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ΕΚΘΕΣΘ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΘΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Θ ΕΘΝΙΚΘ» 

1. Εξζλιξθ τθσ ελλθνικισ αςφαλιςτικισ αγοράσ το 2014 

Θ Ελλθνικι Οικονομία αντιμετωπίηει πρωτόγνωρεσ προκλιςεισ, από τισ αρχζσ του 2009, οι οποίεσ ζχουν ωσ αφετθρία 

τισ μεγάλεσ μακροοικονομικζσ ανιςορροπίεσ των υψθλϊν χρεϊν και ελλειμμάτων. 

Σφμφωνα με τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία για τθ πορεία του Ελλθνικοφ ΑΕΡ, θ οικονομικι δραςτθριότθτα εκτιμάται ότι 

ςυρρικνϊκθκε, με τρζχουςεσ τιμζσ, κατά 1,8% ςε ετιςια βάςθ και για ζκτθ ςυνεχι χρονιά με τθ ςυνολικι ςωρευτικι 

μείωςθ να ανζρχεται ςτο 23,2% για τθν εξαετία 2009 ζωσ 2014. 

Στο πλαίςιο αυτό θ Εκνικι Αςφαλιςτικι κατάφερε να διατθριςει τθν θγετικι τθσ κζςθ ςτθν ελλθνικι αςφαλιςτικι 

αγορά με μερίδιο τθσ τάξθσ του 19,5% (ςυμπεριλαμβανομζνων και των επενδυτικϊν προϊόντων). 

Σθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι παρά τισ εξαιρετικά δυςμενείσ ςυνκικεσ ςτθν Ελλθνικι Οικονομία, θ νζα παραγωγι του 

Κλάδου Ηωισ παρζμεινε ςε υψθλά επίπεδα φκάνοντασ €48,3 εκατ. ζναντι €36,9 εκατ. για το 2013. 

Για μια ακόμα χρονιά φαίνεται ότι ο αςφαλιςτικόσ κλάδοσ δεν αφξθςε τθ διείςδυςι του ςτο ΑΕΡ εφόςον το ποςοςτό 

των αςφαλίςτρων επί του ΑΕΡ παραμζνει ςτο 2,1% περίπου για το 2014, ςτο ίδιο φψοσ με το 2013, ποςοςτό το οποίο 

αντιςτοιχεί ςε €342 αςφάλιςτρα ανά κάτοικο, κατατάςςοντασ τθν Ελλάδα ςτθν 25θ κζςθ του πίνακα των χωρϊν τθσ 

Ευρϊπθσ (Ρθγι: Comité Européen des Assurances, ςτοιχεία 2013). 

Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ CEA ο ςωρευτικόσ δείκτθσ αφξθςθσ παραγωγισ αςφαλίςτρων (Compound Annual Growth 

Rate) τθσ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2004-2013 διαμορφϊνεται ςε 0,5% ποςοςτό που κρίνεται ιδιαίτερα χαμθλό, ειδικά 

αν ςυνυπολογίςουμε τθν αφξθςθ που παρουςίαςαν χϊρεσ τισ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ όπου κατεγράφθςαν 

ςθμαντικά υψθλότεροι ρυκμοί, όπωσ ςτθν Τςεχία (4,7%), Ρολωνία (8,2%) Σλοβακία (6,8%) και Τουρκία (9,5%). 

Τα παραπάνω ςτοιχεία καταδεικνφουν τισ ςθμαντικζσ προοπτικζσ και δυνατότθτεσ τθσ ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ςτθν 

Ελλάδα, οι οποίεσ ενδζχεται να βελτιωκοφν λόγω των αδυναμιϊν του ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και του 

ςυμπλθρωματικοφ ρόλου που καλείται αυτι να διαδραματίςει. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι αλλαγζσ των τελευταίων χρόνων ςτισ αςφαλιςτικζσ ρυκμίςεισ, όπωσ οι περικοπζσ ςε 

ςυντάξεισ και ςε λοιπζσ ιατροφαρμακευτικζσ παροχζσ, αναδεικνφουν εμφατικά το ρόλο τθσ ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ςτθν 

κάλυψθ των αναγκϊν των νοικοκυριϊν για καλφψεισ αποταμίευςθσ και υγείασ. 

2. Σχολιαςμόσ Αποτελεςμάτων 

Τα κζρδθ προ φόρων του Ομίλου για το 2014 ανιλκαν ςε €105,4 εκατ., ζναντι €111,9 εκατ. το 2013, εξζλιξθ που 

επιβεβαιϊνει τθν διατιρθςθ τθσ κερδοφορίασ του Ομίλου ςε υψθλά επίπεδα. Ομοίωσ τα αποτελζςματα τθσ Εταιρίασ 

διαμορφϊκθκαν ςε κζρδθ προ φόρων φψουσ €105,0 εκατ. για το 2014, ζναντι €111,5 εκατ. του 2013.  

Το κετικό αποτζλεςμα του 2014 επιτεφχκθκε κυρίωσ λόγω τθσ μεταςτροφισ τθσ πτωτικισ πορείασ τθσ παραγωγισ του 

κλάδου Ηωισ, τθσ ςυγκράτθςθσ των δεικτϊν ηθμιϊν ςε ςχετικά χαμθλά επίπεδα, τθσ ςυνεχιηόμενθσ αποτελεςματικισ 

διαχείριςθσ του χαρτοφυλακίου Επενδφςεων, τθσ ανάπτυξθσ νζων κερδοφόρων προϊόντων, τθσ ενίςχυςθσ των 

εναλλακτικϊν δικτφων πωλιςεων, και τθσ αποτελεςματικισ μείωςθσ των λειτουργικϊν εξόδων, μζςω ςυνεργειϊν με 

τθν Μθτρικι Εταιρία ΕΤΕ. 

Οι βαςικοί δείκτεσ ηθμιϊν κατά το 2014 αυξικθκαν λίγο ςε ςχζςθ με το 2013, διαμορφοφμενοι ςε 58,1% για τον κλάδο 

Αυτοκινιτου, 7,2% για τον κλάδο Ρυρόσ, 23,5% για τουσ Λοιποφσ κλάδουσ και 69,1% για τον κλάδο Υγείασ. 

Επιπρόςκετα θ Εταιρία περιόριςε κατά €20,9 εκατ. (μείωςθ 20,7%) ςε ςχζςθ με το 2013 το φψοσ των ανείςπρακτων 

απαιτιςεων, μζςω εφαρμογισ αυςτθρότερων διαδικαςιϊν, αλλαγισ τθσ πιςτολθπτικισ πολιτικισ, κακϊσ και με τθν 

εφαρμογι νζων τρόπων είςπραξθσ αςφαλίςτρων για τα αςφαλιςτιρια όλων των κλάδων. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Εταιρία πζτυχε τθ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων τθσ από €113,4 εκατ. ςε €108,5 εκατ., 

μείωςθ 4,5% (ιτοι €4,9 εκατ.) ςε ςχζςθ με το 2013, παρά τθν επιβάρυνςι τουσ λόγω του προγράμματοσ εκελουςίασ 

εξόδου του προςωπικοφ κατά €3,1 εκατ. 
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2.1 Κλάδοσ Ηωισ 

Τα αποτελζςματα προ φόρων τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ εμφανίηονται αυξθμζνα και ανζρχονται ςε κζρδθ φψουσ €39,9 

εκατ. το 2014 ζναντι €32,1 εκατ. το 2013. 

Ο ρυκμόσ αφξθςθσ των εςόδων του κλάδου Ηωισ το 2014 διαμορφϊκθκε ςτο 3,1% ζναντι μείωςθσ 7,9% του 2013. 

Αναλυτικότερα, τα ακακάριςτα εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα του Κλάδου Ατομικϊν Ηωισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ςυμβολαίων unit linked, αυξικθκαν κατά 4,4% ςε ςχζςθ με το 2013, ανερχόμενα ςε €233,1 εκατ. το 2014, ενϊ 

μειωμζνθ είναι θ παραγωγι του Κλάδου Ομαδικϊν Ηωισ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των επενδυτικϊν ςυμβολαίων 

DAF & Εκνικι Εφάπαξ) κατά 1,1% ςε €65,3 εκατ. Θ ςυνολικι παραγωγι Bancassurance Κλάδου Ηωισ για το 2014 

ανιλκε ςε €44,5 εκατ. ζναντι €43,7 εκατ. για το 2013, παρουςιάηοντασ αφξθςθ 1,8%. 

2.2 Γενικζσ Αςφαλίςεισ 

Κατά το 2014 ςυνεχίςτθκε θ κερδοφορία ςτουσ κλάδουσ των Γενικϊν Αςφαλίςεων, με τα κζρδθ προ φόρων τθσ 

Μθτρικισ Εταιρίασ να ανζρχονται ςε €65,1 εκατ. το 2014 ζναντι €79,4 εκατ. το 2013.  

Συγκεκριμζνα, ςτον Κλάδο Αυτοκινιτων τα κζρδθ προ φόρων ανιλκαν ςε €32,2 εκατ. ζναντι €44,8 εκατ. το 2013. Ο 

δείκτθσ ηθμιϊν τθσ ίδιασ κράτθςθσ (loss ratio) αυξικθκε ςτο 58,1% ζναντι 50,6% το 2013, κακϊσ θ ελλθνικι οικονομία 

εξζρχεται τθσ φφεςθσ με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ κυκλοφορίασ αςφαλιςμζνων οχθμάτων. 

Μείωςθ των κερδϊν προ φόρων παρατθρείται ςτουσ Κλάδουσ Ρυρόσ και Απϊλειασ Κερδϊν, τα οποία ανιλκαν ςε 

€33,0 εκατ. ζναντι €37,8 εκατ. το 2013. 

Στουσ Λοιποφσ Γενικοφσ Κλάδουσ, τo αποτζλεςμα προ φόρων ανιλκε ςε ηθμιά €0,1 εκατ. ζναντι ηθμιάσ €3,2 εκατ. το 

2013. Να ςθμειωκεί ότι οι κλάδοι Ριςτϊςεων & Εγγυιςεων είναι ςε διαδικαςία διακοπισ δραςτθριότθτασ. 

2.3 Κεφάλαια υπό διαχείριςθ 

Τα Κεφάλαια υπό διαχείριςθ, ιτοι ομόλογα, μετοχζσ, αμοιβαία κεφάλαια, διακζςιμα και ακίνθτα 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των Unit Linked, για το 2014 ανζρχονται ςε €2.682,0 εκατ. ζναντι €2.407,2 εκατ. του 2013. 

Στθ διάρκεια τθσ χριςθσ του 2014 θ Μθτρικι Εταιρία μείωςε τθ ρευςτότθτά τθσ, θ οποία ανιλκε ςε €336,9 εκατ. 

ζναντι €483,1 εκατ. του 2013, αυξάνοντασ παράλλθλα τθ κζςθ τθσ ςε Ομόλογα. 

Το 0,9% του χαρτοφυλακίου - εξαιρουμζνων των Unit Linked - είναι επενδυμζνο ςε μετοχζσ κυρίωσ του Γενικοφ Δείκτθ 

του Χ.Α., ενϊ το 8,8% ςε αμοιβαία κεφάλαια. Το ομολογιακό χαρτοφυλάκιο ανζρχεται ςτο 64,2% των κεφαλαίων υπό 

διαχείριςθ, ιτοι €1.368,3 εκατ. και αποτελείται κυρίωσ από Κρατικά Ομόλογα εκ των οποίων €108,9 εκατ. είναι 

Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου και €158,8 εκατ. είναι 6μθνα και 3μθνα Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Θ μζςθ 

διάρκεια ζωσ τθ λιξθ χαρτοφυλακίου ομολόγων ανζρχεται ςε 7,7 ζτθ.  

