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ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας « ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.» 

 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

«ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 

και  λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών 

και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 

να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

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

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα  

  κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη 

διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια 

αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται 

με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για 

τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του  
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εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα 

ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της «ΕΥΡΩΠΗ 

Α.Ε.Γ.Α.»  και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη 

χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

 

          

            Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

            Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή 

            ΑΜ ΣΟΕΛ:  148 

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.» 
 
 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1. – 31.12.2013 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, σας 

παρουσιάζουμε τα  πεπραγμένα της χρήσης 2013. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας 

«ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.», χρηματοοικονομικές  πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική 

ενημέρωση των μετόχων για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική 

πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλεισμένης χρήσης (1/1/2013-

31/12/2013), 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. 

Κατά τη χρήση αυτή, οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε εταιρική και 

ενοποιημένη μορφή για τη Μητρική Εταιρεία και για τον Όμιλο σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης, η θυγατρική εταιρεία «ΝΙΜΑ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». 

 

 

1. Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα χρήσης 2013 βάσει ΔΠΧΑ  

   

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, τα οποία προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα μεγέθη 

της Μητρικής Εταιρείας, για τη χρήση 2013 έχουν ως εξής: 

 

Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου ανήλθαν για το 2013 σε € 3.234 χιλ. και σε € 

2.433 χιλ. μετά από φόρους, έναντι  € 634 χιλ. προ φόρων και € 466 χιλ. μετά από φόρους 

το 2012. Η εν λόγω αύξηση των κερδών οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου 

εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων της Μητρικής εταιρίας για το 2013 διαμορφώνονται σε € 

3.206 χιλ. και € 2.415 χιλ. μετά από φόρους, έναντι € 627 χιλ. και € 473 χιλ. αντίστοιχα του 

2012. 
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Τα συνολικά μικτά ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων του Ομίλου και της Μητρικής 

εταιρείας, ανήλθαν σε € 18.126 χιλ και € 18.022 αντίστοιχα έναντι € 11.078 χιλ. και €  11.005 

χιλ. της χρήσης 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 64% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 

Η ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων του Ομίλου και της Μητρικής εταιρείας 

ανήλθε για τη χρήση 2013 στο ποσό των € 1.066 χιλ. έναντι ποσού € 687 χιλ της χρήσεως 

2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά ποσοστό 55%. 

 

Τα έξοδα Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά του Ομίλου και της Μητρικής εταιρίας, για τη χρήση 

2013 στο ποσό των € 811 χιλ. και € 740 χιλ. έναντι ποσού € 1.105 χιλ. και € 1.037 αντίστοιχα 

για την χρήση 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά ποσοστό 27% και 29% αντίστοιχα. 

 

2. Οικονομική θέση   
 
Η οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Μητρικής κατά την 31/12/2013 κρίνεται 

ικανοποιητική. 

 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου  και της Μητρικής κατά την 31/12/2013 ανέρχονται στο ποσό 

των € 9.816 χιλ. και € 9.766 χιλ. αντίστοιχα έναντι € 7.394 χιλ. και € 7.307 χιλ. αντίστοιχα της 

προηγούμενης χρήσεως. 

 

Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου και της Μητρικής εταιρίας ανέρχεται σε € 22.763 χιλ. 

και € 22.691 αντίστοιχα έναντι 15.054 χιλ. και € 14.891 για την χρήση 2012 παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 51% και 52% αντίστοιχα. 

 

Οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε                

€ 3.048 χιλ. Αντίθετα οι  καθαρές  ταμειακές ροές από επενδυτικές  δραστηριότητες  ανήλθαν 

σε € -2.473 χιλ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης ήταν € 2.207 χιλ. 

σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2012 που ανήλθαν σε € 1.633 χιλ. Ο Όμιλος και η 

Μητρική στη χρήση 2013 προέβη σε ενίσχυση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου αγοράζοντας 

εισηγμένες μετοχές στο χρηματιστήριο.  

 

Σημειώνεται ότι όλες οι ανωτέρω επιδόσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της 

Μητρικής Εταιρείας επιτεύχθηκαν  μέσα  σε ένα ιδιαίτερα ασταθές οικονομικό περιβάλλον. 

 

3.  Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Ο Όμιλος «ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.»  δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην αγορά των 

ασφαλίσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και σε αυτό το πλαίσιο εκτίθεται σε μια 

σειρά από κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι: 1) συναλλαγματικός κίνδυνος, 2) πιστωτικός 

κίνδυνος, 3) κίνδυνος ρευστότητας, 4) κίνδυνος αγοράς και  5) κίνδυνος βασικού επιτοκίου, 
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6) ασφαλιστικός κίνδυνος, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 5 των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

Η Διοίκηση της «ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.» παρακολουθεί στενά τις αγορές στις οποίες  

δραστηριοποιείται και προχωρά στην προληπτική εφαρμογή όλων των μέτρων που 

απαιτούνται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του Ομίλου στους ανωτέρω 

κινδύνους. Σημειώνεται, ότι το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου 

επηρεάζεται από τη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και κύριο στόχο 

έχει την ελαχιστοποίηση της ενδεχόμενης αρνητικής τους επίδρασης στη χρηματοοικονομική 

απόδοση του Οµίλου. 

 

4. Προβλεπόμενη πορεία 

O αντίκτυπος της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης έχει γίνει αισθητός στην Ελληνική 

οικονομία. Η ύφεση την οποία θα διέλθει η οικονομία, έχει  επίπτωση και στον κλάδο των 

ασφαλειών στον οποίο κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται ο Όμιλος και η Μητρική.  

Σε κάθε περίπτωση η αποτύπωση προβλέψεων ή εκτιμήσεων καθίσταται αδύνατη καθώς 

δεν το επιτρέπουν οι ιδιαίτερα ευμετάβλητες συνθήκες της διεθνούς και της εγχώριας 

οικονομίας σε συνδυασμό και με την ταχύτητα απορρόφησης των μέτρων που λαμβάνονται. 

Υπό το πρίσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στον χώρο των 

ασφαλίσεων, η «ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.» συνεχίζει να επικεντρώνεται στους παρακάτω στόχους 

που σκοπό έχουν την ανάπτυξη με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους. 

 Όσον αφορά την πολιτική που θα ακολουθήσει η εταιρεία  στο μέλλον,  αυτή θα αποβλέπει 

στην: 

- Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων. 

- Μείωση του λειτουργικού κόστους με  σχετική περικοπή όλων των μη παραγωγικών 

δαπανών. 

Η Διοίκηση της «ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α» παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά που 

δραστηριοποιείται και θα επανεξετάζει τις συνθήκες που διαμορφώνονται, προσαρμόζοντας 

ανάλογα την αναπτυξιακή της στρατηγική. 

 

5. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο 

γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της 

εταιρίας.  

 
6. Διανομή κερδών 
 

 
Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  προτείνει στην 

Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων  τη διανομή μερίσματος ποσού € 1.400.000. 
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Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις 

οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρήσης 2013. 

Παρακαλείται επίσης να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από 

κάθε ευθύνη για την διαχείριση της Χρήσης 2013. 

 

  

Αθήνα,  19η  Μαρτίου 2014 
 

Για  το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

και  Διευθύνων  Σύμβουλος 
 
 

Νικόλαος Α. Μακρόπουλος 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 

 

  

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Σημ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8.1 2.934.550 2.897.572 2.934.550 2.897.572

Επενδύσεις σε ακίνητα 8.2 110.837 111.215 110.837 111.215

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 8.3 328.899 230.967 97.932 0

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 8.4 0 0 300.000 300.000

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 8.5 5.831.343 1.270.991 5.831.343 1.267.462

Αξιόγραφα διαθεσίμων προς  πώληση επενδύσεων 8.6 1.150.390 145.870 1.146.861 145.870

Αξιόγραφα διακρατουμένων έως την λήξη τους επενδύσεων 8.7 1.538.045 3.689.665 1.538.045 3.689.665

Aπαιτήσεις από ασφαλισμένους 8.8 3.585.796 2.737.079 3.464.149 2.629.843

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες 8.9 2.229.456 849.072 2.229.456 849.072

Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επομένων χρήσεων 8.10 1.503.540 914.107 1.503.540 914.107

Λοιπές απαιτήσεις 8.11 1.342.724 575.099 1.370.313 598.865

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 8.12 2.207.476 1.632.665 2.164.434 1.577.558

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 22.763.057 15.054.304 22.691.461 14.981.230

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβλημένο 8.13 5.490.000 5.490.000 5.490.000 5.490.000

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 8.14 12.057 12.057 12.057 12.057

Λοιπά αποθεματικά 8.15 2.856.161 2.163.011 2.851.131 2.158.870

Δικαιώματα μειοψηφίας 53.687 50.006 0 0

Αποτελέσματα εις νέον 1.403.738 -320.828 1.412.521 -354.099

Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 9.815.644 7.394.246 9.765.709 7.306.828

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές, πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων 8.16 436.144 215.207 471.118 262.784

Υποχρεώσεις  αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων 8.17 559.729 1.012.968 559.729 1.012.968

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 8.18 85.677 77.252 85.677 77.252

Λοιπές υποχρεώσεις 8.19 2.336.696 1.021.903 2.280.060 988.671

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8.20 54.265 68.737 54.265 68.737

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 3.472.512 2.396.067 3.450.850 2.410.412

Ασφαλιστικές  προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 8.21 3.891.642 2.030.733 3.891.642 2.030.733

Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 8.21 5.583.259 3.233.257 5.583.259 3.233.257

Σύνολο Ασφαλιστικών Προβλέψεων  (γ) 9.474.901 5.263.990 9.474.901 5.263.990

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, Υποχρεώσεων και Προβλέψεων (α)+(β)+(γ) 22.763.057 15.054.304 22.691.461 14.981.230

 ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σημ. 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Δεδουλευμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 7.1 18.125.984 11.077.711 18.021.824 11.004.977

Μείον: εκχωρηθέντα ασφάλιστρα 7.2 -11.393.739 -7.412.859 -11.393.739 -7.412.859

6.732.245 3.664.853 6.628.085 3.592.119

Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 7.4 -1.062.771 -499.814 -1.062.771 -499.814

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 5.669.474 3.165.039 5.565.315 3.092.304

Δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής 7.3 -103.100 41.715 -110.994 27.819

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων 7.6 -1.065.854 -687.478 -1.065.854 -687.478

Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων- εκκρεμείς ζημίες 7.5 -214.589 44.449 -214.589 44.449

Κέρδη  (ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις 7.8 -378.808 -938.211 -378.808 -938.211

Τόκοι και συναφή έσοδα- έξοδα 7.7 111.198 75.438 111.124 75.363

Κέρδη ασφαλίσεων κατά ζημιών 4.018.321 1.700.951 3.906.193 1.614.246

Λοιπά έσοδα 7.9 28.828 41.292 40.520 52.985

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 7.10 -108.902 -99.945 -105.398 -96.342

Έξοδα  διοικητικής λειτουργίας 7.11 -702.394 -1.004.742 -633.657 -940.628

Λοιπά έξοδα 7.12 -1.943 -3.340 -1.943 -3.340

Κέρδη προ φόρου 3.233.911 634.216 3.205.716 626.919

Φόρος εισοδήματος 7.15 -800.484 -168.357 -790.695 -153.799

Ζημιές / Κέρδη μετά από φόρους 2.433.427 465.859 2.415.020 473.120

Έσοδα-Έξοδα καταχωρηθέντα κατ΄ευθεία στα Ίδια Κεφάλαια

 Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 43.861,00 94.322,47 43.861,00 94.322,47

Σύνολο 43.861,00 94.322,47 43.861,00 94.322,47

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα 2.477.288 560.182 2.458.881 567.443

Οι ζημίες / κέρδη κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες της Μητρικής 2.429.745 467.311

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 3.681 -1.452

 Τα συνολικό εισόδημα κατανέμεται σε:

Ιδιοκτήτες της Μητρικής 2.473.606 561.634

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 3.681 -1.452

 ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καθαρά από αντασφάλιση εγγεγραμμένα  ασφάλιστρα και 

συναφή έσοδα 

ΟΜΙΛΟΣ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κεφάλαιο 

υπέρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Υπεραξία 

προσαρμογής 

αξίας παγίων

Αποθεματικά 

φορολογικών 

νόμων

Αποθεματικα 

"διαθεσίμων 

για πώληση 

χρηματοοικ. 

