανάκτηση όλου ή μέρους
αυτής. Προκειμένου, ο Όμιλος και η Μητρική, να πάρουν την απόφαση να αναγνωρίσουν
αυτές τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα, θετικά και
αρνητικά, στοιχεία, περιλαμβανομένης της πραγματοποίησης των ήδη υπαρκτών
φορολογικών προσωρινών διαφορών, των προβλεπόμενων μελλοντικών φορολογικών κερδών
και των πρόσφατων οικονομικών αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση που ο Όμιλος και η
Μητρική διαπιστώσουν ότι στο μέλλον είναι πιθανό να ανακτήσουν αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις πέραν αυτών που έχουν ήδη αναγνωρίσει, τότε προβαίνουν σε
αύξηση της λογιστικής αξίας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται υπό την
προϋπόθεση ότι οι φορολογικές αρχές παρέχουν το δικαίωμα συμψηφισμού των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων και εφόσον οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους
αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή και η διοίκηση προτίθεται να διακανονίσει το καθαρό
ποσό που προκύπτει μετά το συμψηφισμό. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται
σε προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, συγγενείς
και κοινοπραξίες εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η χρονική στιγμή της αντιστροφής της
προσωρινής διαφοράς μπορεί να ελεγχθεί από τον Όμιλο και υπάρχει σημαντική πιθανότητα
ότι η διαφορά δεν θα αντιστραφεί στο προσεχές μέλλον.
Οι απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους που σχετίζονται με μεταβολές της
εύλογης αξίας των διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων και αντισταθμίσεις
ταμειακών ροών, οι οποίες καταχωρούνται σε χρέωση ή πίστωση των Λοιπών συνολικών
εσόδων, καταχωρούνται επίσης σε χρέωση ή πίστωση των Λοιπών συνολικών εσόδων και
μεταφέρονται στα αποτελέσματα, όταν μεταφερθούν στα αποτελέσματα και τα σχετικά κέρδη
ή ζημίες.
2.24 Κέρδη ανά Μετοχή
Ο δείκτης των βασικών κερδών ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το καθαρό κέρδος ή
ζημιά της περιόδου που αναλογεί στους κατόχους των μετοχών με το μέσο σταθμισμένο
αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης.
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2.25 Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα λογίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με
τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Αναγνώριση εσόδων από ασφαλιστήρια
συμβόλαια περιγράφονται στην παράγραφο 2.12 του παρόντος.
Τόκοι – Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε χρονική βάση με το αποτελεσματικό
επιτόκιο.
Μερίσματα – Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα
είσπραξής τους , δηλαδή μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.
Έσοδα από ενοίκια – Τα έσοδα ενοικίων από επενδύσεις σε ακίνητα λογίζονται σε
συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
2.26 Απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων
Οι απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων περιλαμβάνουν ασφάλιστρα από ασφαλισμένους,
συνεργάτες με δικαίωμα είσπραξης και επίδικες υποθέσεις. Ό Όμιλος έχει καταρτίσει
συμβάσεις για την παροχή πίστωσης χρόνου στους συνεργάτες για την είσπραξη των
ασφαλίστρων. Οι εισπράξεις των ασφαλίστρων γενικά πραγματοποιούνται με τους
ασφαλισμένους με μέση διάρκεια είσπραξης δεκαπέντε ημέρες από την έκδοση των
συμβολαίων. Οι απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων καταχωρούνται στις οικονομικές
καταστάσεις την ημερομηνία έκδοσης των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.
2.26.1 Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χρεωστών ασφαλίστρων
Πρόβλεψη για απομείωση της αξίας μιας απαίτησης σχηματίζεται όταν υπάρχουν βάσιμες
ενδείξεις ότι ο Όμιλος δεν πρόκειται να εισπράξει το σύνολο των απαιτήσεων που είναι
απαιτητά στα πλαίσια της σύμβασης και σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της. Ο Όμιλος
εξετάζει εάν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές ζημίες στο χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων
κατά ασφαλισμένων. Μία απαίτηση υπόκειται σε απομείωση της αξίας της όταν σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, παρουσιάζει καθυστέρηση περισσότερο από 120 ημέρες και / ή
όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις, κατά την ημερομηνία εκτίμησης, οι οποίες καταδεικνύουν
ότι οι χρεώστες ασφαλίστρων δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς
απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις
προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού, ώστε να αντανακλά
τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων χρεώνεται στην
υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική του Ομίλου να μη
διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές πρακτικές και νομικές
ενέργειες για την είσπραξή της.
2.27 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν
υφίσταται πλέον. Όταν μια υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από
μια άλλη από τον ίδιο δανειστή με σημαντικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της
υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η αλλαγή ή τροποποίηση
θεωρείται ως παύση αναγνώρισης της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μιας νέας και η
διαφορά στα αντίστοιχα λογιστικά υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
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2.27.1 Συμβάσεις πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων
Χρεόγραφα τα οποία πωλούνται στα πλαίσια μιας σύμβασης πώλησης και επαναγοράς
χρεογράφων σε μια προσυμφωνημένη τιμή («Repos») εξακολουθούν να καταχωρούνται στην
Κατάσταση οικονομικής θέσης, ενώ η αντίστοιχη υποχρέωση απεικονίζεται κατά περίπτωση
ως υποχρέωση προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υποχρέωση προς πελάτες ή λοιπές
καταθέσεις.
2.28 Νέα πρότυπα και διερμηνείες
Πρότυπα και διερµηνείες µε ισχύ στη χρήση 2016
Ετήσιες βελτιώσεις 2010-2012 που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και αφορούν τα
πρότυπα IAS 16, IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή μετά την 01.07.2014. Δεν είχαν επίπτωση στον Όμιλο
και την Εταιρία.
Ετήσιες βελτιώσεις 2014 και αφορούν τα πρότυπα IFRS 5, IFRS 7, IAS 19, IAS 34. Οι εν
λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στον Όμιλο και την Εταιρία.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του
2013 και αναφέρεται σε εισφορές προγραμμάτων καθορισμένων παροχών από εργαζομένους
ή τρίτα πρόσωπα οι οποίες συνδέονται με την παροχή υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.07.2014 και δεν είχε επίπτωση στον
Όμιλο και την Εταιρία.
Τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38, που παρέχουν διευκρινήσεις επί των αποδεκτών
µεθόδων απόσβεσης µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016.
∆εν είχαν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία.
«Τροποποίηση ΔΠΧΑ 11», Λογιστική για αποκτήσεις Δικαιωμάτων σε Κοινές
Δραστηριότητες µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. H
τροποποίηση απαιτεί όπως ο αποκτών ένα δικαίωμα σε κοινή δραστηριότητα που συνιστά
επιχείρηση όπως καθορίζεται στο ΔΠΧΑ 3, να εφαρμόζει όλες τις προβλέψεις του προτύπου.
Δεν είχε εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία.
«ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί που Υπόκεινται σε Ρυθμιστικό Πλαίσιο», µε
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. To πρότυπο καθορίζει
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης με άλλα
πρότυπα αλλά τα πληρούν με το εν λόγω πρότυπο και επιτρέπει την αναγνώρισή τους κατά
την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. Δεν είχε εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία.
«Γεωργία: Πολυετή Φυτά – Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και 41», µε ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την
Εταιρία.
«Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις – Τροποποίηση του
ΔΛΠ 27», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Με βάση
την τροποποίηση οι συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες, στις ατομικές
οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή μπορούν να επιμετρώνται και με την μέθοδο της
καθαρής θέσης, όπως αυτή καθορίζεται από το ΔΛΠ 28. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη
επίπτωση στον Όμιλο και την Εταιρία.
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«Θέµατα Γνωστοποιήσεων - Τροποποίηση ∆ΛΠ 1», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. ∆εν είχε εφαρμογή στον Όµιλο και την Εταιρία.
«Πώληση ή ∆ιανοµή Περιουσιακών Στοιχείων Μεταξύ Επενδυτή και Συγγενούς ή
Κοινοπραξίας του – Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28», µε ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. ∆εν είχε εφαρμογή στον Όµιλο και την
Εταιρία.
«Επενδυτικές Οντότητες – Εφαρµογή της Εξαίρεσης από την Ενοποίηση – Τροποποίηση
στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 01.01.2016. ∆εν έχει εφαρμογή στον Όµιλο και την Εταιρία.
Πρότυπα και διερµηνείες µε ισχύ για μεταγενέστερες περιόδους
Ολοκληρωμένο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του
2014, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν τη ή μετά την 01.01.2018. Δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να
έχουν ουσιώδη επίδραση στον Όμιλο και την Εταιρία.
«ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2017. Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις
Διερμηνείες 13,15,18 και 31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται
ακολουθώντας 5 βασικά βήματα. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον Όμιλο και
την Εταιρία.
«Τροποποίηση του ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμιακών Ροών». Η τροποποίηση προβλέπει
γνωστοποίηση των μεταβολών στις υποχρεώσεις που αφορούν χρηματοδοτικές δραστηριότητες,
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2017. Δεν αναμένεται να έχει
ουσιώδη επίπτωση στον Όμιλο και την Εταιρία.
«Τροποποίηση ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενοι φόροι». Αφορά την αναγνώριση αναβαλλόμενου
φορολογικού περιουσιακού στοιχείου για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες, με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2017. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση
στον Όμιλο και την Εταιρία.
«Νέο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού μοντέλου μισθώσεων για τον