Το χαρτοφυλάκιο των Unit Linked ανζρχεται ςε €551,2 εκατ., αποτελοφμενο από αμοιβαία κεφάλαια ςε ποςοςτό 

30,6%, από διακζςιμα ςε ποςοςτό 16,9 % και 45,8% ςε προκεςμιακζσ κατακζςεισ ειδικοφ τφπου ςε ευρϊ με 100% 

εγγυθμζνο κεφάλαιο και εγγυθμζνθ απόδοςθ ςτθ λιξθ (προϊόντα Εφάπαξ). 

Θ Μθτρικι Εταιρία κατά τθ χριςθ 2014 προζβθ ςε απομείωςθ αξιογράφων φψουσ €1,7 εκατ. ςε ςχζςθ με €8,6 εκατ. το 

2013, των οποίων θ μείωςθ ςτθν εφλογθ αξία ιταν ςθμαντικι ι παρατεταμζνθ. 

2.4 Κδια Κεφάλαια – Διακζςιμο περικϊριο φερεγγυότθτασ 

Θ Εταιρία, ςυνζχιςε να ενιςχφει περαιτζρω τα κεφάλαιά τθσ με τθ ςθμαντικι κερδοφορία τθσ, τόςο κατά το 2013, όςο 

και κατά το 2014. 

Συγκεκριμζνα, τα ίδια κεφάλαια τθσ Εταιρίασ κατά το 2014 ςθμείωςαν ςθμαντικι αφξθςθ κατά €64,4 εκατ., θ οποία 

οφείλεται κατά €75,9 εκατ. ςτα κζρδθ μετά φόρων τθσ χριςθσ, μειωμζνα κατά €11,5 εκατ. λόγω κακαρϊν 

αποτιμιςεων του χαρτοφυλακίου διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδφςεων τθσ Εταιρίασ. 
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Θ κετικι πορεία των κερδϊν τθσ Εταιρίασ είχαν ωσ αποτζλεςμα να παρουςιάςει πλεόναςμα περικωρίου 

φερεγγυότθτασ φψουσ €595,0 εκατ., αυξθμζνο κατά 24,4% ςε ςχζςθ με το 2013 όπου είχε διαμορφωκεί ςε €478,3 

εκατ. 

Θ ςθμαντικι αυτι ενίςχυςθ των ιδίων κεφαλαίων τθσ Εταιρίασ ςυμβαδίηει με τθν θγετικι τθσ κζςθ ςτθν αγορά 

αςφαλίςεων ηωισ και ηθμιϊν και καταδεικνφει τθ δυνατότθτά τθσ να αντεπεξζλκει ςτισ δυςμενείσ ςυνκικεσ που 

δθμιοφργθςε θ φφεςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία, αλλά και τθν τοποκετεί ςτο κατάλλθλο ςθμείο ϊςτε να 

εξακολουκιςει να διαδραματίηει πρωταγωνιςτικό ρόλο κατά το πζραςμα τθσ οικονομίασ από τθν φφεςθ ςτθν 

ανάκαμψθ. 

Σε ότι αφορά ςτθν προετοιμαςία για τθν εφαρμογι του Solvency II, θ Εταιρία ζχει ςυμμετάςχει ςε όλεσ τισ Μελζτεσ 

Ροςοτικϊν Επιπτϊςεων (Quantitative Impact Studies – QIS) και ςτισ αςκιςεισ προςομοίωςθσ καταςτάςεων κρίςθσ 

(stress tests) τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Αρχισ Αςφαλίςεων και Επαγγελματικϊν Συντάξεων 

(“EIOPA”). Θ Εταιρία βρίςκεται ςε προχωρθμζνο ςτάδιο πλιρουσ εφαρμογισ των ςχετικϊν κανόνων και παράλλθλα 

ζχει ενδυναμϊςει και ενιςχφςει τισ τζςςερισ βαςικζσ λειτουργίεσ του αναλογιςμοφ, διαχείριςθσ κινδφνων, εςωτερικοφ 

ελζγχου και κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ. 

3. Συνδεδεμζνεσ Εταιρίεσ 

Τα ςυνολικά κζρδθ των κυγατρικϊν και ςυγγενϊν εταιριϊν προ φόρων ανιλκαν το 2014 ςε €5,7 εκατ. ζναντι €4,9 

εκατ. για το 2013. 

Τα κζρδθ προ φόρων τθσ κυγατρικισ εταιρίασ GARANTA S.A. ανιλκαν ςε €0,4 εκατ. ζναντι €0,03 εκατ. το 2013, παρόλο 

που οι δραςτθριότθτζσ τθσ παρουςίαςαν μείωςθ με τα εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα να ςθμειϊνουν πτϊςθ 28,8%. 

Στθν Κφπρο, το αποτζλεςμα τθσ εταιρίασ διαμορφϊκθκε ςε ηθμιά προ φόρων φψουσ (€0,1 εκατ.). 

Θ κυγατρικι εταιρία National Μεςιτικι Αςφαλίςεων που δραςτθριοποιείται ςτθν αςφαλιςτικι μεςιτεία, 

πραγματοποίθςε κζρδθ προ φόρων φψουσ €0,4 εκατ. το 2014 ζναντι €0,2 εκατ. το 2013. 

H κυγατρικι εταιρία AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. τελεί υπό εκκακάριςθ από τθν 26 Ιουνίου 2010, βάςει τθσ από 25 

Νοεμβρίου 2009 απόφαςθσ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων τθσ AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και τθσ AUDATEX GmbH, όπου 

αποφαςίςκθκε από κοινοφ ο τερματιςμόσ τθσ μεταξφ τουσ ςφμβαςθσ άδειασ αποκλειςτικισ χριςθσ λογιςμικοφ. Για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εκκακαρίςεωσ τθσ εταιρίασ απομζνει να ρευςτοποιθκεί θ ακίνθτθ περιουςία τθσ.  

Τα κζρδθ προ φόρων των δφο αςφαλιςτικϊν εταιριϊν (ηωισ και γενικϊν αςφαλίςεων) ςτθ Βουλγαρία, ςτισ οποίεσ θ 

Εταιρία ςυμμετζχει με 30%, παρουςίαςαν κζρδθ προ φόρων ανερχόμενα ςε €4,6 εκατ. το 2014 ζναντι €4,4 εκατ. το 

2013. 

Επιπλζον θ Εταιρία ςυμμετζχει με 20% ςε μεςιτικι εταιρία ςτθ Βουλγαρία θ οποία παρουςίαςε κζρδθ προ φόρων 

€0,59 εκατ. το 2014 ζναντι €0,61 εκατ. το 2013. 

Τθν 13.06.2014, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ αποφάςιςε θ Εταιρία να προβεί ςτθν από κοινοφ 

με τισ United Bank of Bulgaria AD και AIG Central Europe & CIS Insurance Holding Corporation πϊλθςθ τθσ UBB AIG 

Insurance Company AD. Θ πϊλθςθ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του τελευταίου τριμινου 2015. Δεδομζνου ότι θ 

Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ ζχει δεςμευκεί για τθν πϊλθςθ τθσ UBB AIG Insurance Company AD και θ πϊλθςθ αυτι 

αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ των επόμενων δϊδεκα μθνϊν, θ εν λόγω ςυμμετοχι κατά τθν 31.12.2014 ζχει 

καταχωρθκεί ςτα περιουςιακά ςτοιχεία προοριηόμενα προσ πϊλθςθ. 

4. Δίκτυο 

4.1 Δίκτυο Μθτρικισ Εταιρίασ 

Το δίκτυο Ρωλιςεων τθσ Εταιρίασ εκτείνεται ςε όλθ τθν Ελλάδα και αποτελείται από 158 Γραφεία Ρωλιςεων με 2.204 

Αςφαλιςτικοφσ Συμβοφλουσ και 1.461 Συνεργαηόμενα Αςφαλιςτικά Ρρακτορεία. Το παραγωγικό δίκτυο υποςτθρίηεται 

από δίκτυο 13 καταςτιματα, τα οποία βρίςκονται ςτθν Ακινα, Αγρίνιο, Θράκλειο, Θεςςαλονίκθ, Καβάλα, Κζρκυρα, 

Κοηάνθ, Κόρινκοσ, Λαμία, Λάριςα, Ράτρα, όδοσ και Χανιά. Τα προϊόντα τθσ Εταιρίασ διατίκενται και μζςω του 
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εκτεταμζνου δικτφου Καταςτθμάτων τθσ Εκνικισ Τράπεηασ όπωσ επίςθσ και μζςω τθσ απευκείασ πϊλθςθσ (direct 

selling), θ οποία εγκαινιάςτθκε το 2012. 

4.2 Δίκτυο Θυγατρικϊν 

Εκνικι Αςφαλιςτικι (Κφπρου) Λτδ. 

Θ Εταιρία ςτο ςφνολο τθσ δραςτθριοποιείται ςε όλουσ τουσ κλάδουσ αςφάλιςθσ. Το δίκτυό τθσ αποτελείται από 4 

υποκατάςτθμα και 4 Αςφαλιςτικά Γραφεία, τα οποία βρίςκονται ςε όλεσ τισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Κφπρου (Λευκωςία, 

Λεμεςό, Λάρνακα) και ενδυναμϊκθκε το 2014 από τθν αφξθςθ των αςφαλιςτικϊν ςυμβοφλων από 65 ςε 90 και τα 

ςυνεργαηόμενα αςφαλιςτικά πρακτορεία παραμζνουν 50. 

S.C. Garanta Assigurari S.A. (ουμανία) 

H GARANTA S.A. δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των αςφαλιςτικϊν και ανταςφαλιςτικϊν εργαςιϊν και λειτουργεί 

όλουσ τουσ κλάδουσ αςφάλιςθσ. Διακζτει 10 υποκαταςτιματα ςτισ πόλεισ Brasov, Cluj Napoca, Timisoara, Oradea, 

Deva, Craiova, Iasi, Ploiesti και Βουκουρζςτι. Το δίκτυό τθσ περιλαμβάνει 33 πράκτορεσ, 88 αςφαλιςτικοφσ 

ςυμβοφλουσ, ενϊ αςφαλιςτικά τθσ προϊόντα πωλοφνται μζςω του τραπεηικοφ δικτφου τθσ Piraeus Bank/Romania και 

τθσ Banca Romana de Credite si Investitii (BRCI). 

5. Διαχείριςθ Αςφαλιςτικϊν και Χρθματοοικονομικϊν Κινδφνων 

5.1  Ρλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνων 

O Πμιλοσ τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ κεωρεί τθν φπαρξθ αποτελεςματικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων βαςικό 
παράγοντα περιοριςμοφ τθσ ζκκεςθσ του ςε κινδφνουσ και προςταςίασ των μετόχων και των αςφαλιςμζνων. 

Ο Πμιλοσ για τον ςκοπό αυτό, υιοκετεί πρακτικζσ και μεκοδολογίεσ διαχείριςθσ κινδφνων λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ 
ςχετικζσ οδθγίεσ και απαιτιςεισ τθσ Εποπτικισ Αρχισ - Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ - και των Εποπτικϊν Αρχϊν που 
εποπτεφουν τισ εταιρίεσ του Ομίλου, κακϊσ και τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

Για τον ςκοπό αυτό ζχουν ςυςτακεί Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων, Επιτροπι Διαχείριςθσ Ενεργθτικοφ Ρακθτικοφ 
(«ALCO») και ζχει δθμιουργθκεί Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κινδφνων.  

Το ςφςτθμα διαχείριςθσ κινδφνων περιλαμβάνει διαδικαςίεσ εντοπιςμοφ, μζτρθςθσ, παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και 
αναφοράσ των κινδφνων. 

Το πλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνων ςυμπλθρϊνουν θ Αναλογιςτικι Λειτουργία, θ Λειτουργία Κανονιςτικισ 
Συμμόρφωςθσ και θ Λειτουργία Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

5.2  Αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ 

Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που εκδίδει ο Πμιλοσ περιλαμβάνουν αςφαλιςτικό κίνδυνο. O κίνδυνοσ αφορά ςτθν 
πικανότθτα επζλευςθσ του αςφαλιςμζνου γεγονότοσ και τθσ επακόλουκθσ ηθμιάσ. O κίνδυνοσ βαςίηεται ςε τυχαία 
γεγονότα και για το λόγο αυτό είναι απρόβλεπτοσ. 