Περιουσ. 

στοιχείων"

Μη 

ελέγχουσα 

συμμετοχή

Μη 

διανεμηθέντα 

κέρδη (ζημιές)

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης

5.490.000 12.057 1.640.852 747.421 0 -321.530 51.458 -786.195 6.834.064

Κέρδος 2012, μετά από φόρους -1.452 467.311 465.859

Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων
94.322 94.322

Από αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης 

φορολογίας
0

Διανομή κερδών χρήσης 2011 1.945 -1.945 0

ΟΜΙΛΟΣ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κεφάλαιο 

υπέρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Υπεραξία 

προσαρμογής 

αξίας παγίων

Αποθεματικά 

φορολογικών 

νόμων

Αποθεματικα 

"διαθεσίμων 

για πώληση 

χρηματοοικ. 

Περιουσ. 

στοιχείων"

Μη 

ελέγχουσα 

συμμετοχή

Μη 

διανεμηθέντα 

κέρδη (ζημιές)

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης

5.490.000 12.057 1.642.798 747.421 0 -227.207 50.006 -320.829 7.394.246

Κέρδος 2013, μετά από φόρους 3.681 2.429.745 2.433.427

Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων
221.635 -177.774 43.861

Από αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης 

φορολογίας
0

Διανομή κερδών χρήσης 2012 471.514 -527.404 -55.890

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κεφάλαιο 

υπέρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Υπεραξία 

προσαρμογής 

αξίας παγίων

Αποθεματικά 

φορολογικών 

νόμων

Αποθεματικα 

"διαθεσίμων 

για πώληση 

χρηματοοικ. 

Περιουσ. 

στοιχείων"

Μη 

ελέγχουσα 

συμμετοχή

Μη 

διανεμηθέντα 

κέρδη (ζημιές)

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης

5.490.000 12.057 1.638.656 747.421 0 -321.530 0 -827.220 6.739.385

Κέρδος χρήσης, μετά από φόρους 473.120 473.120

0

94.322 94.322

Από αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης 

φορολογίας
0

διανομή κερδών χρήσης 2011 0

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κεφάλαιο 

υπέρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Υπεραξία 

προσαρμογής 

αξίας παγίων

Αποθεματικά 

φορολογικών 

νόμων

Αποθεματικα 

"διαθεσίμων 

για πώληση 

χρηματοοικ. 

Περιουσ. 

στοιχείων"

Μη 

ελέγχουσα 

συμμετοχή

Μη 

διανεμηθέντα 

κέρδη (ζημιές)

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης

5.490.000 12.057 1.638.656 747.421 0 -227.207 0 -354.099 7.306.828

Κέρδος χρήσης, μετά από φόρους 2.415.020 2.415.020

0

221.635 -177.774 43.861

Από αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης 

φορολογίας
0

διανομή κερδών χρήσης 2012 470.626 -470.626 0

9.765.709

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίουυ 2013,  κατά τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα

Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων

Υπόλοιπα, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013,  κατά τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα 5.490.000 12.057 2.109.282 747.421 -5.573 0 1.412.5210

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίουυ 2013,  κατά τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα

Υπόλοιπα, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013,  κατά τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα
5.490.000 12.057 2.114.311 747.421 0 -5.573

747.421 0 -227.207 0 -354.099 7.306.828

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίουυ 2012,  κατά τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα

Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων

Υπόλοιπα, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012,  κατά τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα
5.490.000 12.057 1.638.656

-227.207 50.006 -320.829 7.394.246

53.687 1.403.739 9.815.643

0

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίουυ 2012,  κατά τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα

Υπόλοιπα, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012,  κατά τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα
5.490.000 12.057 1.642.798 747.421
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (Ζημίες) πρό φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 3.233.911 634.216 3.155.995 626.919

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων -102.567 105.071 -102.567 105.071

Αποτέλεσμα από πώληση επενδύσεων 0 -64.486 0 -64.486

Ζημία από ανταλλαγή ομολόγων -590.800 1.054.000 -590.800 1.054.000

Ζημία από αποτίμηση επενδύσεων 93.582 -57.261 93.582 -57.261

Εσοδα από χρεόγραφα -139.703 -162.818 -241.992 -174.435

Αύξηση / (Μείωση) προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού 8.425 35.876 8.425 35.876

Αύξηση/(Μείωση) ασφαλιστικών προβλέψεων 4.210.911 606.260 4.210.911 606.260

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλάιου κίνησης 6.713.758 2.150.859 6.533.554 2.131.944

(Αύξηση)/ Μείωση σε:

Απαιτήσεις -3.735.879 -641.554 -3.726.892 -708.724

Υποχρεώσεις 243.057 -340.735 414.721 -293.380

Φόροι Εισοδήματος πληρωθείς -173.403 -112.322 -173.403 -96.341

-3.666.226 -1.094.611 -3.485.574 -1.098.445

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.047.533 1.056.247 3.047.980 1.033.500

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές Ενσώματων και Αυλων Ακινητοποιήσεων -31.965 -94.204 -31.965 -94.204

Πωλήσεις αξιογράφων 832.792 1.585.895 832.792 1.585.895

Αγορές αξιογράφων -3.413.252 -1.677.806 -3.413.252 -1.677.806

Εισπραχθέντα ενοίκια 28.505 28.505 40.197 40.197

Εισπραχθέντα μερίσματα 0 713 0 713

Τόκοι εισπραχθέντες 111.198 133.600 111.124 133.525

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηρίοτητες -2.472.721 -23.297 -2.461.103 -11.680

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μετοχικό κεφάλαιο 0 0 0 0

Μερίσματα πληρωτέα 0 0 0 0

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0 0 0 0

(Μείωση)/Αύξηση Χρηματικών Διαθεσίμων 574.811 1.032.950 586.877 1.021.820

Χρηματικά Διαθέσιμα στην Αρχή της Οικονομικής Χρήσης 1.632.665 599.715 1.577.558 555.738

Χρηματικά Διαθέσιμα στο Τέλος της Οικονομικής Χρήσης 2.207.476 1.632.665 2.164.434 1.577.558

Ομιλος Εταιρεία
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
 
Ο Όμιλος εταιρειών της «ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.» δραστηριοποιείται κυρίως στον ασφαλιστικό 

τομέα  και στην μεσιτεία ασφαλιστικών υπηρεσιών. 

Ο Όμιλος της « ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.» περιλαμβάνει τις παρακάτω εταιρείες (Μητρική και 

Θυγατρική) : 

ΕΥΡΩΠH Α.Ε.Γ.Α. Μητρική Εταιρεία  ιδρύθηκε το 1985, έχει την έδρα της  στην οδό 

Φιλελλήνων 25, Αθήνα 105-57 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12856/05/Β/86/36), τηλ. 2103230707 και η 

διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι info@europe-aega.gr. 

 Ο σκοπός της  Mητρικής Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του καταστατικού, είναι: 

α) Η για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άσκηση ασφαλίσεων 

(πρωτασφαλίσεων και αντασφαλίσεων)  κατά ζημιών  σε όλους τους κλάδους στην Ελλάδα. 

β) Η ενέργεια οποιασδήποτε  άλλης συναφούς με ασφαλιστικά δραστηριότητας. 

Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει 16 εργαζόμενους και 310 συνεργάτες. 

 

ΝΙΜΑ  ΑΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Θυγατρική Εταιρεία.  Έτος ίδρυσης  1990. Αντικείμενο δραστηριοποίησης είναι η μεσιτεία 

ασφαλιστικών υπηρεσιών. Το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.» είναι 80%. 

 

Η σύνθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου  της Μητρικής εταιρείας είναι: 

Μακρόπουλος Νικόλαος   - Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος. 

Κωσταντάς Σταύρος- Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Μακροπούλου  Katleen   -  Μέλος  Δ.Σ. 

Κοντοπάνου Παρασκευή- Μέλος ΔΣ 

Δήμητρα Τσακνιά – Μέλος Δ.Σ. 

Ηλίας Κωσταντόπουλος – Μέλος Δ.Σ. 

Σπηλιωτοπούλου Χρυσάνθη – Μέλος Δ.Σ. 

Τσιρώνης Αναστάσιος – Μέλος Δ.Σ. 

Σταθοπούλου Πηνελόπη – Μέλος Δ.Σ. 

 

Τα µέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για περίοδο τριών ετών µε 

δυνατότητα επανεκλογής. Η θητεία των παραπάνω µελών λήγει την 30η Ιουνίου 2014.  

Οι παρούσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρείας την 19η Μαρτίου 2014. 
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Κανονιστικό Πλαίσιο 

 

Η  «ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.»   πέρα από τις διατάξεις  του Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων 

εταιρειών», διέπεται από  τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 «Περί ιδιωτικής  

επιχειρήσεως ασφαλίσεως», όπως ισχύουν σήμερα. 

Εποπτεύουσα αρχή είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), της  

Τραπέζης Ελλάδος. 

 

2 Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούν  η Μητρική Εταιρεία 
και ο Όμιλος 

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι  παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και  της Μητρικής  Εταιρείας  

συντάχθηκαν  με βάση  τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής 

Δ.Π.Χ.Α.),  όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι 

κυριότερες λογιστικές αρχές περιγράφονται κατωτέρω και είναι οι ίδιες που έχουν 

χρησιμοποιηθεί και στις δημοσιευόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για τη 

χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 με εξαίρεση τα νέα αναθεωρημένα πρότυπα που 

είναι σε ισχύ από 1/1/2013. 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών  

που ακολουθούνται. 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 

Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012.  

 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

 

Το συναλλακτικό νόμισμα της  Μητρικής Εταιρείας  και του Ομίλου είναι το  ευρώ. Σημαντικές  

απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε άλλα νομίσματα δεν υπάρχουν. 

 

Συμψηφισμός 

 
Η απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις του καθαρού ποσού που προκύπτει από 

συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, επιτρέπεται 

μόνον εφόσον υφίσταται συμβατικό δικαίωμα που επιτρέπει τον συμψηφισμό των ποσών 

που έχουν καταχωρηθεί και παράλληλα υπάρχει πρόθεση είτε για ταυτόχρονο διακανονισμό 

του συνολικού ποσού τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της 
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υποχρέωσης αντίστοιχα είτε για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει μετά τον 

συμψηφισμό.  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

 
Όλα  τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είτε αποκτώνται με σκοπό την 

επίτευξη κέρδους από βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των τιμών τους, είτε χαρακτηρίζονται ως 

τέτοια από τη Διοίκηση, εντάσσονται στην εν λόγω κατηγορία, η οποία  διακρίνεται στις 

ακόλουθες δύο υποκατηγορίες: 

 

α)  Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς 

          Αφορούν αξιόγραφα (όπως μετοχές, χρεόγραφα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και λοιπά 

αξιόγραφα), τα οποία είτε αποκτώνται με σκοπό την επίτευξη κέρδους από βραχυχρόνιες 

διακυμάνσεις των τιμών τους, είτε αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου το οποίο 

χαρακτηρίζεται από μία τάση επίτευξης βραχυχρόνιων κερδών.  

 Τα αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους. Τα 

έξοδα επενδύσεων που έχουν ταξινομηθεί για εμπορικούς σκοπούς, δεν κεφαλαιοποιούνται 

αλλά καταχωρούνται κατευθείαν στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Μεταγενέστερα 

της αρχικής καταχώρησής τους, τα αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους. Σε περίπτωση που η εύλογη αξία των αξιογράφων δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί αξιόπιστα, τα εν λόγω αξιόγραφα συνεχίζουν να αποτιμώνται στην αξία 

κτήσης.  

 

β) Αξιόγραφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων   

Η Εταιρεία δύναται να ταξινομεί οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό στοιχείο, κατά την αρχική 

καταχώρησή του, ως χρηματοοικονομικό μέσο αποτιμώμενο στην εύλογη αξία του μέσω των 

αποτελεσμάτων, με εξαίρεση τις επενδύσεις σε μετοχικούς και λοιπούς τίτλους, οι οποίοι δεν 

διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά και των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί αξιόπιστα όταν μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων ή και των δύο τυγχάνει διαχείρισης και η απόδοσή της αξιολογείται σε 

επίπεδο εύλογης αξίας, σύμφωνα με την τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων ή 

επενδύσεων και η πληροφόρηση σχετικά με την ομάδα παρέχεται εσωτερικά σε αυτό το 

επίπεδο στη Διοίκηση.  

