ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της 31/12/2008
Από 1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2008
(Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα
Α. ∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆.Σ.………………………………………...….………3
Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..…….……….…..…...4
Γ. Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.……………….…….…….…….6
∆. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις………………..…….………...…………..….…19
Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης ..………..………….…….…………..……...…64
ΣΤ. Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων.………….…….………………...…65
Ζ. Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005………………………...…………67
Η. ∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης….…....72

2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008

Α. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ.
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 N.
3556/2007, όπως ισχύει σήµερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας:
1. Θεόδωρος Πανταλάκης, Πρόεδρος του ∆.Σ.
2. Κωνσταντίνος Τσόκας, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
3. Χρήστος Γεωργακόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος & µέλος του ∆.Σ.
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητα µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΕΓΑ», δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε:
Α. Οι οικονοµικές καταστάσεις της «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ» για τη χρήση 1/1/08-31/12/08
οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα
χρήσεως του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση
εκλαµβανοµένων ως σύνολο.
Β. Η έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριοτέρων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

Χαλάνδρι, 30/3/09

Οι δηλούντες

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Θεόδωρος Πανταλάκης

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κωνσταντίνος Τσόκας

Χρήστος Γεωργακόπουλος
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της
«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (η Εταιρεία), που
αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 και τις
καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και
λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει
σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές
για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που
είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη
συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας
µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων,
σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την
εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της γνώµης µας.

4

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του
Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές
τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζοµένων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Χαλάνδρι, 30 Μαρτίου 2009

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
PANNELL KERR FORSTER
International Limited

Καγιούλης Π. Ευστάθιος
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13271
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ενοποιηµένη Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της
Εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2008
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 την κλεισµένη χρήση από 01/01/2008 έως
31/12/2008 την ετήσια 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 της
κλεισµένης εταιρικής χρήσης (1/1/2008 - 31/12/2008), 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 Εταιρεία στο µέλλον και παρατίθενται οι σηµαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν
µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεµένων µε αυτόν προσώπων.
Α. Χρηµατοοικονοµικές Εξελίξεις και Επιδόσεις περιόδου αναφοράς
1.

Επισκόπηση ∆ραστηριοτήτων

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.
Στην Ελληνική αγορά έχουν την έδρα τους 14 εταιρίες Ζωής, 38 εταιρίες Ζηµιών και 12 εταιρίες
Μικτής ∆ραστηριότητας.
Η συνολική ασφαλιστική παραγωγή στην Ελλάδα, εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί (πηγή
ΕΠ.Ε.Ι.Α):
Ποσά σε εκ.
2008
2007
2006
2008 vs
2007 vs
€
2007
2006
Ασφαλίσεις 2.502 47%
2.527
48%
2.294
48%
-1,0%
10,2%
Ζωής
Ασφαλίσεις 2.809 53%
2.690
52%
2.488
52%
4,4%
8,1%
Ζηµιών
ΣΥΝΟΛΟ
5.311 100% 5.217 100% 4.782
100%
1,8%
9,1%
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η συνολική παραγωγή του κλάδου εµφάνισε το 2008 µικρή
αύξηση κατά 1,8% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, έναντι ανάπτυξης 9,1% που είχαµε το 2007
έναντι του 2006. Το γεγονός οφείλεται στην συρρίκνωση κατά 1% της παραγωγής Ζωής λόγω της
συµπίεσης των εισοδηµάτων κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους που έληξε. Η παραγωγή Ζηµιών
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συνέχισε την αύξηση της κατά 4,4%, ποσοστό όµως σηµαντικά µικρότερο συγκρινόµενο µε το
8,1% που εµφάνισε το 2007 σε σχέση µε το 2006.
Τα ασφάλιστρα σαν ποσοστό του ΑΕΠ εκτιµώνται σε 2,15% έναντι 2,05% το 2007, γεγονός που
κατατάσσουν την Ελλάδα στην 29η θέση, ανάµεσα στις 34 χώρες της Ευρώπης. Ενδεικτικά
αναφέρουµε ότι στην Ευρώπη των 25 ο µέσος όρος είναι 9%.
Η πρόσφατη κατάργηση του χαρτοσήµου που επιβάρυνε τα ασφάλιστρα, καθώς και η
δραστηριοποίηση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η οποία προχωρά
µε γοργά βήµατα σε εις βάθος έλεγχο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, θα δώσουν νέα ώθηση
στην µεγέθυνση της αγοράς.
Αναλυτικότερα οι ασφαλίσεις κατά Ζωής, περιλαµβάνονται
ΕΠ.Ε.Ι.Α.):
Ποσά σε εκ. €
Ασφάλιστρα &
∆ικαιώµατα 2008
Ζωής
1.650,3
65,97%
Ζωής που συνδέονται µε
560,0
22,39%
επενδύσεις
Ασφάλισης Υγείας
54,0
2,16%
Κεφαλαιοποίησης
0,2
0,01%
∆ιαχείρισης Οµαδικών
237,1
9,48%
Συνταξιοδοτικών
συµβολαίων
Οµαδικών προγραµµάτων
0,0
0,0%
πρόνοιας
ΣΥΝΟΛΟ
2.501,6
100,00%

στον πίνακα που ακολουθεί (πηγή
Ασφάλιστρα &
∆ικαιώµατα 2007
1.334,5
52,81%
728,1
28,81%

2008 vs
2007
23,66%
-23,08%

65,5
0,3
218,6

2,60%
0,02%
8,65%

-17,59%
-46,74%
8,43%

179,5

7,11%

-100,0%

2.526,6

100,00%

-0,99%

Οι ασφαλίσεις κατά Ζηµιών, περιλαµβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί (πηγή ΕΠ.Ε.Ι.Α.):
Ποσά σε εκ. €
Ασφάλιστρα &
Ασφάλιστρα &
2008 vs
∆ικαιώµατα 2008
∆ικαιώµατα 2007
2007
Ατυχήµατα
70,4
2,51%
67,3
2,51%
4,71%
Ασθένειες
11,4
0,41%
6,8
0,26%
68,83%
Χερσαία οχήµατα
423,7
15,08%
389,7
14,49%
8,72%
Αεροσκάφη
0,5
0,02%
0,4
0,02%
6,02%
Πλοία
25,6
0,91%
27,0
1,01%
-4,92%
Μεταφερόµενα
51,4
1,83%
49,4
1,84%
3,87%
Εµπορεύµατα
Πυρκαγιά
449,8
16,01%
433,6
16,12%
3,75%
Λοιπές ζηµιές αγαθών
153,1
5,45%
139,8
5,20%
9,48%
Αστική Ευθύνη χερσαίων
1.267,7
45,13%
1.246,4
46,34%
1,71%
Οχηµάτων
Αστική Ευθύνη Αεροσκαφών
1,9
0,07%
2,6
0,10%
-27,07%
Αστική Ευθύνη Πλοίων
7,5
0,27%
7,2
0,27%
4,41%
Γενική Αστική Ευθύνη
81,9
2,92%
80,0
2,98%
2,41%
Ποσά σε εκ. €
Ασφάλιστρα &
Ασφάλιστρα &
2008 vs
∆ικαιώµατα 2008
∆ικαιώµατα 2007
2007
Πιστώσεις
43,0
1,53%
41,4
1,54%
3,91%
Εγγυήσεις
6,1
0,22%
6,7
0,25%
-8,35%
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Χρηµατικές απώλειες
Νοµική Προστασία
Βοήθειας
ΣΥΝΟΛΟ

25,8
62,2
127,0
2.809,2

0,92%
2,21%
4,52%
100,00%

22,0
56,1
113,3
2.689,8

0,82%
2,09%
4,22%
100,00%

17,43%
10,78%
12,10%
4,44%

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. ∆ραστηριοποιείται στον Ελλαδικό χώρο, εξυπηρετεί πάνω από 200.000
πελάτες και έχει παρουσία σε 75 σηµεία σε όλη τη χώρα. Απασχολεί 229 εργαζοµένους
και 2.000 συνεργάτες.
Τα κυριότερα στοιχεία της εταιρίας είναι:
o Έδρα: ∆ήµος Χαλανδρίου
o Ταχυδροµική διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι
o ∆ιάρκεια εταιρείας: 77 έτη
• Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕ∆ΑΚ. Έτος ίδρυσης 1990. Αντικείµενο δραστηριοποίησης είναι η
διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων. Το ποσοστό συµµετοχής της Ευρωπαϊκής
Πίστης είναι 96,36%.
• Ευρωπαϊκή Πίστη Finance ΑΕΠΕΥ. Έτος ίδρυσης 2000. ∆ραστηριοποιείται 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 99,00%.
• Alter Ego AE. Έτος ίδρυσης 1986. Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής
ολοκληρωµένων υπηρεσιών 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%.
• SOS - Συστήµατα Υγείας ΑΕ. Έτος ίδρυσης 1999. Κύριο αντικείµενο δραστηριοποίησης
είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών και κατ΄ οίκον νοσηλεία, 24 ώρες το
24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο. Το ποσοστό συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Πίστης
είναι 75,53%.
• Enovation Technologies ΑΕ. Έτος ίδρυσης 2000. Αντικείµενο δραστηριοποίησης είναι η
παροχή ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων
τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου. Το ποσοστό συµµετοχής της Ευρωπαϊκής
Πίστης είναι 100%.
Η εξέλιξη, οι επιδόσεις και η θέση του Οµίλου για την χρήση 2008 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.

2.

Σύνοψη Βασικών Ενοποιηµένων Οικονοµικών Μεγεθών
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Τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου τα οποία προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα µεγέθη της
Μητρικής Εταιρείας, έχουν για τη χρήση 2008 ως ακολούθως :
Τα ενοποιηµένα προ φόρων κέρδη του Οµίλου ανήλθαν για το 2008 σε € 626 χιλ. και σε € -53 χιλ.
µετά από φόρους, έναντι € 3.791 χιλ. προ φόρων και € 2.519 χιλ. µετά από φόρους το 2007. Η εν
λόγω µείωση των κερδών οφείλεται κυρίως στην σηµαντική αύξηση των ασφαλιστικών
αποζηµιώσεων και προβλέψεων.
Τα κέρδη της µητρικής εταιρίας για το 2008 διαµορφώνονται σε € 1.242 χιλ. προ φόρων και € 599
χιλ. µετά από φόρους έναντι € 4.043 χιλ. και € 2.844 χιλ. αντίστοιχα του 2007.
Τα συνολικά ασφάλιστρα της µητρικής εταιρίας, ανήλθαν το 2008 σε € 99.603 χιλ. έναντι €
81.191 χιλ. του 2007 παρουσιάζοντας αύξηση 22,68 %.
Οι ασφαλιστικές αποζηµιώσεις ανήλθαν για την χρήση 2008 στο ποσό των € 49.504 χιλ. έναντι
ποσού € 35.324 χιλ. της χρήσεως 2007, ήτοι παρουσίασαν αύξηση κατά ποσοστό 40,15%.
Τα έσοδα επενδύσεων του οµίλου ανήλθαν στη χρήση 2008 στο ποσό των € 4.344 χιλ., έναντι
ποσού € 3.573 χιλ. της χρήσεως 2008 αυξηµένα κατά ποσοστό 21,58 %.
Τα έξοδα ∆ιοίκησης ανήλθαν το 2008 σε € 5.587 χιλ. έναντι ποσού € 3.873 χιλ. το 2007
παρουσιάζοντας αύξηση κατά ποσό € 1.714 χιλ. ή ποσοστό 44,26%.
Τέλος τα έξοδα ∆ιάθεσης ανήλθαν το 2008 σε € 11.503 χιλ. έναντι ποσού € 11.940 χιλ. το 2007
παρουσιάζοντας µείωση κατά ποσό € 437 χιλ. ή ποσοστό -3,66%.
2.1 Παραγωγή Ασφαλίστρων
Η παραγωγή των καταχωρηθέντων ασφαλίστρων του Οµίλου συµπεριλαµβανοµένων και των
δικαιωµάτων συµβολαίου, έφθασε τα € 99,6 εκ.
Πιο συγκεκριµένα τα ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής, διαµορφώθηκαν στα € 14,3 εκ. έναντι € 15,4
της προηγούµενης περιόδου (µείωση κατά 7,1%). Η εν λόγω µείωση διαµορφώθηκε στο τέταρτο
τρίµηνο του έτους (αφού το εννεάµηνο έτρεχε µε 12,9%) και οφείλεται στην αναστολή από
µέρους των καταναλωτών σύναψης νέων ασφαλιστηρίων συµβολαίων, µεσούσης της σοβαρής
κρίσης που έπληξε τα εισοδήµατα και τις αποταµιεύσεις των καταναλωτών.
Αντίθετα η παραγωγή των Γενικών Κλάδων, παρουσίασε σηµαντική αύξηση κλείνοντας στα €
85,2 εκ. έναντι € 65,8 εκ. του 2007, αυξηµένη κατά 29,6%. Σε αυτό συνέβαλε κατά κύριο λόγο η
αυξηµένη παραγωγή στον κλάδο πυρός και των συµπληρωµατικών καλύψεων του κλάδου
αυτοκινήτων. Από 1/1/09 η εταιρία δεν ετησιοποιεί τα ασφάλιστρα και δικαιώµατα συµβολαίων.
Με βάση τα ανωτέρω το µερίδιο αγοράς της εταιρίας διαµορφώθηκε στο 3,08% για τους κλάδους
Ζηµιών και στο 0,57% για τον κλάδο Ζωής.
2.2 Τεχνικό Αποτέλεσµα
Το τεχνικό αποτέλεσµα στις Ασφαλίσεις Ζωής διαµορφώθηκε στα € -2,6 εκ. έναντι € 1,0 εκ. το
2007 λόγω των αυξηµένων καταβολών αποζηµιώσεων, σε συνδυασµό και µε την αύξηση των
αποθεµάτων.
Το τεχνικό αποτέλεσµα των Ασφαλίσεων κατά Ζηµιών έκλεισε στα € 11,7 εκ. έναντι € 8,9 εκ. την
αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην σηµαντική αυξηµένη παραγωγή
του κλάδου.
2.3 Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας
Τα κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας διαµορφώθηκαν στις € -53 χιλ. έναντι € 2.519
χιλ. τη χρήση του 2007. Σηµειώνουµε ότι στην εικόνα αυτή συνέβαλε η αύξηση των λειτουργικών
εξόδων από € 9,8 εκ. το 2007, σε € 13,5 εκ. το 2008.
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2.4 Κέρδη ανά µετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου ανέρχονται σε € -0,0018, έναντι € 0,1060 την αντίστοιχη
περσινή περίοδο.
2.5 Ίδια Κεφάλαια
Τα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε € 30,5 εκ. αντιπροσωπεύοντας το 17,0% του
συνολικού παθητικού του Οµίλου. Στις 31/12/07 το ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε €
44,8 εκ. και αντιπροσώπευαν το 22,9% του συνολικού Παθητικού του Οµίλου. Η µείωσή τους
οφείλεται στις υποαξίες που έχει το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, συνέπεια της παγκόσµιας
χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
2.6 Σύνολο Ενεργητικού
Το σύνολο του Ενεργητικού του Οµίλου ανέρχεται σε € 179,3 εκ. και είναι µειωµένο κατά 8,5%
σε σχέση µε την 31/12/07.
Η µείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγω στις υποαξίες των «Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
διαθέσιµων προς πώληση» και στην µείωση των «Λοιπών στοιχείων ενεργητικού».
2.7 Τραπεζικός ∆ανεισµός (Μακροπρόθεσµος και Βραχυπρόθεσµος)
Ο όµιλος έχει µηδενικό τραπεζικό δανεισµό.
2.8 Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού
Το σύνολο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού του Οµίλου ανέρχεται σε € 45,0 εκ. έναντι €
41,1 εκ. την 31/12/07, αυξηµένα κατά 9,5%. Η αύξηση προέρχεται από τις αγορές νέων παγίων
που έγιναν µέσα στην χρήση, ποσού € 1,7 εκ. και στην επανεκτίµηση της αξίας των ακινήτων ( η
προηγούµενη είχε γίνει τον ∆εκέµβριο του 2006).
2.9 Ταµειακές Ροές
Οι καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου ανήλθαν σε €
5,5 εκ. Αντίθετα οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε € 4,0 εκ. και οι δαπάνες χρηµατοδοτικών
δραστηριοτήτων ανήλθαν σε € 5,7 εκ. Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της
περιόδου ήταν € 24,1 εκ. µειωµένα κατά € 4,2 εκ. σε σχέση µε την 31/12/07 που ήταν € 28,3 εκ.
Σηµειώνεται ότι όλες οι ανωτέρω επιδόσεις και αποτελέσµατα του οµίλου και της µητρικής
εταιρίας επιτεύχθηκαν µέσα σε ένα ιδιαίτερα ασταθές οικονοµικό περιβάλλον, σε συνθήκες
έντονου ανταγωνισµού και κατάρρευσης µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