Θ ζκκεςθ ςτον αςφαλιςτικό κίνδυνο μετριάηεται μζςω τθσ διαςποράσ του ςε ζνα πολυπλθκζσ χαρτοφυλάκιο 
αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. Θ διαςπορά αυτι βελτιϊνεται περαιτζρω μζςω τθσ εφαρμογισ κατάλλθλθσ πολιτικισ 
ανάλθψθσ των κινδφνων, κατάλλθλθσ ανταςφαλιςτικισ πολιτικισ και εςωτερικϊν κανόνων λειτουργίασ ςε ζνα 
ολοκλθρωμζνο πλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνου. Επιπλζον, θ τιμολογιακι πολιτικι βαςίηεται ςε παραδοχζσ και 
ςτατιςτικζσ μελζτεσ, κακϊσ και ςτα εμπειρικά δεδομζνα του Ομίλου, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επικρατοφςεσ τάςεισ και 
τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ αγοράσ. 

Οι ανταςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ διακρίνονται ςε προαιρετικζσ, ςυμβατικζσ (αναλογικζσ και μθ) και καταςτροφικοφ 
τφπου (catastrophe reinsurance). 

5.3  Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Θ μζγιςτθ ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το φψοσ του κάκε ςτοιχείου του ενεργθτικοφ. Κφριοι 

αντιςυμβαλλόμενοι ςτουσ οποίουσ ο Πμιλοσ είναι εκτεκειμζνοσ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, είναι οι ανταςφαλιςτζσ, οι 

οποίοι μπορεί να μθν είναι ςε κζςθ να καλφψουν τθν αναλογία τουσ επί των αςφαλιςτικϊν αποηθμιϊςεων που ζχουν 

ιδθ καταβλθκεί ςτουσ δικαιοφχουσ, οι αςφαλιηόμενοι, οι οποίοι μπορεί να μθν δφνανται να καταβάλλουν τα ποςά 

αςφαλίςτρων που είναι απαιτθτά και οι ςυνεργάτεσ του Ομίλου. 
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Θ πολιτικι του Ομίλου είναι να ςυνάπτει ςυναλλαγζσ µε τρίτουσ που ικανοποιοφν υψθλά κριτιρια και ζχουν υψθλό 

επίπεδο πιςτωτικισ αξιοπιςτίασ. 

5.4  Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Ο Πμιλοσ διαχειρίηεται τον κίνδυνο ρευςτότθτασ µε τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ των χρθµατοροϊν του. Ρροχπολογίηει 

και παρακολουκεί τισ χρθµατοροζσ του και ενεργεί κατάλλθλα ϊςτε να υπάρχουν επαρκι ρευςτά διακζςιµα. 

5.5  Κίνδυνοσ αγοράσ 

Ο κίνδυνοσ αγοράσ αφορά τθν πικανότθτα απωλειϊν λόγω μεταβολισ ςτο επίπεδο ι ςτθ μεταβλθτότθτα των τιμϊν 

αγοράσ, όπωσ είναι οι τιμζσ των μετοχϊν, επιτοκίων και ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν. Ο Πμιλοσ και θ Μθτρικι Εταιρία 

εφαρμόηει ςφγχρονεσ μεκόδουσ για τθ μζτρθςθ του κινδφνου αγοράσ, όπωσ θ αποτίμθςθ Αξίασ ςε Κίνδυνο, ανάλυςθ 

ευαιςκθςίασ, ανάλυςθ βαςικοφ επιτοκιακοφ κινδφνου. 

5.6  Κίνδυνοσ ςυγκζντρωςθσ  

Ο Πμιλοσ μεριμνά για τθν διαχείριςθ του κινδφνου ςυγκζντρωςθσ, τόςο με τθν διαφοροποίθςθ του χαρτοφυλακίου 

αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων όςο και με τθν ςφναψθ ανταςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων. 

5.7  Λειτουργικόσ κίνδυνοσ  

Ο λειτουργικόσ κίνδυνοσ αφορά ςτισ περιπτϊςεισ που οι εςωτερικζσ διαδικαςίεσ κακϊσ και τα ςυςτιματα τθσ Εταιρίασ 

δεν λειτουργοφν με ςυνζπεια τθ δθμιουργία τόςο ποςοτικϊν όςο και ποιοτικϊν ηθμιϊν. Θ Εταιρία, προκειμζνου να 

περιορίςει τον λειτουργικό κίνδυνο ζχει δθμιουργιςει επαρκείσ εςωτερικοφσ μθχανιςμοφσ ελζγχου και αναφοράσ που 

ζχουν ςτόχο τον εντοπιςμό, τθν αξιολόγθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν καταγραφι του λειτουργικοφ κινδφνου. Οι 

μθχανιςμοί αυτοί περιλαμβάνουν τθν αναλυτικι καταγραφι των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και ελζγχων, τον 

διαχωριςμό των αρμοδιοτιτων, τθν ςυνεχι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, τισ διαδικαςίεσ εγκρίςεων και ςυμφωνιϊν 

κακϊσ και τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου. Στισ περιπτϊςεισ όπου οι ςυνζπειεσ του λειτουργικοφ 

κινδφνου είναι ςθμαντικζσ, θ Εταιρία ζχει αναπτφξει ςχζδιο ελαχιςτοποίθςθσ του λειτουργικοφ κινδφνου ςτα 

επιτρεπτά για τθν Εταιρία όρια, τα οποία ςυνάδουν με τθ διάκεςι τθσ ςχετικά με το βακμό κινδφνου που επικυμεί να 

αναλάβει. Σθμειϊνεται ότι θ βελτίωςθ του ελεγκτικοφ πλαιςίου μζςα ςτο οποίο λειτουργεί θ Εταιρία είναι ςυνεχισ και 

εξελιςςόμενθ διαδικαςία. 

6. Οψιγενι Γεγονότα 

Δεν υπιρξαν οψιγενι γεγονότα που να αναγνωρίςτθκαν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2014.  

7. Βαςικά Χρθματοοικονομικά μεγζκθ 2014– 2013 

 Πμιλοσ Μθτρικι 

 2014 2013 2014 2013 

 (Ποςά ςε εκατ.  €) 

Δεδουλευμζνα (μικτά) Αςφάλιςτρα & ςυναφι 

ζςοδα (ςυμπ. Επενδυτικϊν ςυμβολαίων)* 

781,1 680,3 751,8 651,5 

Δεδουλευμζνα (μικτά) Αςφάλιςτρα & ςυναφι 

ζςοδα  565,5 594,7 536,2 565,9 

Κζρδθ προ φόρων 105,5 111,9 105,0 111,5 

Κζρδθ μετά από φόρουσ 76,1 116,9 75,9 116,7 

Δείκτθσ ιδίασ κράτθςθσ (επί δεδουλευμζνων) 86,2% 88,7% 86,8% 89,4% 

Δείκτθσ εξόδων επί εγγεγραμμζνων αςφαλίςτρων 20,9% 21,5% 20,3% 20,8% 

Σφνολο ενεργθτικοφ 3.267,4 3.456,0 3.188,9 3.383,0 

Κδια κεφάλαια 591,0 525,8 567,4 503,0 

Αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 2.029,8 2.098,7 1.987,0 2.059,9 
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Τα ποςά του παραπάνω πίνακα είναι ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικϊν Αναφορϊν, εκτόσ των 

Δεδουλευμζνων Αςφαλίςτρων & ςυναφϊν εςόδων (ςυμπ. Επενδυτικϊν ςυμβολαίων), τα οποία περιλαμβάνουν και τθ 

δεδουλευμζνθ παραγωγι των επενδυτικϊν ςυμβολαίων DAF και Εφάπαξ Εκνικισ. 

8. Ρεριβαλλοντικά Θζματα 

Λόγω τθσ φφςθσ των εργαςιϊν ο Πμιλοσ δεν αντιμετωπίηει περιβαλλοντικά κζματα. Στο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ 

Κοινωνικισ Ευκφνθσ, θ Εκνικι Αςφαλιςτικι ζχει αναλάβει πλικοσ δράςεων.  

9. Συνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 

Λόγω των ςυνεχιηόμενων διαπραγματεφςεων τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τθν Ευρωπαϊκι 

Κεντρικι Τράπεηα («ΕΚΤ») και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο, (οι «Θεςμοί»), με ςκοπό να επιτευχκεί οριςτικι 

ςυμφωνία, θ EKT ιρε τθν απαλλαγι μθ καταλλθλότθτασ των ομολόγων ελλθνικοφ δθμοςίου («ΟΕΔ») ωσ εγγφθςθ για 

τθ χρθματοδότθςθ από τθν EKT μζχρι να υπάρξουν ιςχυρζσ ενδείξεισ ότι θ Ελλάδα ζχει φκάςει ςε ςυμφωνία με τουσ 

Θεςμοφσ. Συνεπϊσ, θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. (“ΕΤΕ”), τθσ οποίασ θ Εταιρία είναι 100% κυγατρικι, ςτθρίηεται 

περιςςότερο ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ μζςω του Ζκτακτου Μθχανιςμοφ Ραροχισ ευςτότθτασ (“ELA”) για παροχι 

ρευςτότθτασ, ο οποίοσ τελεί υπό τον αυςτθρό ζλεγχο τθσ ΕΚΤ. 

Θ Εταιρία, ζχει ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα με τθν ΕΤΕ, κυρίωσ κατακζςεισ προκεςμίασ και όψεωσ. Οι 

κατακζςεισ τθσ ΕΤΕ χρθςιμοποιοφνται από τθν Εταιρία για να καλφψουν τισ ανάγκεσ χρθματικϊν εκροϊν κατά τθ 

ςυνικθ επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα.  

Τυχόν περιοριςμοί επί των τραπεηικϊν κατακζςεων, ενδζχεται να επθρεάςουν τθ δυνατότθτά τθσ Εταιρίασ να 

προβαίνει ςτισ ςυναλλαγζσ που αφοροφν τθ ςυνικθ επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα, κακϊσ και τα εποπτικά τθσ 

κεφάλαια. 

Θ Εταιρία παρακολουκεί ςυςτθματικά τθν κεφαλαιακι τθσ επάρκεια ςφμφωνα με το νζο εποπτικό πλαίςιο 

‘’Φερεγγυότθτα ΙΙ’’ και ζχει ςυμμετάςχει ςτισ πανευρωπαϊκζσ αςκιςεισ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων (stress 

tests) τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Αρχισ Αςφαλίςεων και Επαγγελματικϊν Συντάξεων (“EIOPA”). Θ 

Εταιρία ςχεδιάηει τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ ενδζχεται να χρειαςτεί να υλοποιθκοφν μζςα ςτθ χριςθ 2015, 

ϊςτε να διακζτει επαρκι εποπτικά κεφάλαια με τθν εφαρμογι τθσ Φερεγγυότθτασ ΙΙ από τθν 1.1.2016. 

Τυχόν περιοριςμοί επί των τραπεηικϊν κατακζςεων αλλά και επί τθσ δυνατότθτασ τθσ ΕΤΕ, θ οποία, ωσ μοναδικόσ 

μζτοχοσ τθσ Εταιρίασ, κεφαλαιοδοτεί όποτε προκφπτει ανάγκθ τθν Εταιρία, ενδζχεται να επθρεάςουν τισ 

ςχεδιαηόμενεσ ενζργειεσ για ςυμμόρφωςθ με το πλαίςιο τθσ Φερεγγυότθτασ ΙΙ. 

Συμπζραςμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 

Θ Διοίκθςθ τθσ ΕΤΕ ζχει αποφανκεί ότι δεν τίκεται κζμα ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τθσ ΕΤΕ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ (α) τουσ εφρωςτουσ δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, (β) τθν 

πρόςβαςι τθσ ςτο Ευρωςφςτθμα και (γ) τθ δυνατότθτα περαιτζρω άντλθςθσ κεφαλαίων αν τελικά προκφψει τζτοια 

ανάγκθ από το Ελλθνικό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ. 

Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ παρακολουκεί τθν κεφαλαιακι τθσ επάρκεια ςφμφωνα με τθ Φερεγγυότθτα ΙΙ και εκτιμά ότι 

κα διακζτει επαρκι εποπτικά κεφάλαια με τθν πρϊτθ εφαρμογι του νζου πλαιςίου τθν 1.1.2016. 

Εντοφτοισ, κακϊσ θ δυνατότθτα τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ να ςυνεχίηει να χρθματοδοτεί τθ λειτουργία των ελλθνικϊν 

Τραπεηϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ΕΤΕ, παραμζνει περιοριςμζνθ και υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ ΕΚΤ, υπάρχει 

ουςιϊδθσ αβεβαιότθτα ςχετικά με το κατά πόςον θ ΕΤΕ κα ζχει επάρκεια ρευςτότθτασ μζςω πρόςβαςθσ ςτον ΕLA, ι 

άλλουσ μθχανιςμοφσ χρθματοδότθςθσ, ϊςτε θ ΕΤΕ με τθ ςειρά τθσ, ωσ μοναδικόσ μζτοχοσ τθσ Εταιρίασ, να είναι ςε 

κζςθ να διοχετεφει επαρκι ρευςτότθτα όποτε χρειάηεται και ςτθν Εταιρία. 
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10. Ρροοπτικζσ για το 2015 

Θ Εκνικι το 2014 ενίςχυςε τθν πελατοκεντρικι τθσ φιλοςοφία, ανζπτυξε περαιτζρω τα δίκτυά τθσ, επζνδυςε ςτο 

ανκρϊπινο δυναμικό τθσ και βελτιϊκθκε λειτουργικά παραμζνοντασ πρϊτθ ςε μερίδια αγοράσ, με ςτακερι 

κερδοφορία και υψθλό δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ολοκλθρϊνοντασ το ζργο Εξυπθρζτθςθσ Ρελάτθ-Συνεργάτθ και ςυςτινοντασ αντίςτοιχθ Μονάδα, θ 

Εταιρία βελτίωςε τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτον πελάτθ και το δίκτυο. Ανταποκρινόμενθ ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ 

δθμιοφργθςε πιο ανταγωνιςτικά, ευζλικτα και ςφγχρονα προϊόντα, επαναξιολόγθςε τθ διάκεςθ κάποιων προϊόντων 

και επικοινϊνθςε το ιςχυρό brand name τθσ με νζα διαφθμιςτικι καμπάνια εςτιάηοντασ ςτο κφροσ και τισ αρχζσ τθσ. 

Ιςχυροποίθςε το δίκτυό τθσ δθμιουργϊντασ νζο Κανονιςμό Ρωλιςεων και υπογράφοντασ νζεσ ςυμβάςεισ 

ενδυναμϊνοντασ ςθμαντικά τθν οργάνωςθ των πωλιςεων. Επιπλζον, αξιοποιικθκαν καλφτερα οι δυνατότθτεσ του 

Bancassurance και ενδυναμϊκθκε το on-line κανάλι Εκνικι Protect για απευκείασ διάκεςθ προϊόντων. 

Θ Εκνικι Αςφαλιςτικι βελτιϊνοντασ τισ οργανωτικζσ τθσ δομζσ, υλοποιϊντασ ςτοχευμζνεσ εκπαιδεφςεισ και 

αναβακμίηοντασ τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ενίςχυςε το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ.  

Μζςω αφξθςθσ τθσ παραγωγισ, διατιρθςθσ του εξορκολογιςμοφ των λειτουργικϊν εξόδων και ενίςχυςθσ των 

λειτουργιϊν διαχείριςθσ κινδφνων, θ Εταιρία κατάφερε να διατθριςει τθν κερδοφορία τθσ ςε υψθλά επίπεδα και το 

2014. 

Για το 2015 κα δοκεί ζμφαςθ ςτθν υλοποίθςθ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ, όπωσ: 

 Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (το μεγαλφτερο ζργο που ζχει πραγματοποιθκεί ςτθν αςφαλιςτικι 
αγορά). 

 Συςτιματα διαχείριςθσ κόςτουσ και βελτίωςθσ λειτουργίασ (Anti-fraud για το αυτοκίνθτο, ιατρικά πρωτόκολλα για 
τθν υγεία κα). 

 Συςτιματα ανάπτυξθσ πωλιςεων (e-underwriting, social media, mobile applications κα). 

 Συςτιματα διαχείριςθσ αποκεμάτων και κανονιςτικϊν υποχρεϊςεων (εφαρμογι Solvency II, νζα εφαρμογι για 
τον αναλογιςμό). 

Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ εταιρία να παραμείνει 1
θ
 ςτθν αγορά, να προχωριςει με καινοτόμεσ λφςεισ προσ τουσ πελάτεσ 

τθσ, με υψθλοφ επιπζδου εξυπθρζτθςθ, βελτιϊνοντασ ακόμα περιςςότερο τον τρόπο λειτουργίασ τθσ, αξιοποιϊντασ 

τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ, εξαςφαλίηοντασ ςτακερι κερδοφορία για το μζτοχο κωρακιςμζνθ κεφαλαιακά. 

 

Ακινα, 20 Μαρτίου 2015 
 

Ο Ρρόεδροσ  
 
 
 

Δθμιτριοσ Γ. Δθμόπουλοσ
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ΕΚΘΕΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΟΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ ΛΟΓΙΣΤΘ 
 
 

 

 
 

Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι 
 
 

Ρροσ τουσ Μετόχουσ τθσ Ανϊνυμθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Γενικϊν Αςφαλίςεων «Θ ΕΘΝΙΚΘ»  
 
 

Ζκκεςθ επί των Εταιρικϊν και Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων  
 
Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Ανϊνυμθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ 
Γενικϊν Αςφαλίςεων «Θ ΕΘΝΙΚΘ» (θ «Εταιρία») και των κυγατρικϊν τθσ (ςυνολικά «ο Πμιλοσ»), οι οποίεσ 
αποτελοφνται από τθν εταιρικι και ενοποιθμζνθ κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2014, τισ εταιρικζσ 
και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ 
που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ 
επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ.  

 
Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ  

Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων 
οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν 
υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ 
απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων 
απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.  

 
Ευκφνθ του Ελεγκτι  

Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων 
με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με 
ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι 
απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.  

Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και 
τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται 
ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των εταιρικϊν και 
ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των 
εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ 
παρουςίαςθ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρίασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό 
ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων τθσ εταιρίασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ 
καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που 
ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων 
οικονομικϊν καταςτάςεων.  

Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ 
ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.  

 
Γνϊμθ  

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από 
κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014 και τθ 
χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα 
με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  
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Θζμα Ζμφαςθσ  

Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ςτθ γνϊμθ μασ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθ ςθμείωςθ 2.2 των εταιρικϊν και 
ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, όπου γίνεται αναφορά ςτισ ουςιϊδεισ αβεβαιότθτεσ που απορρζουν από 
τισ υφιςτάμενεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ ςτθν Ελλάδα και τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ, οι οποίεσ δφναται να επθρεάςουν τον 
χρθματοπιςτωτικό τομζα. Οι ουςιϊδεισ αβεβαιότθτεσ αυτζσ δφναται να δθμιουργιςουν ςθμαντικι αμφιβολία για τθ 
δυνατότθτα τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου να ςυνεχίςουν απρόςκοπτα τθν επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα. 

 
Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Θεμάτων  

Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από 
τα άρκρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
 

Ακινα, 31 Μαρτίου 2015 
 

Θ Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ 
 
 
 

Δζςποινα Ξενάκθ 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 14161 

Deloitte. 

Χατηθπαφλου, Σοφιανόσ & Καμπάνθσ Ανϊνυμθ Εταιρία 
Ορκωτϊν Ελεγκτϊν & Συμβοφλων Επιχειριςεων 

Φραγκοκλθςςιάσ 3α & Γρανικοφ, 151 25 Μαροφςι 
Α.Μ. ΣΟΕΛ : E 120 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ  

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Σθμ.

Δεδουλευμζνα (μικτά) αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 6 565.496 594.691 536.191 565.847 

Μείον: Εκχωρθκζντα αςφάλιςτρα 7 (78.130) (67.412) (70.856) (60.269)

Κακαρά δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 487.366 527.279 465.335 505.578 

Λοιπά ζςοδα επενδφςεων 8 94.904 111.250 95.322 110.875 

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) από πϊλθςθ/λιξθ επενδφςεων 9 61.612 27.692 61.596 27.683 

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) από αποτίμθςθ επενδφςεων 10 (1.787) 13.651 (1.870) 13.243 

Απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 11 (1.689) (8.605) (1.689) (8.605)

Ζςοδα επενδφςεων 153.040 143.988 153.359 143.196 

Λοιπά Ζςοδα 12 8.192 8.119 7.473 7.783 

648.598 679.386 626.167 656.557 

Αποηθμιϊςεισ αςφαλιςμζνων 13 (369.104) (420.146) (357.807) (405.961)

Δεδουλευμζνεσ προμικειεσ παραγωγισ 14 (64.250) (69.547) (63.178) (69.660)

Μεταβολι μακθματικϊν αποκεμάτων και τεχνικϊν αςφαλιςτικϊν 

προβλζψεων
15 6.581 44.120 8.340 43.960 

Ζξοδα διοίκθςθσ και διάκεςθσ 16 (105.054) (108.777) (96.121) (99.242)

Χρθματοοικονομικά ζξοδα 17 (12.358) (14.293) (12.258) (14.159)

Λοιπά ζξοδα (319) (292) (100) -

Αναλογία αποτελεςμάτων ςυγγενϊν εταιριϊν 24 1.330 1.440 - -

Κζρδθ προ φόρων 105.424 111.891 105.043 111.495 

Φόροι 18 (29.323) 4.978 (29.174) 5.277 

Κζρδθ μετά από φόρουσ 76.101 116.869 75.869 116.772 

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα, μετά από φόρουσ:

Αξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ, μετά από φόρουσ (1.234) 16.781 (1.883) 16.882 

Υποχρεϊςεισ από προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν (9.593) 8.237 (9.593) 8.238 

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ, μετά από φόρουσ (44) 562 - -

Λοιπζσ κινιςεισ (13) 71 (1) -

Κακαρά λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα, μετά από φόρουσ 19 (10.884) 25.651 (11.477) 25.120 

Συνολικά ειςοδιματα, μετά από φόρουσ 65.217 142.520 64.392 141.892 

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) μετά από φόρουσ, που αναλογοφν:

 - ςτθ Μθτρικι Εταιρία 76.119 116.953 75.869 116.772 

 - ςτισ Μθ Ελζγχουςεσ Συμμετοχζσ (18) (84) - -

Συνολικά ειςοδιματα, μετά από φόρουσ, που αναλογοφν:

 - ςτθ Μθτρικι Εταιρία 65.233 142.552 64.392 141.892 

 - ςτισ Μθ Ελζγχουςεσ Συμμετοχζσ (16) (32) - -

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑΟΜΙΛΟΣ

 
Οι επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 17 ζωσ 95 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 

 
Ακινα, 20 Μαρτίου 2015 

 

Ο Ρρόεδροσ  
Του Δ.Σ. 

Ο Διευκφνων 
Σφμβουλοσ 

Ο Γενικόσ  
Διευκυντισ 

Ο Διευκυντισ Οικ/κϊν 
Υπθρεςιϊν 

 

Ο Αναλογιςτισ 

     

     

Δ.Γ. Δθμόπουλοσ 
Α.Δ.Τ. Ι 044860 

Σ.Α.Μαυρόγαλοσ 
Α.Δ.Τ. Ν 340131 

Σ.Σ. Κωνςταντάσ 
Α.Δ.Τ. ΑΒ 576336 

Γ.Χ.Ρετοφςθσ 
Αρ. αδ. 990 Α’τάξθσ 

Γ.Χ.Μαμουλάκθσ 
Α.Δ.Τ. ΑΘ 125609 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΘΕΣΘΣ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Σθμ.

