ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ “Η ΕΘΝΙΚΗ”
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05/Β/86/20
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 103—105, 117 45, ΑΘΗΝΑ
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(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάστεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Ανωνύµου Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» και του
Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς
και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
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26 Απριλίου 2012
Νικόλαος Σοφιανός (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 12231)
Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών
Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καµπάνης Α.Ε.
Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης
Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Α΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Β΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος (µέχρι 17/04/2012)
Β΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος (από 18/04/2012)
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος (από 01/01/2011 µέχρι 27/06/2011 & από 26/09/2011)
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος (µέχρι 27/06/2011)
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος (µέχρι 27/06/2011)
Μη Εκτελεστικό Μέλος (µέχρι 27/06/2011)
Μη Εκτελεστικό Μέλος (µέχρι 26/09/2011)
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ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτ/των
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
∆ιακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις & κοινοπραξίες
Απαιτήσεις από ασφάλιστρα
Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων εταιρίας (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
Προβλέψεις/Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
Μαθηµατικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής
Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών
Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα
Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (ε)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)+(ε)

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

130.669
122.342
6.745
314.628
377.149
196.744
4.185
213.498
124.323
1.472.100
--------------------2.962.383
=======

128.717
131.793
6.083
382.215
562.751
554.210
4.264
262.927
131.913
1.695.285
--------------------3.860.158
=======

123.251
122.342
3.865
296.633
372.651
196.744
16.349
209.504
105.442
1.438.134
--------------------2.884.915
=======

121.052
131.793
3.122
362.633
559.152
554.210
16.349
258.727
111.604
1.657.628
--------------------3.776.270
=======

365.044

365.044

365.044

365.044

(595.270)
-------------------(230.226)
---------------------

(215.919)
--------------------149.125
-----------------

(614.501)
-------------------(249.457)
---------------------

(237.607)
--------------------127.437
-----------------

2.789
(227.437)
--------------------453.718
23.834
337.252
-----------------814.804
-----------------1.245.374
623.747
159.389
346.506
-----------------2.375.016
---------------------2.962.383
=======

2.951
152.076
----------------807.003
14.578
393.760
-----------------1.215.341
--------------------1.315.716
595.465
204.689
376.871
-----------------2.492.741
---------------------3.860.158
=======

—
(249.457)
--------------------453.608
26.397
321.588
-----------------801.593
-----------------1.238.701
612.991
151.531
329.556
-----------------2.332.779
---------------------2.884.915
=======

—
127.437
----------------806.755
19.136
378.098
-----------------1.203.989
--------------------1.309.375
581.517
195.018
358.934
-----------------2.444.844
---------------------3.776.270
=======

Ασφαλίσεις Ζωής
Ασφάλιστρα
Μείον: Αντασφάλιστρα
Μείον: δεδουλευµένες προµήθειες και έξοδα παραγωγής
Μείον: ασφαλιστικές αποζηµιώσεις - Ιδία κράτηση
Μεταβολή µαθηµατικών και λοιπών προβλέψεων - Ιδία κράτηση
Καθαρό εισόδηµα επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής
Κέρδη ασφαλίσεων ζωής (α)
Ασφαλίσεις κατά Ζηµιών
Ασφάλιστρα
Μείον: Αντασφάλιστρα
Μείον: δεδουλευµένες προµήθειες και έξοδα παραγωγής
Μείον: ασφαλιστικές αποζηµιώσεις - Ιδία κράτηση
Καθαρό εισόδηµα επενδύσεων ασφαλίσεων κατά ζηµιών
Κέρδη ασφαλίσεων κατά ζηµιών (β)
Λοιπά έσοδα (γ)
Λειτουργικά έξοδα (δ)
Λοιπά έξοδα (ε)
Αναλογία κερδών από συµµετοχές σε συγγενείς επιχ/σεις (στ)
Κέρδη προ φόρων και αποµείωσης επενδύσεων
(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)+(στ)
Αποµείωση επενδύσεων (ζ)
Ζηµιές προ φόρων (α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)+(στ)+(ζ)
Ζηµιές µετά από φόρους
Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση µετά από φόρους
Συναλλαγµατικές διαφορές µετά από φόρους
Μεταφορά κερδών θυγατρικών σε αποθεµατικά
Καθαρά λοιπά εισοδήµατα, µετά από φόρους
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

01.01-31.12.2011

01.01-31.12.2010

01.01-31.12.2011

01.01-31.12.2010

377.091
(5.472)
(50.896)
(396.070)
111.573
21.351
--------------57.577
---------------