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές από τη διάθεση ή εξαγορά των ανωτέρω 

αξιογράφων αλλά και τα αποτιμώμενα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από μεταβολές στην 

εύλογη αξία τους, καταχωρούνται στον λογαριασμό αποτελεσµάτων χρήσης. Τα έσοδα από 

τόκους και μερίσματα που αφορούν τα εν λόγω αξιόγραφα, καταχωρούνται στον λογαριασμό 

αποτελεσµάτων χρήσης.  
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Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 

 

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων περιλαμβάνει τίτλους που ταξινομούνται είτε ως διαθέσιμοι 

προς πώληση είτε ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη, βάσει των προθέσεων της διοίκησης 

της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αγοράς των.   

 

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 

Οι διαθέσιμοι προς πώληση τίτλοι καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήσης τους, στην οποία 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

τους. 

Η εύλογη αξία των διαθέσιμων προς πώληση τίτλων, που διαπραγματεύονται σε 

οργανωμένες αγορές, προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τιμές που παρέχονται από τις 

συγκεκριμένες αγορές, από διαπραγματευτές αξιόγραφων ή από μοντέλα προεξόφλησης 

μελλοντικών ταμειακών ροών. Αναφορικά με τους διαθέσιμους προς πώληση μετοχικούς 

τίτλους, οι οποίοι δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, η εύλογη αξία τους 

προσδιορίζεται με εφαρμογή αποδεκτών τεχνικών αποτίμησης, όπως οι δείκτες «εσωτερική 

αξία μετοχών προς κέρδη» και «εσωτερική αξία μετοχών προς καθαρές ταμειακές ροές», οι 

οποίοι προσαρμόζονται κατάλληλα προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιμέρους 

ιδιαιτερότητες των εκδοτών των ανωτέρω τίτλων. Σε περίπτωση που η εύλογη αξία των 

διαθεσίμων προς πώληση τίτλων δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, οι εν λόγω τίτλοι 

συνεχίζουν να αποτιμώνται στην αξία κτήσης. 

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές της εύλογης 

αξίας των διαθέσιμων προς πώληση τίτλων καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, μετά την 

αφαίρεση του φόρου που τους αναλογεί (όπου απαιτείται), έως ότου οι συγκεκριμένοι τίτλοι 

πωληθούν, εισπραχθούν ή διατεθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή έως ότου διαπιστωθεί 

ότι υπάρχει απομείωση της αξίας τους.  

Οι διαθέσιμοι προς πώληση τίτλοι είναι δυνατόν να πωληθούν προκειμένου να καλυφθούν 

ανάγκες ρευστότητας ή να αντιμετωπισθούν μεταβολές στα επιτόκια και τις τιμές τους. Στην 

περίπτωση όπου ένας διαθέσιμος προς πώληση τίτλος πωλείται ή υφίσταται απομείωση της 

αξίας του, τα σωρευμένα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που περιλαμβάνονται στα 

ίδια κεφάλαια και αφορούν τον συγκεκριμένο τίτλο - αξιόγραφο, μεταφέρονται από τα ίδια 

κεφάλαια στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  

Οι διακρατούµενοι µέχρι τη λήξη επενδυτικοί τίτλοι περιλαµβάνουν τίτλους που δεν είναι 

παράγωγα, διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές, µε καθορισµένες ή προσδιοριστέες 

πληρωµές και καθορισµένη λήξη και για τους οποίους υπάρχει, από τη διοίκηση του Οµίλου, 

πρόθεση και ικανότητα διαρκούς κατοχής  µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους. Οι 

διακρατούµενοι µέχρι τη λήξη επενδυτικοί τίτλοι, καταχωρούνται στην αποσβέσιµη αξία τους. 

Ο  υπολογισµός της αποσβέσιµης αξίας ενός διακρατούµενου µέχρι τη λήξη τίτλου, 

περιλαµβάνει οποιαδήποτε υπέρ (premium) ή υπό (discount) το άρτιο διαφορά προέκυψε 

κατά την ηµεροµηνία απόκτησής του.  
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Ασφαλιστικές δραστηριότητες  

 

α) Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών 

Τα ασφάλιστρα των συμβολαίων ζημιών αναγνωρίζονται ως έσοδα (δεδουλευμένα 

ασφάλιστρα) αναλογικά με την περίοδο διάρκειας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Κατά την 

ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων, το ποσό των καταχωρηθέντων 

ασφαλίστρων που αναλογεί στο επόμενο ή στα επόμενα έτη, μεταφέρεται στο απόθεμα μη 

δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς τη μείωση των 

αναλογουσών προμηθειών.  

 

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών – Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου: 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο της αστικής 

ευθύνης αυτοκινήτων.  

  

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών – Πυρός: 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο  

πυρκαγιάς, σεισμού και κλοπής.  

  

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών – Λοιπών κλάδων: 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο χερσαίων 

οχημάτων, μεταφορών, γενικής αστικής ευθύνης, πιστώσεων, εγγυήσεων, βοηθείας, 

σκαφών, πληρωμάτων και λοιπά.  

  
β) Αναβαλλόμενα Έξοδα Πρόσκτησης Συμβολαίων 

Οι προμήθειες και τα άλλα έξοδα πρόσκτησης τόσο των νέων συμβολαίων όσο και των 

ανανεώσεων που αναλογούν στην επόμενη χρήση, απεικονίζονται στον λογαριασμό του 

Ενεργητικού «Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επομένων χρήσεων» και κατανέμονται  

στις χρήσεις ανάλογα με τη 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 αναλύονται στις ακόλουθες κυριότερες κατηγορίες:  

  

Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα: περιλαμβάνουν την αναλογία των 

εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που αφορούν τις επόμενες χρήσεις των συμβολαίων που είναι 

σε ισχύ κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων.  
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Απόθεμα Κινδύνων σε Ισχύ: αφορά την πρόσθετη πρόβλεψη η οποία σχηματίζεται κατά 

την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων, όταν το απόθεμα των μη 

δεδουλευμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων εκτιμάται ότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των 

προβλεπόμενων ζημιών και εξόδων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ την 

ημερομηνία αυτή.  

 

Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις: είναι εκείνες που σχηματίζονται την ημερομηνία 

κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων, για την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων από 

ασφαλιστικούς κινδύνους, που έχουν επέλθει μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ή όχι δηλωθεί, για τους οποίους δεν έχουν 

καταβληθεί τα σχετικά ποσά των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και των συναφών εξόδων ή 

δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές ύψος τους ή αμφισβητείται η έκταση της ευθύνης της 

ασφαλιστικής επιχειρήσεως. Το ύψος της εκτιμώμενης πρόβλεψης προσδιορίζεται με βάση 

τις διαθέσιμες πληροφορίες την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, όπως 

πραγματογνωμοσύνες, ιατρικές εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις.  

Επίσης, οι προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις  προσαυξάνονται σύμφωνα με το άρθρο 

10 της Απόφασης 3/133/18-11-2008 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 

(ΕΠ.Ε.Ι.Α.), ανά κλάδο ασφάλισης, από τον Υπεύθυνο Αναλογιστή, κατά το ποσόν που 

απαιτείται, υπολογιζόμενο με τη μέθοδο της «συλλογικής βάσης ζημιών» για την κάλυψη των 

ακόλουθων προβλέψεων: α) Πρόβλεψη για  ζημιές που έχουν συμβεί και δεν έχουν 

αναγγελθεί στην ασφαλιστική Εταιρία κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών 

καταστάσεων (I.B.N.R.) καθώς και τα άμεσα έξοδα διακανονισμού που εκτιμάται ότι θα 

προκύψουν μέχρι τον τελικό διακανονισμό από την Εταιρεία των αξιώσεων αυτών  β) 

Πρόβλεψη για τη μελλοντική εξέλιξη του συνολικού ποσού που θα απαιτηθεί, πλέον εκείνου 

που ήδη σχηματίστηκε  με τη μέθοδο «φάκελο προς φάκελο» για την πλήρη κάλυψη 

ασφαλιστικών αποζημιώσεων και άμεσων εξόδων διακανονισμού τα οποία αναμένεται ότι θα 

προκύψουν για τον τελικό διακανονισμό από την Εταιρεία όλων των αξιώσεων από 

δηλωθέντες και μη κινδύνους που έχουν επέλθει κατά την ημερομηνία υπολογισμού του ΑΕΖ 

και γ) Το ΑΕΖ που υπολογίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10  της ανωτέρω απόφασης 

προσαυξάνεται περαιτέρω από τον υπεύθυνο αναλογιστή κατά το ποσόν της πρόβλεψης 

των εμμέσων εξόδων διακανονισμού . 

 

Η εκτίμηση των ασφαλιστικών προβλέψεων διενεργείται κατά την ημερομηνία σύνταξης 

οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρχές και κανόνες αποτίμησης 

ανά κατηγορία ασφαλιστικής πρόβλεψης.  Σημειώνεται ότι ως βάση υπολογισμού των 

ασφαλιστικών προβλέψεων λαμβάνονται οι διατάξεις του ισχύοντα Νόμου 400/1970 όπως 

αυτός έχει διαμορφωθεί έως σήμερα σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 4 

«Ασφαλιστήρια  Συμβόλαια».  
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Η διαφορά των ασφαλιστικών προβλέψεων (αύξηση / μείωση) σε σχέση με προηγούμενη 

αποτίμησή τους, μεταφέρεται στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης όσον αφορά τις 

αναλογούσες προβλέψεις επί ιδίας κράτησης της Εταιρίας, το δε υπόλοιπο ποσό 

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

αντασφαλιστικές συμβάσεις.  

 

δ) Αντασφαλιστικές Συμβάσεις  

 Τα οφέλη που λαμβάνει η ασφαλιστική Εταιρία από τις αντασφαλιστικές συμβάσεις που έχει 

συνάψει, αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού «Απαιτήσεις από Αντασφαλιστές». Οι 

υποχρεώσεις προς τους αντασφαλιστές αφορούν κυρίως τα οφειλόμενα αντασφάλιστρα.  

Απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων 

 

Οι απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων περιλαμβάνουν ασφάλιστρα από πελάτες, 

συνεργάτες με δικαίωμα είσπραξης και επίδικες υποθέσεις. Η Εταιρεία έχει καταρτίσει 

συμβάσεις για την παροχή πίστωσης χρόνου στους συνεργάτες για την είσπραξη των 

ασφαλίστρων. Οι εισπράξεις των ασφαλίστρων γενικά πραγματοποιούνται με τους 

ασφαλισμένους με μέση διάρκεια είσπραξης ενενήντα ημέρες από την έκδοση των 

συμβολαίων. Οι απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων καταχωρούνται στις οικονομικές 

καταστάσεις την ημερομηνία έκδοσης των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.   

Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χρεωστών ασφαλίστρων 

 

Πρόβλεψη για απομείωση της αξίας μιας απαίτησης σχηματίζεται όταν υπάρχουν βάσιμες 

ενδείξεις ότι ο Όμιλος και η Μητρική δεν πρόκειται να εισπράξουν το σύνολο των 

απαιτήσεων που είναι απαιτητές στα πλαίσια της σύμβασης και σύμφωνα με τους αρχικούς 

όρους της.   

  

Ο Όμιλος και η Μητρική εξετάζουν εάν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές ζημίες στο 

χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων κατά πελατών. Μία απαίτηση υπόκειται σε απομείωση της αξίας 

της όταν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, παρουσιάζει καθυστέρηση περισσότερο 

από 90 ημέρες και / ή όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις, κατά την ημερομηνία εκτίμησης, οι 

οποίες καταδεικνύουν ότι οι χρεώστες ασφαλίστρων δεν θα έχουν τη δυνατότητα να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις  τους.   