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ  
Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία 20 126.522 127.759 120.457 121.140
Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 21 101.975 106.090 101.550 106.090
Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 22 9.500 8.437 6.632 5.524

Ρρομικειεσ και άλλα ζξοδα παραγωγισ επόμενων χριςεων  

(ΜΕΡ) 23
45.718 43.867 44.104 42.517

Επενδφςεισ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ 24 3.146 4.206 15.284 16.349
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 25 133.785 178.136 133.736 178.091

Αξιόγραφα διακρατοφμενα ωσ τθ λιξθ 26 129.201 124.535 129.201 124.535
Αξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 27 1.212.493 994.997 1.205.391 989.818

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 28 572.828 393.804 554.063 377.423
Αξιόγραφα καταταςςόμενα ωσ δάνεια και απαιτιςεισ 29 236.552 207.666 236.552 207.666
Χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων και λοιπζσ απαιτιςεισ 31 518.685 253.162 485.562 229.086
Ρεριουςιακά ςτοιχεία προοριηόμενα προσ πϊλθςθ 24 1.097 - 727 -
Απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 32 83.542 125.922 72.549 117.254

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 13.759 14.477 13.642 14.413

Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα 33 78.623 872.921 69.461 853.130

Σφνολο Ενεργθτικοφ 3.267.426 3.455.979 3.188.911 3.383.036

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ
Κδια κεφάλαια

Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβλθμζνο 34 490.044 490.044 490.044 490.044
Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 34 547.416 547.416 547.416 547.416
Αποκεματικά 35 64.755 75.845 65.908 77.384
Αποτελζςματα εισ νζον (514.030) (590.353) (535.941) (611.809)

588.185 522.952 567.427 503.035
Μθ Ελζγχουςεσ Συμμετοχζσ 2.792 2.808 - -
Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων 590.977 525.760 567.427 503.035

Υποχρεϊςεισ
Μακθματικά αποκζματα και τεχνικζσ αςφαλιςτικζσ 

προβλζψεισ
36 2.029.835 2.098.683 1.986.954 2.059.919

Υποχρεϊςεισ από επενδυτικά ςυμβόλαια 37 452.857 255.075 452.857 255.075

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 38 107.348 116.673 96.662 106.097

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 39 50.034 420.092 50.034 420.092

Φόροσ ειςοδιματοσ 200 19.429 - 19.293

Υποχρεϊςεισ ανταςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων 40 24.104 18.108 23.823 18.169

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προσ το προςωπικό 41 11.334 1.516 11.154 1.356

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 25 737 643 - -

Σφνολο Yποχρεϊςεων 2.676.449 2.930.219 2.621.484 2.880.001

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεϊςεων 3.267.426 3.455.979 3.188.911 3.383.036

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

 
Οι επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 17 ζωσ 95 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
 

Ακινα, 20 Μαρτίου 2015 

Ο Ρρόεδροσ  
Του Δ.Σ. 

Ο Διευκφνων 
  Σφμβουλοσ 

Ο Γενικόσ  
Διευκυντισ 

Ο Διευκυντισ Οικ/κϊν 
Υπθρεςιϊν 

 

Ο Αναλογιςτισ 

     

     

Δ.Γ. Δθμόπουλοσ 
Α.Δ.Τ. Ι 044860 

Σ.Α.Μαυρόγαλοσ 
Α.Δ.Τ. Ν 340131 

Σ.Σ. Κωνςταντάσ 
Α.Δ.Τ. ΑΒ 576336 

Γ.Χ.Ρετοφςθσ 
Αρ. αδ. 990 Α’τάξθσ 

Γ.Χ.Μαμουλάκθσ 
Α.Δ.Τ. ΑΘ 125609 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποκεματικό 

από ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ 

το άρτιο

Αποκεματικό 

αξιογράφων 

ΔΡΡ

Λοιπά 

Αποκεματικά

Συναλ/κζσ

Διαφορζσ

Σωρευμζνα 

Κζρδθ / 

(Ηθμιζσ)

Σφνολο
Μθ Ελζγχουςεσ 

Συμμετοχζσ

Σφνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01/01/2013 490.044 547.416 21.987 32.355 (4.148) (706.576) 381.078 2.924 384.002

Αποτζλεςμα χριςθσ μετά φόρων
- - - - - 116.869 116.869 (84) 116.785

Μεταφορζσ - - - - - (646) (646) (32) (678)
Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα, 

μετά από φόρουσ
- - 16.781 8.308 562 - 25.651 - 25.651

Υπόλοιπα 31/12/2013 490.044 547.416 38.768 40.663 (3.586) (590.353) 522.952 2.808 525.760

Αποτζλεςμα χριςθσ μετά φόρων
- - - - - 76.119 76.119 (18) 76.101

Μεταφορζσ - - - (209) - 209 - - -
Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα, 

μετά από φόρουσ
- - (1.251) (9.593) (37) (5) (10.886) 2 (10.884)

Υπόλοιπα 31/12/2014 490.044 547.416 37.517 30.861 (3.623) (514.030) 588.185 2.792 590.977

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
 
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποκεματικό 

από ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ 

το άρτιο

Αποκεματικό 

αξιογράφων 

ΔΡΡ

Λοιπά 

Αποκεματικά

Σωρευμζνα 

Κζρδθ / 

(Ηθμιζσ)

Σφνολο Iδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01/01/2013 490.044 547.416 21.729 30.535 (728.582) 361.142

Αποτζλεςμα χριςθσ μετά φόρων - - - - 116.772 116.772

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα, μετά 

από φόρουσ
- - 16.881 8.239 1 25.121

Υπόλοιπα 31/12/2013 490.044 547.416 38.610 38.774 (611.809) 503.035

Αποτζλεςμα χριςθσ μετά φόρων - - - - 75.869 75.869

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα, μετά 

από φόρουσ
- - (1.883) (9.593) (1) (11.477)

Υπόλοιπα 31/12/2014 490.044 547.416 36.727 29.181 (535.941) 567.427

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

 
Οι επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 17 ζωσ 95 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΟΩΝ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Σθμ.

Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Κζρδθ προ φόρων 105.424 111.891 105.043 111.495

Πλζον/(μείον) προςαρμογζσ για μθ ταμειακά ςτοιχεία 

  Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ περ.ςτοιχείων, επενδ.ακινιτων και αφλων 16 8.294 11.114 7.924 10.647

  Μεταβολι πρόβλεψθσ επιςφαλϊν απαιτιςεων 16 (4.403) 763 (4.403) 763

  Ζξοδα προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν προσ το προςωπικό 41 6.146 1.936 6.146 1.936

  Ηθμιζσ από πϊλθςθ και καταςτροφι περιουςιακϊν ςτοιχείων 12 25 282 25 282

  Ηθμιά από απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 11 1.689 8.605 1.689 8.605

  Αναλογία αποτελεςμάτων ςυγγενϊν εταιρειϊν 24 (1.330) (1.440) - -

  Κζρδθ από Ρϊλθςθ/ Λιξθ αξιογράφων 9 (61.612) (27.692) (61.596) (27.683)

  Κακαρά ζςοδα από τόκουσ και μερίςματα 8,17 (85.851) (98.551) (86.281) (98.183)

Σφνολο προςαρμογϊν για μθ ταμειακά ςτοιχεία (137.042) (104.983) (136.496) (103.633)

Μεταβολι ςτοιχείων απαιτιςεων / υποχρεϊςεων

  Μεταβολι αξιογράφων ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 28 (179.024) (74.119) (176.640) (74.786)

  Μεταβολι ΜΕΡ 23 (1.851) 3.440 (1.587) 3.709

  Μεταβολι αςφαλιςτικϊν προβλζψεων 36 (68.848) (99.643) (72.965) (98.594)

  Μεταβολι υποχρεϊςεων από ομαδικά επενδυτικά ςυμβόλαια DAF 37 9.248 (7.051) 9.248 (7.051)

  Μεταβολι υποχρεϊςεων από επενδυτικά ςυμβόλαια unit linked 37 188.534 64.092 188.534 64.092

  Μεταβολι  κατακζςεων που δεν αποτελοφν ταμειακά διακζςιμα 31 (275.142) (1.741) (267.480) -

  Μεταβολι χρεωςτϊν αςφαλίςτρων και λοιπϊν απαιτιςεων 31 14.022 41.310 8.440 43.165

  Μεταβολι απαιτιςεων από ανταςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 32 36.651 (28.778) 44.705 (41.116)

  Μεταβολι λοιπϊν υποχρεϊςεων (9.635) (705) (10.107) 4.310

(317.663) (96.287) (309.305) (98.409)

Αγορζσ αξιογράφων (868.714) (650.803) (866.295) (647.568)

Ρωλιςεισ αξιογράφων 715.261 425.581 714.393 422.584

Ταμειακζσ ειςροζσ από μερίςματα 8 302 577 285 572

Ταμειακζσ ειςροζσ από τόκουσ 58.186 68.276 57.095 68.890

Ταμειακζσ εκροζσ από τόκουσ (5.616) (20.292) (5.616) (20.292)

Φόροσ ειςοδιματοσ που καταβλικθκε (2.405) (11.043) (2.295) (10.779)

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (420.649) (283.991) (411.738) (285.002)

Ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Μείωςθ κεφαλαίου ςυγγενϊν 338 - 338 -

Αγορζσ ενςϊματων άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων και επενδυτικϊν 

ακινιτων (4.101) (3.031) (3.900) (2.895)

Ρρόςοδοι από πωλιςεισ ενςϊματων και άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 72 138 68 105

Ταμειακζσ ειςροζσ από μερίςματα ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων 8 - - 1.521 1.048

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (3.691) (2.893) (1.973) (1.742)

Ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ
Αφξθςθ/(μείωςθ) χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων (369.958) 147.732 (369.958) 147.732

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 34 - - - -

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (369.958) 147.732 (369.958) 147.732

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ταμείου και ταμειακϊν ιςοδυνάμων (794.298) (139.152) (783.669) (139.012)

Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα ςτθν αρχι τθσ χριςθσ 872.921 1.012.073 853.130 992.142

Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα τζλουσ χριςθσ 33 78.623 872.921 69.461 853.130

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΟΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

Οι επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 17 ζωσ 95 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 



Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ 2014  

Σελίδα 17 από 95 

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 1:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 
 

Θ Ανϊνυμοσ Ελλθνικι Εταιρία Γενικϊν Αςφαλειϊν (εφεξισ «Θ ΕΘΝΙΚΘ» ι «Μθτρικι Εταιρία») είναι θ αρχαιότερθ 

αςφαλιςτικι εταιρία ςτθν Ελλάδα με ςυνεχι και αδιάκοπθ λειτουργία άνω των 120 ετϊν. Ιδρφκθκε τθν 15 Ιουνίου του 

1891 και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν Λεωφ. Συγγροφ 103-105, ΤΚ.11745, Ακινα (A.Μ.Α.Ε. 12840/05/Β/86/20), τθλ. 210 90 

99 000, www.ethniki-asfalistiki.gr. Θ Μθτρικι Εταιρία ζχει ωσ καταςτατικό ςκοπό τθ διενζργεια ςτθν Ελλάδα και ςτο 

εξωτερικό όλων των αςφαλιςτικϊν, ανταςφαλιςτικϊν και γενικότερα χρθματοοικονομικϊν εργαςιϊν που επιτρζπονται 

ςε ανϊνυμεσ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ από το ιςχφον εκάςτοτε Ελλθνικό και Κοινοτικό δίκαιο και λειτουργεί ςτο πλαίςιο 

των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 «Ρερί Ανωνφμων Εταιριϊν», των διατάξεων του Ν.Δ.400/1970 «Ρερί Ιδιωτικισ 

Επιχειριςεωσ Αςφαλίςεωσ» και των αποφάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ όπωσ ζχουν διαμορφωκεί μζχρι ςιμερα. 