452.333
(7.279)
(55.055)
(328.641)
(90.696)
53.161
--------------23.823
---------------

369.448
(4.516)
(50.239)
(392.059)
111.003
25.656
--------------59.293
---------------

446.034
(6.692)
(54.450)
(325.472)
(90.585)
53.161
--------------21.996
---------------

516.127
(83.829)
(61.960)
(198.039)
25.192
--------------197.491
----------------14.315
(160.830)
—
1.131
-----------

595.137
(101.918)
(72.832)
(293.221)
18.056
-------------145.222
----------------22.492
(187.191)
(650)
976
---------

489.740
(78.477)
(61.401)
(183.350)
24.294
--------------190.806
----------------12.230
(150.776)
—
—

560.367
(88.185)
(72.633)
(278.698)
17.459
-------------138.310
----------------15.269
(174.727)
(650)
—

109.684
4.672
=======================
(631.138)
(40.744)
(521.454)
(36.072)
--------------------------------------------------------------------(425.704)
(40.911)
=======================
46.410
(2.030)
(162)
(266)
—
(18)
46.248
(2.314)
----------------------------(379.456)
(43.225)
--------------------------------------

Κέρδη/(ζηµίες), µετά από φόρους που αναλογούν:
στη Μητρική Εταιρεία
στoυς Μετόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών
Συνολικά εισοδήµατα, µετά από φόρους που αναλογούν:
στη Μητρική Εταιρεία
στoυς Μετόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών

111.553
198
=======================
(630.940)
(40.744)
(519.387)
(40.546)
---------------------------------------------------------------------(423.209)
(44.234)
=======================
46.315
(1.791)
—
—
—
—
46.315
(1.791)
----------------------------(376.894)
(46.025)
--------------------------------------

(425.599)
(105)

(41.349)
438

(423.209)
—

(44.234)
—

(379.373)
(83)

(43.136)
(89)

(376.894)
—

(46.025)
—

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)
Κέρδη/(ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ΄ ευθείας στην καθαρή θέση
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

152.076
(425.599)
46.086
---------------

195.389
(40.911)
(2.402)
---------------

127.437
(423.209)
46.315
---------------

173.462
(44.234)
(1.791)
---------------

(227.437)
=======

152.076
======

(249.457)
=======

127.437
======

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
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ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

01.01-31.12.2011

01.01-31.12.2010

01.01-31.12.2011

01.01-31.12.2010

169.320
(2.345)
(353.210)
--------------------

(115.173)
(3.854)
806.619
------------------

178.870
(3.904)
(353.072)
--------------------

(115.039)
(3.209)
806.619
------------------

(186.235)