Β. Σηµαντικά γεγονότα περιόδου αναφοράς
Σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από 01/01/2008 έως 31/12/2008 και
µέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης είναι τα κάτωθι:
• Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την διανοµή
µερίσµατος 0,0727 ανά µετοχή, µε δικαιούχους τους κατόχους µετοχών της Εταιρίας
στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 20/05/2008. Από τις 21/05/2008 οι µετοχές
διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα µερίσµατος χρήσης 2007. Η
καταβολή του µερίσµατος ξεκίνησε στις 29 Μαΐου 2008 µέσω της Τράπεζας Πειραιώς.
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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.
Στην τρέχουσα περίοδο η εταιρία εξαγόρασε µετρητοίς από την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ
LEASING ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τα ακίνητα
τα οποία είχε πωλήσει και επαναµισθώσει µε χρηµατοδοτική µίσθωση, έναντι
συνολικού τιµήµατος € 3.850 χιλ.. Η υποχρέωση κατά τον χρόνο της εξαγοράς
ανερχόταν στο ποσό των € 3.672 χιλ. και το αναπόσβεστο έσοδο εποµένων χρήσεων
από την αρχική πώλησης των ακινήτων στο ποσό των € 2.231 χιλ.. Το καθαρό κέρδος
από την συναλλαγή (µετά τον αναλογούντα φόρο) ανήλθε σε € 1.479 χιλ. και το µικτό
ποσό του εσόδου εµφανίζεται στον λογαριασµό "Έσοδα Επενδύσεων".
Επιπρόσθετα ενίσχυσε τον ρόλο της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου µε την
πρόσληψη έµπειρου ατόµου από την αγορά.
Ξεκίνησε την αναδιάρθρωση των εσωτερικών Κανονισµών & ∆ιαδικασιών
Λειτουργίας της µητρικής εταιρίας µε στόχο την επικαιροποίησή τους, την
προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα και την µείωση του λειτουργικού κόστους.
Ενίσχυσε το σύστηµα εκπαίδευσης του δικτύου πωλήσεων και ολοκλήρωσε µε
επιτυχία σειρά σεµιναρίων για το προσωπικό των εσωτερικών υπηρεσιών
Την 21/11/08 επαναπιστοποιήθηκε µε ISO 9001:2000 από την TUV CERT για τον
«Σχεδιασµό και παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών» για το σύνολο του οργανισµού. Η
εταιρία ήταν η πρώτη στον κλάδο της που απέκτησε το εν΄ λόγω πιστοποιητικό το
2002, για το σύνολο των υπηρεσιών της.
Η εταιρία εφάρµοσε πλήρως την µε αριθµό 3/133/18-11-2008 απόφαση του ∆.Σ. της
ΕΠ.Ε.Ι.Α. που αφορά την «Ρύθµιση Θεµάτων ασφαλίστρων κατά Ζηµιών» για πρώτη
φορά και στο σύνολό της εναρµονίζοντας τους υπολογισµούς των τεχνικών
αποθεµάτων του κλάδου Ζηµιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της απόφασης.
Τέλος, στην τρέχουσα περίοδο η εταιρία προέβη στην αγορά των παρακάτω ακινήτων:
Αξία κτήσης
∆ιεύθυνση
Ποσά σε χιλ. €
Χρήση
Πάτρα - Πατρών Κλάους & Ολύνθου
540
Επένδυση
Ξάνθη – Γεωργίου Σταύρου 7-15
429
Ιδιόχρηση
Νέα Σµύρνη - Ελ. Βενιζέλου 211
387
Ιδιόχρηση
Καστοριά - Βαλαλά 37
101
Ιδιόχρηση
Καβάλα - Ελ. Βενιζέλου 26γ
289
Ιδιόχρηση
1.746

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
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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.
Η ∆ιοίκηση της «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ» παρακολουθεί στενά τις αγορές στις οποίες
δραστηριοποιείται και προχωρά στη προληπτική εφαρµογή όλων των µέτρων που απαιτούνται
προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του Οµίλου στους κινδύνους που περιγράφονται
κατωτέρω.
Σηµειώνεται, ότι 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.
1. Πιστωτικός κίνδυνος
Η παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα για την εταιρία.
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την 31/12/08 και την 31/12/07 ανέρχεται σε €
26,5 εκ. και € 28,4 εκ. αντίστοιχα. Η µείωση, παρά την αύξηση της παραγωγής, οφείλεται στην
στενή παρακολούθησή του.
2. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας στον οποίο εκτίθεται η εταιρεία είναι αρκετά περιορισµένος καθώς:
• ο µέσος όρος είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες ήταν 1,14 µήνες το 2008,
έναντι 1,31 µηνών το 2007
• ο µέσος όρος είσπραξης από τους Πράκτορες ∆ιαχειριστές ήταν 1,33 µήνες έναντι 1,48
µηνών το 2007.
Η ανωτέρω έκθεση πάντως, δεν θεωρείται σηµαντική λόγω της µεγάλης διασποράς των
απαιτήσεων και της δυνατότητας συµψηφισµού τους µε τις ασφαλιστικές αποζηµιώσεις και τις
αµοιβές του δικτύου πωλήσεών της.
Επιπρόσθετα ο Όµιλος έχει πρόσβαση σε επαρκή δανεισµό βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα για την
κάλυψη έκτακτων ταµειακών αναγκών εάν αυτό χρειασθεί.
3. Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι µηδενικός στο βαθµό που ο Όµιλος δεν έχει καµίας µορφής τραπεζικό
δανεισµό.
4. Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η εταιρία συναλλάσσεται µόνον σε ευρώ και ως εκ΄ τούτου ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι
ανύπαρκτος.
6. 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 2009 θα επηρεάσει και τα έσοδα από επενδύσεις της Εταιρίας.
Για την µείωση της έκθεσης στο προαναφερθέντα κίνδυνο, ο όµιλος έχει µεταφέρει σηµαντικό
µέρος του χαρτοφυλακίου του σε προϊόντα που υπόκεινται σε µικρές διακυµάνσεις τιµών όπως
οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου, ΕΤΒΑ, swap µε συγκεκριµένη απόδοση και προθεσµιακές
καταθέσεις.
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∆. Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη
Από την έναρξη του τρέχοντος έτους ο αντίκτυπος της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης που
κορυφώθηκε τον περασµένο Οκτώβριο, έχει γίνει αισθητός στην Ελληνική οικονοµία, τα µεγέθη
της οποίας προβλέπονται από την Κοµισιόν, να κινηθούν βάση του πίνακα που ακολουθεί:

Ρυθµός ανάπτυξης
Ιδιωτική κατανάλωση
Επενδύσεις
Εξαγωγές
Εισαγωγές
Απασχόληση
Ανεργία
Πληθωρισµός
Έλλειµµα τρεχ. συναλλαγών (% του
ΑΕΠ)
∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα (% του ΑΕΠ)
∆ηµόσιο χρέος (% του ΑΕΠ)

2008
2,9%
2,4%
-0,5%
3,7%
-0,2%
0,8%
8,3%
4,2%
11,7%

2009
0,2%
0,7%
-2,8%
-1,5%
-0,9%
-0,1%
9,0%
3,1%
11,2%

2010
0,7%
0,7%
-0,1%
0,8%
1,1%
0,2%
9,4%
2,7%
11,6%

3,4%
94,0%

3,7%
96,2%

4,2%
98,4%

Από τα ανωτέρω στοιχεία είναι φανερή η ύφεση την οποία θα διέλθει η οικονοµία, µε
αναµενόµενη επίπτωση και στον κλάδο των ασφαλειών και των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών,
στον οποίο κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται ο όµιλος.
Σε κάθε περίπτωση, η αποτύπωση προβλέψεων ή εκτιµήσεων σε ένα τόσο ρευστό
χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον καθίσταται αδύνατη, καθώς δεν το επιτρέπουν οι ιδιαίτερα
ευµετάβλητες συνθήκες της διεθνούς και της εγχώριας οικονοµίας σε συνδυασµό µε την αδυναµία
προσδιορισµού του βάθους της παρούσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης καθώς και της ταχύτητας
απορρόφησης των µέτρων που λαµβάνονται.
Υπό το πρίσµα των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών που διαµορφώθηκαν στο χώρο των
ασφαλίσεων, η «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ» παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές
όπου δραστηριοποιείται ή επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί και υλοποιεί µε ιδιαίτερα προσεκτικές
κινήσεις τον επενδυτικό της σχεδιασµό. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε η µετάθεση για το
προσεχές µέλλον των σχεδίων της για επέκταση στον χώρο των Βαλκανίων.
Παράλληλα συνεχίζει να επικεντρώνεται στους παρακάτω στόχους που σκοπό έχουν την
ανάπτυξη µε ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους:
• Μείωση του λειτουργικού κόστους µε σχετική περικοπή όλων των µη παραγωγικών
δαπανών
• Συνέχιση της διαδικασίας συγκέντρωσης των βασικών ασφαλιστικών εργασιών σε
λιγότερα γραφεία και υποκαταστήµατα µε στόχο την µείωση των λειτουργικών εξόδων
• ∆ηµιουργία νέων προϊόντων µε υψηλή αποδοτικότητα
• Αύξηση των ασφαλιστικών εργασιών µε την προσέλκυση και εκπαίδευση νέων
συνεργατών
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία έχει θέσει για το 2009, τους στόχους που ακολουθούν:
• Λειτουργικά κέρδη προ φόρων 4 εκ. €
• Παραγωγή ασφαλίστρων 105 εκ. €
• Γενικά έξοδα µικρότερα του 12% της παραγωγής
• Έξοδα προώθησης πωλήσεων µικρότερα του 4% της παραγωγής
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Κόστος προµηθειών και υπερπροµηθειών <21% στον κλάδο Αυτοκινήτων και <29% στον
κλάδο Πυρός
• Κόστος ζηµιών <65% στον κλάδο αυτοκινήτων και στον κλάδο Νοσοκοµειακής
Περίθαλψης
Παράλληλα ο όµιλος στην διαρκή προσπάθεια µείωσης του λειτουργικού κόστους έχει ήδη
δροµολογήσει την ενοποίηση των θυγατρικών εταιριών AlterEgo AE, Συστήµατα Υγείας ΑΕ και
Enovation AE σε ένα Νοµικό Πρόσωπο γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του
τζίρου και των αποτελεσµάτων.
Η ∆ιοίκηση της «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ» παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά
που δραστηριοποιείται και θα επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις συνθήκες που
διαµορφώνονται, προσαρµόζοντας ανάλογα την αναπτυξιακή της στρατηγική.
•

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 ∆.Λ.Π. 24, σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης µέχρι και την
λήξη της τρέχουσας χρήσης έχουν ως εξής (ποσά σε χιλ. €):
31/12/08

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις από θυγατρικές
Απαιτούσα

ALTEREGO A.E.

ENOVATION
TECHNOLOGIES
A.E.

ALTER-EGO Α.Ε.
ENOVATION TECHNOLOGIES A.E.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.∆.Α.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
SOS –
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

1

93

5

1

100

2

8

3

3
3

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε∆.Α.Κ.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ SOS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ

325

1

16

19

44

370

8

8
6

6

11

325

2

105

66

3

ALTEREGO A.E.

ENOVATION
TECHNOLOGIES
A.E.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.∆.Α.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
SOS –
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

74

11

1

95

3

5

2

3

28

31/12/07

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις από θυγατρικές
Απαιτούσα

ALTER-EGO Α.Ε.
ENOVATION TECHNOLOGIES A.E.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ.

9
27

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

215

122

224

122

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε∆.Α.Κ.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ SOS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

511

57

26

420

101

29

602

19
27

99

37
31

19

31/12/08
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Πωλήσεις–Αγορές αγαθών & υπηρεσιών
µε θυγατρικές
Εσοδεύουσα

ALTEREGO A.E.

ENOVATION
TECHNOLOGIES
A.E.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.∆.Α.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
SOS –
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

2

5

786

8

1

802

2

100

ALTER-EGO Α.Ε.
ENOVATION TECHNOLOGIES A.E.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

30

7

27

33

9

34

ALTEREGO A.E.

ENOVATION
TECHNOLOGIES
A.E.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ

169

91

260

211

4

279

1.217

310

5

1.608

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.∆.Α.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
SOS –
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε∆.Α.Κ.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ SOS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

105

162

162

Πωλήσεις–Αγορές αγαθών & υπηρεσιών
µε θυγατρικές
Εσοδεύουσα

31/12/07

ALTER-EGO Α.Ε.