H Μθτρικι Εταιρία μαηί με τισ κυγατρικζσ τθσ (εφεξισ ο «Πμιλοσ»), παρζχουν ευρφ φάςμα αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν 

ςε ιδιϊτεσ και επιχειριςεισ. Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται κυρίωσ ςτθν Ελλάδα, ενϊ ζχει κυγατρικζσ που λειτουργοφν 

ςτθν Ελλάδα, ςτθν ουμανία και ςτθν Κφπρο και ςυγγενείσ εταιρίεσ ςτθν Ελλάδα και τθ Βουλγαρία. 

Θ Μθτρικι Εταιρία είναι κυγατρικι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. θ οποία κατζχει το 100% των μετοχϊν τθσ 

Εταιρίασ μασ. Κατά ςυνζπεια οι παροφςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ ενοποιοφνται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ με τθ μζκοδο τθσ πλιρουσ ενοποίθςθσ.  

 

Θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι θ εξισ: 

 

Δθμιτριοσ Γ. Δθμόπουλοσ Ρρόεδροσ , Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ  

Ραφλοσ Κ.Μυλωνάσ Α’ Αντιπρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Σπφροσ Α. Μαυρόγαλοσ Διευκφνων Σφμβουλοσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Θεοφάνθσ Θ. Ραναγιωτόπουλοσ Αναπλ. Διευκφνων Σφμβουλοσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ  

Χριςτόφοροσ Β. Σαρδελισ Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Αλζξανδροσ Γ. Κατςιϊτθσ Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Νικόλαοσ Γ. Μιλιοσ Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Μιλτιάδθσ Κ. Στακόπουλοσ Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ  

Τθλζμαχοσ Α. Ραλαιολόγοσ Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ  

Ραναγιϊτθσ Σ. Γεωργίου Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

 

Σθμειϊςεισ: 

Τα μζλθ εκλζγονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων για περίοδο τριϊν ετϊν με δυνατότθτα επανεκλογισ. Θ 

κθτεία των παραπάνω μελϊν λιγει τθν 27 Ιουνίου 2017. 

 

Οι παροφςεσ ετιςιεσ ατομικζσ και ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ τθν 20 Μαρτίου 2015. 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 2:  ΡΕΙΛΘΨΘ ΣΘΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΧΩΝ & ΜΕΘΟΔΩΝ 
 

2.1 Βάςθ παρουςίαςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου και οι ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ 
τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 (οι «οικονομικζσ καταςτάςεισ»), ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα 
Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (εφεξισ «Δ.Ρ.Χ.Α.») όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ. 

Τα ποςά απεικονίηονται ςε χιλιάδεσ Ευρϊ (εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά). 

Ππου κρίκθκε απαραίτθτο, τα ςυγκριτικά ςτοιχεία αναπροςαρμόςτθκαν για να ςυμβαδίηουν με αλλαγζσ ςτθν 
παρουςίαςθ κατά τθν τρζχουςα περίοδο. 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, με εξαίρεςθ το 
χαρτοφυλάκιο επενδφςεων διακζςιμων προσ πϊλθςθ, τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ 
ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων και όλα τα ςυμβόλαια παραγϊγων, τα οποία αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ 
αξία τουσ. 

Θ ςφνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α., προχποκζτει τθ διενζργεια εκτιμιςεων και 
παραδοχϊν, οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν τόςο τα λογιςτικά υπόλοιπα των περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
υποχρεϊςεων, όςο και τισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ για ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ κατά τθν 
θμερομθνία ςφνταξθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων, όπωσ επίςθσ και το φψοσ των εςόδων και εξόδων που 
αναγνωρίςκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ. Θ χριςθ των διακζςιμων πλθροφοριϊν και θ άςκθςθ 
εκτιμιςεων και παραδοχϊν ςτθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν, αποτελοφν αναπόςπαςτα ςτοιχεία για τθ 
διενζργεια εκτιμιςεων ςτισ ακόλουκεσ περιοχζσ: προβλζψεισ απομείωςθσ αξίασ δανείων και λοιπϊν απαιτιςεων, 
αποτίμθςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων μθ διαπραγματεφςιμων ςε ενεργι αγορά, περιλαμβανομζνων παραγϊγων μθ 
διαπραγματεφςιμων ςε οργανωμζνθ αγορά παραγϊγων και κάποιοι χρεωςτικϊν τίτλων, απομείωςθ αξίασ 
χαρτοφυλακίου επενδφςεων, ζλεγχοσ απομείωςθσ τθσ υπεραξίασ και των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων από 
επιχειρθματικζσ ςυνενϊςεισ, ζλεγχοσ τθσ δυνατότθτασ ανάκτθςθσ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων, 
εκτίμθςθ των υποχρεϊςεων από παροχζσ ςτο προςωπικό μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, των αςφαλιςτικϊν 
αποκεμάτων, των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων από εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ και ανοιχτζσ φορολογικζσ χριςεισ. 
Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από τα δθμοςιευμζνα. 

Οι περιοχζσ που εμπεριζχουν υψθλότερο βακμό εκτιμιςεων και παραδοχϊν ι πολυπλοκότθτασ, ι περιοχζσ όπου οι 
υποκζςεισ και οι εκτιμιςεισ ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, παρουςιάηονται 
ςτθ Σθμείωςθ 3. 

 

2.2 Συνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 

Λόγω των ςυνεχιηόμενων διαπραγματεφςεων τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τθν Ευρωπαϊκι 
Κεντρικι Τράπεηα («ΕΚΤ») και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο, (οι «Θεςμοί»), με ςκοπό να επιτευχκεί οριςτικι 
ςυμφωνία, θ EKT ιρε τθν απαλλαγι μθ καταλλθλότθτασ των ομολόγων ελλθνικοφ δθμοςίου («ΟΕΔ») ωσ εγγφθςθ για 
τθ χρθματοδότθςθ από τθν EKT μζχρι να υπάρξουν ιςχυρζσ ενδείξεισ ότι θ Ελλάδα ζχει φκάςει ςε ςυμφωνία με τουσ 
Θεςμοφσ. Συνεπϊσ, θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. (“ΕΤΕ”), τθσ οποίασ θ Εταιρία είναι 100% κυγατρικι, ςτθρίηεται 
περιςςότερο ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ μζςω του Ζκτακτου Μθχανιςμοφ Ραροχισ ευςτότθτασ (“ELA”) για παροχι 
ρευςτότθτασ, ο οποίοσ τελεί υπό τον αυςτθρό ζλεγχο τθσ ΕΚΤ. 

Θ Εταιρία, ζχει ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα με τθν ΕΤΕ, κυρίωσ κατακζςεισ προκεςμίασ και όψεωσ. Οι 
κατακζςεισ τθσ ΕΤΕ χρθςιμοποιοφνται από τθν Εταιρία για να καλφψουν τισ ανάγκεσ χρθματικϊν εκροϊν κατά τθ 
ςυνικθ επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα.  

Τυχόν περιοριςμοί επί των τραπεηικϊν κατακζςεων, ενδζχεται να επθρεάςουν τθ δυνατότθτά τθσ Εταιρίασ να 
προβαίνει ςτισ ςυναλλαγζσ που αφοροφν τθ ςυνικθ επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα, κακϊσ και τα εποπτικά τθσ 
κεφάλαια. 

Θ Εταιρία παρακολουκεί ςυςτθματικά τθν κεφαλαιακι τθσ επάρκεια ςφμφωνα με το νζο εποπτικό πλαίςιο 
‘’Φερεγγυότθτα ΙΙ’’ και ζχει ςυμμετάςχει ςτισ πανευρωπαϊκζσ αςκιςεισ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων (stress 
tests) τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Αρχισ Αςφαλίςεων και Επαγγελματικϊν Συντάξεων (“EIOPA”). Θ 
Εταιρία ςχεδιάηει τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ ενδζχεται να χρειαςτεί να υλοποιθκοφν μζςα ςτθ χριςθ 2015, 
ϊςτε να διακζτει επαρκι εποπτικά κεφάλαια με τθν εφαρμογι τθσ Φερεγγυότθτασ ΙΙ από τθν 1.1.2016. 
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Τυχόν περιοριςμοί επί των τραπεηικϊν κατακζςεων αλλά και επί τθσ δυνατότθτασ τθσ ΕΤΕ, θ οποία, ωσ μοναδικόσ 
μζτοχοσ τθσ Εταιρίασ, κεφαλαιοδοτεί όποτε προκφπτει ανάγκθ τθν Εταιρία, ενδζχεται να επθρεάςουν τισ 
ςχεδιαηόμενεσ ενζργειεσ για ςυμμόρφωςθ με το πλαίςιο τθσ Φερεγγυότθτασ ΙΙ. 

Συμπζραςμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 

Θ Διοίκθςθ τθσ ΕΤΕ ζχει αποφανκεί ότι δεν τίκεται κζμα ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τθσ ΕΤΕ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ (α) τουσ εφρωςτουσ δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, (β) τθν 

πρόςβαςι τθσ ςτο Ευρωςφςτθμα και (γ) τθ δυνατότθτα περαιτζρω άντλθςθσ κεφαλαίων αν τελικά προκφψει τζτοια 

ανάγκθ από το Ελλθνικό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ. 

Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ παρακολουκεί τθν κεφαλαιακι τθσ επάρκεια ςφμφωνα με τθ Φερεγγυότθτα ΙΙ και εκτιμά ότι 

κα διακζτει επαρκι εποπτικά κεφάλαια με τθν πρϊτθ εφαρμογι του νζου πλαιςίου τθν 1.1.2016. 

Εντοφτοισ, κακϊσ θ δυνατότθτα τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ να ςυνεχίηει να χρθματοδοτεί τθ λειτουργία των ελλθνικϊν 
Τραπεηϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ΕΤΕ, παραμζνει περιοριςμζνθ και υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ ΕΚΤ, υπάρχει 
ουςιϊδθσ αβεβαιότθτα ςχετικά με το κατά πόςον θ ΕΤΕ κα ζχει επάρκεια ρευςτότθτασ μζςω πρόςβαςθσ ςτον ΕLA, ι 
άλλουσ μθχανιςμοφσ χρθματοδότθςθσ, ϊςτε θ ΕΤΕ με τθ ςειρά τθσ, ωσ μοναδικόσ μζτοχοσ τθσ Εταιρίασ, να είναι ςε 
κζςθ να διοχετεφει επαρκι ρευςτότθτα όποτε χρειάηεται και ςτθν Εταιρία. 
 

2.3 Υιοκζτθςθ των Δ.Ρ.Χ.Α. 

2.3.1. Νζα Δ.Π.Χ.Α., διερμθνείεσ και τροποποιιςεισ που τζκθκαν ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2014 
Τον Μάιο του 2011, εκδόκθκε ζνα «πακζτο» πζντε προτφπων το οποίο αποτελείται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 10 Ενοποιθμζνεσ 
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, το Δ.Ρ.Χ.Α. 11 Συμμετοχζσ ςε Κοινοπραξίεσ, Δ.Ρ.Χ.Α. 12 Γνωςτοποιιςεισ Συμμετοχϊν ςε 
Άλλεσ Επιχειριςεισ, Δ.Λ.Ρ. 27 (όπωσ τροποποιικθκε το 2011) Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και το Δ.Λ.Ρ. 28  
(όπωσ τροποποιικθκε το 2011) Συμμετοχζσ ςε Συγγενείσ και Κοινοπραξίεσ. Μεταγενζςτερα τθσ ζκδοςθσ αυτϊν των 
προτφπων, ζγιναν τροποποιιςεισ επί των Δ.Ρ.Χ.Α. 10, 11 και 12 προκειμζνου να αποςαφθνίςουν βαςικζσ μεταβατικζσ 
οδθγίεσ κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι αυτϊν των προτφπων. Τθν τρζχουςα χριςθ, ο Πμιλοσ εφάρμοςε για πρϊτθ φορά 
τα Δ.Ρ.Χ.Α. 10, 11, 12 και τα τροποποιθμζνα  Δ.Λ.Ρ. 27 και 28 (όπωσ τροποποιικθκαν το 2011) μαηί με τισ 
τροποποιιςεισ των Δ.Ρ.Χ.Α. 10, 11 και 12 που αφοροφςαν τισ μεταβατικζσ οδθγίεσ. Θ επίδραςθ από τθν εφαρμογι 
αυτϊν των προτφπων παρατίκεται κατωτζρω.   

Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του Δ.Π.Χ.Α. 10   
Το Δ.Ρ.Χ.Α. 10 αντικακιςτά τα τμιματα εκείνα του Δ.Λ.Ρ. 27 Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τα 
οποία αντιμετωπίηουν τα κζματα των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων κακϊσ και τθ Διερμθνεία 12 
Ενοποίθςθ – Οικονομικζσ Οντότθτεσ Ειδικοφ Σκοποφ. Το Δ.Ρ.Χ.Α. 10 αλλάηει τον οριςμό του ελζγχου ζτςι ϊςτε ζνασ 
επενδυτισ αςκεί ζλεγχο επί μίασ επζνδυςθσ όταν α) ζχει εξουςία επί τθσ επζνδυςθσ, β) είναι εκτεκειμζνοσ ι ζχει 
δικαιϊματα επί των μεταβλθτϊν αποδόςεων τθσ επζνδυςθσ και γ) ζχει τθ δυνατότθτα να αςκιςει τθν εξουςία του και 
να επθρεάςει τθν απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ.  Θα πρζπει να πλθροφνται και τα τρία ωσ άνω κριτιρια προκειμζνου να 
κεωρθκεί ότι ζνασ επενδυτισ αςκεί ζλεγχο επί τθσ επζνδυςθσ. Ρροθγουμζνωσ, ο ζλεγχοσ είχε οριςτεί ωσ θ δφναμθ 
ελζγχου των οικονομικϊν και λειτουργικϊν πολιτικϊν μίασ οντότθτασ ζτςι ϊςτε να αποκτά οφζλθ από τισ 
δραςτθριότθτζσ τθσ. Επιπλζον οδθγίεσ ζχουν περιλθφκεί ςτο Δ.Ρ.Χ.Α. 10 για να αποςαφθνίςουν πότε ζνασ επενδυτισ 
αςκεί ζλεγχο επί μίασ επζνδυςθσ. Δεν υπιρξε επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων από τθν εφαρμογι του 
Δ.Ρ.Χ.Α. 10.  

Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του Δ.Π.Χ.Α. 11 
Το Δ.Ρ.Χ.Α. 11 Συμμετοχζσ ςε Κοινοπραξίεσ, επικεντρϊνεται ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των μερϊν που 
ςυμμετζχουν ςτθν κοινοπραξία παρά ςτθ νομικι μορφι αυτισ. Υπάρχουν δφο τφποι κοινοπραξιϊν: οι «Από κοινοφ 
ελεγχόμενεσ εργαςίεσ» και οι «Από κοινοφ ελεγχόμενεσ οντότθτεσ». «Από κοινοφ ελεγχόμενεσ εργαςίεσ» υπάρχουν 
όταν οι επενδυτζσ ζχουν δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ που απορρζουν από περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ τθσ 
κοινοπραξίασ. Μία επζνδυςθ ςε «Από κοινοφ ελεγχόμενεσ εργαςίεσ» λογιςτικά αντιμετωπίηεται ανάλογα με το μερίδιο 
του επενδυτι ςτα περιουςιακά ςτοιχεία, ςτισ υποχρεϊςεισ, ςτα ζςοδα και ςτα ζξοδα τθσ κοινοπραξίασ. «Από κοινοφ 
ελεγχόμενεσ οντότθτεσ» υπάρχουν όταν οι επενδυτζσ ζχουν δικαιϊματα επί τθσ κακαρισ περιουςίασ τθσ κοινοπραξίασ. 
Οι επενδφςεισ ςε «Από κοινοφ ελεγχόμενεσ οντότθτεσ» λογιςτικά αντιμετωπίηονται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. 
Θ μζκοδοσ τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ κοινοπραξιϊν πλζον δεν επιτρζπεται. Δεν υπιρξε επίδραςθ επί των 
οικονομικϊν καταςτάςεων από τθν εφαρμογι του Δ.Ρ.Χ.Α. 11. 
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Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του Δ.Π.Χ.Α. 12 
Το Δ.Ρ.Χ.Α. 12 Γνωςτοποιιςεισ Συμμετοχϊν ςε Άλλεσ Επιχειριςεισ, προςδιορίηει τισ γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται 
για όλουσ τουσ τφπουσ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ επιχειριςεισ, περιλαμβανομζνων κοινοπραξιϊν, ςυγγενϊν επιχειριςεων 
και δομθμζνων οικονομικϊν οντοτιτων που δεν ελζγχονται από τον επενδυτι. Κατά τθν ζκδοςθ του Δ.Ρ.Χ.Α. 12 δεν 
ζγινε κάποια ςθμαντικι τροποποίθςθ ςτο Δ.Λ.Ρ. 34, ωσ εκ τοφτου, οι απαιτιςεισ του Δ.Ρ.Χ.Α. 12 δεν ζχουν άμεςθ 
εφαρμογι κατά τθν ζκδοςθ οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του Δ.Λ.Π. 27 (2011) 
Θ τροποποιθμζνθ ζκδοςθ του Δ.Λ.Ρ. 27 τϊρα πραγματεφεται μόνο τισ απαιτιςεισ των ατομικϊν οικονομικϊν 
καταςτάςεων, οι οποίεσ μεταφζρκθκαν, ςε μεγάλο βακμό, αμετάβλθτεσ από το Δ.Λ.Ρ. 27 Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ 
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. Οι απαιτιςεισ για τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ πλζον περιλαμβάνονται ςτο 
Δ.Ρ.Χ.Α. 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. Το Ρρότυπο απαιτεί, όταν μία εταιρεία ςυντάςςει ατομικζσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ, οι επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και από κοινοφ ελεγχόμενεσ επιχειριςεισ να 
λογιςτικοποιοφνται είτε ςτο κόςτοσ είτε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Δ.Λ.Ρ. 39 Χρθματοοικονομικά Μζςα: 
Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ. Δεν υπιρξε επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ του τροποποιθμζνου Δ.Λ.Ρ. 27 ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ του Ομίλου και τθσ  Μθτρικισ Εταιρίασ. 

Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του Δ.Λ.Π. 28 (2011) 
Το Ρρότυπο αντικακιςτά το Δ.Λ.Ρ. 28 Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ Επιχειριςεισ και πραγματεφεται τον λογιςτικό χειριςμό 
των επενδφςεων ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κζτει τισ απαιτιςεισ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ 
για ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ και ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ επιχειριςεισ. Το Ρρότυπο ορίηει τθν ζννοια τθσ 
«ςθμαντικισ επιρροισ» και παρζχει οδθγίεσ για το πϊσ πρζπει να εφαρμοςτεί θ μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ. Επίςθσ, 
περιγράφει πωσ πρζπει οι επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ και ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ επιχειριςεισ να ελζγχονται για 
απομείωςθ. Δεν υπιρξε επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ του τροποποιθμζνου Δ.Λ.Ρ. 28 ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 
Ομίλου. 

Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του ΔΛΠ 32 "Χρθματο-οικονομικά Μζςα: Παρουςίαςθ» (Σροποποιθμζνο) 
Οι τροποποιιςεισ αυτζσ παρζχουν διευκρινίςεισ για τθν εφαρμογι των κανόνων ςυμψθφιςμοφ. Δεν υπιρχε επίδραςθ 
από τθν υιοκζτθςθ των εν λόγω τροποποιιςεων ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου και τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ. 

Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του ΔΛΠ 39 "Αντικατάςταςθ Παραγϊγων και ςυνζχιςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ 
κινδφνου" (Σροποποίθςθ) 
Οι τροποποιιςεισ αυτζσ μετριάηουν τισ επιπτϊςεισ από τθν παφςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ κινδφνου όταν ζνα 
παράγωγο που ζχει ταξινομθκεί ωσ μζςο αντιςτάκμιςθσ, αντικακίςταται μζςω εκκακαριςτι και εφόςον πλθροφνται 
βαςικά κριτιρια. Θ υιοκζτθςθ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ δεν είχε ςθμαντικι επίδραςθ επί των οικονομικϊν 
καταςτάςεων του Ομίλου και τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ. 

Επίδραςθ από τθν εφαρμογι του  ΔΛΠ 36 (Σροποποιιςεισ) “Γνωςτοποιιςεισ ςχετικζσ με το ανακτιςιμο ποςό ενόσ 
μθ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου” 
Οι τροποποιιςεισ αυτζσ καταργοφν τθν απαίτθςθ να γνωςτοποιείται θ ανακτιςιμθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων ι 
των μονάδων δθμιουργίασ ταμιακϊν ροϊν ςτα οποία ζνα ςθμαντικό ποςό τθσ υπεραξίασ (ι άυλα περιουςιακά 
ςτοιχεία με απεριόριςτθ ωφζλιμθ ηωι) ζχει κατανεμθκεί ςε περιόδουσ κατά τισ οποίεσ δεν υπάρχει απομείωςθ ι ζχει 
αναγνωριςτεί αναςτροφι αυτισ, να διευκρινίςει τισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ, και να ειςάγει ρθτι απαίτθςθ 
γνωςτοποίθςθσ του επιτοκίου προεξόφλθςθσ που χρθςιμοποιικθκε για τον προςδιοριςμό τθσ απομείωςθσ (ι 
αναςτροφισ αυτισ), όπου θ ανακτιςιμθ αξία (βαςιηόμενθ ςτθν εφλογθ αξία μείον τα κόςτθ διάκεςθσ) προςδιορίηεται 
βάςει τθσ παροφςασ αξίασ. Δεν υπιρχε επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ των εν λόγω τροποποιιςεων ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ του Ομίλου και τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ . 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. «Διερμθνεία 21 Ειςφορζσ» (Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 21) 
Θ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 21 αποςαφθνίηει ότι μία οικονομικι οντότθτα αναγνωρίηει μία υποχρζωςθ για ειςφορά όχι νωρίτερα 
απ’ όταν θ δραςτθριότθτα που προκαλεί τθν πλθρωμι, όπωσ προςδιορίηεται από τθ ςχετικι νομοκεςία, λαμβάνει 
χϊρα. Διευκρινίηει, επίςθσ, ότι θ υποχρζωςθ ειςφοράσ αναγνωρίηεται ςταδιακά μόνο εάν θ δραςτθριότθτα που 
προκαλεί τθν καταβολι τθσ ειςφοράσ πραγματοποιείται κατά τθ διάρκεια μιασ χρονικισ περιόδου, ςφμφωνα με τθ 
ςχετικι νομοκεςία. Για μια ειςφορά θ οποία προκαλείται μετά τθν επίτευξθ ενόσ ελάχιςτου ορίου, θ διερμθνεία 
διευκρινίηει ότι καμία υποχρζωςθ δεν αναγνωρίηεται πριν επιτευχκεί το κακοριςμζνο κατϊτατο όριο. Δεν υπιρχε 
επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ τθσ διερμθνείασ αυτισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου και τθσ Μθτρικισ 
Εταιρίασ . 
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2.3.2 Νζα Δ.Π.Χ.Α., διερμθνείεσ και τροποποιιςεισ που κα τεκοφν ςε ιςχφ μετά το 2014 
 