μισθωτή απαιτώντας την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για όλες τις
μισθώσεις που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί
τις μισθώσεις ως λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Το νέο πρότυπο έχει ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση
στον Όμιλο και την Εταιρία.
«Τροποποίηση ΔΠΧΑ 2 - Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Πληρωμών Συναλλαγών που
βασίζονται σε Αξία Μετοχής». Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2016 και έχει εφαρμογή για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2018. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στον Όμιλο
και την Εταιρία.
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3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
α) Ο Όμιλος έχει τέσσερις τομείς. Τις ασφαλίσεις Ζωής, τις ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης
Αυτοκινήτων, τις ασφαλίσεις Λοιπών Κλάδων Ζημιών και τις Λοιπές Υπηρεσίες, που
περιλαμβάνουν Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Εμπορικές Υπηρεσίες.
β) Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τομείς είναι ο ίδιες με αυτές που περιγράφονται
στις σημαντικές λογιστικές πολιτικές των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
γ) Η αποδοτικότητα των τομέων επιμετράται στην βάση του αποτελέσματος, κέρδους ή ζημίας
από τις λειτουργικές δραστηριότητες προ φόρου εισοδήματος και δίχως να λαμβάνονται υπόψη τα
έξοδα διοικήσεως, τα έξοδα διαθέσεως και τα λοιπά έσοδα - έξοδα.
δ) Οι διατομεακές πωλήσεις τιμολογούνται με τις τιμές που ισχύουν και για τους εκτός ομίλου
πελάτες.
ε) Οι λειτουργικοί τομείς είναι μονάδες που παρέχουν ασφαλιστικές υπηρεσίες διαφορετικού
κινδύνου και αποτελέσματος. Παρακολουθούνται και διοικούνται ξεχωριστά από το Διοικητικό
Συμβούλιο (CODM), διότι παρέχουν υπηρεσίες διαφορετικής φύσεως και αποτελέσματος.
Γεωγραφικές πληροφορίες: Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και κατά συνέπεια
όλα τα έσοδα – έξοδα της περιόδου αφορούν συναλλαγές εντός της χώρας. Εξαίρεση
αποτελούν οι οικονομικές δοσοληψίες με τους αντασφαλιστές οι οποίοι είναι εταιρίες του
εξωτερικού που έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Όμιλος
1.1 - 30.06.2016
1.1 - 30.06.2015

Ασφαλίσεις Ζωής
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα
Μείον: Αντασφάλιστρα
Μείον δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής
Μείον πληρωθείσες αποζημιώσεις – Ιδία κράτηση
Μεταβολή μαθηματικών και λοιπών προβλέψεων– Ιδία κράτηση
Καθαρό εισόδημα επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής
Κέρδη/ (ζημιές) ασφαλίσεων ζωής (α)
Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα
Μείον: Αντασφάλιστρα
Μείον δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής
Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων – Ιδία κράτηση
Πληρωθείσες αποζημιώσεις – Ιδία κράτηση
Καθαρό εισόδημα επενδύσεων ασφαλίσεων κατά ζημιών
Κέρδη/ (ζημιές) ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων (β)
Ασφαλίσεις λοιπών κλάδων
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα
Μείον: Αντασφάλιστρα
Μείον δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής
Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων – Ιδία κράτηση
Πληρωθείσες αποζημιώσεις – Ιδία κράτηση
Καθαρό εισόδημα επενδύσεων ασφαλίσεων κατά ζημιών
Κέρδη/ (ζημιές) ασφαλίσεων κατά ζημιών (γ)
Μικτό Αποτέλεσμα Ασφαλιστικών εργασιών (α)+(β)+(γ)
Χρηματοοικονομικός Τομέας
Εσοδα (Κύκλος Εργασιών)
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα Χρηματοοικονομικών εργασιών
Εμπορικός Τομέας
Εσοδα (Κύκλος Εργασιών)
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα Εμπορικού Τομέα
Σύνολο Μικτού Αποτελέσματος Ομίλου
Εξοδα Διοικήσεως
Εξοδα Διαθέσεως
Λοιπά Εσοδα-Εξοδα
Καθαρό Αποτέλεσμα Ομίλου προ Φόρων
(Μείον) Φόροι
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
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23.282
-321
-4.710
-12.547
-7.128
650
-774

20.478
-289
-4.672
-11.070
-4.800
459
106

36.781
-309
-7.836
-6.326
-15.925
1.510
7.895

43.125
-430
-8.871
-11.554
-17.189
1.174
6.255

21.918
-3.878
-4.595
-819
-5.876
347
7.097
14.218

23.042
-4.488
-5.158
-1.055
-6.371
261
6.231
12.592

337
-119
218

354
-107
247

4.202
-4.115
87

2.923
-2.908
15

14.523
-5.899
-3.031
243
-8.687

12.854
-5.142
-3.018
171
-7.989

5.836

4.865

-1.853
3.983

-1.426
3.439
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30/6/2016
Περιουσιακά Στοιχεία Τομέων
Επενδύσεις σε ακίνητα
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις
Αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (UNIT
LINKED)
Ενσώματα πάγια
Άυλα Περουσιακά Στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από ασφαλισμένους
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων
Λοιπές Απαιτήσεις
Δάνεια σε προσωπικό,ασφαλιστές και ασφαλισμένους Ζωής
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μαθηματικά Αποθέματα και Τεχνικές Προβλέψεις
Αναλογιστικά αποθέματα ασφαλειών Ζωής
Εκκρεμείς αποζημειώσεις Ζημιών και Ζωής
Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Ασφαλιστικές προβέψεις ασφαλίσεων Ζωής που οι
ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED)
Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
Υποχρεώσεις Τομέων
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές,πράκτορες και συνεργάτες
πωλήσεων
Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές
Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
Λοιπές υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων και προβλέψεων
Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβλημένο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποτέλεσμα εις Νέον
Αποθεματικά
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Ασφαλίσεις
Αστική
Ζωής
Ευθύνη Αυτ.
4.004
9.307
65.000
151.089
373
868