5

ENOVATION TECHNOLOGIES A.E.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

3

17

27

8

17

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε∆.Α.Κ.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ SOS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

427

432

46

46

152
27

110

262

225

4

276

335

4

1.162

146
771

146

Ο Όµιλος
31/12/2008

ΣΥΝΟΛΟ

Η Εταιρία

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου

622

525

622

525

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

467

448

467

448

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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ∆ιευθυντικών στελεχών
αφορούν βραχυπρόθεσµες παροχές.
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008, η εταιρία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία
να σχετίζεται µε ποσά οφειλόµενα από συνδεδεµένα µέρη λόγω της µη ύπαρξης τέτοιου
κινδύνου.
ΣΤ. Ίδιες µετοχές
Η Εταιρία κατείχε 213.734 ίδιες µετοχές οι οποίες αντιπροσώπευαν σε ποσοστό το 0,78 % του
συνόλου των µετοχών της Εταιρείας. Οι µετοχές αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα
29/06/2005-28/06/2006, σε εκτέλεση της από 28/06/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας. Με την από 7/5/08 απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, οι ανωτέρω µετοχές ακυρώθηκαν και ως εκ΄ τούτου
σήµερα δεν έχει στο χαρτοφυλάκιο της Ίδιες µετοχές.
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Ζ. Επεξηγηµατική έκθεση επί των πρόσθετων πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 7 του
Ν. 3556/2007 σύµφωνα µε όσα ορίζει η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007
Με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ν. 3556/2007 και τον Κ.Ν. 2190/20 και σύµφωνα µε το
καταστατικά της Εταιρείας και λοιπών αποφάσεων ΓΣ - ∆Σ, η Εταιρεία υποχρεούται να
δηµοσιεύσει στην παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου αναλυτικές πληροφορίες
αναφορικά µε τα παρακάτω θέµατα:
Α) ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 16.502.206,20 και διαιρείται σε 27.503.677
κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,60 η κάθε µία. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι
εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το
ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή
ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόµος και το Καταστατικό
της Εταιρίας, και ειδικότερα:
• Το δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.
• Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρίας, το οποίο ανέρχεται σε
ποσοστό 35% των καθαρών κερδών µετά από αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και των
λοιπών κερδών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67. Το υπολειπόµενο
ποσό διανέµεται συνολικά ή µερικά στους µετόχους ή διατίθεται για σχηµατισµό ή ενίσχυση
οποιονδήποτε αποθεµατικών ή κρατήσεων, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.
Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούµενο από την Εταιρία µητρώο
µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος. Το µέρισµα κάθε µετοχής
καταβάλλεται στο µέτοχο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής
ανακοινώνεται στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Η αξίωση είσπραξης
του µερίσµατος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο ∆ηµόσιο µετά την
παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή του η
Γενική Συνέλευση.
• Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε µετρητά και
την ανάληψη νέων µετοχών.
• Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών
ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.
• Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη
διάρκεια της εκκαθάρισης (σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Καταστατικού της).
Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που
κατέχουν.
Β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του
καταστατικού της περιορισµοί στην µεταβίβασή τους.
Γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως
11 του Ν. 3556/2007
Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11
του Ν. 3556/2007 είναι οι ακόλουθες :
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• Εταιρία ALTER EGO A.E.: ποσοστό 85,04%
• Εταιρία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ∆ΑΚ: ποσοστά 96,36%
• Εταιρία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ SOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ A.E.: ποσοστό 75,53%
• Εταιρία ENOVATION TECHNOLOGIES A.E.: ποσοστό 100,00%
• Εταιρία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.: ποσοστό 99,00%
Περαιτέρω και αναφορικά µε τις σηµαντικές συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
και µε βάση τα στοιχεία που έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρίας, αυτές έχουν ως ακολούθως:
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: ποσοστό 30,233%
• LAMBADA SA PANAMA: ποσοστό 5,417%
• TAMMY EQUITIES SA: ποσοστό 5,090%
• ODENS CONSULTING CORPORATION: ποσοστό 4,271%
• ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ: ποσοστό 3,417%
∆) Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υφίστανται µετοχές που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
Ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
∆εν υφίστανται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου που απορρέουν
από τις µετοχές της.
ΣΤ) Συµφωνίες µεταξύ µετόχων της Εταιρίας, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη
µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου
∆εν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρίας, ούτε προβλέπονται από το καταστατικό της,
συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών ή
περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.
Ζ) Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆Σ και τροποποίησης καταστατικού
Αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας και τα σχετικά µε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας δεν υφίστανται
κανόνες οι οποίοι να διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
σήµερα.
Η) Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων
µετοχών ή για την αγορά ιδίων µετοχών
∆εν υφίσταται ειδική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων εκ των µελών του
για έκδοση νέων µετοχών.
∆εν έχει δοθεί άλλη εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για
αγορά ιδίων µετοχών, πέραν της εξουσιοδότησης που του παρείχε η από 28/6/05 βάσει της οποίας
αποκτήθηκαν 213.734 ίδιες µετοχές και οι οποίες ακυρώθηκαν µε την από 7/5/08 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας.
Θ) Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης
∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
I) Κάθε συµφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς
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βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους
εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.
Η. Μερισµατική Πολιτική
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη τα οικονοµικά αποτελέσµατα της
χρήσης 2008, προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την µη διανοµή µερίσµατος από τα
κέρδη της χρήσης 2008.
Θ. Σηµαντικά γεγονότα µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς
Σε ότι αφορά γεγονότα µετά τη λήξη της χρήσης και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της
παρούσας έκθεσης σηµειώνεται ότι δεν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει
σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία του Οµίλου.

Χαλάνδρι, 30 Μαρτίου 2009
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Θεόδωρος Πανταλάκης
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∆. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ» στις 30/3/09 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους
στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.europisti.gr καθώς και στο διαδικτυακό χώρο του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, όπου και θα παραµείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της σύνταξης και
δηµοσιοποίησής τους. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά
στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να
παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα
αποτελέσµατα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµιακών ροών της Εταιρίας και του Οµίλου,
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
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1. Ισολογισµός
Σηµ.

Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Επενδύσεις σε ακίνητα

9.1

26.485

24.572

26.485

24.572

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

9.2

46.876

54.519

44.324

52.745

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

9.3

0

0

7.335

7.328

9.4

7.035

9.571

7.035

9.571

Ενσώµατα πάγια

9.5

18.517

16.570

18.338

16.423

218

193

121

103

Απαιτήσεις από ασφαλισµένους

9.7

26.539

28.447

26.539

28.447

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές

9.8

9.569

9.001

9.569

9.001

562

562

562

562

Άυλα Περουσιακά Στοιχεία

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
Προµήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόµενων χρήσεων

9.9

11.385

11.167

11.385

11.167

Λοιπές Απαιτήσεις

9.10

6.919

11.048

4.649

9.125

∆άνεια σε προσωπικό,ασφαλιστές και ασφαλισµένους Ζωής

9.11

1.115

1.899

1.115

1.899

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα

9.12

24.090

28.349

23.153

26.035

179.310

195.898

180.610

196.978

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μαθηµατικά Αποθέµατα και Τεχνικές Προβλέψεις
Αναλογιστικά αποθέµατα ασφαλειών Ζωής

9.13

44.243

42.264

44.243

42.264

Εκκρεµείς αποζηµειώσεις Ζηµιών και Ζωής

9.13

46.406

46.844

46.406

46.844

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

9.13

27.067

25.852

27.067

25.852

9.13

7.035

9.571

7.035

9.571

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις

9.13

10.653

4.611

10.653

4.611

135.404

129.142

135.404

129.142

1.441

1.712

1.441

1.712

625

2.177

625

2.177

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές,πράκτορες και συνεργάτες
πωλήσεων
Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές
Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες

625

625

625

625

9.14

9.515

14.763

8.184

13.969

Προβλέψεις

9.15

1.133

924

988

793

Τρέχων φόρος εισοδήµατος

9.14

0

525

0

525

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

9.6

Λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων και προβλέψεων
Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβληµένο

9.16

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποτέλεσµα εις Νέον
Αποθεµατικά

9.17

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

20

94

1.252

380

1.433

13.433

21.978

12.243

21.234

148.837

151.120

147.647

150.376

16.502

16.630

16.502

16.630

18.999

18.999

18.999

18.999
2.109

-2.730

-570

588

-2.528

9.476

-3.126

8.864

30.243

44.535

32.963

46.602

230

243

0

0

30.473

44.778

32.963

46.602

179.310

195.898

180.610

196.978
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2. Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως
Όµιλος
Σηµ.

Μητρική Εταιρία

01/01-31/12/08

01/01-31/12/07

01/01-31/12/08

01/01-31/12/07

Εγγεγραµένα (µικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα

8.1

100.797

90.098

100.797

90.098

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

8.2

-8.268

-7.203

-8.268

-7.203

92.529

82.895

92.529

82.895

Μεταβολή αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων

8.3

-1.194

-8.907

-1.194

-8.907

91.335

73.988

91.335

73.988

Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα
Έσοδα επενδύσεων

8.4

4.344

3.573

4.246

3.655

Κέρδη/ζηµίες από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

8.5

-335

1.937

-21

1.876
0

Έσοδα από µη ασφαλιστική δραστηριότητα

8.6

3.670

3.912

0

Κόστος µη ασφαλιστικής δραστηριότητας

8.7

-3.245

-2.972

0

0

Λοιπά έσοδα

8.8

1.991

196

2.220

410

6.425

6.646

6.445

5.941

Αποζηµειώσεις ασφαλισµένων

8.9

-49.505

-35.324

-49.505

-35.324

∆εδουλευµένες προµήθειες παραγωγής

8.10

-20.264

-15.038

-20.264

-15.038

Ασφαλιστικές προβλέψεις

8.11

-9.433

-9.662

-9.433

-9.662

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

8.12

-95

-496

-95

-526

Έξοδα διάθεσης

8.13

-11.503

-11.940

-11.702

-11.814

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

8.14

-5.587

-3.873

-4.817

-3.051

Λοιπά Έξοδα

8.12

-747

-510

-722

-471

626

3.791

1.242

4.043

-679

-1.272

-643

-1.199

-53

2.519

599

2.844

0

0

0

0

Κέρδος (Ζηµία) προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας
Φόρος Εισοδήµατος
Κέρδος (Ζηµία) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

8.15

Κέρδος (Ζηµία) µετά από φόρους από διακοπείσες
δραστηριότητες
Κέρδος (Ζηµία) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)

-53

2.519

599

2.844

Εκ των οποίων αναλογεί στην Μετόχους Εταιρίας

-39

2.520

599

2.844

Μετόχους µειοψηφίας

-14

-1

0

0

-53

2.519

599

2.844

-0,0014

0,1060

0,0218

0,1196

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

8.16
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3. Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Όµιλος

Μητρική Εταιρία

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

626
772
49
1.644
0
7.954
593

2.519
619
120
0
525
19.499
121

1.242
684
0
1.644
0
7.954
245

2.844
556
0
0
525
19.499
111

11.638

23.403

11.769

23.535

5.907
-5.763
-275.172
266.306

-7.109
-1.577
-141.654
139.680

6.174
-6.215
-275.172
266.306

-7.009
-1.716
-141.654
139.681

2.536
5.452

-632
12.111

2.536
5.398

-632
12.205

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
Αγορές συµµετοχών
Εσοδα επενδύσεων

-2.750
14
-3.437
2.183
0
-49

-881
7
-4.187
5.136
-1.272
-120

-2.622
14
0
0
0
0

-723
7
0
0
-1.389
0

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

-4.039

-1.317

-2.608

-2.105

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Μεταβολή ∆ανείων
Μερίσµατα
Αποπληρωµή Οµολογιακού ∆ανείου
Εξόφληση µισθωµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρη αύξηση (µείωση) ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων

0
0
-2.000
0
-3.672
-5.672

18.396
-39
-9
-2.433
-628
15.287

0
0
-2.000
0
-3.672
-5.672

18.396
-39

-4.259
28.349
24.090

26.081
2.268
28.349

-2.882
26.035
23.153

24.626
1.409
26.035

Κέρδος προ φόρων
Αποσβέσεις
Εσοδα επενδύσεων
Κέρδη από υπεραξία επενδυτικών ακινήτων
Τόκοι χρεωστικοί
Ασφαλιστικές προβλέψεις
Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως
Ταµειακες ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις
µεταβολές στα λειτουργικά περουσιακά στοιχεία
Μεταβολές στα λειτουργικά περουσιακά στοιχεία
(Αύξηση )/ Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση)/ (Μείωση) υποχρεώσεων
Αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Αύξηση επενδύσεων για λογαριασµό ασφαλισµένων Ζωής που φέρουν
τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
4.1 Όµιλος
Αποθεµατικό
Μετοχικό από έκδοση
Σωρευµένα
Αποθεµατικά
Κέρδη/Ζηµιές
Σηµ. κεφάλαιο µετοχών υπέρ
το άρτιο
Υπόλοιπα 01/01/2007
Προσαρµογές (Σηµείωση 11)
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο
Αποτέλεσµα περιόδου
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας
στην καθαρή θέση (διαθέσιµα για πώληση)
Μερίσµατα
Συµψηφισµός ζηµιών
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Μεταβολές ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας κλπ.
Εσωτερικές µεταφορές
Υπόλοιπα 31/12/2007
Αποτέλεσµα περιόδου
Τακτικό αποθεµατικό
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας
στην καθαρή θέση (διαθέσιµα για πώληση)
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας
στην καθαρή θέση (αναπροσαρµογή ακινήτων)
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής (µεταβολή
φορολογικού συντελεστή)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Συµψηφισµός ζηµιών
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπα 31/12/2008

11.641

23.214

11.641

23.214

19.328
-8.929
10.399
659

-29.810
10.092
-19.718
1.861

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

1.475
1.475
-1

-1.867
-9
4.989

-17.462
13.407

16.630

-160
18.999

9.17

17.462

285
9.476
120

-175
-570
-39
-120

-1.272
50
243
-14
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-1.867
-9
0
18.396
-1.272
0
44.778
-53

-15.214

2.674

2.674

-2.000

18.999

25.848
1.163
27.011
2.519

-15.214

288

-128
16.502

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

128
-2.528

-2.729

229

288
-2.000
0
0
30.473
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4.2 Μητρική Εταιρία
Αποθεµατικό
Μετοχικό από έκδοση
Αποθεµατικά
Σηµ. κεφάλαιο µετοχών υπέρ
το άρτιο

Υπόλοιπα 01/01/2007
Προσαρµογές (Σηµείωση 11)
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο
Αποτέλεσµα περιόδου
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην
καθαρή θέση (διαθέσιµα για πώληση)
Συµψηφισµός ζηµιών
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπα 31/12/2007
Αποτέλεσµα περιόδου
Τακτικό αποθεµατικό
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην
καθαρή θέση (διαθέσιµα για πώληση)
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην
καθαρή θέση (αναπροσαρµογή ακινήτων)
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής (µεταβολή
φορολογικού συντελεστή)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Συµψηφισµός ζηµιών
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπα 31/12/2008

11.641

23.054

11.641

23.054

0
4.989
16.630

-17.462
13.407
18.999

Σωρευµένα
Κέρδη/Ζηµιές

18.980
-8.929
10.051
659

-27.630
10.092
-17.538
2.185

26.045
1.163
27.208
2.844

17.462
0
2.109
599
-120

-1.846
0
18.396
46.602
599
0

-1.846
0
8.864
120
-15.199

-15.199

2.674

2.674

287
-2.000
-128
16.502

18.999

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

128
-3.126

588

287
-2.000
0
0
32.963

Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω τελικών
οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/08.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
5.1 Σύνθεση του Οµίλου
Ο Όµιλος περιλαµβάνει τις εταιρίες:
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (µητρική)
• ALTER EGO A.E
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ∆ΑΚ
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ SOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
• ENOVATION TECHNOLOGIES A.E
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ
5.2 Η Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας είναι:
1.
2.
3.
4.

Πανταλάκης Θεόδωρος – Πρόεδρος (µη εκτελεστικό µέλος)
Τσόκας Κων/νος – Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό µέλος)
Γεωργακόπουλος Χρήστος – ∆ιευθύνων Σύµβουλος (εκτελεστικό µέλος)
Χαλκιόπουλος Νικόλαος – (εκτελεστικό µέλος)
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5.
6.
7.
8.
9.

∆ιαµαντόπουλος Γεώργιος – (µη εκτελεστικό, ανεξάρτητο µέλος)
Σαρπ Ερικ Κρίστοφερ – (εκτελεστικό µέλος)
Κωνσταντινίδης Γεώργιος – (µη εκτελεστικό µέλος)
Λυσιµάχου Τριαντάφυλλος – (µη εκτελεστικό, ανεξάρτητο µέλος)
Βερζοβίτης Στέφανος (εκτελεστικό µέλος)

5.3 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.∆. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής
Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» όπως ισχύουν σήµερα.
Επίσης από κάθε διάταξη ή νόµο ή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Εποπτεύουσα αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης του Υπουργείου
Οικονοµίας & Οικονοµικών.
5.4 Τακτικοί Ελεγκτές
Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της 7/5/2008, ορίστηκε τακτικός ελεγκτής ο κ. Καγιούλης Ευστάθιος (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 13271) και αναπληρωµατικός Ελεγκτής ο κ. Πάτσης Παναγιώτης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.
11921), της εταιρίας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».

6. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
6.1 Αρχές παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου, συντάχθηκαν µε
βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
6.2 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 31 ∆εκεµβρίου 2007.
6.3 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 ∆εκεµβρίου 2007.
6.4 Ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις
Θυγατρικές είναι εταιρίες στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική εταιρία. Στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται
µε την µέθοδο της ολικής
ενοποίησης οι παρακάτω θυγατρικές εταιρίες:
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Επωνυµία

Έδρα

Ποσοστό

ALTER EGO A.E.

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

85,04%

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.∆.Α.Κ.

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

96,36%

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ SOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ A.E.

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

75,53%

ENOVATION TECHNOLOGIES A.E.

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

100,00%

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

99,00%

Όπου ήταν απαραίτητο οι οικονοµικές καταστάσεις των ανωτέρω θυγατρικών εταιριών
τροποποιήθηκαν για να είναι συνεπείς µε της 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.
6.5 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.
6.6 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
διακανονισµό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συµψηφισµό ή για ταυτόχρονο
διακανονισµό του συνολικού ποσού τόσο του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου
όσο και της υποχρέωσης.
6.7 ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται ως διαθέσιµα για
πώληση.
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,
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καταχωρούνται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης.
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.
6.8. ∆ιαχείριση Κινδύνων
(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.
(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 εταιρία παρακολουθεί τις µεταβολές του επιτοκίου, 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.
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6.9 Ασφαλιστήρια συµβόλαια
Η µητρική εταιρία εκδίδει ασφαλιστήρια συµβόλαια τα οποία την εκθέτουν σε ασφαλιστικό
κίνδυνο, χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο, ή σε συνδυασµό αυτών των κινδύνων.
∆ιαχωρισµός 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
Παραδοσιακά συµβόλαια
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα συµβόλαια που εκδίδει η εταιρεία 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).
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής ασφαλίζουν κατά µεγάλο ποσοστό γεγονότα κατά την
διάρκεια µιας µακράς περιόδου. Τα σχετικά ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν
καθίστανται απαιτητά από τον ασφαλιζόµενο. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς την µείωση
λόγω αναλογουσών προµηθειών.
(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,
εγγυήσεων, 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
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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 ∆ιαχείρισης 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 εταιρεία κατά την ελεύθερη βούλησή της ή µε υπόδειξη του
λήπτη της ασφάλισης.
(β) Έξοδα Πρόσκτησης
Οι προµήθειες και τα άλλα έξοδα πρόσκτησης τόσο των νέων συµβολαίων όσο και των
ανανεώσεων που αναλογούν στην επόµενη χρήση απεικονίζονται στο Ενεργητικό του
Ισολογισµού και κατανέµονται στις χρήσεις ανάλογα µε την διάρκεια των ασφαλιστηρίων
συµβολαίων.
(γ) Ασφαλιστικές προβλέψεις
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.
Η εταιρία πραγµατοποιεί σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων έλεγχο
επάρκειας των ασφαλιστικών της προβλέψεων σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 4 χρησιµοποιώντας
τρέχουσες εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµειακών ροών των ασφαλιστηρίων συµβολαίων της
καθώς και τα κόστη διεκπεραίωσης των ζηµιών της (9.13).
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.
6.10 Ενσώµατα πάγια
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία εκτός των ακινήτων αποτιµώνται στο αποσβέσιµο κόστος
µε την χρήση της µεθόδου της σταθερής απόσβεσης.
Τα ακίνητα της εταιρίας που κατέχονται για κεφαλαιουχική εκµετάλλευση, έχουν ταξινοµηθεί
ως επενδυτικά ακίνητα και αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές
αναγνωριζόµενες στα αποτελέσµατα. Η αποτίµηση γίνεται στο τέλος κάθε χρήσεως.
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα αποτιµώνται σε αναπροσαρµοσµένες αξίες. Η
αναπροσαρµογή διενεργείται στο τέλος κάθε χρήσεως.
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6.11 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στην παρούσα αξία των
µισθωµάτων. Η διαφορά µεταξύ της ετήσιας µείωσης των υποχρεώσεων και του ετήσιου
ύψους των µισθωµάτων επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο.
6.12 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.
6.13 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.
6.14 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.
6.15 Χορηγούµενα ∆άνεια
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.
6.16 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.
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6.17 Παροχές σε εργαζόµενους
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2112/20 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.
Οι εν λόγω παροχές εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το
∆.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 χρησιµοποιείται το µέσο επιτόκιο του
τελευταίου εξαµήνου των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου εικοσαετούς
διάρκειας.
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
6.18 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.
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.
6.19 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.
6.20 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 6.9του παρόντος.

31

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008

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.
6.21 Νέα πρότυπα και διερµηνείες
1. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ εντός της χρήσης 2008
∆ιερµηνεία 14 «∆.Λ.Π. 19 - Όριο σε Περιουσιακό Στοιχείο Προγράµµατος Καθορισµένης
Παροχής, ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και Αλληλεπίδραση τους», µε ισχύ για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/1/08. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες
σχετικά µε το ποσό του πλεονάσµατος που µπορεί να αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 και εξηγεί πως το περιουσιακό στοιχείο ενός προγράµµατος µπορεί
να επηρεάζεται από ρυθµιστικές ή συµβατικές απαιτήσεις χρηµατοδότησης. Η ∆ιερµηνεία δεν
έχει εφαρµογή στη Εταιρία και τον Όµιλο.
∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Α. 2 - Συναλλαγές σε Ίδιες Μετοχές και Μετοχές του Οµίλου», µε
ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/3/07. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία
παρέχει οδηγίες σχετικά µε την λογιστικοποίηση συναλλαγών µε βάση την αξία ιδίων
µετοχών ή µετοχών εταιρειών του οµίλου, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της
µητρικής και των εταιρειών του οµίλου. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο
και την Εταιρία.
∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες για την Παραχώρηση του ∆ικαιώµατος Παροχής
Υπηρεσιών», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/1/08. Η εν λόγω
∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε την λογιστικοποίηση των συµφωνιών παραχώρησης
του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών από τους ιδιώτες παρόχους των υπηρεσιών αυτών. Η
∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία.
Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων, (Τροποποιηµένα
∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆.Π.Χ.Α. 7
«Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Γνωστοποιήσεις»), µε ισχύ από 1/7/08. Με βάση τις
τροποποιήσεις αυτές, µία οντότητα µπορεί να επαναταξινοµήσει ένα χρηµατοοικονοµικό
περιουσιακό στοιχείο από την κατηγορία των επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων, στις άλλες κατηγορίες που προβλέπονται από το ∆.Λ.Π 39, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές έγιναν για την αντιµετώπιση της πρόσφατης
χρηµατοοικονοµικής κρίσης και εφαρµόσθηκαν από τον Όµιλο και τη Εταιρία.
2. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ µετά τη χρήση 2008
Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» µε ισχύ για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/1/09. Το αναθεωρηµένο πρότυπο απαιτεί
την παρουσίαση επαναδιατύπωσης του ισολογισµού έναρξης της συγκριτικής περιόδου σε
περιπτώσεις επαναταξινόµησης συγκριτικής πληροφόρησης και εισάγει την κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος η οποία µπορεί να είναι µία ενιαία κατάσταση ή δύο ξεχωριστές
καταστάσεις και στην οποία θα αναγνωρίζονται όλες µεταβολές της καθαρής θέσης που δεν
προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες. Επίσης το πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε τον
Μάιο του 2008 για να διευκρινίσει ότι µερικά και όχι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για
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εµπορική εκµετάλλευση, είναι παραδείγµατα κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και
βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων. Το πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από 1/1/09 και πέραν της
διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση για τον Όµιλο και την Εταιρία.
∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά
την 1/1/09. Το πρότυπο αυτό υιοθετεί την προσέγγιση της παρουσίασης των πληροφοριών για
τους τοµείς, µε βάση τον τρόπο που παρουσιάζονται εσωτερικά στον λαµβάνοντα τις
αποφάσεις για την κατανοµή των πόρων και τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των
λειτουργιών της επιχείρησης. Το Πρότυπο αυτά θα εφαρµοσθεί από 1/1/09 και δεν αναµένεται
να έχει ουσιώδη επίδραση στον Όµιλο.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1/1/09. Το εν λόγω τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του
κόστους δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών
στοιχείων που πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η επιλογή για άµεση εξοδοποίηση του
συνολικού κόστους δανεισµού απαλείφθηκε. Τον Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π. 23 τροποποιήθηκε
επίσης, για να ορίσει ότι ο τόκοι υπολογίζονται µε την χρήση της µεθόδου του
αποτελεσµατικού επιτοκίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ∆.Λ.Π 39. Με δεδοµένο ότι η
εφαρµογή του προτύπου δεν έχει αναδροµική ισχύ, οι οικονοµικές καταστάσεις δεν θα
επηρεασθούν.
Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/7/09, µε σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το
προηγούµενο ∆.Π.Χ.Α. 3, που αφορούν την επιµέτρηση των δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα
οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση, την
εξοδοποίηση του κόστους που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση και την αναγνώριση στην
κατάσταση αποτελεσµάτων, του αποτελέσµατος από την επανεπιµέτρηση του ενδεχόµενου
ανταλλάγµατος που ταξινοµήθηκε ως υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από τον
όµιλο και την εταιρία από την 1/1/10.
Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε
ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/7/09. Με Βάση το
αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο
αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της
θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης
επιµετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το εν
λόγω πρότυπο θα εφαρµοσθεί από τον όµιλο και την εταιρία από την 1/1/10. Τον Μάιο του
2008 το ∆.Λ.Π 27 τροποποιήθηκε επίσης, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
µετά την 1/1/09, για να διευκρινίσει ότι όταν µία επένδυση σε θυγατρική λογιστικοποιείται
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 και ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη για πώληση σύµφωνα µε το
∆.Π.Χ.Α. 5, το ∆.Λ.Π. 39 συνεχίζει να εφαρµόζεται. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να
έχει επίδραση, διότι οι επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις
επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως.
Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.», µε ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/1/09. Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται
κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α., στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της
µητρικής εταιρίας, να γίνει χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους για επενδύσεις σε θυγατρικές,
συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες. Ή τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή για την
Εταιρία.
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Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών», µε ισχύ από
1/1/09. Οι τροποποιήσεις πραγµατεύονται θέµατα συνθηκών ωρίµανσης και ακυρώσεων
δικαιωµάτων. Συγκεκριµένα ορίζει ότι οι συνθήκες ωρίµανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και
αποδοτικότητας και συνεπώς λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της εύλογης αξίας κατά
την ηµεροµηνία της παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις δικαιωµάτων,
ανεξάρτητα αν προέρχονται από την οντότητα ή από τα άλλα µέρη πρέπει να έχουν τον ίδιο
λογιστικό χειρισµό. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή από τον Όµιλο και την
Εταιρία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση», µε ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/1/09. Οι τροποποιήσεις απαιτούν, την αναγνώριση
στα ίδια κεφάλαια, εξαγοράσιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων που επιβάλλουν στην οντότητα
την δέσµευση να παραδώσει σε ένα τρίτο µέρος, ένα αναλογικό µερίδιο των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων της κατά την λύση της, όταν πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες.
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία.
Τροποποιηµένο ∆.Π.ΧΑ. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται
για Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 1/7/09. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων µιας θυγατρικής στην οποία χάνεται ο
έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για πώληση. Ο Όµιλος και η Εταιρία, θα
εφαρµόσουν την τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», µε ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/1/09. Με βάση τις τροποποιήσεις µία επένδυση σε
συγγενή είναι ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου της αποµείωσης. Συνεπώς
τυχόν ζηµίες αποµείωσης δεν κατανέµονται σε υπεραξία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της
επένδυσης και τυχόν αναστροφή ζηµιών αποµείωσης αφορά το σύνολο της επένδυσης. Επίσης
όταν µια επένδυση σε συγγενή εταιρία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39, δεν
απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 28. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει τις εν λόγω
τροποποιήσεις από 1/1/09, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», µε ισχύ για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/1/09. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η
εύλογη αξία µείον το κόστος της πώλησης προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών
προεξόφλησης των χρηµατοροών, παρέχονται ισοδύναµες γνωστοποιήσεις µε αυτές που
προβλέπονται για τον προσδιορισµό της αξίας χρήσεως. Ο όµιλος και η εταιρία θα
εφαρµόσουν τις τροποποιήσεις από την 1/1/09, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», µε ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/1/09. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι
προκαταβολές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν γίνονται προκαταβολικά για την
απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή για την λήψη υπηρεσιών. Επίσης έγινε
τροποποίηση του λεκτικού σχετικά µε την διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, που
στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των άλλων, εκτός της σταθερής µεθόδου
απόσβεσης, επί των άυλων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν
επίδραση στον Όµιλο και την Εταιρία.
Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους
που αρχίζουν την ή µετά την 1/1/09. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, µία τροποποίηση σε
ένα πρόγραµµα που έχει ως συνέπεια, την µεταβολή των υπεσχηµένων παροχών να
επηρεάζεται από µελλοντικές αυξήσεις µισθών, να θεωρείται περικοπή, ενώ τροποποίηση σε
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ένα πρόγραµµα που µεταβάλει τα οφέλη που αποδίδονται σε παρελθούσα υπηρεσία, θεωρείται
αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας, αν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας της δέσµευσης
καθορισµένης παροχής. Οι τροποποιηθείς αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στον
Όµιλο και την Εταιρία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»,
µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/1/09. Οι τροποποιήσεις αυτές
αναφέρονται σε θέµατα αναταξινόµησης παραγώγων από την κατηγορία των επιµετρώµενων
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στην περίπτωση παύσης ή έναρξης σχέσης
αντιστάθµισης, σε τροποποιήσεις του ορισµού των στοιχείων που επιµετρώνται σε εύλογη
αξία µέσω αποτελεσµάτων και σε τροποποιήσεις σχετικά µε τον καθορισµό του
αποτελεσµατικού επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό µέσο παύει να είναι
αντισταθµισµένο στοιχείο. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στον
Όµιλο και την Εταιρία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
την ή µετά την 1/1/09. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι οντότητες που αποκτούν
ενσώµατα πάγια µε σκοπό την ενοικίαση και στην συνέχεια την πώληση τους, παρουσιάζουν
το αντίτιµο από την πώληση ως έσοδο και µεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώµατα
πάγια στα αποθέµατα όταν καθίστανται προοριζόµενα για πώληση. Αντίστοιχη τροποποίηση
έγινε και στο ∆.Λ.Π. 7 «Κατάσταση ταµιακών ροών» βάσει της οποίας οι ταµιακές ροές από
την αγορά ενοικίαση και πώληση τέτοιων στοιχείων αναγνωρίζονται στις ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση
στον Όµιλο και την Εταιρία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 29 «Χρηµατοοικονοµική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές
Οικονοµίες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/1/09. Οι
τροποποιήσεις έγιναν για να δώσουν έµφαση στο γεγονός ότι ένας αριθµός περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων επιµετρώνται σε εύλογη αξία και όχι στο κόστος. Η
τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 31 «Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους
που αρχίζουν την ή µετά την 1/1/09. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συµφέρον σε
κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 δεν απαιτούνται όλες οι
γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 31. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και
την Εταιρία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 20 « Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις
Κρατικής Βοήθειας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1/1/09. Με
βάση τις τροποποιήσεις αυτές, η λήψη δανείου από το κράτος µε επιτόκιο µικρότερο αυτού
της αγοράς λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20 και όχι το ∆.Λ.Π. 39. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1/1/09. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, ακίνητα που είναι στο
κατασκευαστικό στάδιο και προορίζονται για επενδύσεις σε ακίνητα µε την ολοκλήρωση
τους, είναι εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 40 και συνεπώς µπορούν να επιµετρώνται
σε εύλογη αξία. Ο Όµιλος και η Εταιρία θα εφαρµόσουν την τροποποίηση άµεσα, αν
συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
µετά την 1/1/09. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του
βιολογικού µετασχηµατισµού ως παραµέτρου για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των
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βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και απαιτείται ή χρήση του αγοραίου επιτοκίου, όταν για
τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας χρησιµοποιείται η προεξόφληση των µελλοντικών
ταµιακών ροών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία.
∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την µετά την 1/7/08. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για την λογιστικοποίηση
ανταµοιβών εµπιστοσύνης που παρέχονται από µία οντότητα σε πελάτες της ως µέρος, µιας
συναλλαγής πώλησης. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία.
∆ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», µε ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1/1/09. Η ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για το αν
εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 18 ή το ∆.Λ.Π. 11 σε περιπτώσεις κατασκευής ακινήτων. Η
∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία.
∆ιερµηνεία 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκµεταλλεύσεις Εξωτερικού»,
µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1/10/06. Η διερµηνεία ορίζει, ότι
σε τέτοιες περιπτώσεις, λογιστική αντιστάθµισης µπορεί να εφαρµοσθεί, µόνον για
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του λειτουργικού νοµίσµατος της
εκµετάλλευσης του εξωτερικού και του λειτουργικού νοµίσµατος της µητρικής εταιρίας. Η
διερµηνεία αυτή δεν έχει επί του παρόντος εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία.
∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1/7/09. Η διερµηνεία ορίζει, ότι η
υποχρέωση για διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράται σε
εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία που η διανοµή εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο
τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν διαφορά
µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της υποχρέωσης για
διανοµή, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να έχει
εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία.
∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1/7/09. Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα
λήψης ενσωµάτων παγίων από πελάτες, µε σκοπό την σύνδεση τους µε δίκτυο ή την παροχή
προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία δεν
έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία.
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ανά τοµέα δραστηριότητας
- Γεωγραφικός τοµέας: 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.
- Επιχειρηµατικός τοµέας: Ο όµιλος δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό, τον
χρηµατοοικονοµικό και τον εµπορικό τοµέα. Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης είναι οι
ασφαλιστικές δραστηριότητες, µε διάκριση σε ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις αστικής ευθύνης
αυτοκινήτων και ασφαλίσεις λοιπών κλάδων.
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Όµιλος
1.1 - 31.12.2008
1.1 - 31.12.2007