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις 

εκτιμώνται, για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μή πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται 

κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού, ώστε να αντανακλά τους 

πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων χρεώνεται στην 

υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική του Ομίλου να μην 
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διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές πρακτικές και νομικές 

ενέργειες για την είσπραξή της. 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα  περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα  Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν γήπεδα και 

ακίνητα, βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων, μεταφορικά μέσα και εξοπλισμό, τα οποία 

κατέχονται από την Εταιρεία με σκοπό τη λειτουργική χρησιμοποίησή τους αλλά και για 

διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στη 

αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται προκειμένου ένα 

πάγιο να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας.   

  

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής τους, τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μεταγενέστερα της 

απόκτησης ενός παγίου που περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «ενσώματα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία», κεφαλαιοποιούνται μόνο στην περίπτωση όπου θεωρείται πιθανό ότι 

οι συγκεκριμένες δαπάνες θα αποφέρουν στο μέλλον πρόσθετα οικονομικά οφέλη για την 

Εταιρεία, πέρα από εκείνα τα οποία αναμένονταν αρχικά κατά την απόκτηση του παγίου. Σε 

διαφορετική περίπτωση, οι συγκεκριμένες δαπάνες μεταφέρονται απευθείας στα 

αποτελέσματα κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους.  

 Η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου, αρχίζει με 

την έναρξη χρησιμοποίησής του και διακόπτεται μόνο με την πώληση ή μεταβίβασή του. 

Κατά συνέπεια, η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός παγίου στοιχείου το οποίο παύει να 

χρησιμοποιείται, δεν διακόπτεται εκτός εάν έχει πλήρως αποσβεσθεί. Τα ενσώματα πάγια 

στοιχεία αποσβένονται με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής τους.   

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων 

παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, που έχει ως 

εξής: 

Γήπεδα               δεν αποσβένονται 

Κτίρια 50 Έτη 

Αυτοκίνητα 15 Έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 20 Έτη 

Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές  5 Έτη 
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Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ιδιόκτητα γήπεδα και κτίρια, τα οποία κατέχει η 

Εταιρεία με σκοπό την είσπραξη μισθωμάτων ή / και την αποκόμιση κεφαλαιακών κερδών. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήσης τους, η οποία 

περιλαμβάνει και τις δαπάνες συναλλαγής.  

  

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής τους, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποσβένονται με τη μέθοδο του σταθερού ποσού 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία δεν διαφέρει σημαντικά από την ωφέλιμη 

ζωή αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό 

«Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία». Οι επενδύσεις σε ακίνητα εξετάζονται σε 

περιοδική βάση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται πιθανή απομείωση της αξίας 

τους ή αποκατάσταση της εύλογης αξίας αυτών. 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

 
Στο λογαριασµό «άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνεται η υπεραξία της  θυγατρικής 

Εταιρείας.  

Η υπεραξία επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον τίµηµα αγοράς µίας επιχείρησης 

έναντι της εύλογης αξίας του µεριδίου της καθαρής θέσης της εξαγορασθείσας επιχείρησης 

που αποκτά ο Όµιλος κατά την ηµεροµηνία αγοράς. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισής της, η υπεραξία επιχειρήσεων αποτιµάται στην αξία κτήσης της µείον τις 

όποιες σωρευµένες ζηµίες από αποµείωση της αξίας της. Η διοίκηση του Οµίλου εξετάζει σε 

ετήσια βάση ή και νωρίτερα, τη λογιστική αξία της υπεραξίας των επιχειρήσεων προκειµένου 

να διαπιστώσει εάν υφίσταται πιθανή αποµείωση της αξίας της.  
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Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστότητας και χαμηλού 

ρίσκου, των οποίων ο κίνδυνος μεταβολής της εύλογης αξίας  είναι ασήμαντος και οι οποίες 

χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο/Εταιρεία για την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεών τους. 

Προβλέψεις  

 

Ο Όμιλος και η Μητρική διενεργούν προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και 

κινδύνους, όταν υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρομένη υποχρέωση ως αποτέλεσμα 

παρελθόντων γεγονότων, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εκροής πόρων που εμπεριέχουν 

οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της υποχρέωσης και είναι εφικτό να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα το ποσό της υποχρέωσης.  

Δικαιώματα εργαζομένων 

 

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

 

β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση του Ομίλου  προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται στην Ελλάδα, για τη 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσμετράται - απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 

δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο 

στην παρούσα αξία του, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.   

 

Φόροι- Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 
Η υποχρέωση της καταβολής φόρου εισοδήματος επί των κερδών, προσδιορίζεται με βάση 

την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία 

πραγματοποιούνται τα κέρδη. 

 Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν 

κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται  στην έκταση κατά την οποία θα 

υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς 

που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Έξοδα εκδόσεως μετοχικού κεφαλαίου: Τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου,  απεικονίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων μετά τον 

υπολογισμό του φόρου εισοδήματος που αναλογεί σε αυτά.  

  

Μερίσματα  μετοχών: Τα μερίσματα που αναλογούν, αναγνωρίζονται ως υποχρέωση κατά 

την περίοδο στην οποία εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Εταιρείας. 

 

Τομείς δραστηριότητας  

 

Ο Όμιλος και η Μητρική παρουσιάζουν πληροφορίες κατά κλάδο δραστηριότητας, για τις 

σημαντικότερες ασφαλιστικές  και  λοιπές τους δραστηριότητες , με διάκριση σε ασφαλίσεις 

αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, ασφαλίσεις κλάδου πυρός και ασφαλίσεις λοιπών κλάδων. Οι 

ανωτέρω τομείς δραστηριότητας είναι μονάδες που παρέχουν ασφαλιστικές υπηρεσίες 

διαφορετικού κινδύνου και αποτελέσματος. 

Ο Όμιλος και η Μητρική δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και κατά συνέπεια όλα τα έσοδα - 

έξοδα αφορούν συναλλαγές εντός της χώρας. Εξαίρεση  αποτελούν οι οικονομικές 

δοσοληψίες με τους αντασφαλιστές οι οποίοι είναι εταιρείες του εξωτερικού που έχουν την 

επαγγελματική τους εγκατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Αναγνώριση εσόδων 

 

Τα έσοδα λογίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με 

τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Η αναγνώριση εσόδων από ασφαλιστήρια 

συμβόλαια περιγράφεται στη σημείωση 2.6. 

 

Τόκοι- Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων 

εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου.  

  

Μερίσματα-Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα 

είσπραξης από τους μετόχους, δηλαδή μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.  
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Έσοδα από ενοίκια-Τα έσοδα ενοικίων από επενδύσεις σε ακίνητα λογίζονται σε 

συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Απομείωση αξίας στοιχείων του Ενεργητικού 

 

α) Μη Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία: 

 Ο Όμιλος και η Μητρική εξετάζουν σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εάν υπάρχουν ενδείξεις 

αποµείωσης για τα µη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Με εξαίρεση την υπεραξία 

που ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών 

μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης όταν 

γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να µην είναι 

πλέον ανακτήσιµη. Η ζημία απομείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου καταχωρείται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης κατά την οποία η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία 

προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη, μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως 

του εν λόγω παγίου.  

 
 
β) Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία: 

 Ο Όμιλος και η Μητρική αξιολογούν σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος τα δεδομένα, 

αναφορικά µε το κατά πόσον ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή µια ομάδα 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει αποµειωθεί. Τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον υφίστανται σχετικές 

ενδείξεις), είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος 

(μακροπρόθεσμες απαιτήσεις). 

 

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης, η θυγατρική εταιρεία «ΝΙΜΑ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». 

Οι διεταιρικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις, τα διεταιρικά έσοδα – έξοδα και τα διεταιρικά κέρδη 

- ζημίες διεγράφησαν για τον προσδιορισμό του πραγματικού ύψους των περιουσιακών 

στοιχείων και των αποτελεσμάτων του ομίλου. 

 

2.21  Έλεγχος αποµείωσης της υπεραξίας επιχειρήσεων, και των επενδύσεων σε 

θυγατρικές, συγγενείς, και κοινοπραξίες στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις: 

 
 Ο Όµιλος ελέγχει σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς εάν υπάρχει ένδειξη ότι µία επένδυση σε 
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θυγατρική, συγγενή ή κοινοπραξία έχει υποστεί αποµείωση. Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη, ο 

Όµιλος εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της επένδυσης. Όταν η λογιστική αξία µίας επένδυσης 

υπερβαίνει την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, τότε η λογιστική αξία αποµειώνεται στην 

ανακτήσιµη.  

 
2.22  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

 
Στα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνονται επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος διατηρεί τον 

έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους. Επίσης, ως 

συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται τα µέλη της διοίκησης του Οµίλου, συγγενικά µε αυτά 

πρόσωπα πρώτου βαθµού, εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες τα τελευταία 

έχουν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους. Όλες οι συναλλαγές 

µεταξύ των συνδεδεµένων µερών, συµπεριλαµβανοµένων των επιτοκίων και εξασφαλίσεων, 

πραγµατοποιούνται ουσιαστικά µε όρους ίδιους µε εκείνους που ισχύουν για παρόµοιες 

συναλλαγές µε µη συνδεδεµένα µέρη και δεν εµπεριέχουν µεγαλύτερο του κανονικού 

κίνδυνο.  

 

3 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν εφαρμογή για 
την τρέχουσα χρήση 

 

Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 

έχουν ισχύ για την ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2013. Δεν 

έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και ο Όμιλος και η Μητρική μελετούν την τυχόν επίδρασή τους 

στις οικονομικές καταστάσεις: 

 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2014).  

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με 

κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

 

Ομάδα προτύπων σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες 

(εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2014).  

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού 

συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) και ΔΛΠ 28 
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(Τροποποίηση). Η πρόωρη εφαρμογή τους επιτρέπεται μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν 

και τα πέντε αυτά πρότυπα. 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις».  

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την 

ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο ΜΕΔ 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον 

ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια 

οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 

αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), 

καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.  

 

ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες».  

Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο, στις από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες 

και τις κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης για τις κοινοπραξίες δεν είναι 

πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την 

ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε 

από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες θα εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με 

αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει 

επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να 

υπάρχει από κοινού έλεγχος.  

 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε Άλλες Οικονομικές Οντότητες».  

Το ΔΠΧΑ 12 απαιτεί οι οικονομικές οντότητες να γνωστοποιούν πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 

αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και 

τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε 

θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες 

(structured entities).  

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις».  

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και τα δύο πρότυπα μαζί 

αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις 

αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική 

οντότητα ετοιμάζει Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε 

στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 

«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.  
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ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 28 αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 

επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό 

αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για 

την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε 

συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και έχουν εφαρμογή για την 

τρέχουσα χρήση 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 

υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, 

με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων Προτύπων και Διερμηνειών που αναφέρονται 

παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013:  

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012).  

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί οι οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, βάσει του αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό 

να μεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και στην επιμέτρηση 

του κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων 

των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / 

περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου για τις συντάξεις, στις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων 

και λοιπών μακροπρόθεσμων παροχών.  

Η συγκεκριμένη τροποποίηση επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 

Ομίλου. Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την 

καθορισμένη παροχή βάσει του ν. 2112/20  και τις μεταβολές που προκύπτουν από 
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οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της 

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της 

μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Συνεπώς, η 

επιρροή από την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών / ζημιών απευθείας στην καθαρή 

θέση και όχι στα αποτελέσματα της περιόδου, έχει εφαρμογή μόνο στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.  

  

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της 

παραγωγής» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  

Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της 

απομάκρυνσης των στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής 

ενός ορυχείου. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία.  

 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013).  

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον 

πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας 

οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν 

οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με 

αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική 

θέση της οικονομικής οντότητας.  
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ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» (εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

Με την τροποποίηση αυτή παρέχονται διευκρινήσεις το πώς επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά θα χειριστούν ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από 

εκείνο της αγοράς κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση αντικατοπτρίζει τις 

απαιτήσεις σε σχέση με την εφαρμογή των τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 20 «Λογιστική των 

Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης». Η τροποποίηση 

δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη 

συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον 

ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των 

λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά.  

 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης 

ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των 

ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο.  