Όμιλος
Λοιποί
Μη
Κλάδοι
κατανεμόμενα
2.136
0
34.682
0
199
0

Σύνολο
15.447
250.771
1.440

7.166
5.130
221
688
3.350
3.548
122

0
8.104
349
1.088
5.292
5.605
192

0
4.830
208
648
3.153
3.341
115

0
0
0
0
0
0
0

7.166
18.064
778
2.424
11.795
12.494
429

5.524
3.338
5.901
4.741
109.106

4.932
5.273
0
7.490
199.589

5.137
3.143
0
4.463
62.055

0
0
0
0
0

15.593
11.754
5.901
16.694
370.750

56.056
9.605
0

0
131.390
23.175

0
18.963
15.921

0
0
0

0
56.056
159.958
39.096

7.166
1.541

0
0

0
76

0
0

7.166
1.617

1.012
43
48
4.060
350
675

1.684
68
77
6.413
554
1.123

987
41
45
3.822
330
658

0
0
0
0
0

80.556

164.484

40.843

0

3.683
152
170
14.295
1.234
2.456
0
285.883

40.843

17.327
18.841
31.917
16.613
169
84.867

17.327
18.841
31.917
16.613
169
370.750

80.556
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31/12/2015
Περιουσιακά Στοιχεία Τομέων
Επενδύσεις σε ακίνητα
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις
Αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (UNIT
LINKED)
Ενσώματα πάγια
Άυλα Περουσιακά Στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από ασφαλισμένους
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων
Λοιπές Απαιτήσεις
Δάνεια σε προσωπικό,ασφαλιστές και ασφαλισμένους Ζωής
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μαθηματικά Αποθέματα και Τεχνικές Προβλέψεις
Αναλογιστικά αποθέματα ασφαλειών Ζωής
Εκκρεμείς αποζημειώσεις Ζημιών και Ζωής
Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Ασφαλιστικές προβέψεις ασφαλίσεων Ζωής που οι ασφαλισμένοι
φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED)
Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
Υποχρεώσεις Τομέων
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές,πράκτορες και συνεργάτες
πωλήσεων
Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές
Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
Λοιπές υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων και προβλέψεων
Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβλημένο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποτέλεσμα εις Νέον
Αποθεματικά
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Ασφαλίσεις
Αστική
Ζωής
Ευθύνη Αυτ.
9.290
3.774
142.274
57.793
486
1.196

Όμιλος
Λοιποί
Μη
Κλάδοι
κατανεμόμενα
2.371
0
0
36.307
0
305

Σύνολο
15.435
236.374
1.987

2.841
107

0
8.725
316
1.510
6.637
5.504
208

0
4.780
174
827
3.635
3.015
114

0
0
0
0
0
0
0

7.040
18.008
653
3.117
13.697
11.360
429

4.786
2.859
6.209
3.911
98.677

5.114
5.539
0
7.578
193.891

4.311
3.034
0
4.151
63.024

0
0
0
0
0

14.211
11.432
6.209
15.640
355.592

49.698
9.354
0

0
124.936
24.031

0
18.630
15.399

0
0
0

0
49.698
152.920
39.430

7.040
1.558

0
0

0
180

0
0

7.040
1.738

1.246
45
43
4.609
292
38

2.247
87
82
8.929
566
70

1.338
48
45
4.891
310
41

0
0
0
0
0

73.923

160.948

40.882

0

4.831
180
170
18.429
1.168
149
0
275.753

40.882

17.327
18.841
29.578
13.937
156
79.839

17.327
18.841
29.578
13.937
156
355.592

7.040
4.503
163
780
3.425

73.923
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4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
4.1 Μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα
Αφορά
έσοδα από ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων (πρωτασφαλιστική
δραστηριότητα) της μητρικής Εταιρίας αναλυόμενα κατά κλάδο ασφάλισης ως εξής:
Μητρική Εταιρία
(Ποσά σε χιλ. €)

Κλάδος Ζωής
Κλάδος αυτοκινήτων
Λοιποί κλάδοι
Σύνολο

30/6/2016

30/6/2015

23.282
35.925
22.219
81.426

20.478
39.197
22.743
82.418

4.2 Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές
Τα εκχωρημένα ασφάλιστρα αναλύονται κατά κλάδο ασφάλισης ως εξής:
Μητρική Εταιρία
30/6/2016
30/6/2015

(Ποσά σε χιλ. €)
Κλάδος Ζωής
Κλάδος αυτοκινήτων
Λοιποί κλάδοι
Σύνολο

321
309
3.878
4.508

289
430
4.488
5.207

4.3 Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Μητρική Εταιρία
(Ποσά σε χιλ. €)

Συνολική
Μεταβολή

Κλάδος αυτοκινήτων
Λοιποί κλάδοι
Σύνολο

Αναλογία
Αντασφαλιστών

Αναλογία
Εταιρίας

Συνολική
Μεταβολή

30/6/2016

856
-522
334

Αναλογία
Αντασφαλιστών

Αναλογία
Εταιρίας

30/6/2015

0
221
221

856
-301
555

3.928
266
4.194

0
33
33

3.928
299
4.227

4.4 Έσοδα επενδύσεων
Όμιλος
30/6/2016
30/6/2015

(Ποσά σε χιλ. €)

Μητρική Εταιρία
30/6/2016
30/6/2015

Χαρτοφυλάκιο Διαθεσίμων προς πώληση-αξιογράφων
Τόκοι Χρεογράφων

1.802

1.758

1.797

1.755

Σύνολο
Λοιπές Επενδύσεις

1.802

1.758

1.797

1.755

296
9
95

315
10
113

306
9
95

325
9
113

400
2.202

438
2.196

410
2.207

447
2.202

Έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα (ενοίκια)
Πιστωτικοί Τόκοι Καταθέσεων
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο Εσόδων Επενδύσεων
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4.5 Κέρδη (Ζημίες) από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
Όμιλος
30/6/2016
30/6/2015

(Ποσά σε χιλ. €)

Μητρική Εταιρία
30/6/2016
30/6/2015

Χαρτοφυλάκιο Διαθεσίμων προς πώληση
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Ομολόγων

62
251

150
-419

62
248

121
-419

Σύνολο

313

-269

310

-298

4.6 Έσοδα από μη ασφαλιστική δραστηριότητα
Αφορά έσοδα των θυγατρικών εταιριών ως κάτωθι:
Όμιλος
30/6/2016
30/6/2015

(Ποσά σε χιλ. €)
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Εσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

4.202
337
4.539

2.923
354
3.277

4.7 Κόστος Εσόδων από μη ασφαλιστική δραστηριότητα
Αφορά το κόστος των εσόδων από μη ασφαλιστική δραστηριότητα αναλυόμενο ως εξής:
Όμιλος
(Ποσά σε χιλ. €)

30/6/2016

Εμπορικός τομέας
Χρηματοοικονομικός τομέας
Σύνολο

30/6/2015

4.115
119
4.234

2.908
107
3.015

4.8 Αποζημιώσεις ασφαλισμένων
Μητρική Εταιρία
(Ποσά σε χιλ. €)
Ασφάλειες Ζωής
Ασφάλειες Ζημιών - Αυτοκινήτων
Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί Κλάδοι
Σύνολο αποζημιώσεων

Σύνολο

Αναλογία
Αντασφαλιστών
30/6/2016

13.086
15.988
7.132
36.206

Αναλογία
Εταιρίας

539
63
1.256
1.858

Σύνολο

12.547
15.925
5.876
34.348

Αναλογία
Αντασφαλιστών
30/6/2015

11.354
17.224
6.786
35.364

Αναλογία
Εταιρίας

285
34
415
734

11.069
17.190
6.371
34.630

4.9 Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής
Μητρική Εταιρία
(Ποσά σε χιλ. €)
Ασφάλειες Ζωής
Ασφάλειες Ζημιών - Αυτοκινήτων
Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί Κλάδοι