Ασφαλιστικός Τοµέας
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)

14.363
-1.024
-5.036
-9.702
-2.952
1.756
-2.595

15.410
-898
-4.775
-8.733
-1.612
1.628
1.020

38.673
-880
-10.949
-2.314
-29.865
1.597
-3.738

29.504
-869
-9.672
-6.601
-20.953
3.224
-5.367

46.567
-6.364
-11.539
-4.167
-9.938
911
15.470
9.137

36.277
-5.436
-10.057
-1.449
-5.638
537
14.234
9.887

Χρηµατοοικονοµικός Τοµέας
Εσοδα (Κύκλος Εργασιών)
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσµα Χρηµατοοικονοµικών εργασιών

1.211
-596
615

1.434
-564
870

Εµπορικός Τοµέας
Εσοδα (Κύκλος Εργασιών)
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσµα Χρηµατοοικονοµικών εργασιών

2.459
-2.649
-190

2.478
-2.408
70

9.562
-5.587
-4.243
894
-8.936

10.827
-3.873
-2.473
-690
-7.036

Σύνολο Μικτού Αποτελέσµατος Οµίλου
Εξοδα ∆ιοικήσεως
Εξοδα ∆ιαθέσεως
Λοιπά Εσοδα-Εξοδα
Καθαρό Αποτέλεσµα Οµίλου προ Φόρων
(Μείον) Φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
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Χρήση 2008
Περιουσιακά Στοιχεία Τοµέων
Επενδύσεις σε ακίνητα
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (UNIT
LINKED)
Ενσώµατα πάγια
Άυλα Περουσιακά Στοιχεία
Απαιτήσεις από ασφαλισµένους
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
Προµήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόµενων χρήσεων
Λοιπές Απαιτήσεις
∆άνεια σε προσωπικό,ασφαλιστές και ασφαλισµένους Ζωής
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα
Ι∆ΙΑ 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 για παροχές σε εργαζοµένους
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων και προβλέψεων
Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβληµένο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποτέλεσµα εις Νέον
Αποθεµατικά
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Ασφαλίσεις
Αστική
Ζωής
Ευθύνη Αυτ.
10.846
9.961
19.196
17.630

Λοιποί
Μη
Κλάδοι
κατανεµόµενα
5.678
0
10.050
0
0

Σύνολο
26.485
46.876
0

7.035
2.678
32
3.876
1.398
82

0
7.588
90
10.981
3.960
233

0
8.072
96
11.682
4.211
247

0
179
0
0
0
0

7.035
18.517
218
26.539
9.569
562

3.659
679
1.115
3.518
54.114

2.330
1.924
0
9.968
64.665

5.396
2.046
0
10.604
58.082

0
2.270
0
0
2.449

11.385
6.919
1.115
24.090
179.310

44.243
3.088

0
31.616
11.648

0
11.702
15.419

0
0
0

0
44.243
46.406
27.067

7.035
1.671

0
8.769

0
213

0
0

7.035
10.653

264
91
91
1.203
158

573
259
259
3.407
447

604
275
275
3.624
476

0
0
0
1.333
0

57.844

56.978

32.588

94
1.427

1.441
625
625
9.567
1.081
0
94
148.837

32.588

16.502
18.999
-2.735
-2.523
230
31.900

16.502
18.999
-2.735
-2.523
230
179.310

57.844

38

56.978
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Χρήση 2007
Περιουσιακά Στοιχεία Τοµέων
Επενδύσεις σε ακίνητα
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (UNIT
LINKED)
Ενσώµατα πάγια
Άυλα Περουσιακά Στοιχεία
Απαιτήσεις από ασφαλισµένους
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
Προµήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόµενων χρήσεων
Λοιπές Απαιτήσεις
∆άνεια σε προσωπικό,ασφαλιστές και ασφαλισµένους Ζωής
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα
Ι∆ΙΑ 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 για παροχές σε εργαζοµένους
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων και προβλέψεων
Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβληµένο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποτέλεσµα εις Νέον
Αποθεµατικά
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Ασφαλίσεις
Αστική
Ζωής
Ευθύνη Αυτ.
4.914
17.200
10904
38.163

9.571
3.221
38
5.580
1.765
110
3.817
1.790
1.899
5.560
49.169

42.264
2.407

Λοιποί
Μη
Κλάδοι
κατανεµόµενα
2.458
0
5.452
0
0

Σύνολο
24.572
54.519
0

0
147
0
0
0
0

9.571
16.570
193
28.447
9.001
562
11.167
11.048
1.899
28.349
195.898

6.356
75
11.010
3.484
218

6.846
80
11.857
3.752
234

2.424
3.532

4.926
3.804

10.972
93.434

11.817
51.226

0
1.922
0
0
2.069

7.350
13.731

0
0
0

0
42.264
46.844
25.852

0
0

9.571
4.611

37.087
12.121

9.571
1.628

2.983

334
427
123
2.843
181

676
843
242
5.610
358

702
907
260
6.042
385

0
0
0
793
0

59.778

59.920

29.377

1.252
2.045

1.712
2.177
625
15.288
924
0
1.252
151.120

29.377

16.630
18.999
-570
9.476
243
46.823

16.630
18.999
-570
9.476
243
195.898

59.778

39

59.920
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8. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
8.1 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

31/12/2008

31/12/2007

14.363
38.200
48.234
100.797

15.411
34.086
40.601
90.098

8.2 Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές
Τα εκχωρηµένα ασφάλιστρα αναλύονται κατά κλάδο ασφάλισης ως εξής:

Μητρική Εταιρία
(Ποσά σε χιλ. €)

31/12/2008

31/12/2006

1.024
880
6.364
8.268

898
869
5.436
7.203

Κλάδος Ζωής
Κλάδος αυτοκινήτων
Λοιποί κλάδοι
Σύνολο

8.3 Μεταβολή αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων

Μητρική Εταιρία
(Ποσά σε χιλ. €)

Κλάδος αυτοκινήτων
Λοιποί κλάδοι
Σύνολο

Συνολική
Μεταβολή

Αναλογία
Αντασφαλιστών

Αναλογία
Εταιρίας

Συνολική
Μεταβολή

31/12/2008

472
-1.688
-1.216

Αναλογία
Αντασφαλιστών

Αναλογία
Εταιρίας

31/12/2007

0
22
22

472
-1.666
-1.194
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-4.583
-4.590
-9.173

0
266
266

-4.583
-4.324
-8.907
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8.4 Έσοδα επενδύσεων
Όµιλος
(Ποσά σε χιλ. €)

31/12/2008

31/12/2007

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

Χαρτοφυλάκιο ∆ιαθεσίµων προς πώληση-αξιογράφων
Μερίσµατα Θυγατρικών Εταιριών
Τόκοι Χρεογράφων

0
706

0
873

0
480

191
663

Σύνολο

706

873

480

854

1.598
2.150
-1.644
1.516
18

1.470
496
0
718
16

1.725
2.150
-1.644
1.516
19

1.571
496
0
718
16

Σύνολο

3.638

2.700

3.766

2.801

Σύνολο Επενδύσεων

4.344

3.573

4.246

3.655

Λοιπές Επενδύσεις
Έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα (ενοίκια)
Κέρδη από πώληση ακινήτων
Υπεραξία επανεκτίµησης επενδυτικών ακινήτων
Πιστωτικοί Τόκοι Καταθέσεων
Λοιπά

8.5 Κέρδη (Ζηµίες) από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

(Ποσά σε χιλ. €)

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

Χαρτοφυλάκιο ∆ιαθεσίµων προς πώληση
Αµοιβαίων Κεφαλαίων
Οµολόγων

-352
17

2.268
-331

0
-21

2.207
-331

Σύνολο

-335

1.937

-21

1.876

8.6 Έσοδα από µη ασφαλιστική δραστηριότητα
Αφορά έσοδα των θυγατρικών εταιριών ως κάτωθι:

Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

(Ποσά σε χιλ. €)

Πωλήσεις εµπορευµάτων
Εσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

2.459
1.211
3.670
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2.478
1.434
3.912
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8.7 Κόστος Εσόδων από µη ασφαλιστική δραστηριότητα
Αφορά το κόστος των εσόδων από µη ασφαλιστική δραστηριότητα αναλυόµενο ως εξής:
Όµιλος
(Ποσά σε χιλ. €)

31/12/2008

Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων (α)
Κόστος υπηρεσιών
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές Αµοιβές-Παροχές Τρίτων
Εντυπα & Γραφική Υλη
Συνδροµές - Εισφορές
Αποσβέσεις
Τηλεπικοινωνίες
Λοιπά έξοδα
Σύνολο κόστους υπηρεσιων (β)
Γενικό σύνολο (α)+(β)

8.8

31/12/2007

631

506

815
1.654
0
0
40
18
87
2.614
3.245

813
1.432
0
0
25
19
177
2.466
2.972

Λοιπά Έσοδα
Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

(Ποσά σε χιλ. €)

Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων
Έσοδα από προµήθειες
Επιχορηγήσεις
∆ιαγραφή υποχρεώσεων
Λοιπά
Σύνολο

26
141
13
1.607
204
1.991

0
156
0
0
40
196

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

26
374
13
1.607
200
2.220

0
362
0
0
48
410

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

Σύνολο

10.243
30.629
10.600
51.472

Αναλογία
Αντασφαλιστών
31/12/2008
541
764
662
1.967

42

Αναλογία
Εταιρίας

9.702
29.865
9.938
49.505

Σύνολο

9.162
21.542
6.338
37.042

Αναλογία
Αντασφαλιστών
31/12/2007
430
590
698
1.718

Αναλογία
Εταιρίας

8.732
20.952
5.640
35.324
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8.10 ∆εδουλευµένες προµήθειες παραγωγής.
Μητρική Εταιρία
∆εδουλευµένες
προµήθειες
παραγωγής

(Ποσά σε χιλ. €)

Ασφάλειες Ζωής
Ασφάλειες Ζηµιών - Αυτοκινήτων
Ασφάλειες Ζηµιών - Λοιποί Κλάδοι
Καθαρές ∆εδουλευµένες Προµήθειες Παραγωγής

Έσοδα από
προµήθειες
αντασφαλιστών
31/12/2008

3.437
8.366
9.393
21.196

Σύνολο

332
0
600
932

∆εδουλευµένες
προµήθειες
παραγωγής

Έσοδα από
προµήθειες
αντασφαλιστών
31/12/2007

3.105
8.366
8.793
20.264

2.863
5.688
6.951
15.502

Συνολική
Επιβάρυνση

Αναλογία
Αντασφ/στών
31/12/2007

Σύνολο

265
0
199
464

2.598
5.688
6.752
15.038

8.11 Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις.
Μητρική Εταιρία
(Ποσά σε χιλ. €)

Συνολική
Επιβάρυνση

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

-2.839
-315
-4.566
-7.720

Αναλογία
Αντασφ/στών
31/12/2008
-113
-1.999
399
-1.713

Αναλογία
Εταιρίας

-2.952
-2.314
-4.167
-9.433

-1.929
-7.202
-1.268
-10.399

Αναλογία Εταιρίας

34
1.025
-322
737

-1.895
-6.177
-1.590
-9.662

8.12 Λοιπά Έξοδα/Χρηµατοοικονοµικό Κόστος
(Ποσά σε χιλ. €)

Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

Τόκοι από υποχρεώσεις σε Αντασφαλιστές
Τόκοι Οµολογιακού ∆ανείου
∆ιάφοροι φόροι
Τόκοι χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου
∆ιαφορά επαναγοράς ακινήτου leasing
Εξοδα Τραπεζών
Προβλέψεις Επισφαλών απαιτήσεων
∆ιαγραφή απαιτήσεων
Λοιπά
Σύνολο

58
0
119
0
178
37
100
317
33
842

43

87
128
99
232
0
49
300
0
111
1.006

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

58
0
119
0
178
37
100
317
8
817

87
158
99
232
0
49
300
0
72
997
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8.13 Εξοδα διάθεσης
Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

(Ποσά σε χιλ. €)

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές Τρίτων
Έξοδα Προβολής και ∆ιαφήµισης
Εντυπα & Γραφική Υλη
Αποσβέσεις
Τηλεπικοινωνίες
Ενοίκια
Συνδροµές-εισφορές
Επισκευές - Συνηρήσεις
Λοιπά
Σύνολο

6.171
1.193
703
296
492
899
849
241
5
654
11.503

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

5.658
1.853
1.075
274
426
742
766
200
186
760
11.940

6.119
1.363
660
296
492
885
844
0
186
857
11.702

5.612
1.807
1.075
274
417
738
766
200
214
711
11.814

8.13.1 Αποσβέσεις
Οι συνολικές αποσβέσεις µε τις οποίες επιβαρύνθηκαν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα
έξοδα διάθεσης και το κόστος εσόδων από µη ασφαλιστική δραστηριότητα έχουν ως εξής:
Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

(Ποσά σε χιλ. €)

Ενσώµατων παγίων
Άϋλα περουσιακά στοιχεία
Σύνολο

105
667
772

542
77
619

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

56
628
684

509
47
556

8.13.2 Αµοιβές προσωπικού
Το συνολικό κόστος προσωπικού το οποίο επιβάρυνε τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα
έξοδα διάθεσης και το κόστος εσόδων από µη ασφαλιστική δραστηριότητα έχει ως εξής:

Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

(Ποσά σε χιλ. €)