 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα 

συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με 

το ΔΛΠ 12. 
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4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 
 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές 

αρχές, προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά 

την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των 

εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά 

δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα 

ισχύοντα. 

 

5 Διαχείριση Ασφαλιστικών  Κινδύνων 
 

Α) Ασφαλιστικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος και η Μητρική εκδίδουν συμβόλαια μέσω των  οποίων αναλαμβάνουν ασφαλιστικό 

κίνδυνο. Ο κίνδυνος αφορά στην πιθανότητα επέλευσης του ασφαλισμένου γεγονότος και 

της επακόλουθης ζημιάς. Από την ίδια τη  φύση του ασφαλιστηρίου, ο κίνδυνος βασίζεται 

στην τυχαιότητα και για τον  λόγο αυτό είναι απρόβλεπτος.  

Οι πρωταρχικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η  Μητρική  Εταιρεία από τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια που έχει εκδώσει, είναι, ο πραγματικός αριθμός των ζημιών,  ο χρόνος 

επέλευσής τους και το ύψος της αποζημίωσης να αποκλίνουν από τις εκτιμήσεις. Αυτό θα 

μπορούσε να συμβεί γιατί η συχνότητα ή η σφοδρότητα των ζημιών είναι μεγαλύτερες από 

τις εκτιμηθείσες. Συνεπώς μείζων στόχος της Μητρικής Εταιρείας είναι  η εξασφάλιση  

επαρκών αποθεμάτων  για την κάλυψη αυτών των υποχρεώσεων.  

 Η εταιρεία μεταβιβάζει μέρος των ασφαλιστικών κινδύνων σε αντασφαλιστές. Οι 

αντασφαλιστικές συμβάσεις διακρίνονται σε συμβατικές, προαιρετικές και καταστροφικού 

τύπου (catastrophe coverage).  

 

Β) Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία εκτίθενται σε χρηματοοικονομικό  κίνδυνο  μέσω των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ( ασφαλιστικές και λοιπές 

απαιτήσεις, ασφαλιστικές  και λοιπές υποχρεώσεις, απαιτήσεις και υποχρεώσεις από 

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

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μέσω αποτελεσμάτων). Η Διοίκηση εξετάζει και 

αναθεωρεί σε περιοδική βάση τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση 

των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 
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Β1) Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου 
 
Ο Όµιλος και η Μητρική δεν έχουν σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια 

από τα συμβαλλόμενα, µε αυτούς, μέρη. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 

αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Κύριοι αντισυμβαλλόμενοι 

από τους οποίους ο Όμιλος και η Μητρική είναι εκτεθειμένοι σε πιστωτικό κίνδυνο είναι, οι 

αντασφαλιστές οι οποίοι μπορεί να μην είναι σε θέση να καλύψουν την αναλογία τους  επί 

των ασφαλιστικών αποθεμάτων που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους, οι 

ασφαλιζόμενοι οι οποίοι μπορεί να μην δύνανται να καταβάλουν τα ποσά ασφαλίστρων που 

είναι απαιτητά και οι συνεργαζόμενοι με τον Όμιλο και τη Μητρική( πράκτορες και λοιποί).  

Η πολιτική του Ομίλου και της Μητρικής είναι να συνάπτουν συναλλαγές µε τρίτους που 

ικανοποιούν υψηλά κριτήρια και έχουν υψηλό επίπεδο πιστωτικής αξιοπιστίας. 

 

 
Β2) Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Ο Όμιλος και η Μητρική διαχειρίζονται τον κίνδυνο ρευστότητας µε τη συνεχή 

παρακολούθηση των χρηματοροών του. Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές 

του και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα και αχρησιμοποίητα 

τραπεζικά πιστωτικά όρια.  

 

Β3) Κίνδυνοι Αγορών 
 
 Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβολής  των τιμών όπως  

είναι οι τιμές των μετοχών, επιτοκίων και συναλλαγµατικών διαφορών, που επηρεάζουν 

άμεσα τον κίνδυνο εύλογης αξίας.  

 
 
Β3α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο  Όμιλος και η Μητρική έχουν περιορισμένη έκθεση στον συναλλαγματικό κίνδυνο  καθότι 

δεν διενεργούν εμπορικές συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα . 

 

Β3β) Κίνδυνος βασικού επιτοκίου 

 
Ο Όμιλος και η Μητρική δεν είναι σημαντικά εκτεθειμένοι στον κίνδυνο διακύμανσης των 

επιτοκίων, δεδομένου ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμες  χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

Πολιτική του Ομίλου είναι η επένδυση σημαντικού τμήματος του χαρτοφυλακίου σε ομόλογα 

Ελληνικού Δημοσίου. Η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και 

τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου και της Μητρικής.  
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Β4) Διαχείριση Κεφαλαίου 

Το ελάχιστο ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου και του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων της 

Μητρικής Εταιρείας ορίζεται από τις εποπτικές αρχές και τους εμπορικούς νόμους. Σκοπός 

των περιορισμών αυτών είναι η εξασφάλιση επαρκούς περιθωρίου φερεγγυότητας. Η 

Μητρική Εταιρεία παρακολουθεί, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων σε 

σχέση με τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια. Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των 

Εποπτικών αρχών η  Μητρική Εταιρεία καλύπτει  τα απαιτούμενα περιθώρια φερεγγυότητας.    

 

6 Πληροφόρηση ανά τομέα 

 
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ανά τομέα δραστηριότητας 
 

Η Μητρική Εταιρεία παρουσιάζει πληροφορίες ανά τομέα δραστηριότητας για τους εξής 

τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (πρωτογενούς πληροφόρησης): 

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών – Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που καλύπτουν  τον κίνδυνο της 

αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. 

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών – Πυρός 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο  της 

πυρκαγιάς και του σεισμού. 

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζημιών – Λοιπών κλάδων 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο χερσαίων 

οχημάτων, μεταφορών, γενικής αστικής ευθύνης , πιστώσεων, εγγυήσεων, βοηθείας , 

σκαφών και λοιπά. 

Τα  περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν διαχωριστεί ανά τομέα δραστηριοτήτων, διότι οι 

απαιτούμενες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες και το κόστος ανάπτυξής τους είναι 

υπερβολικό  

Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακες με τα προ φόρων κέρδη κάθε τομέα για το διάστημα 1/1-

31/12/13 και 1/1-31/12/12 για την Μητρική Εταιρεία ( η Θυγατρική Εταιρεία  δεν 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή ασφαλίστρων). 

 

 

 

01.01.2013- 31.12.2013 ΣΗΜ.

ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΥΡΟΣ ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Δεδουλευμένα μικτά ασφ/στρα και συναφή έσοδα7.1 8.240.410 5.266.890 4.514.524 18.021.824

Μείον: εκχωρηθέντα ασφάλιστρα 7.2 -5.216.445 -4.002.314 -2.174.981 -11.393.739

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 3.023.966 1.264.576 2.339.543 6.628.085

Έσοδα επενδύσεων 7.7 - 8 -86.890 -110.607 -70.187 -267.684

Λοιπά έσοδα 7.9 17.183 13.155 10.183 40.520

Σύνολα 2.954.258 1.167.124 2.279.539 6.400.921

Αποζημιώσεις Ασφαλισμένων 7.6 -733.405 -77.879 -254.571 -1.065.854

Δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής7.3 193.649 -122.475 -182.168 -110.994

Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλ. Ασφαλίστρων7.4 -511.204 -171.107 -380.460 -1.062.771

Μεταβολή αποθέματος λοιπών ασφ. Προβλέψεων7.5 -191.198 465 -23.856 -214.589

Λειτουργικά έξοδα 7.10 - 12 -240.528 -306.180 -194.290 -740.998

Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων 1.471.573 489.947 1.244.194 3.205.716
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7 Επεξηγήσεις και αναλύσεις επί των αποτελεσμάτων χρήσεως 
 

Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα και Συναφή Έσοδα 

 
Αφορούν έσοδα από ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων της Μητρικής εταιρείας καθώς 

και προμήθειες  πρακτόρευσης  ασφαλίστρων της θυγατρικής  και αναλύονται ως εξής: 

 
 
 

Τα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα αντιπροσωπεύουν παραγωγή δώδεκα (12) μηνών. 

 

Εκχωρηθέντα  Ασφάλιστρα  σε Αντασφαλιστές 

 
Τα εκχωρημένα ασφάλιστρα αφορούν την Μητρική Εταιρεία και  αναλύονται κατά κλάδο 

ασφάλισης ως εξής: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2012- 31.12.2012 ΣΗΜ.

ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΥΡΟΣ ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Δεδουλευμένα μικτά ασφ/στρα και συναφή έσοδα 7.1 3.902.432 4.179.498 2.923.047 11.004.977

Μείον: εκχωρηθέντα ασφάλιστρα 7.2 -2.478.321 -3.307.710 -1.626.828 -7.412.859

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 1.424.111 871.788 1.296.219 3.592.119

Έσοδα επενδύσεων 7.7 - 8 -280.081 -356.529 -226.239 -862.848

Λοιπά έσοδα 7.9 17.200 21.893 13.892 52.985

Σύνολα 1.161.231 537.152 1.083.872 2.782.255

Αποζημιώσεις Ασφαλισμένων 7.6 -310.342 -228.050 -149.087 -687.478

Δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής 7.3 70.919 -65.020 21.919 27.819

Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλ. Ασφαλίστρων 7.4 -295.413 -35.444 -168.957 -499.814

Μεταβολή αποθέματος λοιπών ασφ. Προβλέψεων 7.5 -22.283 59.768 6.964 44.449

Λειτουργικά έξοδα 7.10 - 12 -337.685 -429.857 -272.770 -1.040.311

Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων 266.427 -161.451 521.943 626.919

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Προμήθειες πρακτόρευσης ασφαλίστρων 104.160 72.734

Κλάδος αυτοκινήτων 8.240.410 3.902.432 8.240.410 3.902.432

Κλάδος πυρός 5.266.890 4.179.498 5.266.890 4.179.498

Λοιποί κλάδοι 4.514.524 2.923.047 4.514.524 2.923.047

ΣΥΝΟΛΑ 18.125.984 11.077.711 18.021.824 11.004.977

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΕ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Κλάδος αυτοκινήτων 5.216.445 2.478.321 5.216.445 2.478.321

Κλάδος πυρός 4.002.314 3.307.710 4.002.314 3.307.710

Λοιποί κλάδοι 2.174.981 1.626.828 2.174.981 1.626.828

ΣΥΝΟΛΑ 11.393.739 7.412.859 11.393.739 7.412.859

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Δεδουλευμένες Προμήθειες και Έξοδα Παραγωγής  

 

 
 
 

 
 
 

Μεταβολή Αποθέματος μη Δεδουλευμένων  Ασφαλίστρων 

 
Η μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων αφορά τη Μητρική Εταιρεία και  

αναλύεται κατά κλάδο ασφάλισης ως εξής: 

 
 