Καθαρές Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής

Δεδουλευμένες
προμήθειες
παραγωγής

Έσοδα από
προμήθειες
αντασφαλιστών
30/6/2016

3.767
6.705
4.046
14.518

15
0
458
473
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Σύνολο

3.752
6.705
3.588
14.045

Δεδουλευμένες
προμήθειες
παραγωγής

3.699
7.788
4.694
16.181

Έσοδα από
προμήθειες
αντασφαλιστών
30/6/2015
-14
0
516
502

Σύνολο

3.713
7.788
4.178
15.679
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4.10 Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις
Μητρική Εταιρία
(Ποσά σε χιλ. €)

Συνολική
Επιβάρυνση

Ασφάλειες Ζωής
Ασφάλειες Ζημιών - Αυτοκινήτων
Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί Κλάδοι
Σύνολο

Αναλογία
Αντασφ/στών
30/06/2016

-6.773
-6.454
-229
-13.456

Αναλογία
Εταιρίας

-355
128
-590
-817

Συνολική
Επιβάρυνση

-7.128
-6.326
-819
-14.273

Αναλογία
Αντασφ/στών
30/06/2015

-4.856
-11.144
-1.456
-17.456

56
-410
401
47

Αναλογία
Εταιρίας

-4.800
-11.554
-1.055
-17.409

4.11 Φόρος Εισοδήματος
Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής:
(Ποσά σε χιλ. €)

Όμιλος
30/6/2015
30/6/2016

Φόρος εισοδήματος χρήσεως (τρέχων)
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

2.261
-408
1.853

1.421
5
1.426

Μητρική Εταιρία
30/6/2016
30/6/2015
2.206
-401
1.805

1.396
7
1.403

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρου διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο συντελεστή φόρου επί των κερδών. Η διαφορά έχει ως
εξής:
(Ποσά σε χιλ. €)

Όμιλος
30/6/2016
30/6/2015

Κέρδος προ Φόρων
Συντελεστής φόρου εισοδήματος
Αναλογών φόρος εισοδήματος
Φόρος εσόδων εξόδων μη υποκείμενων σε φορολογία
Σύνολο

5.836
29%
1.692
161
1.853

4.865
26%
1.265
161
1.426

Μητρική Εταιρία
30/6/2016
30/6/2015
5.673
29%
1.645
160
1.805

4.763
26%
1.238
165
1.403

Όλες οι εταιρίες του Ομίλου έχουν ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009. Για την
ανέλεγκτη χρήση 2010 η μητρική εταιρία έχει προβεί σε πρόβλεψη πληρωτέου φόρου
εισοδήματος ποσού
€ 70 χιλ., ενώ η Θυγατρική «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» αντίστοιχα ποσό € 10 χιλ.. Για τις χρήσεις 2011 – 2014, οι
εταιρίες του Ομίλου έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή βάσει της φορολογικής
νομοθεσίας. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε και εκδόθηκαν «Εκθέσεις Φορολογικής
Συμμόρφωσης» με «Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη». Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ο
φορολογικός έλεγχος θεωρείται οριστικός μετά από δεκαοκτώ μήνες από την υποβολή της
«Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονομικών. Για τη χρήση 2015
ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αναμένονται ουσιώδη ευρήματα.
Η χρήση 2016 για όλες τις εταιρίες του Ομίλου θα ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή βάσει της φορολογικής νομοθεσίας.
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4.12 Κέρδη /Ζημίες ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών/ζημιών ανά μετοχή έχει ως εξής:
Όμιλος
(Ποσά σε χιλ. €)

30/6/2016

Κέρδη(Ζημιές) μετά από φόρους
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών
Βασικά και μειωμένα κέρδη κατά μετοχή - (ποσά σε ευρώ)
Κέρδη(Ζημιές) που αναλογούν στη Μητρική Εταιρία

Κέρδη(Ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στη Μητρική Εταιρία - (ποσά σε
ευρώ)

Μητρική Εταιρία

30/6/2015

30/6/2016

30/6/2015

3.983

3.439

3.868

3.360

27.503.677

27.503.677

27.503.677

27.503.677

0,1448

0,1250

0,1406

0,1222

3.970

3.432

3.868

3.360

0,1443

0,1248

0,1406

0,1222

Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί με βάση τον μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του
συνόλου των μετοχών ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε
κυκλοφορία κατά την έναρξη της περιόδου με την πρόσθεση των μετοχών που εκδόθηκαν
κατά τη διάρκεια της περιόδου, σταθμισμένες με συντελεστή χρόνου.
Κατά την 30/06/2016 ο αριθμός των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία ανερχόταν σε
27.503.677 μετοχές, χωρίς καμιά μεταβολή από την ημερομηνία έναρξης της χρήσης
(01/01/2016).
5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
5.1 Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
(Ποσά σε χιλ. €)

Όμιλος
30/6/2016 31/12/2015

Ομόλογα Εταιρικά-Εισηγμένα

Μητρική Εταιρία
30/6/2016 31/12/2015

76.518

85.343

76.198

85.145

Ομόλογα Κρατικά

143.446

119.328

143.377

119.115

Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού
Μετοχές Εισηγμένες Εσωτερικού
Σύνολο

30.163
644
250.771

30.128
1.575
236.374

30.016
644
250.235

29.983
1.575
235.818

5.2 Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις
(Ποσά σε χιλ. €)

Όμιλος
30/6/2016 31/12/2015

Μητρική Εταιρία
30/6/2016 31/12/2015

Ομόλογα
Εταιρικά-Εισηγμένα
Κρατικά
Σύνολο
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526

1.073

526

1.073

914
1.440

914
1.987

914
1.440

914
1.987
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5.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι συμμετοχές της μητρικής Εταιρίας σε συνδεδεμένες εταιρίες αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλ. €)
ΣYMMETOXH
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT
ALTER EGO A.E.
RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

Χώρα
έδρας
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

30/6/2016
31/12/2015
%
Λογιστική
%
Λογιστική
αξια
Συμμετοχής
αξια
Συμμετοχής
99,07%
1.963
99,07%
1.963
85,14%
1.243
85,14%
1.243
100,00%
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3.266

100,00%

60
3.266

5.4 Επενδύσεις για Λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο
(UNIT LINKED)
(Ποσά σε χιλ. €)

Όμιλος
30/6/2016 31/12/2015

Αμοιβαία κεφάλαια
Ομόλογα Κρατικά
Τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

7.067
0
99
7.166

6.882
137
21
7.040

Μητρική Εταιρία
30/6/2016 31/12/2015
7.067
0
99
7.166

6.882
137
21
7.040

5.5 Αναβαλλόμενες φορολογικές Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
Όμιλος
30/6/2016 31/12/2015

(Ποσά σε χιλ. €)
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους
Αναπροσαρμογή Αποσβέσεων άυλων περουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Συνταξιοδοτικές & άλλες παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Ασφαλιστικές Προβλέψεις
Επίπτωση από διανομή μερισμάτων
Αναπροσαρμογή αξίας αξιογράφων
Συμψηφιστέες φορολογικές ζημίες( PSI)
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους
Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων
Αναπροσαρμογή Αποσβέσεων ενσώματων περουσιακών στοιχείων
Δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων
Διαφορά απαιτήσεων / υποχρεώσεων

47
2.126
297
1.378
892
2.015
1.493
0
-3.977
-1.427
-420
2.424

39
2.125
280
1.033
892
3.108
1.552
-3.977
-1.357
-578
3.117

Μητρική Εταιρία
30/6/2016 31/12/2015
48
1.995
263
1.378
892
1.986
1.493
0
-3.977
-1.428
-419
2.231