Μισθοί και Ηµεροµίσθια
Κοινωνική ασφάλιση
Λοιπές παροχές
Σύνολο

6.720
2.911
173
9.804

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

5.846
2.512
178
8.536

5.558
2.610
137
8.305

4.762
2.224
158
7.144

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο έχει ως εξής:
31/12/2008
31/12/2007

Μητρική
227
220

Οµιλος
284
280
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8.14 Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας

Όµιλος
(Ποσά σε χιλ. €)

31/12/2008

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές Αµοιβές-Παροχές Τρίτων
Εντυπα & Γραφική Υλη
Συνδροµές - Εισφορές
Αποσβέσεις
Τηλεπικοινωνίες
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

31/12/2007

2.628
1.372
199
407
231
140
610
5.587

2.066
796
99
98
168
131
515
3.873

2.186
1.097
112
298
192
90
842
4.817

1.532
798
91
50
139
105
336
3.051

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

Φόρος Εισοδήµατος Χρήσεως (τρέχων)
∆ιαφορά φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων
Αναβαλλόµενος Φόρος
Σύνολο

31/12/2008

25
50
604
679

31/12/2007

270
0
1.002
1.272

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

0
0
643
643

270
0
929
1.199

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. €)
Κέρδος προ Φόρων
Συντελεστής φόρου εισοδήµατος
Αναλογών φόρος εισοδήµατος
Φόρος µη εκπιπτοµένων εξόδων
Φόρος αφορολογήτων εσόδων
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Πρόβλεψη φόρου
Αλλαγή φορολ. συντελεστή και φορολογική
αναπροσαρµογή ακινήτων
Φόρος φορολογικών ζηµιών
Σύνολο

Ό µιλος
31/12/2008
31/12/2007

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

626
25%
157
262
-12
50
52

3.791
25%
948
253
-65
82
0

1.242
25%
311
153
0
0
50

-1.045
1.215
679

0
54
1.272

-1.045
1.174
643

4.043
25%
1.011
189
-55
0

54
1.199

Με βάση το άρθρο 19 του Ν.3697 που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. την 25.09.2008, ο
συντελεστής φόρου εισοδήµατος των Ανωνύµων Εταιριών διαµορφώνεται ως εξής:
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Χρήση 2008: 25%, Χρήση 2009: 25%, Χρήση 2010: 24%, Χρήση 2011: 23%, Χρήση 2012:
22%, Χρήση 2013: 21%, Χρήση 2014: 20% και για την Χρήση 2015 και τις µεταγενέστερες
20%. Στα πλαίσια της εν λόγω διάταξης έγινε επανυπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου
µε βάση τους συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο ανάκτησης των
περιουσιακών στοιχείων και διακανονισµού των υποχρεώσεων, από τον οποίο και προέκυψε
κατά την 31.12.2008, µείωση της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης (κέρδος) ποσού €
1.147 χιλ.. Από το κέρδος αυτό, ποσό € 288 χιλ. αναγνωρίσθηκε σε µείωση του
αναβαλλόµενου φόρου της καθαρής θέσης (αύξηση του καθαρού αποθεµατικού εύλογης
αξίας) και ποσό € 858 χιλ. σε µείωση του αναβαλλόµενου φόρου των αποτελεσµάτων.
Η µητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2000, η εταιρίες
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.∆.Α.Κ.», «ALTER EGO Α.Ε.» και «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» µέχρι και την χρήση 2006, ενώ οι υπόλοιπες θυγατρικές έχουν
ελεγχθεί µέχρι και την χρήση 2002. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν
καταστεί οριστικές για τις ανέλεγκτες χρήσεις. Σηµειώνεται ότι κατά την τρέχουσα περίοδο
ξεκίνησε για την µητρική εταιρία ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2001 - 2006.
Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, πλην
όµως για τις ανέλεγκτες χρήσεις (από την χρήση 2001 µέχρι και την χρήση 2006) υφίστανται,
για την µητρική εταιρία, φορολογικές ζηµιές µεγάλου ύψους προς συµψηφισµό µε µελλοντικά
κέρδη, και ως εκ τούτου δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές διαφορές φόρου
εισοδήµατος. Για την ανέλεγκτη χρήση 2007 η µητρική εταιρία προέβη σε πρόβλεψη
πληρωτέου φόρου εισοδήµατος ποσού € 50 χιλ.. Επίσης η εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» προέβη σε πρόβλεψη πληρωτέου φόρου εισοδήµατος ποσού € 2 χιλ.
8.16 Κέρδη /Ζηµίες ανά µετοχή
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών/ζηµιών ανά µετοχή έχει ως εξής:
Όµιλος
(Ποσά σε χιλ. €)

31/12/2008

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
σε ευρώ)

Μητρική Εταιρία

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

-54

2.519

599

2.844

27.503.677

23.790.304

27.503.677

23.790.304

-0,0020

0,1059

0,0219

0,1196

-39

2.520

1.242

2.844

-0,0014

0,1060

0,0218

0,1196

(ποσά

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 31/12/2008 ο αριθµός των µετοχών που ήταν σε κυκλοφορία ανερχόταν σε
27.503.677 µετοχές, χωρίς καµιά µεταβολή από την ηµεροµηνία έναρξης της χρήσης
(01/01/2008).
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9.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9.1 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλ. €)
Αξία 01/01/2007
Πλέον:
Αγορές/Προσθήκες
Υπεραξία επανεκτίµησης σε εύλογη αξία
Μείον:
Πωλήσεις/ Μεταφορά
Αξία 31/12/2007
Πλέον:
Αγορές/Προσθήκες
Υπεραξία επανεκτίµησης σε εύλογη αξία
Μεταφορά από ιδιοχρησιµοποιούµενα
Μείον:
Πωλήσεις/ Μεταφορά
Αξία 31/12/2008

Όµιλος

Εταιρία

24.572

24.572

0
0

0
0

0
24.572

0
24.572

541
-1.645
3.017

541
-1.645
3.017

0
26.485

0
26.485

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίστηκε κατά την 31/12/2008 από
ανεξάρτητο εκτιµητή µε βάση την συγκριτική µέθοδο και την µέθοδο της εισοδηµατικής
κεφαλαιοποίησης όπου: Αγοραία αξία = Ετήσιο Ενοίκιο / Απόδοση Κτιρίου. Ως συντελεστής
απόδοσης χρησιµοποιήθηκε το εύρος 6-7%.
9.2 ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

(Ποσά σε χιλ. €)

Οµόλογα
Εταιρικά-Εισηγµένα

Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

12.480

9.977

12.023

9.626

1

1

1

1

18.855
15.540
46.876

36.830
7.711
54.519

16.760
15.540
44.324

35.407
7.711
52.745

Μετοχές
Εισηγµένες
Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων
Εσωτερικού
Καταθέσεις προθεσµιακές
Σύνολο

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007
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9.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι συµµετοχές της µητρικής εταιρίας σε συνδεδεµένες εταιρίες αναλύονται ως εξής:

(Ποσά σε χιλ. €)
ΣYMMETOXH
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.∆.Α.Κ.
ALTER EGO A.E.
ENOVATION TECHNOLOGIES A.E.
EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ SOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.Ε.Π.E.Y.
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2008
31/12/2007
Λογιστική
Λογιστική
Χώρα έδρας % Συµµετοχής
αξια
% Συµµετοχής
αξια
ΕΛΛΑ∆Α
96,36%
2.119
96,07%
2.112
ΕΛΛΑ∆Α
85,04%
1.243
85,04%
1.243
ΕΛΛΑ∆Α
100,00%
691
100,00%
691
ΕΛΛΑ∆Α
75,53%
377
75,53%
377
ΕΛΛΑ∆Α
99,00%
2.905
99,00%
2.905
7.335
7.328

Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιµώνται στο κόστος
κτήσεως µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης.
9.4 Επενδύσεις για Λογαριασµό Ασφαλισµένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο
(UNIT LINKED)

Όµιλος
(Ποσά σε χιλ. €)

31/12/2008

Αµοιβαία κεφάλαια
Προθεσµιακές καταθέσεις
Σύνολο

6.468
567
7.035
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31/12/2007

8.995
576
9.571

31/12/2008

6.468
567
7.035

31/12/2007

8.995
576
9.571
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9.5 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Η κίνηση των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Μητρικής και του Οµίλου έχει
ως εξής:
Όµιλος
(Ποσά σε χιλ. €)

Έναρξη
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις και Αποµειώση
Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 01/01/2006
Πλέον:
Αγορές/ Μεταφορές
Υπεραξία αποτίµησης σε εύλογη αξία
Μείον:
Πωλήσεις
Απόσβεση περιόδου
Αναπόσβεστη Αξία Κτήσης 31/12/2007
Πλέον:
Αγορές/ Μεταφορές
Υπεραξία επανεκτίµησης σε εύλογη αξία
Μείον:
Πωλήσεις
Μεταφορά σε επνδυτικά ακίνητα
Απόσβεση περιόδου
Αναπόσβεστη Αξία Κτήσης 31/12/2007
Ανακεφαλαίωση
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις και Αποµείωση
Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 31/12/2007
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις και Αποµείωση
Αναπόσβεστη Αξία Κτήσης 31/12/2008

Γήπεδα και
Οικόπεδα

9.281
0
9.281

Κτήρια

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Βελτιώσεις σε
µισθωµένα ακίνητα
τρίτων

Ακινητοποιήσεις
υπο κατασκευή

Σύνολο

8.696
2.892
5.804

610
596
14

6.952
6.146
806

619
193
426

158

33

474

123

9.281

148
5.814

7
4
36

358
922

32
517

257
3.408

1.276
157

170

353

25

12

4

2.031
10.915

986
171
6.090

18
176

331
940

146
396

0

16
3.017
666
18.517

9.281
0
9.281

8.854
3.040
5.814

636
600
36

7.426
6.504
922

742
225
517

0
0
0

0
26.939
10.369
16.570

10.915

9.301
3.211
6.090

794
618
176

7.775
6.835
940

767
371
396

0

0
29.004
11.035
18.517

10.915
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0
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0

26.158
9.827
16.331

0

0
788
0
0
7
542
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0
2.081
3.565
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Μητρική Εταιρία
(Ποσά σε χιλ. €)
Έναρξη
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 01/01/2006
Πλέον:
Αγορές
Μείον:
Πωλήσεις
Απόσβεση περιόδου
Αναπόσβεστη Αξία Κτήσης 31/12/2007
Πλέον:
Αγορές/ Μεταφορές
Υπεραξία επανεκτίµησης σε εύλογη αξία
Μείον:
Πωλήσεις
Μεταφορά σε επνδυτικά ακίνητα
Απόσβεση περιόδου
Αναπόσβεστη Αξία Κτήσης 31/12/2008
Ανακεφαλαίωση
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 31/12/2007
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία Κτήσης 31/12/2008

Γήπεδα και
Οικόπεδα

9.281
0
9.281

Κτήρια

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Βελτιώσεις σε
Ακινητοποιήσεις υπο
µισθωµένα ακίνητα
κατασκευή
τρίτων

Σύνολο

8.696
2.892
5.804

480
468
12

6.408
5.666
742

607
189
418

158

33

383

108

682

9.281

148
5.814

7
4
34

326
799

31
495

7
509
16.423

257
3.408

1.276
157

170

289

17

12

2

2.031

986
171
6.090

18
174

294
792

145
367

8.854
3.040
5.814

506
472
34

6.791
5.992
799

715
220
495

9.301
3.211
6.090

664
490
174

7.078
6.286
792

732
365
367

10.915
9.281
9.281
10.915
10.915

0

0

25.472
9.215
16.257

2.009
3.565

0

14
3.017
628
18.338

0

26.147
9.724
16.423

0

28.142
10.352
18.338

Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων έγινε την 31/12/08 από ανεξάρτητο εκτιµητή µε
την µέθοδο της Κεφαλαιοποίησης των Εσόδων (Income Capitalization Method) και την
Συγκριτική Μέθοδο. Ως βασική παραδοχή χρησιµοποιήθηκε ένα προεξοφλητικό επιτόκιο 6%
- 7%.
Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο και µε τους εξής συντελεστές:
Κτίρια: 2,5%
Μεταφορικά Μέσα: 11%
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός: 15%
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 24%
Βελτιώσεις σε Μισθωµένα Ακίνητα: 5%
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9.6 Αναβαλλόµενες φορολογικές Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

(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
Eσοδα εποµένων χρήσεων πώλησης ακινήτου
Υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Συµψηφιστέες φορολογικές ζηµίες
Ασφαλιστικές Προβλέψεις
Επίπτωση από διανοµή µερισµάτων
Αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρεογράφων
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους
Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων
Αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρεογράφων
∆ιαφορά απαιτήσεων / υποχρεώσεων

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

110
959
222
0
0
723
257
402
2.570

62
934
231
558
918
37
2.250
402
403

110
850
187
0
0
663
257
402
2.488

62
825
198
558
918
0
2.250
402
401

-5.337
0
-94

-7.047
0
-1.252

-5.337
0
-380

-7.047
0
-1.433

Η συµφωνία του αναβαλλόµενου φόρου έχει ως εξής:
Όµιλος

(Ποσά σε χιλ. €)
Υπόλοιπο υποχρέωσης 01/01/2007
Φορος στα αποτελέσµατα
Φορος στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο υποχρέωσης 31/12/2008

1.252
353
-1.511
94

Μητρική
Εταιρία

1.433
430
-1.483
380

9.7 Απαιτήσεις από ασφαλισµένους
Οι απαιτήσεις από ασφαλισµένους αφορούν σε απαιτήσεις 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.
Το υπόλοιπο των απαιτήσεων αναλύεται ως εξής:

(Ποσά σε χιλ. €)

Ανοικτά υπόλοιπα
Γραµµάτια & επιταγές εισπρακτέες
Πρόβλεψη επισφαλειών
Σύνολο

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

20.043
8.899
-2.403
26.539
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Η κίνηση του λογαριασµού των προβλέψεων για επισφαλές απαιτήσεις από ασφαλισµένους
έχει ως εξής:
Υπόλοιπο 31/12/2006
Προβλέψεις χρήσεως 2007
Υπόλοιπο 31/12/2007
Προβλέψεις χρήσεως 2008
Υπόλοιπο 31/12/2008

2.000
403
2.403
0
2.403

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σχηµατίζονται εξατοµικευµένα για κάθε πελάτη
όταν υπάρχουν προφανείς ενδείξεις ότι οι απαιτήσεις δεν είναι εισπράξιµες στο σύνολό τους.
Μη εισπράξιµα στο σύνολό τους, θεωρούνται σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα που
καθυστερούν πέραν του έτους. Στις περιπτώσεις αυτές σχηµατίζονται προβλέψεις που
αντανακλούν το ποσό της απαίτησης που δεν αναµένεται να εισπραχθεί. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο
κατά την 31/12/2008 και 31/12/2007 ανέρχεται σε € 26.539 χιλ. και € 28.447 χιλ. αντίστοιχα.
Η έκθεση της εταιρίας στον πιστωτικό κίνδυνο πάντως, δεν θεωρείται σηµαντική λόγω της
µεγάλης διασποράς των απαιτήσεων και της δυνατότητας συµψηφισµού τους µε τις ζηµιές.
9.8 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 αντασφαλιστών έχει ως εξής:
(Ποσά σε χιλ. €)

Υπόλοιπο 01/01/2007
Αντασφάλιστρα
Προµήθειες
Συµµετοχή σε Α.Μ.∆.Α.
Συµµετοχή σε εκκρεµείς ζηµίες
Συµµετοχή σε πληρωθείσες ζηµίες
Τόκοι επί αποθεµάτων
Πληρωµές
Υπόλοιπο 31/12/2007
Αντασφάλιστρα
Προµήθειες
Συµµετοχή σε Α.Μ.∆.Α.
Συµµετοχή σε εκκρεµείς ζηµίες
Συµµετοχή σε πληρωθείσες ζηµίες
Τόκοι επί αποθεµάτων
Πληρωµές
Υπόλοιπο 31/12/2008