ΌΜΙΛΟΣ 01.01.2013 - 31.12.2013

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δεδουλευμένες 

προμήθειες 

παραγωγής

Έσοδα από 

προμήθειες 

αντασφαλιστών

Έξοδα 

παραγωγής

Κόστος 

παροχής 

υπηρεσιών

Σύνολο

Έσοδα πρακτόρευσης 0 0 0 -113.777 -113.777

Κλάδος αυτοκινήτου 1.381.520 -1.997.351 389.619 0 -226.212

Κλάδος πυρός 689.468 -1.104.410 495.966 0 81.024

Λοιποί κλάδοι 604.036 -762.891 314.720 0 155.865

Σύνολα 2.675.023 -3.864.651 1.200.305 -113.777 -103.100

ΌΜΙΛΟΣ 01.01.2012 - 31.12.2012

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δεδουλευμένες 

προμήθειες 

παραγωγής

Έσοδα από 

προμήθειες 

αντασφαλιστών

Έξοδα 

παραγωγής

Κόστος 

παροχής 

υπηρεσιών

Σύνολο

Έσοδα πρακτόρευσης 0 0 0 91.655 91.655

Κλάδος αυτοκινήτου 509.248 -940.605 326.176 0 -105.181

Κλάδος πυρός 578.121 -971.921 415.206 0 21.406

Λοιποί κλάδοι 375.537 -688.605 263.473 0 -49.595

Σύνολα 1.462.907 -2.601.131 1.004.855 91.655 -41.715

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01.01.2013 - 31.12.2013

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δεδουλευμένες 

προμήθειες 

παραγωγής

Έσοδα από 

προμήθειες 

αντασφαλιστών

Έξοδα 

παραγωγής

Κόστος παροχής 

υπηρεσιών
Σύνολο

Έσοδα πρακτόρευσης 0

Κλάδος αυτοκινήτου 1.414.083 -1.997.351 389.619 0 -193.649

Κλάδος πυρός 730.919 -1.104.410 495.966 0 122.475

Λοιποί κλάδοι 630.339 -762.891 314.720 0 182.168

Σύνολα 2.775.340 -3.864.651 1.200.305 0 110.994

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01.01.2012 - 31.12.2012

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δεδουλευμένες 

προμήθειες 

παραγωγής

Έσοδα από 

προμήθειες 

αντασφαλιστών

Έξοδα 

παραγωγής

Κόστος παροχής 

υπηρεσιών
Σύνολο

Έσοδα πρακτόρευσης 0

Κλάδος αυτοκινήτου 543.510 -940.605 326.176 0 -70.919

Κλάδος πυρός 621.735 -971.921 415.206 0 65.020

Λοιποί κλάδοι 403.213 -688.605 263.473 0 -21.919

Σύνολα 1.568.457 -2.601.131 1.004.855 0 -27.819

01.01.2013 - 31.12.2013

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΗ 

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Συνολική 

Μεταβολή

Αναλογία 

Αντασφαλίστρων

Αναλογία 

Εταιρείας

Κλάδος αυτοκινήτου 1.267.739 -756.535 511.204

Κλάδος πυρός 505.666 -334.559 171.107

Λοιποί κλάδοι 600.562 -220.103 380.460

Σύνολα 2.373.968 -1.311.197 1.062.771

01.01.2012 - 31.12.2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΗ 

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Συνολική 

Μεταβολή

Αναλογία 

Αντασφαλίστρων

Αναλογία 

Εταιρείας

Κλάδος αυτοκινήτου 785.488 -490.076 295.413

Κλάδος πυρός 62.579 -27.135 35.444

Λοιποί κλάδοι 174.389 -5.432 168.957

Σύνολα 1.022.457 -522.643 499.814
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Μεταβολή Αποθέματος λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων 

 
Η μεταβολή αποθέματος λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων αφορά  τις προβλέψεις για 

εκκρεμείς ζημιές της Μητρικής Εταιρείας και  αναλύεται κατά κλάδο ασφάλισης ως εξής: 

 

 
 
 

Αποζημιώσεις Ασφαλισμένων 

Οι αποζημιώσεις ασφαλισμένων αφορούν τη Μητρική Εταιρεία και αναλύονται κατά κλάδο 

ασφάλισης ως εξής: 

 

 
 

Τόκοι και συναφή έσοδα και έξοδα 

 
 

 

01.01.2013 - 31.12.2013

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Συνολική 

Μεταβολή

Αναλογία 

Αντασφαλίστρων

Αναλογία 

Εταιρείας

Κλάδος αυτοκινήτου 924.505 733.307 191.198

Κλάδος πυρός 480.337 480.802 -465

Λοιποί κλάδοι 386.624 362.767 23.856

Σύνολα 1.791.466 1.576.876 214.589

01.01.2012 - 31.12.2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Συνολική 

Μεταβολή

Αναλογία 

Αντασφαλίστρων

Αναλογία 

Εταιρείας

Κλάδος αυτοκινήτου 327.533 305.249 22.283

Κλάδος πυρός -696.808 -637.040 -59.768

Λοιποί κλάδοι -137.112 -130.148 -6.964

Σύνολα -506.388 -461.938 -44.449

01.01.2013 - 31.12.2013

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Σύνολο

Αναλογία 

Αντασφαλίστρων

Αναλογία 

Εταιρείας

Κλάδος αυτοκινήτου 2.038.705 -1.305.301 733.405

Κλάδος πυρός 1.061.382 -983.503 77.879

Λοιποί κλάδοι 907.364 -652.793 254.571

Σύνολα 4.007.451 -2.941.597 1.065.854

01.01.2012 - 31.12.2012

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Σύνολο

Αναλογία 

Αντασφαλίστρων

Αναλογία 

Εταιρείας

Κλάδος αυτοκινήτου 815.368 -505.026 310.342

Κλάδος πυρός 2.780.730 -2.552.680 228.050

Λοιποί κλάδοι 602.214 -453.127 149.087

Σύνολα 4.198.311 -3.510.833 687.478

Τόκοι και συναφή έσοδα και έξοδα

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Τόκοι ομολόγων χαρτοφυλακίου 

διακρατουμένων έως την λήξη τους 42.377 71.223 42.377 71.223

Πιστωτικοί τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων 111.910 62.377 111.910 62.301

Λοιπά έξοδα τραπεζών και τόκοι ασφαλιστικών 

προβλέψεων -43.163 -58.162 -43.163 -58.162

ΣΥΝΟΛΑ 111.124 75.438 111.124 75.363

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κέρδη/(Ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις 

 
 

 
 
 

Λοιπά Έσοδα 

 

 
 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 

 
 

Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας 

 

 
 

Ζημιές από χρηματοοικονομικές πράξεις ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Έσοδα μετοχών 0 713 0 713

Κέρδη από πώληση μετοχών 241.992 110.581 241.992 110.581

Ζημίες από επαναγορά Ομόλογων Ελληνικού 

Δημοσίου 0 -556.049 0 -556.049

Ζημίες από επαναγορά Εταιρικών Ομολόγων 0 -497.951 0 -497.951

Ζημίες από πώληση Ομολόγων -620.800 -620.800 0

Μεταφορά από το " Αποθεματικό διαθεσίμων 

για πώληση χρημ/κών στοιχείων λόγω πώλησης 

μετοχών 0 -52.766 0 -52.766

Χρημ/κών στοιχείων στην εύλογη αξία

μέσω αποτελεσμάτων 0 57.261 0 57.261

ΣΥΝΟΛΑ -378.808 -938.211 -378.808 -938.211

Λοιπά έσοδα ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα 28.505 28.505 40.197 40.197

Έσοδα από αχρησιμοποίητη πρόβλεψη 

αποζημίωσης προσωπικού 0 3.658 0 3.658

Τακτοποίηση λογαριασμών 323 9.130 323 9.130

ΣΥΝΟΛΑ 28.828 41.292 40.520 52.985

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 58.720 57.768 58.720 57.768

Αμοιβές τρίτων 10.799 6.566 10.799 6.566

Τηλεπικοινωνίες 4.083 1.833 4.083 1.833

Ενοίκια 3.196 3.255 3.196 3.255

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 10.403 5.601 10.403 5.601

Συνδρομές - εισφορές 1.805 870 1.805 870

Φόροι – Τέλη 1.413 1.304 1.413 1.304

Διάφορα έξοδα 12.343 12.751 8.839 9.148

Αποσβέσεις 5.128 5.254 5.128 5.254

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 1.011 4.744 1.011 4.744

ΣΥΝΟΛΑ 108.902 99.945 105.398 96.342

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 58.720 57.768 58.720 57.768

Αμοιβές τρίτων 539.057 906.741 539.057 850.851

Τηλεπικοινωνίες 4.083 1.833 4.083 1.833

Ενοίκια 3.196 3.255 3.196 3.255

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 10.403 5.601 10.403 5.601

Συνδρομές - εισφορές 1.805 870 1.805 870

Φόροι – Τέλη 1.413 1.304 1.413 1.304

Διάφορα έξοδα 77.576 17.371 8.839 9.148

Αποσβέσεις 5.128 5.254 5.128 5.254

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 1.011 4.744 1.011 4.744

ΣΥΝΟΛΑ 702.394 1.004.742 633.657 940.628

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Λοιπά Έξοδα 

 

 
 

Αμοιβές προσωπικού 

 

Το συνολικό κόστος του προσωπικού, το οποίο επιβάρυνε τα έξοδα παραγωγής των κλάδων 

καθώς και τα λειτουργικά έξοδα,  αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού έχει ως εξής: 

 

 

 

Αποσβέσεις 

 
Οι συνολικές αποσβέσεις με τις οποίες επιβαρύνθηκαν τα έξοδα παραγωγής των κλάδων 

καθώς και τα λειτουργικά έξοδα, αναλύονται ως εξής: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λοιπά έξοδα

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Ζημιές από καταστροφή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού 0 0 0 0

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.625 2.450 1.625 2.449

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 318 891 318 891

ΣΥΝΟΛΑ 1.943 3.341 1.943 3.340

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αμοιβές προσωπικού

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Μισθοί 401.915 422.073 389.788 370.102

Κοινωνική ασφάλιση 154.012 105.857 99.433 95.885

Αποζημιώσεις απολύσεως 8.425 53.825 8.425 53.825

Λοιπές παροχές 114 1.123 114 1.123

ΣΥΝΟΛΑ 564.466 582.878 497.760 520.935

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013 24 Υπάλληλοι 20 Υπάλληλοι

31.12.2012 20 Υπάλληλοι 16 Υπάλληλοι

Αποσβέσεις

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Αποσβέσεις κτιρίων 66.168 71.212 66.168 71.212

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 10.055 8.712 10.055 8.712

Αποσβέσεις επίπλων 26.344 25.147 26.344 25.147

ΣΥΝΟΛΑ 102.567 105.071 102.567 105.071

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Φόρος  Εισοδήματος 

 
 Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 

 

 

 

 

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές 

που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι 

φορολογικές αρχές μετά από έλεγχο οριστικοποιήσουν τις σχετικές φορολογικές 

υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στον βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές 

αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων 

χρήσεων. 

Η Μητρική  Εταιρία  και  η θυγατρική της «ΝΙΜΑ ΑΕ» έχουν ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη 

χρήση 2009.  

Υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο 

διενέργειας του τακτικού φορολογικού ελέγχου για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010.Η 

διοίκηση της εταιρείας σχημάτισε πρόβλεψη για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 

ποσού € 30.000. 

Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η Μητρική εταιρεία ελέγχθηκε  από ορκωτούς Ελεγκτές 

Λογιστές όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και 

εκδόθηκε «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» με «Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη». 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι διαχειριστικές  χρήσεις 2011 και 2012 θα πρέπει να 

θεωρηθούν οριστική για σκοπούς φορολογικού ελέγχου μετά από δεκαοκτώ μήνες από την 

υποβολή της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονομικών. 

Για τη χρήση 2013 η Μητρική εταιρεία έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 

2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 

Φόρος εισοδήματος

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Κέρδη πρό φόρων ως λογαριασμός αποτελεσμάτων 3.233.911 634.216 3.205.716 626.919

Φορολογικός συντελεστής 26% 20% 26% 20%

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 840.817 126.843 833.486 125.384

Φόρος μη εκπιπτόμενων εξόδων 39.570 37.115 37.112 24.016

Φόρος κερδών που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα -46.546 -15.573 -46.546 -15.573

Φόρος ζημιάς από αποτίμηση χρεογράφων -2.065 -11.452 -2.065 -11.452

Μέρος κερδών που αναλογεί σε αφορολόγητα έσοδα -8.446 -6.497 -8.446 -6.497

Συμπληρωματικός φόρος 1.248 1.248 1.248 1.248

ΦΜΑΠ 7.263 6.673 7.263 6.673

Πρόβλεψη φόρου 0 30.000 0 30.000

Από αναπροσαρμογή του φορολογικού συντελεστή (20% σε 

26%) -31.357 0 -31.357

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 800.483 168.357 790.695 153.799

Τρέχων φόρος 814.955 272.117 805.166 257.558

Αναβαλλόμενος φόρος -14.471 -103.760 -14.471 -103.760

Σύνολο 800.484 168.357 790.695 153.799

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 

2013. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δε θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

Kέρδη ανά Μετοχή  

 
Ο υπολογισμός των βασικών  κερδών/ζημιών ανά μετοχή έχει ως εξής:  

 

 

Κατά την 31/12/2013 ο αριθμός των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία ανερχόταν σε 

3.000.000 χωρίς μεταβολή από την ημερομηνία έναρξης της χρήσης. 

 

 
8 Επεξηγήσεις και Αναλύσεις επί  Στοιχείων του Ισολογισμού 
 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  

 

Τα ενσώματα πάγια αφορούν τη Μητρική Εταιρεία. 