5.6 Απαιτήσεις από ασφαλισμένους
Οι απαιτήσεις από ασφαλισμένους αφορούν ποσά από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που
εκδόθηκαν έως την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και παραμένουν
ανείσπρακτα. Σε περίπτωση που η είσπραξή τους δεν καταστεί δυνατή εντός των
προβλεπόμενων ορίων, το συμβόλαιο ακυρώνεται.
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40
1.995
251
1.033
892
3.079
1.552
-3.977
-1.357
-577
2.931
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Το υπόλοιπο των απαιτήσεων αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε χιλ. €)

Μητρική Εταιρία
30/6/2016 31/12/2015

Ανοικτά υπόλοιπα
Γραμμάτια & επιταγές εισπρακτέες
Πρόβλεψη επισφαλειών
Σύνολο

16.923
1.954
-7.082
11.795

17.771
3.008
-7.082
13.697

5.7 Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Οι αντασφαλιστές αναλαμβάνουν μέρος του ασφαλιζόμενου κινδύνου έναντι
αντασφαλίστρου, ενώ συμμετέχουν στις αποζημιώσεις και στα ασφαλιστικά αποθέματα.
Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για επισφαλές απαιτήσεις από αντασφαλιστές
έχει ως εξής:
(Ποσά σε χιλ. €)
Υπόλοιπο έναρξης
Προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο λήξης

Μητρική Εταιρία
30/6/2016
31/12/2015
986
705
0
281
986
986

5.8 Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων
Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής:
Μητρική Εταιρία
Ασφάλειες
Γενικές
Σύνολο
Ζωής
Ασφάλειες

(Ποσά σε χιλ. €)
Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγης επόμενων
χρησεων 30/06/2016
Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγης επόμενων
χρησεων 31/12/2015

5.524

10.069

15.593

4.786

9.425

14.211

5.9 Δάνεια σε προσωπικό, ασφαλιστές και ασφαλισμένους ζωής
Το υπόλοιπο αφορά εξ ολοκλήρου τη Μητρική Εταιρία και αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε χιλ. €)
Δάνεια σε προσωπικό - συνεργάτες
Δάνεια σε ασφαλισμένους ζωής
Σύνολο,

30/6/2016

31/12/2015

4.261
1.640
5.901

5.082
1.127
6.209
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Το αποτελεσματικό επιτόκιο των δανείων σε προσωπικό – συνεργάτες ανέρχεται σε 5.25%
και των δανείων σε ασφαλισμένους ζωής σε 5,25%.
5.10 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε χιλ. €)
Ταμείο/Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας σε πιστωτικά ιδρύματα
Σύνολο

Όμιλος
30/6/2016 31/12/2015
9.654
3.940
7.040
11.700
16.694
15.640

Μητρική Εταιρία
30/6/2016 31/12/2015
9.249
3.458
6.890
11.700
16.139
15.158

5.11 Μαθηματικά αποθέματα και τεχνικές προβλέψεις
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών αφορούν την μητρική Εταιρία και αναλύονται ως
εξής:
Μητρική Εταιρία
(Ποσά σε χιλ. €)

Σύνολο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΖΩΗΣ
Αναλογιστικά αποθέματα
Εκκρεμμείς αποζημειώσεις επι δηλωθείσων ζημιών
Λοιπές ασφαλιστικές Προβλέψεις

56.056
9.605
1.540
67.201
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
23.176
Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Έκρεμμεις αποζημειώσεις επί δηλωθείσων ζημιών
131.390
0
Λοιπές ασφαλιστικές Προβλέψεις
154.566
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα
15.920
18.963
Έκρεμμεις αποζημειώσεις επί δηλωθείσων ζημιών
77
Λοιπές ασφαλιστικές Προβλέψεις
34.960
UNIT LINKED