687.592
501.306
-----------------1.188.898
=======

(178.106)
1.166.027
--------------------987.921
======

688.371
477.656
-----------------1.166.027
=======

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

1.188.898
----------------------

1.002.663
=======

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Ο «τύπος» της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι «Με σύµφωνη γνώµη – θέµα έµφασης». Το θέµα έµφασης αφορά στη συνέχιση της δραστηριότητας της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρία κατά την 31.12.2011 είχε αρνητικά ίδια
κεφάλαια ύψους € 249.457 χιλ., και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ΚΝ 2190/1920. Η µητρική εταιρία ΕΤΕ έχει διαβεβαιώσει ότι έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα και θα προχωρήσει σε ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας
της Εταιρίας στο εγγύς µέλλον ώστε να αποκατασταθούν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας πάνω από τα απαιτούµενα ελάχιστα όρια που προβλέπονται από τον ΚΝ 2190/20 καθώς και από τις σχετικές εποπτικές διατάξεις, ούτως ώστε η Εταιρία να συνεχίζει να πληροί τους κανόνες
φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης, όπως αυτοί ορίζονται από τις εποπτικές αρχές.
2. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι κατωτέρω εταιρίες µε τη µέθοδο:
α) της ολικής ενοποίησης
Όνοµα Εταιρίας
Έδρα
% συµµετοχής
Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, “Η ΕΘΝΙΚΗ”
Ελλάδα
ΜΗΤΡΙΚΗ
2010-2011
2. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ LTD
Κύπρος
89,09
2006-2011
3. ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ LTD
Κύπρος
89,09
2006-2011
4. SΟCIETATE COMERCIALA GARANTA ASIGURARI SA
Ρουµανία
94,96
2003-2011
5. AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ελλάδα
70,00
2010-2011
6. NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Ελλάδα
95,00
2010-2011
β) της καθαρής θέσης
Όνοµα Εταιρίας
Έδρα
% συµµετοχής
1. UBB CHARTIS INSURANCE COMPANY AD
Βουλγαρία
30,00
2. UBB ALICO LIFE INSURANCE COMPANY AD
Βουλγαρία
30,00
3. UBB INSURANCE BROKER AD
Βουλγαρία
20,00
Λόγω εφαρµογής των διατάξεων του ∆ΛΠ 28, η Ευρώπη ΑΕΓΑ δεν ενοποιείται λογιστικά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
3. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε ο Όµιλος βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) µε ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής την 1η Ιανουαρίου 2004 και για το ∆ΠΧΑ 4 την 1η Ιανουαρίου 2005.
4. Η Μητρική Εταιρία είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. η οποία κατέχει το 100% των µετοχών. Κατά συνέπεια οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις ενοποιούνται στον ενοποιηµένο ισολογισµό του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης στον Όµιλο και στην Εταιρία ήταν:
Όµιλος
Εταιρία
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2010
1.048
1.103
855
907
6. Η Μητρική Εταιρία σε εκπλήρωση της υποχρέωσής της από το νόµο για την ασφαλιστική τοποθέτηση έχει συµπεριλάβει επί των ακινήτων της το ποσό των € 292.058 χιλ., καθώς επίσης και όλα τα αξιόγραφα που περιλαµβάνονται στα κονδύλια του Ενεργητικού υπό τους τίτλους "Χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτ/των", "Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση" και "∆ιακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις". Πέραν των παραπάνω, δεν υπάρχει άλλη δέσµευση ή εγγύηση επι των στοιχείων του ενεργητικού της έναντι άλλων υποχρεώσεων της.
7. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διοικητικών οργάνων δεν αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηµατιστεί από τον Όµιλο και την Μητρική
Εταιρία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ανέρχονται σε α) για επισφαλείς χρεώστες ασφαλίστρων και λοιπές απαιτήσεις € 58.191 χιλ. και € 56.755 χιλ. αντίστοιχα, β) για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις € 483 χιλ. και € 300 χιλ αντίστοιχα.
8. Όσον αφορά στις συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη σηµειώνεται οτι στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 για τον Όµιλο το σύνολο των απαιτήσεων ανέρχεται σε € 993.873 χιλ., των υποχρεώσεων σε € 458.822 χιλ., των εσόδων σε € 45.280 χιλ. και των εξόδων σε € 14.489 χιλ. και για την
Μητρική Εταιρία το σύνολο των απαιτήσεων ανέρχεται σε € 979.441 χιλ., των υποχρεώσεων σε € 461.700 χιλ., των εσόδων σε € 49.045 χιλ. και των εξόδων σε € 18.730 χιλ.. Οι συνολικές απολαβές ανήλθαν για τη χρήση 2011 σε € 1.218 χιλ. (2010: € 1.450 χιλ.) στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµες παροχές ύψους 1.165 χιλ. και παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία € 53 χιλ..
9. Στο κονδύλι του ισολογισµού "Λοιπές Υποχρεώσεις" κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 περιλαµβάνεται ποσό € 62.936 χιλ. για τον Όµιλο και € 62.788 χιλ. για τη Μητρική Εταιρία που αφορούν στα συµβόλαια µε αριθµό 2361, 2740 και 3002 για το προσωπικό της Μητρικής καθώς και σε
πρόβλεψη της υποχρέωσης βάσει των Ν. 2112/1920 και Ν. 3026/1954. Το παραπάνω ποσό αναλύεται σε υποχρεώσεις οµαδικών επενδυτικών συµβολαίων ύψους € 52.094 χιλ. της Μητρικής Εταιρείας και σε υποχρεώσεις από προγράµµατα καθορισµένων παροχών ύψους € 10.842 χιλ.
για τον Όµιλο και € 10.694 χιλ για τη Μητρική Εταιρεία.
10. Ορισµένα στοιχεία της 31 ∆εκεµβρίου 2011 αναµορφώθηκαν ώστε να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της 31 ∆εκεµβρίου 2010. Σχετική αναφορά παρατίθεται στη Σηµείωση 46 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Θ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Α.∆.Τ. Χ 080389

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΤΣΟΥΡΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 615707

Αθήνα, 26 Απριλίου 2012
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 576336

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ
Αρ. αδ. 990 Α’ τάξης

Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 125609