Η  κίνηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων μέχρι την 31.12.2013 έχει ως 

εξής: 

 

 

 

Επί των ακινήτων του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

  

Κέρδη ανά μετοχή

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Ζημιές - κέρδη μετά από φόρους 2.433.427 465.859 2.415.020 473.120

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Βασικές ζημιές- κέρδη ανά μετοχή 0,8111 0,1553 0,8050 0,1577

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Οικόπεδα Κτίρια
Μεταφορικά 

Μέσα

Επιπλα και 

λοιπός 

Εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος Κτήσης

Υπόλοιπο την 01.01.2012 599.527 2.537.099 197.736 395.923 3.730.285

Προσθήκες 0 0 20.000 74.204 94.204

Πωλήσεις 0

Υπόλοιπο την 31.12.2012 599.527 2.537.099 217.736 470.127 3.824.489

Προσθήκες 0 1.388 28.520 108.731 138.638

Πωλήσεις 0

Υπόλοιπο την 31.12.2013 599.527 2.538.487 246.256 578.857 3.963.127

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 01.01.2012 0 -415.574 -172.391 -234.259 -822.224 

Προσθήκες Χρήσεως -70.834 -8.712 -25.147 -104.693 

Πωλήσεις 0

Υπόλοιπο την 31.12.2012 0 -486.408 -181.103 -259.406 -926.917 

Προσθήκες Χρήσεως -65.036 -10.055 -26.569 -101.660 

Πωλήσεις 0

Υπόλοιπο την 31.12.2013 0 -551.444 -191.159 -285.975 -1.028.577 

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2012 599.527 2.050.691 36.633 210.721 2.897.573

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2013 599.527 1.987.043 55.097 292.882 2.934.550
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Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν τη Μητρική Εταιρεία . 

 

Η  κίνηση των επενδύσεων σε ακίνητα μέχρι την 31.12.2013 έχει ως εξής: 

 

 

 

 

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο  με βάση την ωφέλιμη ζωή των παγίων 

και με τους εξής συντελεστές: 

Κτίρια       2,00% 

Μεταφορικά μέσα     6,66% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός    5,00% 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  20,00% 

 
 
 
 
 

Επενδύσεις σε ακίνητα
Γήπεδα / 

Οικόπεδα
Κτίρια Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

Υπόλοιπο την 01.01.2012 96.749 16.736 113.485

Προσθήκες 0 0 0

Πωλήσεις 0

Υπόλοιπο την 01.01.2012 96.749 16.736 113.485

Προσθήκες 0 0 0

Πωλήσεις 0 0 0

Υπόλοιπο την 01.01.2012 96.749 16.736 113.485

0

Αποσβέσεις 0

Υπόλοιπο την 01.01.2012 0 -1.891 -1.891 

Προσθήκες Χρήσεως -378 -378 

Πωλήσεις 0

Υπόλοιπο την 01.01.2012 0 -2.269 -2.269 

Προσθήκες Χρήσεως -378 -378 

Πωλήσεις 0

Υπόλοιπο την 01.01.2012 0 -2.647 -2.647 

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2012 96.749 14.466 111.215

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2013 96.749 14.088 110.837
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Άυλα  περιουσιακά στοιχεία 

 

 Όμιλος Εταιρεία 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Υπεραξίες θυγατρικών 230.967,02 230.967,02 -           - 

 
 

H υπεραξία που προκύπτει αφοροά την εξαγορά της θυγατρικής σε προηγούμενη χρήση.  

 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 

Αφορά συμμετοχή  στην «ΝΙΜΑ ΑΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», 

εταιρεία μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, με ποσοστό 80%. Στη χρήση 2008 στις ατομικές 

καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας  η συμμετοχή στη θυγατρική αποτιμήθηκε στο κόστος 

κτήσεως μείον τη ζημιά απομείωσης. Η ζημιά απομείωσης προσδιορίστηκε  σε   € 232.000 

και αφορούσε το ποσό  κατά το οποίο η λογιστική αξία υπερέβαινε το ανακτήσιμο ποσό. Το 

ανακτήσιμο ποσόν  εκτιμήθηκε ως αξία χρήσεως ( η οποία ήταν μεγαλύτερη της καθαρής 

τιμής πώλησης) και περιελάμβανε  τις μελλοντικές εισροές και εκροές που προέρχονται από 

τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Στη χρήση 2013 δεν προέκυψε περαιτέρω απομείωση 

της συμμετοχής στην θυγατρική  «ΝΙΜΑ ΑΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων της Μητρικής  

Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και 31η Δεκεμβρίου 2012, 

αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Στην κατηγορία αυτή  ο Όμιλος και η Μητρική αναγνώρισαν αξιόγραφα που αποκτήθηκαν με 

σκοπό την δημιουργία κέρδους από τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις στην τιμή και 

περιλαμβάνονται μόνο μετοχές.  

 

Η αποτίμησή των γίνεται στην εύλογη αξία, η οποία προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Μετοχές εισηγμένες εσωτερικού 276.166 40.991 276.166 37.462

Καταθέσεις προθεσμιακές repos 5.555.176 1.230.000 5.555.176 1.230.000

ΣΥΝΟΛΑ 5.831.343 1.270.991 5.831.343 1.267.462

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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χρηματιστηριακή αξία την ημέρα κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων. Τα κέρδη ή 

ζημιές από την αποτίμησή τους καταχωρούνται στα  αποτελέσματα χρήσης. 

Αξιόγραφα διαθέσιμα για πώληση 

 

Τα αξιόγραφα διαθέσιμα για πώληση του Ομίλου, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και 31η 

Δεκεμβρίου 2012, αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Η Εταιρεία σε εκπλήρωση υποχρέωσής της από τον νόμο για  ασφαλιστική τοποθέτηση, έχει 

συμπεριλάβει όλα τα διαθέσιμα προς πώληση αξιόγραφα. 

Η αποτίμηση των μετοχών και  Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε στην εύλογη αξία τους το 

αποτέλεσμα της αποτίμησης καταχωρήθηκε στο «αποθεματικό αξιογράφων διαθεσίμων για 

πώληση». 

 

Αξιόγραφα  διακρατουμένων έως τη  λήξη τους επενδύσεων 

 
Τα αξιόγραφα   διακρατουμένων έως τη  λήξη τους επενδύσεων  αφορούν τη Μητρική 

Εταιρεία και  κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012 αναλύονται ως εξής: 

 

 

 
 

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν το αναπόσβεστο κόστος κτήσεως εταιρικών  ομολόγων και 

ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου τα οποία  η Εταιρεία κατέχει από την ημερομηνία έκδοσής 

τους και προτίθεται να τα κρατήσει έως τη λήξη τους. 

 

Η Μητρική  Εταιρεία σε εκπλήρωση υποχρέωσής της από τον νόμο για ασφαλιστική 

τοποθέτηση, έχει συμπεριλάβει όλα τα διακρατούμενα έως τη λήξη τους αξιόγραφα. Τα 

αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης επιβαρύνθηκαν με ζημία, ποσού 590.800, από 

ανταλλαγή τραπεζικού ομολόγου στο 60% της ονομαστικής του αξίας. 

 

 

 

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού 575.052 115.870 571.523 112.080

Εταιρικά ομόλογα 582.251 0 582.251 0

Μετοχές Probank 0 30.000 0 30.000

ΣΥΝΟΛΑ 1.157.303 145.870 1.153.774 142.080

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αξιόγραφα διακρατούμενων έως τη λήξη τους 

επενδύσεων

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 388.045 462.665 388.045 462.665

Εταιρικά ομόλογα 1.150.000 3.227.000 1.150.000 3.227.000

ΣΥΝΟΛΑ 1.538.045 3.689.665 1.538.045 3.689.665

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Απαιτήσεις από Ασφάλιστρα 

 
Οι απαιτήσεις από  Ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδόθηκαν έως την  ημερομηνία σύνταξης 

των οικονομικών καταστάσεων και παραμένουν ανείσπρακτα κατά την 31  Δεκεμβρίου 2013  

και 31 Δεκεμβρίου 2012, αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Η  Μητρική Εταιρεία  δεν σχημάτισε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, θεωρώντας ότι θα 

εισπραχθούν όλες. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Η 

έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο δεν θεωρείται σημαντική λόγω της διασποράς 

των απαιτήσεων. 

  

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες 

 

 
 

Προμήθειες και συναφή έξοδα παραγωγής επομένων χρήσεων 

 
Οι προμήθειες και συναφή  έξοδα  αφορούν τη  Μητρική Εταιρεία. 

Την  31η  Δεκεμβρίου  2013  και 31η Δεκεμβρίου 2012 αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 

Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρήθηκαν τα μεταφερόμενα  έξοδα πρόσκτησης (ΜΕΠ) 

όπως προκύπτουν από την  αναλογιστική έκθεση τεχνικών αποθεμάτων (ΑΝΕΤΑ).  

 
 
 
 
 
 
 

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων 2.618.245 1.739.764 2.548.537 1.664.120

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 890.273 941.661 859.957 910.069

Χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπρόθεσμων 77.277 55.654 55.654 55.654

ΣΥΝΟΛΑ 3.585.796 2.737.079 3.464.149 2.629.843

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές 

δραστηριότητες

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 2.173.253 712.022 2.173.253 712.022

Απαιτήσεις από αντασφαλιζόμενους 56.203 137.050 56.203 137.050

ΣΥΝΟΛΑ 2.229.456 849.072 2.229.456 849.072

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής 

επομένων χρήσεων

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής 1.503.540 914.107 1.503.540 914.107

ΣΥΝΟΛΑ 1.503.540 914.107 1.503.540 914.107

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Λοιπές Απαιτήσεις 

 

Τα λοιπά στοιχεία Ενεργητικού την 31 Δεκεμβρίου 2013 και  31 Δεκεμβρίου 2012 αναλύονται 

ως εξής : 

 

 

 

Η Μητρική  Εταιρεία στη χρήση 2007 σχημάτισε πρόβλεψη μη είσπραξης μέρους των λοιπών 

χρεωστών διαφόρων   ποσού € 150.000,00. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία   

ισολογισμού. 

 

Ταμείο και Ταμειακά διαθέσιμα 

 

Το Ταμείο και τα Ταμειακά Διαθέσιμα  την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012 

αναλύονται ως εξής : 

 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της  Mητρικής Εταιρείας ανέρχεται σε € 5.490.000 και είναι πλήρως 

καταβεβλημένο. Ο αριθμός των μετοχών ανέρχεται σε  3.000.000 με ονομαστική αξία            

€ 1,83. 

 

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετοχών της εταιρείας οι Μέτοχοι  είναι οι κάτωθι: 

 

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ 83,33% 

ΕΘΝΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. 16,67% 

  

Λοιπές απαιτήσεις

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Απαιτήσεις κατά του Δημοσίου 622.649 173.312 614.818 161.657

Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων 105.902 55.108 105.902 55.108

Έξοδα επόμενης χρήσης 23.140 13.927 23.140 13.927

Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 79.045 61.024 79.045 61.024

Λογαριασμός διαχειρίσεως προκαταβολών και 

πιστώσεων 8.857 8.857 8.857 8.857

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 653.130 412.507 688.551 447.928

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 0 364 0 364

Μείον προβλέψεις επισφαλειών -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

ΣΥΝΟΛΑ 1.342.724 575.099 1.370.313 598.865

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Ταμείο 16.708 30.761 11.221 23.756

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ευρώ 2.175.284 1.586.454 2.137.729 1.538.351

Καταθέσεις προθεσμίας 15.484 15.450 15.484 15.450

ΣΥΝΟΛΑ 2.207.476 1.632.665 2.164.434 1.577.558

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

 
Η Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αναλύεται ως κάτωθι: 

 

 

 

Λοιπά αποθεματικά 

 

 
 
 

Τακτικό αποθεματικό: Βάσει του Ελληνικού Εμπορικού Νόμου, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες 

απαιτείται να σχηματίζουν το 20% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών τους κερδών, σε 

τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει 

τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το ανωτέρω 

αποθεματικό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας. 

 

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή βάσει εκτίμησης: Αφορά την υπεραξία, μειωμένη με 

τον σχετικό φόρο, που έχει προκύψει από την  αποτίμηση  των ακινήτων  της Εταιρείας στην 

εύλογη αξία τους. 