7.166
263.893

Αναλογία Αναλογία
Σύνολο
Αντασφ/στών Εταιρίας
30/6/2016

Αναλογία
Αναλογία
Αντασφ/στών Εταιρίας
31/12/2015

206
298
0
504

55.850
9.307
1.540
66.697

49.698
9.354
1.558
60.610

197
662
0
859

49.501
8.692
1.558
59.751

0
1.404
0
1.404

23.176
129.986
0
153.162

24.031
124.936
0
148.967

0
1.422
0
1.422

24.031
123.514
0
147.545

2.429
6.104
0
8.533

13.491
12.859
77
26.427

15.399
18.630
180
34.209

2.208
6.694
0
8.902

13.191
11.936
180
25.307

1
10.442

7.165
253.451

7.040
250.826

0
11.183

7.040
239.643

Ο κίνδυνος ρευστότητας που απορρέει από τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν
κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός με δεδομένα τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και την
εισπραξιμότητα των απαιτήσεων από τους ασφαλισμένους.
Οι ασφαλιστικές προβλέψεις υπολογίζονται αρχικά με βάση τις διατάξεις της Ελληνικής
Ασφαλιστικής νομοθεσίας και στην συνέχεια γίνεται έλεγχος της επάρκειας των αποθεμάτων,
ο οποίος για την 30/06/2016 έχει ως εξής:
5.11.1 Κλάδος Ζωής
Τα ασφαλιστικά προγράμματα που εμπίπτουν στη δραστηριότητα του Κλάδου ταξινομήθηκαν
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ανάλογα με τη φύση των αντίστοιχων καλύψεων σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:
Ατομικά παραδοσιακά προγράμματα (απλή ασφάλεια θανάτου, μικτή, συνταξιοδοτικό
πρόγραμμα με συμμετοχή στα κέρδη κ.α.).
Ο υπολογισμός της υποχρέωσης έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές ταμειακές ροές
για την προβλεπόμενη υπολειπόμενη διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι
παραδοχές για τις βασικές παραμέτρους αποτίμησης δηλαδή της θνησιμότητας, των επιτοκίων
της διατηρησιμότητας και των εξόδων, εκτιμήθηκαν ως εξής:
Πίνακας θνησιμότητας χρησιμοποιήθηκε ο ισχύων σήμερα Ελληνικός. Για την προεξόφληση
χρησιμοποιήθηκε επιτόκιο, σύμφωνα με την προσαρμοσμένη, λόγω μεταβλητότητας, άνευ
κινδύνου καμπύλη επιτοκίων (Volatility Adjustment), όπως δίνεται από την EIOPA κατά την
ημερομηνία αποτίμηση. Ως διατηρησιμότητα χρησιμοποιήθηκε ο σχετικός δείκτης του
χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, όπως προκύπτει από τη μελέτη των ιστορικών της στοιχείων. Τα
έξοδα αναλύθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν κατά κωδικό προϊόντος. Από την παραπάνω
διαδικασία προέκυψε η ανάγκη σχηματισμού επιπλέον αποθέματος € 4.752 χιλ..
Ατομικά ασφαλιστήρια ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (unit-linked):
Αναλύθηκαν τόσο οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις βασικές παραμέτρους (θνησιμότητα,
επιτόκιο) όσο και αυτοί που σχετίζονται με τις εγγυημένες παροχές στη λήξη των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
Σε αυτή την κατηγορία δεν προέκυψε ανάγκη σχηματισμού επιπλέον αποθέματος.
Ομαδικά συμβόλαια (DAF):
Από την εφαρμογή ανάλογης μεθοδολογίας με τα ατομικά ασφαλιστήρια προέκυψε η ανάγκη
σχηματισμού επιπλέον αποθέματος, ύψους € 415 χιλ..
Συμπληρωματική κάλυψη εξόδων Νοσοκομειακής Περίθαλψης και Προσωπικών Ατυχημάτων.
Ο υπολογισμός της υποχρέωσης έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές ταμειακές ροές για
την προβλεπόμενη υπολειπόμενη διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι παραδοχές
για τις βασικές παραμέτρους αποτίμησης εκτιμήθηκαν ως εξής:
Ως πίνακας θνησιμότητας χρησιμοποιήθηκε ο ισχύων σήμερα Ελληνικός. Για την
προεξόφληση χρησιμοποιήθηκε επιτόκιο σύμφωνα με την προσαρμοσμένη, λόγω
μεταβλητότητας, άνευ κινδύνου καμπύλη επιτοκίων (Volatility Adjustment), όπως δίνεται
από την EIOPA κατά την ημερομηνία αποτίμησης. Η νοσηρότητα βασίστηκε στην εμπειρία
της Εταιρίας όπως προκύπτει από τη μελέτη των ιστορικών της στοιχείων. Η αύξηση των
ασφαλίστρων εκτιμήθηκε σε συνάρτηση με τον προβλεπόμενο ιατρικό πληθωρισμό, τον
γενικό πληθωρισμό και την αύξηση της νοσηρότητας λόγω ηλικίας. Η διατηρησιμότητα έγινε
με βάση τον δείκτη του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας όπως προκύπτει από τη μελέτη των
ιστορικών της στοιχείων. Τα έξοδα αναλύθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν κατά κλάδο
ασφάλισης. Από την παραπάνω διαδικασία δεν προέκυψε ανάγκη σχηματισμού επιπλέον
αποθέματος.
Για τις εκκρεμείς αποζημιώσεις χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος LossDevelopmentTriangle
χρησιμοποιώντας στοιχεία από το 2003 έως και το 2015. Από την εφαρμογή της ανωτέρω
μεθοδολογίας δεν προέκυψε ανάγκη σχηματισμού επιπλέον αποθέματος.
5.11.2 Κλάδοι ζημιών
Επεξεργάστηκαν ιστορικά δεδομένα βάσει των αναλυτικών κινήσεων ανά περίπτωση ζημιάς
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για κάθε έτος ατυχήματος από το 2003 έως και το 2015. Όσον αφορά τον κλάδο αυτοκινήτων,
οι ζημιές ταξινομήθηκαν σε δύο ευρείες κατηγορίες, τις ζημιές Αστικής Ευθύνης και τις
Λοιπές Περιπτώσεις του Κλάδου Χερσαίων Οχημάτων πλην Αστικής Ευθύνης. Για τις
κατηγορίες ζημιών που δημιουργήθηκαν, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Loss Development
Triangle. Στους υπολογισμούς δεν λήφθηκε υπόψη κανένα ποσό που κατέβαλε η Εταιρία
αχρεωστήτως και πρόκειται να επανεισπραχθεί. Από την εφαρμογή της ανωτέρω
μεθοδολογίας δεν προέκυψε ανάγκη σχηματισμού επιπλέον αποθέματος για κανένα κλάδο.
5.12 Προβλέψεις
α) Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους.
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζόμενους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την
έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με
το Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για
τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την
καθορισμένη παροχή, οι μεταβολές που προκύπτουν από τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες
και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται
ετησίως από αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος
(projected unit credit method). Το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που
προκύπτουν από την αναθεώρηση των παραδοχών της αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζεται
κατ΄ ευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων.
Οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά χρήση έχουν ως εξής:

(Ποσά σε χιλ. €)
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος παροχών λήξης απασχόλησης
Κόστος Τόκων
Αναλογιστικές ζημιές
Καταβληθείσες αποζημιώσεις
Σύνολο

Όμιλος
Μητρική Εταιρία
30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015
866
958
985
1074
124
169
63
86
23
-38
33
-43
29
48
32
42
-7
-260
-9
-228
-18
-50
-18
-53
985
906
866
1.051

Σχετικά με τις υποθέσεις (παραδοχές) που έγιναν για τον υπολογισμό των ανωτέρω
υποχρεώσεων, ισχύουν αναλυτικότερα τα εξής:
Οι υποθέσεις έχουν μακροχρόνιο χαρακτήρα και προορίζονται να καλύψουν όλη την περίοδο
μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου από τα ενεργά μέλη και μέχρι την καταβολή και της
τελευταίας οφειλόμενης παροχής. Από τις υποθέσεις αυτές εκείνες πού έχουν την
σημαντικότερη επιρροή πάνω στα αποτελέσματα της εκτίμησης είναι οι οικονομικές
υποθέσεις. Στην συνέχεια τίθενται οι δημογραφικές υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με τις
μετακινήσεις μελών προς και από την ομάδα.
Επιτόκιο Προεξόφλησης:
Έχει γίνει υπόθεση επιτοκίου, σύμφωνα με την προσαρμοσμένη λόγω μεταβλητότητας, άνευ
κινδύνου καμπύλη επιτοκίων (Volatility Adjustment) όπως δίνεται από την EIOPA κατά την
ημερομηνία αποτίμησης.
Αύξηση Αποδοχών:
Έχει γίνει υπόθεση αύξησης των αποδοχών κάθε μέλους με 0,75% ετησίως σαν
αντιστάθμισμα του πληθωρισμού. Επιπρόσθετα έχει υποτεθεί και ένα 0,25% ετησίως λόγω
βαθμολογικής προαγωγής του εργαζομένου.
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Δημογραφικές Υποθέσεις:
Οι υποθέσεις πού παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν τα διάφορα αίτια αποχώρησης από την
ομάδα.
Θνησιμότητα:
Για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης οι οποίες προκύπτουν από τον Νόμο 2112/20 όπως
τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4093/12, έχει χρησιμοποιηθεί ο ελληνικός πίνακας ΕΑΕ2012Ρ
για άνδρες και γυναίκες.
Νοσηρότητα:
Δεδομένου του μακροχρόνιου ορίζοντα της αποτίμησης έχουν ληφθεί υπόψη πιθανότητες
νοσηρότητας χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο ελληνικό πίνακα EAE2012Ρ για άνδρες και
γυναίκες με μείωση του ποσοστού νοσηρότητας στο 35%.
Ηλικίες Κανονικής Αποχώρησης:
Έχει χρησιμοποιηθεί το 65ο έτος ηλικίας για τους άνδρες και τις γυναίκες, για την Εταιρία
"Alter Ego ΑΕ" το 67 ο έτος ηλικίας λόγω μεγάλης κινητικότητας της ομάδας.
Άλλα Αίτια Αποχώρησης:
Σαν άλλα αίτια αποχώρησης θεωρούμε την καταγγελία συμβάσεως και την αποχώρηση χωρίς
δικαίωμα παροχής Ν.2112/20 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4093/12. Λαμβάνοντας
υπόψη την εμπειρία της επιχείρησης σχετικά με την οικειοθελή αποχώρηση το αντίστοιχο
ποσοστό εκτιμήθηκε σε 2%.
β) Προβλέψεις για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων.
Η Εταιρία έχει διενεργήσει πρόβλεψη φόρου εισοδήματος για τις ανέλεγκτες χρήσεις
ποσού € 70 χιλ., ενώ η Θυγατρική «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.» αντίστοιχα ποσό € 10 χιλ..
γ) Λοιπές Προβλέψεις.
Η Θυγατρική «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» έχει σχηματίσει
πρόβλεψη για επίδικες διαφορές ποσού € 103 χιλ..
5.13 Μετοχικό κεφάλαιο
Με την από 07/05/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά € 128.240,00, με μείωση του συνολικού
αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών από 27.717.411 σε 27.503.677, λόγω ακύρωσης
213.734 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά
την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε € 16.502.206,20
διαιρούμενο σε 27.503.677 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής € 0,60
εκάστης, το δε αποθεματικό υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε € 18.998.918,64. Οι μετοχές
ακυρώθηκαν την 12/06/2008.
Την 30η Δεκεμβρίου 2014 το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε την υπ’
αριθµόν 79031 απόφασή του, ενέκρινε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
16ης Δεκεμβρίου 2014 για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού € 825.110,31. Η εν
λόγω αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών ποσού €
667.156,44, μειωμένα με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, σε εφαρµογή του άρθρου 72
του Ν.4172/2013 καθώς και µε κεφαλαιοποίηση αποθεματικού διαφοράς από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιον ποσού € 157.953,87, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής
κατά € 0,03. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε
€
17.327.316,51, διαιρούµενο σε 27.503.677 κοινές ονομαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας
€ 0,63 εκάστη.
Ίδιες Μετοχές
65