6.165
-7203
502
1558
4953
1719
-87
-783
6.824
-8268
977
1542
4996
1968
-67
972
8.944
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∆εν σχηµατίζονται προβλέψεις για επισφάλειες από τους αντασφαλιστές διότι ο πιστωτικός
κίνδυνος είναι θεωρητικά ανύπαρκτος.
9.9 Προµήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόµενων χρήσεων
Το υπόλοιπο του λογαριασµού αναλύεται ως εξής:
Ασφάλειες Ζωής

(Ποσά σε χιλ. €)

Προµήθειες και άλλα έξοδα παραγωγης επόµενων χρησεων
31/12/2007
Προµήθειες και άλλα έξοδα παραγωγης επόµενων χρησεων
31/12/2008

Μητρική Εταιρία
Γενικές
Ασφάλειες

Σύνολο

3.817

7.350

11.167

3.659

7.726

11.385

Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής:
Υπόλοιπο 01/01/2007
Εξοδα χρήσεως
Μεταφορά στα αποτελέσµατα
Υπόλοιπο 31/12/2007
Εξοδα χρήσεως
Μεταφορά στα αποτελέσµατα
Υπόλοιπο 31/12/2008

8.506
11.167
-8.506
11.167
11.385
-11.167
11.385

9.10 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

(Ποσά σε χιλ. €)

Αξιόγραφα (επιταγές εισπρ.κ.λ.π)
Εµπορικοί χρεώστες
Προπληρωθέντα έξοδα
Προκαταβ. φόρων και λοιπές απαιτήσεις από φόρους
∆εδουλευµένοι τόκοι και προµήθειες
Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Εγγυήσεις
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Επανακτήσιµες πληρωθείσες ζηµίες
Λοιπά εισπρακτέα έσοδα (αναγωγή ασφαλίστρων)
Λοιπές απαιτήσεις

125
1.085
177
1.052
926
1.171
510
0
0
0
3.408
8.454
1.535
6.919

Μείον Προβλέψεις
Σύνολο
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158
1.099
34
568
383
892
521
0
1.718
4.017
3.093
12.483
1.435
11.048

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

0
0
175
908
917
1.142
484
370
0
0
1.753
5.749
1.100
4.649

0
0
28
466
363
873
498
420
1.718
4.017
1.742
10.125
1.000
9.125

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008

Η κίνηση του λογαριασµού των προβλέψεων έχει ως εξής:
Οµιλος

Υπόλοιπο 01/01/2007
Προβλέψεις χρήσεως 2007
Υπόλοιπο 31/12/2007
Προβλέψεις χρήσεως 2008
Υπόλοιπο 31/12/2008

Εταιρία

1.435
0
1.435
100
1.535

1.000
0
1.000
100
1.100

Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τις ανωτέρω απαιτήσεις ανέρχεται σε € 4.227 χιλ. και
€ 4.633 χιλ. για τον Όµιλο και σε € 2.129χιλ. και € 2.460 χιλ. για την Εταιρία, για τις χρήσεις 2008
και 2007 αντίστοιχα.

9.11 ∆άνεια σε προσωπικό, ασφαλιστές και ασφαλισµένους ζωής
Το υπόλοιπο αφορά εξ ολοκλήρου τη Μητρική Εταιρία και αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε χιλ. €)

31/12/2008

31/12/2007

745
370
1.115

1.528
371
1.899

∆άνεια σε προσωπικό - συνεργάτες
∆άνεια σε ασφαλισµένους ζωής
Σύνολο,

Το αποτελεσµατικό επιτόκιο των δανείων σε προσωπικό – συνεργάτες ανέρχεται σε 8% και
των δανείων σε ασφαλισµένους ζωής σε 5%.

9.12 Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα
Το υπόλοιπο του λογαριασµού αναλύεται ως εξής:
Ό µιλος
(Ποσά σε χιλ. €)

Ταµείο
Καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2008
769
23.321
24.090

Μητρική Εταιρία

31/12/2007

31/12/2008

853
27.496
28.349

661
22.492
23.153
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9.13 Μαθηµατικά αποθέµατα και τεχνικές προβλέψεις
Τα υπόλοιπα των λογαριασµών αφορούν την µητρική εταιρία και αναλύονται ως εξής:
Μητρική Εταιρία
Αναλογία
Αντασφ/στών

Σύνολο
(Ποσά σε χιλ. €)

Αναλογία
Εταιρίας

Αναλογία
Αντασφ/στών

Σύνολο

31/12/2008

Αναλογία
Εταιρίας

31/12/2007

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΖΩΗΣ
Αναλογιστικά αποθέµατα

44.243

786

43.457

42.264

823

Εκκρεµµείς αποζηµειώσεις επι δηλωθείσων ζηµειών

3.088

289

2.799

2.407

364

41.441
2.043

Λοιπές ασφαλιστικές Προβλέψεις

1.671

0

1.671

1.628

0

1.628

49.002

1.075

47.927

46.299

1.187

45.112

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα

11.648

0

11.648

12.121

0

12.121

Έκρεµµεις αποζηµειώσεις επί δηλωθείσων ζηµιών

31.616

1.265

30.351

37.087

3.264

33.823

Λοιπές ασφαλιστικές Προβλέψεις

8.769

0

8.769

2.983

0

2.983

52.033

1.265

50.768

52.191

3.264

48.927

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ
Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα

15.419

755

14.664

13.731

734

12.997

Έκρεµµεις αποζηµειώσεις επί δηλωθείσων ζηµιών

11.702

3.442

8.260

7.350

3.044

4.306

213

0

213

0

0

0

27.334

4.197

23.137

21.081

3.778

17.303

Λοιπές ασφαλιστικές Προβλέψεις

Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που ο
ασφαλισµένος φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT
LINKED)

ΣΥΝΟΛΟ

7.035

1

7.034

9.571

0

9.571

135.404

6.538

128.866

129.142

8.229

120.913

Η κίνηση του λογαριασµού των ασφαλιστικών προβλέψεων έχει ως εξής:
Υπόλοιπο 01/01/2007
Πληρωθείσες ζηµίες χρήσεως
Προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/2007
Πληρωθείσες ζηµίες χρήσεως
Προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/2008

108.292
-35.324
56.174
129.142
-48.325
54.587
135.404

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 31/12/2008 έχει ως εξής:
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9.13.1 Κλάδος Ζωής
Τα ασφαλιστικά προγράµµατα που εµπίπτουν στη δραστηριότητα του Κλάδου ταξινοµήθηκαν
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 ταµιακές 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. Ως επιτόκιο
προεξόφλησης λήφθηκε το επιτόκιο οµολόγων ελληνικού δηµοσίου 15ετούς διάρκειας. Ως
διατηρησιµότητα χρησιµοποιήθηκε ο σχετικός δείκτης του χαρτοφυλακίου της εταιρίας κατά
την τελευταία 10ετία. Τα έξοδα αναλύθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν κατά κλάδο ασφάλισης.
Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψε η ανάγκη σχηµατισµού επιπλέον αποθέµατος €
1.038 χιλ. περίπου.
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 € 38 χιλ. περίπου.
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. Ως επιτόκιο
προεξόφλησης λήφθηκε το επιτόκιο των οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου 15ετούς διάρκειας.
Η νοσηρότητα βασίστηκε στην εµπειρία της Εταιρίας των τελευταίων 10 ετών. 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 κατά την τελευταία 10ετία. 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 Loss Development Triangle
χρησιµοποιώντας στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας. Από την εφαρµογή της ανωτέρω
µεθοδολογίας προέκυψε ανάγκη σχηµατισµού επιπλέον αποθέµατος € 166 χιλ. περίπου.
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9.13.2 Κλάδοι ζηµιών
Επεξεργάστηκαν ιστορικά δεδοµένα βάσει των αναλυτικών κινήσεων ανά περίπτωση ζηµιάς
για κάθε έτος ατυχήµατος από το 2003 έως και το 2008. Όσον αφορά τον κλάδο αυτοκινήτων,
οι ζηµιές ταξινοµήθηκαν σε δύο ευρείες κατηγορίες, τις ζηµιές Αστικής Ευθύνης και τις
Λοιπές Περιπτώσεις του Κλάδου Χερσαίου Οχηµάτων πλην Αστικής Ευθύνης. Για τις
κατηγορίες ζηµιών που δηµιουργήθηκαν, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Lost Development
Triangle από την µέθοδο εξαιρέθηκαν οι µεγάλες ζηµιές που αφορούν σωµατικές βλάβες οι
οποίες εκτιµήθηκαν µε τη µέθοδο φάκελο προς φάκελο. Ως µεγάλη ζηµιά θεωρήθηκε η ζηµία
που το συνολικό της κόστος (πληρωµές και εκκρεµότητες) υπερβαίνει το ποσό των € 200.000.
Στους υπολογισµούς λήφθηκε υπόψη µέρος των ποσών που κατέβαλε η εταιρία αχρεωστήτως
και πρόκειται να επανεισπραχθούν. Από την εφαρµογή της ανωτέρω µεθοδολογίας προέκυψε
ανάγκη σχηµατισµού επιπλέον αποθέµατος ποσού € 8,6 εκ. περίπου.
9.14 Λοιπές υποχρεώσεις.
Το υπόλοιπο των λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής:

Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

(Ποσά σε χιλ. €)

∆άνεια τραπεζών
Μη µετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις ακινήτων
Πιστωτές και προµηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Μερίσµατα πληρωτέα
Εσοδα επόµενων χρήσεων πώλησης ακινήτου
Εξοδα πληρωτέα και έσοδα επόµενων χρήσεων
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

0
0
0
3.201
4.119
887
113
0
1.195
0
9.515

0
0
3.672
3.385
4.753
773
111
2.231
363
0
15.288

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

0
0
0
1.966
4.021
794
103
0
1.195
105
8.184

0
0
3.672
2.611
4.617
699
92
2.231
362
210
14.494

9.15 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 ∆.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).
Οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά χρήση έχουν ως εξής:
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(Ποσά σε χιλ. €)
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος παροχών λήξης απασχόλησης
Κόστος Τόκων
Αναλογιστικές ζηµιές
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις
Σύνολο

Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

924
123
42
43
70
-121
1081

803
71
-6
19
100
-63
924

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

793
102
49
37
71
-114
938

682
60
-7
16
87
-45
793

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 4,72% ετησίως θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί ένα µέσο επίπεδο
επιτοκίου της αγοράς µε βάση τις διαµορφωµένες κατά την παραπάνω ηµεροµηνία συνθήκες.
Αύξηση Αποδοχών:
Έχει γίνει υπόθεση αύξησης των αποδοχών κάθε µέλους µε 3,5% ετησίως σαν αντιστάθµισµα
του πληθωρισµού. Επιπρόσθετα έχει υποτεθεί και ένα 1,5% ετησίως λόγω βαθµολογικής
προαγωγής του εργαζοµένου.
∆ηµογραφικές 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, έχει
χρησιµοποιηθεί ο ελληνικός πίνακας ΕΑΕ1990 για άνδρες και γυναίκες.
Νοσηρότητα:
∆εδοµένου του µακροχρόνιου ορίζοντα της αποτίµησης έχουν ληφθεί υπόψη πιθανότητες
νοσηρότητας χρησιµοποιώντας τον αντίστοιχο ελληνικό πίνακα EAE1990 για άνδρες και
γυναίκες µε µείωση του ποσοστού νοσηρότητας στο 35%.
Ηλικίες Κανονικής Αποχώρησης:
Έχει χρησιµοποιηθεί το 60 έτος ηλικίας για τις γυναίκες και το 65 για τους άνδρες.
Άλλα Αίτια Αποχώρησης:
Σαν άλλα αίτια αποχώρησης θεωρούµε την καταγγελία συµβάσεως και την αποχώρηση χωρίς
δικαίωµα παροχής Ν.2112/20 (όπως η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύµβασης, κ.λ.π.)
Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία της επιχείρησης σχετικά µε την αποχώρηση λόγω
καταγγελίας σύµβασης το αντίστοιχο ποσοστό εκτιµήθηκε ίσο προς 2% ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό για την οικειοθελή αποχώρηση εκτιµήθηκε σε 5%.
β) Προβλέψεις για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων.

Έχουν διενεργηθεί προβλέψεις φόρου για τις ανέλεγκτες χρήσεις ποσού € 52 χιλ. για το
Όµιλο και ποσού € 50 χιλ. για την Εταιρία.
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9.16 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.
Ίδιες Μετοχές

Κατόπιν των ανωτέρω, την 30/09/2008 δεν κατέχονται µετοχές της εταιρίας ούτε από την ίδια
ούτε από θυγατρικές και συγγενείς αυτής.
9.17 Αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά αναλύονται ως εξής:
Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007

(Ποσά σε χιλ. €)

Τακτικό αποθεµατικό
Εκτακτα αποθεµατικά
Αποθεµατικό από αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων
Αποθ/κό από αναπρ/γή αξίας διαθ. προς πωληση αξιογράφων
Αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ΄αρθρο 8 Ν. 2579/98
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα
Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο
Ιδιες µετοχές
Λοιπά αποθεµατικά
ΣΥΝΟΛΟ

3.018
1.514
8.299
-16.419
-204
1.241
12
0
11
-2.528

2.903
1.514
5.337
-1.210
0
1.241
12
-332
11
9.476

Μητρική Εταιρία
31/12/2008
31/12/2007

2.798
1.465
8.299
-16.403
-204
903
12
0
4
-3.126

2.678
1.465
5.337
-1.203
0
903
12
-332
4
8.864

Οι εσωτερικές µεταφορές µεταξύ των αποθεµατικών που εµφανίζονται στον πίνακα
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων , αφορούν τακτοποιήσεις για την προσαρµογή των υπολοίπων
των αποθεµατικών αυτών µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας, βάσει των οποίων
σχηµατίζονται.
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 31/12/2008.
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας διαθεσίµων προς πώληση αξιογράφων: Το αποθεµατικό
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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 ή 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. Η Εταιρία δεν προτίθεται να διανείµει τα
συγκεκριµένα αποθεµατικά.
∆ιαχείριση Κεφαλαίου:
(α). Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει
εµπιστοσύνη εκ µέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική της
ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαµβάνει στο σύνολό τους,
µε εξαίρεση τα δικαιώµατα µειοψηφίας, ώστε η σχέση τους σε σχέση µε τα ξένα κεφάλαια, να
διαµορφώνεται περίπου στο 30/70 .
(β). Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν.∆.
400/1970 επιβάλλονται περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την
διανοµή τους στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων
κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε
τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το
½ του µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την
Γενική Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα
αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του
µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η
εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον.
Ετησίως, αφαιρείται το 20% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του
Τακτικού αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ
πάσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού.
Αποτελέσµατα εις Νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται
προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το τετραπλάσιο του µετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά και σε ποσοστό 35%
τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και
του καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν
έτσι αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον
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65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή το µη διανεµηθέν
µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών,
εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας
µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους.
Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% τους καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η
Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος.
γ). Η εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις του επιβάλλονται από την
νοµοθεσία σε σχέση µε ίδια κεφάλαια.
10. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επανεκτίµηση αξίας ακινήτων
Η εταιρία κατά τον ∆εκέµβριο του 2008 προέβη σε αναπροσαρµογή της εύλογης αξίας των
ακινήτων της, µέσω της ανεξάρτητης εκτιµητικής εταιρίας Southeast Real Estate S.A..
Προέκυψε συνολική υπεραξία € 1,9 εκατ. περίπου, εκ των οποίων τα € -1,6 εκατ. αφορούν
τα επενδυτικά ακίνητα και τα € 3,5 εκατ. αφορούν τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία.
Επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις
∆εν 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.
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 31.12.2008 ήταν για τον όµιλο 284 άτοµα
και για την εταιρία 227 άτοµα, ενώ την 31.12.2007 ήταν για τον όµιλο 280 άτοµα και για την
εταιρία 220 άτοµα.
Στις 31/12/2008 ο Όµιλος και η Εταιρία είχαν σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού € 1.081 χιλ. και € 938 χιλ. αντίστοιχα.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις φόρου για τις ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχονται σε € 52 χιλ. για το Όµιλο και €
50 χιλ. για την Εταιρία. ∆εν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία
διαφορές καθώς και '' Λοιπές Προβλέψεις '' από την Εταιρία και τον Όµιλο.
Ενοποίηση Οικονοµικών Καταστάσεων εταιρίας
Οι οικονοµικές καταστάσεις της «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» περιλαµβάνονται, µε την
µέθοδο της καθαρής θέσης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου της
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συµµετοχής
30% επί του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
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Εποχικότητα
Ο παραγωγικός κύκλος του Οµίλου δεν υπόκειται σε ουσιώδεις εποχικές διακυµάνσεις.