 

Αποθεματικό «Αξιογράφων διαθεσίμων για πώληση»: Αφορά την ζημιά από  υποτίμηση 

των μετοχών και Αμοιβαίων Κεφαλαίων που είναι καταχωρημένα στον λογαριασμό 

«Αξιόγραφα διαθεσίμων προς πώληση επενδύσεων». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 12.057 12.057 12.057 12.057

ΣΥΝΟΛΑ 12.057 12.057 12.057 12.057

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπά αποθεματικά

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Τακτικό Αποθεματικό 2.114.312 1.642.798 2.109.282 1.638.656

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή βάσει 

εκτίμησης 747.421 747.421 747.421 747.421

Αποθεματικό αξιογράφων διαθεσίμων για 

πώληση -5.572 -227.208 -5.572 -227.208

ΣΥΝΟΛΑ 2.856.161 2.163.011 2.851.131 2.158.870

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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 Υποχρεώσεις  προς ασφαλιστές πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων 

 
Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων προς ασφαλιστές πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων 

αναλύεται ως κάτωθι: 

 

 

 

Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες 

 
Οι υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες αφορούν τη Μητρική Εταιρεία και 

αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 

Οι Αντασφαλιστές αναλαμβάνουν μέρος του ασφαλιζομένου κινδύνου έναντι 

αντασφαλίστρου, ενώ συμμετέχουν στις αποζημιώσεις και στα ασφαλιστικά αποθέματα.  

 

Προβλέψεις  για παροχές στους εργαζομένους 

 

Οι προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους που εμφανίζονται στις  οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2013 και την 31 Δεκεμβρίου 

2012, αναλύονται ως εξής : 

 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής 326.254 125.503 326.254 173.080

Πράκτορες και Ασφαλειομεσίτες λογ/σμοί 

τρεχούμενοι 144.865 89.704 144.865 89.704

ΣΥΝΟΛΑ 471.118 215.207 471.118 262.784

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές, πράκτορες 

και συνεργάτες πωλήσεων

Υποχρεώσεις  αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Υποχρεώσεις προς Αντασφαλιστές 384.870 730.987 384.870 730.987

Υποχρεώσεις προς Αντασφαλιζόμενους 174.859 281.981 174.859 281.981

ΣΥΝΟΛΑ 559.729 1.012.968 559.729 1.012.968

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 85.677 77.252 85.677 77.252

ΣΥΝΟΛΑ 85.677 77.252 85.677 77.252

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη 1.945.263 758.724 1.909.449 744.060

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 30.000 30.000 30.000 30.000

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 206.119 106.771 203.036 103.825

Λοιπές υποχρεώσεις 155.314 126.408 137.576 110.786

ΣΥΝΟΛΑ 2.336.696 1.021.903 2.280.060 988.671

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν 

κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Στον βαθμό που προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, συμψηφίζονται μεταξύ τους.  

Οι αναγνωρισθείσες ετεροχρονισμένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται 

στις εξής αιτίες: 

 

 

 

Ασφαλιστικές προβλέψεις 

 
Οι Ασφαλιστικές προβλέψεις αφορούν τη Μητρική Εταιρεία και αναλύονται ως κατωτέρω: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Από την αναπροσαρμογή του οικοπέδου και 

του κτιρίου στην εύλογη αξία
196.690 196.690 196.690 196.690

Από αναδιατύπωση των αποσβέσεων σύμφωνα 

με την ωφέλιμη ζωή των παγίων
73.584 58.939 73.584 58.939

Από την λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων 

προς τους εργαζομένους που εκπίπτουν 

φορολογικά κατά τον χρόνο καταβολής

-17.135 -15.450 -17.135 -15.450

Από διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης -17.539 -17.539 -17.539 -17.539

Από απομείωση συμμετοχών -46.400 -46.400 -46.400 -46.400

Από ζημία ανταλλαγής ΟΕΔ που εκπίτπει 

φορολογικά σε 30 έτη (άρθρο 3 του Ν. 

4046/2012)

-134.935 -107.503 -134.935 -107.503

ΣΥΝΟΛΑ 54.265 68.737 54.265 68.737

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Αναλογία 

Εταιρείας

Αναλογία 

Αντασφαλίστρων
Σύνολο

Μη δουλευμένα ασφάλιστρα 2.331.184 3.252.075 5.583.259

Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις 515.634 3.376.008 3.891.642

Σύνολα 2.846.819 6.628.083 9.474.901

31.12.2012

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Αναλογία 

Εταιρείας

Αναλογία 

Αντασφαλίστρων
Σύνολο

Μη δουλευμένα ασφάλιστρα 1.270.376 1.962.881 3.233.257

Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις 787.677 1.243.056 2.030.733

Σύνολα 2.058.053 3.205.937 5.263.990
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Συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα Πρόσωπα. 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τη θυγατρική της, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 31 

Δεκεμβρίου 2012, παρατίθενται παρακάτω: 

 

 

 

 

 
 

Η Εταιρία «ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.» κατέχει το 80% της εταιρείας «ΝΙΜΑ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». 

 
Δεν υπάρχουν συναλλαγές του Ομίλου, απαιτήσεις από και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα 

με τον Όμιλο πρόσωπα. 

 

 

9 Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2013 τα οποία θα 

έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των ήδη δημοσιευμένων 

καταστάσεων. 

 

10 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

 

Επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις. 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Ομίλου καθώς και αποφάσεις 

δικαστικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 

κατάσταση και λειτουργία του Ομίλου. 

 

11 Γνωστοποιήσεις Χρηματοοικονομικών μέσων 
 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε “Εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων”: 

 

Στο ενεργητικό του Ισολογισμού εμφανίζονται στοιχεία "Στην Εύλογη Αξία Μέσω 

Αποτελεσμάτων". Το συνολικό ποσό τους, με διάκριση σε αυτά που αφορούν εμπορικό 

χαρτοφυλάκιο και αυτά που ορίστηκαν σε αυτήν την κατηγορία με την αρχική τους 

καταχώριση, καθώς και οι λογαριασμοί του ενεργητικού που εμφανίζονται τα σχετικά ποσά, 

αναφέρονται στη συνέχεια : 

ΝΙΜΑ Α.Ε. 31/12/2013 31/12/2012

Έσοδα από ακίνητα 11.692 11.692

Προμήθειες παραγωγής ασφαλίστρων 100.317 105.551

Χρεώστες Ασφαλίστρων 36.932 50.731

Απαιτήσεις 50.023 51.083
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία χαρακτηρισμένα ως  “Δάνεια και Απαιτήσεις”: 

 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν χαρακτηριστεί ως δάνεια και απαιτήσεις κατά το 

ποσό που δεν έχουν απομειωθεί αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία χαρακτηρισμένα “Διαθέσιμα προς πώληση”: 
 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν χαρακτηριστεί ως διαθέσιμα προς πώληση 
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

 
 
 

Επίπεδα εύλογης αξίας : 

 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται προσδιορίζεται από τις τρέχουσες 

χρηματιστηριακές τιμές της προσφοράς. Η εύλογη αξία των μη εισηγμένων τίτλων και άλλων 

χρηματοοικονομικών στοιχείων στις περιπτώσεις που η αγορά δεν είναι ενεργή, 

προσδιορίζεται με τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν τη χρήση 

πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση, την αναφορά στην 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε ''Εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων''

Από την αρχική αναγνώριση 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Ταμείο Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 16.708 30.761 11.221 23.756

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ευρώ Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 2.175.284 1.586.454 2.137.729 1.538.351

Καταθέσεις προθεσμίας Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 15.484 15.450 15.484 15.450

Μερικό Σύνολο 2.207.476 1.632.665 2.164.434 1.577.558

Για εμπορική εκμετάλλευση

Μετοχές εισηγμένες εσωτερικού Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων 276.166 40.991 276.166 37.462

Καταθέσεις προθεσμιακές repos Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων 5.555.176 1.230.000 5.555.176 1.230.000

Μερικό Σύνολο 5.831.343 1.270.991 5.831.343 1.267.462

Γενικό Σύνολο 8.038.819 2.903.656 7.995.777 2.845.020

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 2.618.245 1.739.764 2.548.537 1.664.120

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 890.273 941.661 859.957 910.069

Χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπρόθεσμων Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 77.277 55.654 55.654 55.654

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές 

δραστηριότητες 2.173.253 712.022 2.173.253 712.022

Απαιτήσεις από αντασφαλιζόμενους

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές 

δραστηριότητες 56.203 137.050 56.203 137.050

Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής

Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής 

επομένων χρήσεων 1.503.540 914.107 1.503.540 914.107

Απαιτήσεις κατά του Δημοσίου Λοιπές απαιτήσεις 622.649 173.312 614.818 161.657

Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων Λοιπές απαιτήσεις 105.902 55.108 105.902 55.108

Έξοδα επόμενης χρήσης Λοιπές απαιτήσεις 23.140 13.927 23.140 13.927

Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις 79.045 61.024 79.045 61.024

Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και 

πιστώσεων Λοιπές απαιτήσεις 8.857 8.857 8.857 8.857

Λοιποί χρεώστες διάφοροι Λοιπές απαιτήσεις 653.130 412.507 688.551 447.928

Απαιτήσεις από ασφαλιστές-πράκτορες Λοιπές απαιτήσεις -22 364 -22 364

Μείον: Προβλέψεις επισφαλειών Λοιπές απαιτήσεις -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Σύνολο 8.661.492 5.075.357 8.567.435 4.991.887

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία χαρακτηρισμένα ως ''Δάνεια και Απαιτήσεις''

Χρηματοοικονομικά στοιχεία χαρακηρισμένα ''Διαθέσιμα προς 

Πώληση''

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 1.150.390 115.870 1.146.861 115.870

Μετοχές Probank Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 0 30.000 0 30.000

ΣΥΝΟΛΑ 1.150.390 145.870 1.146.861 145.870

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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τρέχουσα τιμή συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται, με τις μεθόδους 

προεξοφλημένων ροών, αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης και άλλων μεθόδων 

αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στην αγορά. 

 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται την εύλογη αξία κατηγοριοποιούνται 

στο τέλος κάθε χρήσης σε ένα από τα τρία επίπεδα εύλογης αξίας ανάλογα με το αν η 

αποτίμηση τους βασίζεται σε παρατηρήσιμα ή μη παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς  

 

• Επίπεδο 1: Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για 

χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές. 

 

• Επίπεδο 2: Παρατηρήσιμα δεδομένα για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και 

παθητικού πέραν των τιμών του επιπέδου 1, όπως τιμές διαπραγμάτευσης για παρόμοια 

προϊόντα, τιμές διαπραγμάτευσης σε μη ενεργές αγορές ή λοιπά στοιχεία που είτε είναι 

παρατηρήσιμα ή μπορούν να υποστηριχθούν από παρατηρήσιμα στοιχεία (για παράδειγμα 

τιμές που προκύπτουν από παρατηρήσιμα δεδομένα), για σχεδόν τη συνολική διάρκεια του 

χρηματοοικονομικού μέσου. 

 
• Επίπεδο 3: Στοιχεία για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και παθητικού που δεν 

βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα αγοράς (μη παρατηρήσιμα δεδομένα). Αν για τον 

υπολογισμό εύλογης αξίας χρησιμοποιούνται παρατηρήσιμα δεδομένα τα οποία απαιτούν 

σημαντικές προσαρμογές οι οποίες βασίζονται σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα, τότε ο 

υπολογισμός ανήκει στο επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά μέσα, η 

αξία των οποίων προσδιορίζεται με μοντέλα αποτίμησης, προεξόφληση ταμειακών ροών και 

παρόμοιες τεχνικές, καθώς και προϊόντα για τα οποία ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας  
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απαιτεί σημαντική κρίση ή εκτίμηση από την Διοίκηση.  

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου κατηγοριοποιούνται στο ΕΠΙΠΕΔΟ 1 της 

ιεραρχίας της εύλογης αξίας. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΣΥΝΟΛΟ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 5.831.343 5.831.343

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 1.150.390 1.150.390

Αξιόγραφα διακρατούμενων έως τη λήξη τους επενδύσεων 1.538.045 1.538.045

ΌΜΙΛΟΣ