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Κατόπιν των ανωτέρω, την 30/06/2016 δεν κατέχονται μετοχές της Εταιρίας ούτε από την ίδια
ούτε από θυγατρικές και συγγενείς αυτής.
5.14 Αποθεματικά
Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
31/12/2015
30/6/2016

(Ποσά σε χιλ. €)

Μητρική Εταιρία
30/6/2016
31/12/2015

Τακτικό αποθεματικό
Εκτακτα αποθεματικά
Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων

12.450
1.514
2.983

12.450
1.514
2.983

12.229
1.465
2.983

12.229
1.465
2.983

Αποθ/κό από αναπρ/γή αξίας διαθ. προς πωληση αξιογράφων
Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ΄αρθρο 8 Ν. 2579/98
Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο
Ιδιες μετοχές
Λοιπά αποθεματικά
ΣΥΝΟΛΟ

-868
-204
158
569
0
11
16.613

-3.544
-204
158
569
0
11
13.937

-808
-204
158
580
0
4
16.407

-3.482
-204
158
580
0
4
13.733

Τακτικό Αποθεματικό: Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι Ασφαλιστικές Εταιρίες
απαιτείται να σχηματίζουν το 20% τουλάχιστον των ετησίων καθαρών τους κερδών, σε
τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει
τουλάχιστον ίσο με τετραπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το ανωτέρω
αποθεματικό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας.
Αποθεματικό αξίας αναπροσαρμογής ακινήτων: Αφορά την υπεραξία (μειωμένη με τον
σχετικό φόρο) που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή των ακινήτων στην εύλογη αξία
τους. Η τελευταία αναπροσαρμογή έγινε την 31/12/2015.
Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων: Το αποθεματικό
αυτό έχει σχηματισθεί από την αποτίμηση των διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και μεταφέρεται στα κέρδη ή της ζημίες με την πώληση αυτών των
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους.
Έκτακτα αποθεματικά: Έχουν σχηματισθεί από το παρελθόν με βάση απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης της Μητρικής Εταιρίας και περιλαμβάνουν και έκτακτα αποθεματικά από την
συγχώνευση θυγατρικών Εταιριών.
Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά: Τα αφορολόγητα και ειδικώς
φορολογηθέντα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι
αφορολόγητα είτε έχουν φορολογηθεί στην πηγή τους. Τα συγκεκριμένα αποθεματικά δεν
είναι φορολογητέα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη από τα οποία μπορεί να
σχηματιστεί αντίστοιχο αφορολόγητο αποθεματικό. Με βάση την Ελληνική φορολογική
νομοθεσία, αυτά τα αποθεματικά εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν θα διανεμηθούν στους μετόχους.
6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Στα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, στις οποίες η Μητρική Εταιρία
διατηρεί τον έλεγχο. Επίσης, ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της διοίκησης του
Ομίλου, συγγενικά με αυτά πρόσωπα πρώτου βαθμού, εταιρίες που ελέγχονται από αυτά ή
στις οποίες τα τελευταία έχουν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική
τους.
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Όλες οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται με τους ίδιους όρους που
ισχύουν για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη.
Τα ποσά από συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη και πρόσωπα κατά
την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου μέχρι και την λήξη της
τρέχουσας περιόδου έχουν ως εξής (ποσά σε χιλ. €):
Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις

ALTER-EGO Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

30/06/2016
ALTER-EGO A.E.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

RELIANCE A.E.

0

3

0

0

3

134

0

5

1

140

ΣΥΝΟΛΟ

RELIANCE A.E.

0

0

0

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

0

74

0

0

74

134

77

5

1

217

ALTER-EGO A.E.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

RELIANCE A.E.

ΣΥΝΟΛΟ

ALTER-EGO Α.Ε.

0

18

0

0

18

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

19

0

7

0

26

RELIANCE A.E.

0

0

0

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

0

15

0

0

15

ΣΥΝΟΛΟ

19

33

7

0

59

ALTER-EGO A.E.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

RELIANCE A.E.

ΣΥΝΟΛΟ

ALTER-EGO Α.Ε.

0

296

0

0

296

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

20

0

20

1

41

RELIANCE A.E.

0

0

0

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

0

80

0

0

80

ΣΥΝΟΛΟ

20

376

20

1

417

ALTER-EGO A.E.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

RELIANCE A.E.

ΣΥΝΟΛΟ

ALTER-EGO Α.Ε.

0

273

0

0

273

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

18

0

29

1

48

RELIANCE A.E.

0

0

0

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

0

25

0

0

25

ΣΥΝΟΛΟ

18

298

29

1

346

ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις

31/12/2015

Πωλήσεις - Αγορές

30/06/2016

Πωλήσεις - Αγορές

30/06/2015

Ο Όμιλος

Η Εταιρία

30/06/2016

30/06/2015

30/06/2016

30/06/2015

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

331

318

331

318

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

284

256

261

240

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0

0

0

0

Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0

0

0

0
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Όλες οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών στελεχών
αφορούν βραχυπρόθεσμες παροχές.
Κατά την 30η Ιουνίου 2016, η Εταιρία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να
σχετίζεται με ποσά οφειλόμενα από συνδεδεμένα μέρη λόγω της μη ύπαρξης τέτοιου
κινδύνου.
7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Ομίλου καθώς και αποφάσεις
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση και λειτουργία του Ομίλου.
Εγγυήσεις
Η Μητρική Εταιρία την 30η Ιουνίου 2016 είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
ασφαλιστηρίων συμβολαίων, συνολικού ύψους € 536 χιλ..
Εμπράγματα βάρη
Επί των παγίων στοιχείων του ομίλου, εκτός της ασφαλιστικής τοποθέτησης, δεν υφίστανται
κανένα άλλο εμπράγματο βάρος.
Λοιπές Πληροφορίες
Απασχολούμενο προσωπικό
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2016 ήταν για τον Όμιλο 982 άτομα
και για την Εταιρία 421 άτομα, ενώ την 30.06.2015 ήταν για τον Όμιλο 832 άτομα και για την
Εταιρία 430 άτομα.
Στις 30/06/2016 ο Όμιλος και η Εταιρία είχαν σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού € 1.051 χιλ. και € 906 χιλ. αντίστοιχα.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις φόρου για τις ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχονται σε € 70 χιλ. για την Εταιρία και
€ 10 χιλ. για την θυγατρική εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.».
Η Θυγατρική «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» έχει σχηματίσει
πρόβλεψη για επίδικες διαφορές ποσού € 103 χιλ..
Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας
Την 11/05/2016 ο μέτοχος «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» μεταβίβασε το συνολικό ποσοστό
συμμετοχής του.
Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» μέχρι την ημερομηνία
μεταβίβασης, περιλαμβάνονται, με την μέθοδο της καθαρής θέσης, στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που έχει έδρα στην
Ελλάδα και κατείχε ποσοστό συμμετοχής 28,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Εποχικότητα
Ο παραγωγικός κύκλος του Ομίλου δεν υπόκειται σε ουσιώδεις εποχικές διακυμάνσεις.
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Λοιπά Συνολικά Εσοδα
Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν: α) για τον Όμιλο, αποτίμηση
διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ποσό € 2.675 χιλ. και αναλογιστικό
πλεόνασμα € 20 χιλ., β) Για την Εταιρία, αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων ποσό € 2.674 χιλ. και αναλογιστικό πλεόνασμα € 20 χιλ..
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2016 τα οποία θα
έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των ήδη δημοσιευμένων
καταστάσεων.
Χαλάνδρι, 21 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΤΑΥΡ. Μ.
ΛΕΚΚΑΚΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 570174