Εισόδηµα Καθαρής Θέσης
Από το καθαρό εισόδηµα ποσού € -12.238 χιλ. για την Εταιρία και € -12.252 χιλ. για τον
Όµιλο που καταχωρήθηκε στην τρέχουσα χρήση απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση, ποσό € 15.200 χιλ. για την Εταιρία και € -15.214 χιλ. για τον Όµιλο, αφορά διαφορές από την
αποτίµηση στην εύλογη αξία του ∆ιαθέσιµου προς Πώληση Χαρτοφυλακίου, ποσό € 2.674
χιλ. για την Εταιρία και τον Όµιλο, αφορά Αποθεµατικό επανεκτίµησης των ακινήτων στην
εύλογη αξία και ποσό € 288 χιλ. για την Εταιρία και τον Όµιλο αφορά µεταβολή
αναβαλλόµενου φόρου του Αποθεµατικού επανεκτίµησης των ακινήτων στην εύλογη αξία
λόγω µείωσης του φορολογικού συντελεστή.

Σηµαντικά γεγονότα
i) Στην τρέχουσα χρήση η εταιρία εξαγόρασε µετρητοίς από την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τα ακίνητα τα οποία είχε πωλήσει
και επαναµισθώσει µε χρηµατοδοτική µίσθωση, έναντι συνολικού τιµήµατος € 3.850 χιλ. Η
υποχρέωση κατά τον χρόνο της εξαγοράς ανερχόταν στο ποσό των € 3.672 χιλ. και το
αναπόσβεστο έσοδο εποµένων χρήσεων από την αρχική πώληση των ακινήτων στο ποσό των €
2.231 χιλ.. Το καθαρό κέρδος από την συναλλαγή (µετά τον αναλογούντα φόρο) ανήλθε σε €
1.479 χιλ. και το µικτό ποσό του εσόδου εµφανίζεται στον λογαριασµό " Έσοδα Επενδύσεων ".

ii) Στην τρέχουσα χρήση η εταιρία προέβη στην αγορά των παρακάτω ακινήτων:

∆ιεύθυνση
Πάτρα - Πατρών Κλάους & Ολύνθου
Νέα Σµύρνη - Ελ. Βενιζέλου 211
Καστοριά - Βαλαλά 37
Καβάλα - Ελ. Βενιζέλου 26γ
Ξάνθη – Γ. Σταύρου 7-15

Αξία κτήσης
Ποσά σε χιλ. €
540
387
101
289
429

Χρήση
Επένδυση
Ιδιόχρηση
Ιδιόχρηση
Ιδιόχρηση
Ιδιόχρηση

1.746

iii) Την 17/12/2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οριστικοποίησε τα δικαιώµατα προαίρεσης
(stock options) που είχαν αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της
07/05/2008, στον αριθµό των 300.000, µε τιµή διάθεσης € 2 ανά µετοχή. Λόγω της χαµηλής
τιµής της αξίας της µετοχής δεν προέκυψε κόστος για την εταιρία..
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
i. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των
µετόχων της εταιρίας την µη διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2008.
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∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 τα οποία
θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των ήδη δηµοσιευµένων
καταστάσεων.
11. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΌ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ
Στην χρήση 2007 έγινε εκτεταµένη διερεύνηση των οικονοµικών καταστάσεων, ώστε να
διαπιστωθεί η πλήρης προσαρµογή τους µε τα ∆.Π.Χ.Π.. Από την διερεύνηση αυτή
προέκυψαν οι κατωτέρω προσαρµογές:
Μειώθηκαν: το Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής Ακινήτων µε ποσό € 8.963 χιλ. (από € 14.585
χιλ. σε € 5.622 χιλ. για την Εταιρία και τον Όµιλο) και οι Αναβαλλόµενες Φορολογικές
Υποχρεώσεις µε ποσό € 2.067 χιλ. (από € 1.913 χιλ. σε € -154 χιλ. για την Εταιρία και από €
1.613 χιλ. σε € -454 χιλ. για τον Όµιλο) και αυξήθηκαν: το Αποθεµατικό από ∆ιαθέσιµα για
Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία µε ποσό € 34 χιλ (από € -596 χιλ. σε € -562 χιλ. για
την Εταιρία και από € -584 χιλ. σε € -550 χιλ. για τον Όµιλο), τα Αποτελέσµατα εις Νέον (
µείωση των ζηµιών εις Νέον) µε ποσό € 10.092 (από € -31.332 χιλ. σε € -21.240 χιλ. για την
Εταιρία και από € -33.214 χιλ. σε € -23.123 χιλ. για τον Όµιλο) και οι Υποχρεώσεις από
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις µε ποσό € 904 χιλ. (από € 4.007 χιλ. σε € 4,911 χιλ. για την
Εταιρία και τον Όµιλο). Οι εν λόγω τροποποιήσεις έγιναν µε ηµεροµηνία 01.01.2006, αφού
ανάγονται στην Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. και η καθαρή επίδραση τους αφορά σε
αύξηση της καθαρής θέσης της εταιρίας και του οµίλου κατά € 1.163 χιλ. (2.067 – 904), µε
δεδοµένο ότι τα υπόλοιπα ποσά αφορούν αναταξινοµήσεις εντός της καθαρής θέσης, που εκ
παραδροµής δεν είχαν αποτυπωθεί πλήρως κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. την
01.01.2004 (ηµεροµηνία µετάβασης). Όλες οι ανωτέρω προσαρµογές οφείλονται στον µη
ορθό λογιστικό διαχωρισµό µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιµοποιηµένων
ακινήτων και στην σταδιακή µείωση του συντελεστή φόρου εισοδήµατος που επεβλήθη το
2004.
Χαλάνδρι, 30 Μαρτίου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟ∆. Ν. ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ
Α∆Τ ΑΕ 119288

ΧΡ. Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ Χ 164312

ΣΤΕΦ. Ι. ΒΕΡΖΟΒΙΤΗΣ
Α∆Τ ΑΕ 139108

ΧΑΡ. Γ. ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ
Α∆Τ Φ 120616

ΝΙΚ. Χ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ ΑΗ105272
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Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΣΤ. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 12855/05/Β/86/35
Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε
µετρητά
Γνωστοποιείται σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών 33/24.11.2005, ότι από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας µε καταβολή
µετρητών µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης και διάθεσης των νέων µετοχών µε
Ιδιωτική Τοποθέτηση, στην Τράπεζα Πειραιώς, που έλαβε χώρα σύµφωνα µε την από 22/03/2007
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας και την από 5/435/12.07.2007
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την οποία εγκρίθηκε το
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικά 18.626.097,28 Ευρώ µείον έξοδα έκδοσης
306.696,90) καθαρό ποσό 18.319.400,38 Ευρώ.
Από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 8.315.222 νέες κοινές ονοµαστικές
µετοχές, οι οποίες εισήχθηκαν προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. στις 26/07/07 µετά την από
19/07/07 συνεδρίαση του Χ.Α., η οποία ενέκρινε την εν λόγω εισαγωγή.
Η πιστοποίηση της καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της εταιρίας στις 14/06/07.
Από την παραπάνω αύξηση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, διατέθηκαν
ποσά µέχρι 31/12/08 ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Χρήση Κεφαλαίων όπως
περιγράφεται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο (Ποσά
σε χιλ. Ευρώ)

1). Για επενδύσεις που
αφορούν την ανάπτυξη της
εταιρίας µέσω ενίσχυσης του
κεφαλαίου κίνησης ή και
αγοράς πάγιων στοιχείων που
θα αυξήσουν την
φερεγγυότητα της εταιρίας
εν’ όψει της εφαρµογής του
Solvency II για τις
ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς
και για εξαγορές ή/και
συµµετοχές σε παρεµφερείς
επιχειρήσεις στην Ελλάδα και
στην ευρύτερη περιοχή της
Ν.Α. Ευρώπης
2). Για την µείωση του
υφιστάµενου δανεισµού
Σύνολα

Χρονοδιάγραµµα
του Επενδυτικού
Προγράµµατος
(εντός τριών
ετών)

Από 14/06/07 –
14/06/10

-

Συνολικά
Ποσά(σε χιλ.
Ευρώ)

∆ιατεθέντα
Κεφάλαια (Ποσά σε
χιλ. Ευρώ)

∆ιατεθέντα
κεφάλαια
(ποσά σε χιλ.
Ευρώ)

Από 01/07/07 –
31/12/08

Από 01/07 –
31/12/08

13.626.097,28

5.550.546,39

390.759,19

4.693.303,10

3.542.971,94

0

1.150.331,16

18.319.400,38

9.093.518,33

390.759,19

9.225.882,05
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8.075.550,89
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Γνωστοποιείται επίσης ότι, το αδιάθετο ποσό είναι κατατεθειµένο σε προθεσµιακό λογαριασµό
και θα παραµείνει σε αυτόν µέχρι την ολοκλήρωση του τρόπου διάθεσης του.

Χαλάνδρι, 27 Μαρτίου 2009

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆/νων Σύµβουλος

Ο Γενικός ∆/ντής ∆.Ο.Υ.

Ο ∆/ντής Λογιστηρίου

Θεοδ. Πανταλάκης

Χρ. Γεωργακόπουλος

Στέφ. Βερζοβίτης

Χαρ. Βαξεβάνης
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Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Όλες οι εταιρικές ανακοινώσεις έχουν αναρτηθεί στο επενδυτικό site της εταιρίας στη διεύθυνση
http://ir.europisti.gr/ και πιο συγκεκριµένα στη σελίδα
http://ir.europisti.gr/?search=yes&pg=news&category=&month=&year=2008
∆εκέµβριος 29, 2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νοέµβριος 28, 2008

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

Νοέµβριος 28, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νοέµβριος 05, 2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ – ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ISO 9001:2000

Σεπτέµβριος 26, 2008

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Σεπτέµβριος 15, 2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

Αύγουστος 29, 2008

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ € 50,1 εκ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΕΓΑ

Ιούνιος 13, 2008

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Ιούνιος 05, 2008

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

Ιούνιος 05, 2008

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 28,5 % ΤΟ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

Μάιος 30, 2008

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ 29,1% ΣΤΑ € 24,4 εκ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

Μάιος 08, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Μάιος 07, 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Μάιος 02, 2008

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Απρίλιος 15, 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μάρτιος 28, 2008

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ»

Φεβρουάριος 11, 2008

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ιανουάριος 18, 2008

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ EUROLIFE TEAM
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Όλες οι γνωστοποιήσεις συναλλαγών έχουν αναρτηθεί στο επενδυτικό site της εταιρίας στη
διεύθυνση http://ir.europisti.gr/ και βρίσκονται συγκεντρωµένες σε αρχείο pdf στη διεύθυνση
http://ir.europisti.gr/uploads/YPOXREA_PROSOPA_2008.pdf
∆εκέµβριος 30, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

∆εκέµβριος 04, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

∆εκέµβριος 02, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

∆εκέµβριος 01, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Νοέµβριος 28, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Νοέµβριος 06, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Νοέµβριος 05, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 31, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 29, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 29, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 29, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 27, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 24, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 23, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 22, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 21, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 20, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 16, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 16, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 15, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 15, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 15, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007
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Οκτώβριος 14, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 14, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 14, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 13, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 13, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 13, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 08, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 07, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 07, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 06, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 06, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 01, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οκτώβριος 01, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 23, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 18, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 18, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 18, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 16, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 16, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 16, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 16, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 15, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 15, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 11, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 11, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 08, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 04, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007
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Σεπτέµβριος 04, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σεπτέµβριος 04, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Αύγουστος 29, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Ιούνιος 03, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Μάιος 30, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Μάιος 30, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Μάιος 28, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Μάιος 21, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Μάιος 20, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Μάιος 19, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Μάιος 16, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Μάιος 15, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Μάιος 08, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Απρίλιος 30, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Μάρτιος 17, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Φεβρουάριος 27, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Φεβρουάριος 26, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Φεβρουάριος 25, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Φεβρουάριος 22, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Φεβρουάριος 21, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Φεβρουάριος 20, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Φεβρουάριος 19, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Φεβρουάριος 15, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Φεβρουάριος 14, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Φεβρουάριος 13, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Φεβρουάριος 12, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Φεβρουάριος 11, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007
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Ιανουάριος 28, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Ιανουάριος 25, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Ιανουάριος 22, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Ιανουάριος 22, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Ιανουάριος 21, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Ιανουάριος 21, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Όλες οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στο επενδυτικό site της εταιρίας στη
διεύθυνση http://ir.europisti.gr/ και πιο συγκεκριµένα στη σελίδα
http://ir.europisti.gr/home.asp?pg=ifrs_accounts σε µορφή pdf ή xls.
2008
9-µηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες PDF
6-µηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες PDF
Εξαµηνιαία Οικ. Έκθεση PDF
3-µηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες PDF

XLS

Ενδιάµεσες Οικ. Καταστάσεις PDF

XLS

Έκθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων PDF

XLS

Ενδιάµεσες Οικ. Καταστάσεις PDF

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
Οι οικονοµικές καταστάσεις θυγατρικών έχουν αναρτηθεί στο επενδυτικό site της εταιρίας στη
διεύθυνση http://ir.europisti.gr/ και πιο συγκεκριµένα στη σελίδα
http://ir.europisti.gr/home.asp?pg=subsidiariesisol&search=1&ACompany=%C5%D5%D1%D9%
D0%C1%DA%CA%C7+%D0%C9%D3%D4%C7+FINANCE&AYear=2008 σε µορφή pdf.
2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Έτους 2008 PDF (0,47Mb)
2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Κεφαλαιακή Επάρκεια της Εταιρίας PDF (0,22Mb)
2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Εξαµήνου 2008 PDF
(1,93Mb)

ΕΤΗΣΙΑ ∆ΕΛΤΙΑ
Όλα τα ετήσια δελτία έχουν αναρτηθεί στο επενδυτικό site της εταιρίας στη διεύθυνση
http://ir.europisti.gr/ και πιο συγκεκριµένα στη σελίδα
http://ir.europisti.gr/home.asp?pg=yearly_reports
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Η. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού
Λογιστή και η Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι καταχωρηµένες στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση www.europisti.gr
Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου της Ευρωπαϊκής
Πίστης, συµπεριλαµβανοµένων των πιστοποιητικών ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών,
καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των θυγατρικών αυτών εταιρειών, θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.europisti.gr κατά την οριστικοποίησή τους.
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