ΧΡ. Ι.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Χ 164312

ΣΤΕΦ. Ι.
ΒΕΡΖΟΒΙΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 139108

ΧΑΡ. Γ.
ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 579313

ΑΝΤ. Α.
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 142009
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ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12855/05/Β/86/35, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 322801000
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
(σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ
1.1 - 30.06.2015
1.4 - 30.06.2016
1.4 - 30.06.2015
86.645
41.483
43.117
-5.207
-1.824
-2.510
-18.701
-9.070
-9.305
-34.630
-18.722
-19.041
-17.409
-7.210
-7.576
1.894
1.592
1.041
12.592
6.249
5.726

402
-8.588

1.1 - 30.06.2016
81.981
-4.508
-17.383
-34.348
-14.273
2.517
13.986

-62
4.763
3.360

266
-7.868

1.507
0
962
2.469

-93
2.210
1.507

318
-4.077

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1 - 30.06.2015
1.4 - 30.06.2016
86.645
41.483
-5.207
-1.824
-18.876
-9.261
-34.630
-18.722
-17.409
-7.210
1.904
1.596
12.427
6.062

-1.629
0

1.369
0
-2.998
-1.629

-57
1.932
1.369

172
-3.826

1.4 - 30.06.2015
43.117
-2.510
-9.393
-19.041
-7.576
1.046
5.643

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ''Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ'' και του ομίλου της. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση
διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση διαδικτύου: www.europaikipisti.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 21 Σεπτεμβρίου 2016
Νόμιμος ελεγκτής: Ευστάθιος Π. Καγιούλης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13271)
Ελεγκτική εταιρία: PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 132)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

1.884
-5.529

-127
5.673
3.868

3.360
0
-2.142
1.218

2.469
0

0,0498

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Αυλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση
Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις
Απαιτήσεις από ασφάλιστρα
Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
20.604
152

18.064
15.447
778
250.771
1.440
11.795
12.494
59.961
370.750
23.589
180

18.008
15.435
653
236.374
1.987
13.697
11.360
58.078
355.592
19.074
152

17.908
15.447
736
250.235
1.440
11.795
12.494
60.083
370.138

936
23.009
49.698
152.920

21.893
180

17.875
15.435
610
235.818
1.987
13.697
11.360
58.184
354.966

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

Λοιπά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
976
20.202
48.185
167.829

31.12.2015

2.620
-6.429

-57
2.024
1.447

3.868
0
2.694
6.562

1.218
0

0,0548

1.158
24.927
49.698
152.920

ΕΤΑΙΡΙΑ

3.576
-11.240

-93
2.347
1.610

1.443
4
-3.046
-1.599

6.562
0

0,1222

1.234
21.990
48.185
167.829

30.06.2016

4.948
-13.203

-63
4.865
3.439

1.602
8
963
2.573

-1.603
4

0,1406

Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής
Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015

-127
5.836
3.983

3.432
7
-2.175
1.264

2.565
8

0,0525

1. Εχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε ο Ομιλος βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίες δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του 2015.

30.06.2016

Λοιπά έξοδα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

3.970
13
2.695
6.678

1.257
7

0,0582

39.430
8.778
250.826
17.327
63.804
81.131
0
81.131
354.966

1.1 - 30.06.2016
81.981
-4.508
-17.141
-34.348
-14.273
2.507
14.218

- Ιδιοκτήτες της μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

6.665
13

0,1248

39.095
8.784
263.893
17.327
68.716
86.043
0
86.043
370.138

Ασφάλιστρα
Μείον: Αντασφάλιστρα
Μείον: δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής
Μείον: ασφαλιστικές αποζημιώσεις – Ιδία κράτηση
Μεταβολή μαθηματικών και λοιπών προβλέψεων– Ιδία κράτηση
Καθαρό εισόδημα επενδύσεων ασφαλίσεων
Κέρδη/ (ζημιές) ασφαλίσεων

- Ιδιοκτήτες της μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας

0,1443

39.430
8.778
250.826
17.327
62.356
79.683
156
79.839
355.592

ΣΤΕΦ. Ι. ΒΕΡΖΟΒΙΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 139108

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΡ. Γ. ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 579313

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤ. Α. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ
ΑΔΤ AΚ 142009

Η ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Χαλάνδρι, 21 Σεπτεμβρίου 2016

γ) Απαιτήσεις
140
140
δ) Υποχρεώσεις
77
77
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
615
592
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
0
10. Την 11/05/2016 ο μέτοχος «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» μεταβίβασε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης,περιλαμβάνονται με την
μέθοδο της καθαρής θέσης, στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που έχει έδρα την Ελλάδα και κατείχε ποσοστό συμμετοχής 28,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους περιλαμβάνουν: α) για τον Ομιλο, αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ποσό € 2.675 χιλ. και αναλογιστικό πλεόνασμα € 20 χιλ., β) Για την
Εταιρία, αποτίμηση διαθεσίμων προς χρηματοοικονομικών στοιχείων ποσό € 2.674 χιλ. και αναλογιστικό πλεόνασμα € 20 χιλ.

α) Εσοδα
β) Εξοδα

2. Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
του εξαμήνου 2016, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 2.4 των οικονομικών καταστάσεων.
3. Επί των παγίων στοιχείων του ομίλου, εκτός της ασφαλιστικής τοποθέτησης, δεν υφίσταται κανένα άλλο εμπράγματο βάρος.
4. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του oμίλου.
5. Οι προβλέψεις φόρου για τις ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχονται σε € 70 χιλ. για την Eταιρία και € 80 χιλ. για τον Όμιλο.
6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2016 ήταν για τον όμιλο 982 άτομα και για την εταιρία 421 άτομα, ενώ την 30.06.2015 ήταν για τον όμιλο 832 άτομα και για την εταιρία 430 άτομα.
7. Λεπτομέρειες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 4.11 των οικονομικών καταστάσεων.
8. Την 30.06.2016 δεν κατέχονται μετοχές της εταιρίας ούτε από την ίδια ούτε από θυγατρικές και συγγενείς αυτής.
9. Τα ποσά από συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου μέχρι και την λήξη της περιόδου, έχουν ως εξής (ποσά σε χιλ. ευρω):
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
41
41
376
376

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

39.095
8.784
263.893
17.327
67.371
84.698
169
84.867
370.750

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2016
30.06.2015
3.221
6.754
-590
-333
-1.650
0
981
6.421
15.158
8.347
16.139
14.768

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2016
30.06.2015
81.131
71.619
6.562
1.218
0
0
-1.650
0
0
0
0
0
86.043
72.837

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (β)
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (γ)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (δ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ε) = (γ) + (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α) + (β) + (ε)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2016
30.06.2015
79.839
70.140
6.678
1.264
0
0
-1.650
0
0
0
0
0
84.867
71.404

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Αγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2016 και 30.06.2015 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΧΡ. Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Χ.164312

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2016
30.06.2015
3.275
6.754
-569
-383
-1.652
0
1.054
6.371
15.640
8.794
16.694
15.165

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΛΕΚΚΑΚΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 570174