- Δ.Ρ.Χ.Α. 9 «Χρθματοοικονομικά Μζςα» (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιανουαρίου 2018 και μετά). Το 
Δ.Ρ.Χ.Α. 9 που εκδόκθκε τον Νοζμβριο του 2009 ειςιγαγε νζεσ απαιτιςεισ για τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των 
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ. Το Δ.Ρ.Χ.Α. 9 τροποποιικθκε αρχικά τον Οκτϊβριο του 2010 και 
ςυμπεριζλαβε απαιτιςεισ για τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων κακϊσ και τθν 
αποαναγνϊριςθ τουσ και μεταγενζςτερα τον Νοζμβριο του 2013 όπου ειςιγαγε το νζο γενικό πλαίςιο λογιςτικισ 
αντιςτάκμιςθσ. Τον Ιοφλιο του 2014 εκδόκθκε ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ κυρίωσ για να περιλάβει (α) τισ διατάξεισ για τθν 
απομείωςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και (β) περιοριςμζνεσ τροποποιιςεισ των ςχετικϊν 
διατάξεων που αφοροφν ςτθν ταξινόμθςθ και ςτθν επιμζτρθςθ ειςάγοντασ μία νζα κατθγορία επιμζτρθςθσ για 
οριςμζνεσ απλζσ κατθγορίεσ χρεωςτικϊν τίτλων, τθν «εφλογθ αξία μζςω των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων» (ΕΑΜΛΣΕ)  Οι 
βαςικζσ απαιτιςεισ του Δ.Ρ.Χ.Α. 9 περιλαμβάνουν: 
 
• όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που περιλαμβάνονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Δ.Λ.Ρ. 39 

«Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ», απαιτείται να επιμετρϊνται μετά τθν αρχικι 
αναγνϊριςθ τουσ ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ ι ςτθν εφλογθ αξία. Συγκεκριμζνα, οι χρεωςτικοί τίτλοι που κατζχονται 
βάςει ενόσ επιχειρθματικοφ μοντζλου που αποςκοπεί ςτθν είςπραξθ των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν οι οποίεσ 
ςυνίςτανται αποκλειςτικά από πλθρωμζσ κεφαλαίου και τόκου επί του κεφαλαίου, επιμετρϊνται ςε 
μεταγενζςτερεσ περιόδουσ, γενικά, ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ. Χρεωςτικοί τίτλοι των οποίων οι ςυμβατικοί όροι 
προβλζπουν πλθρωμι αποκλειςτικά κεφαλαίου και τόκων, ςε ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ και κατζχονται μζςω 
ενόσ επιχειρθματικοφ μοντζλου που αποςκοπεί είτε ςτθν είςπραξθ των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ειςροϊν είτε ςτθν 
πϊλθςθ των χρεωςτικϊν τίτλων, επιμετρϊνται ςτθν ΕΑΜΛΣΕ. Πλοι οι υπόλοιποι  χρεωςτικοί και ςυμμετοχικοί 
τίτλοι επιμετρϊνται ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ ςτθν εφλογθ αξία. Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 9, 
παρζχεται θ δυνατότθτα αμετάκλθτθσ επιλογισ να παρουςιάηονται οι μεταγενζςτερεσ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία 
ενόσ ςυμμετοχικοφ τίτλου (που δεν κατζχεται για εμπορικοφσ ςκοποφσ) ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα, και να 
αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων μόνο τα ζςοδα από μερίςματα. 

• Αναφορικά με τθν επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων που ζχουν προςδιοριςτεί ςτθν εφλογθ αξία 
μζςω αποτελεςμάτων, το Δ.Ρ.Χ.Α. 9 απαιτεί το ποςό τθσ μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ χρθματοοικονομικισ 
υποχρζωςθσ που αποδίδεται ςτθ μεταβολι του πιςτωτικοφ κινδφνου τθσ υποχρζωςθσ, να αναγνωρίηεται ςτα λοιπά 
ςυνολικά ζςοδα, εκτόσ εάν αυτό κα δθμιουργοφςε ι κα μεγζκυνε μία λογιςτικι αςυμμετρία ςτθν κατάςταςθ 
αποτελεςμάτων. Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που προζρχονται από τον πιςτωτικό κίνδυνο τθσ 
χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ δεν μεταφζρονται μεταγενζςτερα ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Σφμφωνα με 
το Δ.Λ.Ρ. 39, το ςυνολικό ποςό τθσ μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ που ζχει 
προςδιοριςτεί ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

• Αναφορικά με τθν απομείωςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, το Δ.Ρ.Χ.Α. 9 απαιτεί θ 
απομείωςθ να υπολογίηεται βάςει ενόσ μοντζλου αναμενόμενθσ πιςτωτικισ ηθμίασ ςε αντίκεςθ με το υφιςτάμενο 
μοντζλο τθσ πραγματοποιθκείςασ πιςτωτικισ ηθμίασ που ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 39. Το μοντζλο τθσ αναμενόμενθσ 
πιςτωτικισ ηθμίασ απαιτεί τθ λογιςτικι αναγνϊριςθ τθσ αναμενόμενθσ πιςτωτικισ ηθμίασ και τθσ μεταβολισ αυτισ 
ςε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων ζτςι ϊςτε να αντικατοπτρίηει τθν μεταβολι του 
πιςτωτικοφ κινδφνου ςε ςχζςθ με αυτόν τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ. Με άλλα λόγια, δεν είναι πλζον αναγκαίο να 
ζχει ςυμβεί ζνα πιςτωτικό γεγονόσ για να αναγνωριςτεί θ ςχετικι πιςτωτικι ηθμία.    

•  Οι νζεσ διατάξεισ που αφοροφν ςτθ λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ κινδφνων διατθροφν τουσ τρεισ μθχανιςμοφσ 
λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ κινδφνων που επί του παρόντοσ προβλζπονται από το Δ.Λ.Ρ. 39. Με το Δ.Ρ.Χ.Α. 9, 
παρζχεται μεγαλφτερθ ευελιξία ωσ προσ τουσ τφπουσ των ςυναλλαγϊν που μποροφν να επιλεγοφν για λογιςτικι 
αντιςτάκμιςθσ κινδφνων, ειδικότερα διευρφνοντασ τουσ τφπουσ των χρθματοοικονομικϊν προϊόντων τα οποία 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ κινδφνων και τα υποκείμενα ςε αντιςτάκμιςθ είδθ κινδφνων 
που εμπεριζχονται ςε μθ χρθματοοικονομικά προϊόντα. Επιπλζον, οι ζλεγχοι αποτελεςματικότθτασ ζχουν 
ανακεωρθκεί και αντικαταςτακεί από τθν αρχι τθσ «οικονομικισ ςυςχζτιςθσ». Θ απαίτθςθ για κατάδειξθ τθσ 
αναδρομικισ αποτελεςματικότθτασ τθσ αντιςτακμιςτικισ ςχζςθσ δεν υφίςταται πλζον. Ωςτόςο, ζχουν ειςαχκεί 
αυξθμζνεσ απαιτιςεισ γνωςτοποίθςθσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ κινδφνων τθσ εταιρείασ.       

Ο Πμιλοσ δεν ζχει εφαρμόςει αυτό το Ρρότυπο και αξιολογεί τθν επίδραςθ του Δ.Ρ.Χ.Α. 9 επί των οικονομικϊν 
καταςτάςεων του Ομίλου και τθσ Μθτρικισ Εταιρείασ, κακϊσ και το χρόνο εφαρμογισ του. Ραρόλο που θ εφαρμογι 
του Δ.Ρ.Χ.Α. 9 ςτο μζλλον μπορεί να ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ ςτα ποςά που αφοροφν ςτα χρθματοοικονομικά 
ςτοιχεία ενεργθτικοφ και ςτισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ του Ομίλου και τθσ Μθτρικισ Εταιρείασ, δεν είναι 



    Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ 2014  

Σελίδα 22 από 95 

πρακτικά εφικτό να διενεργθκεί μια αξιόπιςτθ εκτίμθςθ τθσ επίδραςθσ του ζωσ ότου ολοκλθρωκεί μία λεπτομερισ 
ανάλυςθ. 
 
- Δ.Λ.Ρ. 19 (Τροποποιιςεισ) Ρρόγραμμα Κακοριςμζνων Ραροχϊν: Ειςφορζσ Εργαηομζνων (ςε ιςχφ για χριςεισ με 
ζναρξθ τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2014, όπωσ εκδόκθκε από το IASB). Τροποποιεί τισ απαιτιςεισ του Δ.Λ.Ρ. 19 (2011) 
«Ραροχζσ ςε Εργαηόμενουσ» ςχετικά με τισ ειςφορζσ που καταβάλλονται από τουσ εργαηόμενουσ ι τρίτουσ οι οποίεσ 
είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν παροχι υπθρεςίασ. Εάν το ποςό των ειςφορϊν είναι ανεξάρτθτο από τα ζτθ προχπθρεςίασ, 
μία επιχείρθςθ επιτρζπεται να αναγνωρίςει αυτζσ τισ ειςφορζσ ωσ μειωτικό ςτοιχείο ςτο κόςτοσ υπθρεςίασ τθν 
περίοδο κατά τθν οποία θ ςχετικι υπθρεςία παρζχεται, αντί να τθν κατανείμει ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου παροχισ τθσ 
υπθρεςίασ. Εάν το ποςό των ειςφορϊν εξαρτάται από τα ζτθ προχπθρεςίασ, μία επιχείρθςθ απαιτείται να κατανείμει 
αυτζσ τισ ειςφορζσ ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου παροχισ τθσ υπθρεςίασ χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια μζκοδο 
καταμεριςμοφ που απαιτείται από τθν παράγραφο 70 του Δ.Λ.Ρ. 19 για τισ μικτζσ παροχζσ (δθλαδι είτε 
χρθςιμοποιϊντασ τον τφπο καταμεριςμοφ του προγράμματοσ ειςφορϊν είτε τθ ςτακερι μζκοδο καταμεριςμοφ). Ο 
Πμιλοσ και θ και θ Μθτρικι, δεν ζχουν εφαρμόςει αυτι τθν τροποποίθςθ, αλλά δεν αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι 
επίδραςθ επί των ενοποιθμζνων και ατομικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων. 
 
- Δ.Ρ.Χ.Α. 15 (νζο πρότυπο) «Ζςοδα από ςυμβάςεισ με Ρελάτεσ» (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 
Ιανουαρίου 2017 και μετά, όπωσ εκδόκθκε από το IASB). Για τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των εςόδων που προζρχονται 
από ςυμβάςεισ με πελάτεσ, το Δ.Ρ.Χ.Α. 15 ειςάγει ζνα μοναδικό ςυνολικό μοντζλο για τισ επιχειριςεισ. Το Δ.Ρ.Χ.Α. 15, 
όταν τεκεί ςε ιςχφ, κα αντικαταςτιςει το τρζχον λογιςτικό πλαίςιο για τθν αναγνϊριςθ των εςόδων, το οποίο 
περιλαμβάνει το Δ.Λ.Ρ. 18 Ζςοδα, το Δ.Λ.Ρ. 11 Συμβάςεισ Καταςκευισ και τισ ςχετικζσ με αυτά διερμθνείεσ. Θ βαςικι 
αρχι του Δ.Ρ.Χ.Α. 15 είναι ότι μία επιχείρθςθ πρζπει να αναγνωρίςει ζςοδα ςτο βακμό που αντικατοπτρίηουν το 
τίμθμα το οποίο θ επιχείρθςθ δικαιοφται από τθ μεταβίβαςθ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν. Συγκεκριμζνα, το 
Ρρότυπο ειςάγει μία προςζγγιςθ πζντε βθμάτων για τθν αναγνϊριςθ των εςόδων: 

 Αναγνϊριςθ των ςυμβάςεων με τουσ πελάτεσ 

 Αναγνϊριςθ των όρων εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

 Ρροςδιοριςμόσ του τιμιματοσ τθσ ςυναλλαγισ 

 Επιμεριςμόσ του τιμιματοσ τθσ ςυναλλαγισ ανάλογα με τουσ όρουσ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

 Αναγνϊριςθ του εςόδου όταν θ επιχείρθςθ εκπλθρϊνει τουσ όρουσ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων. 

Σφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 15, μία επιχείρθςθ αναγνωρίηει ζςοδο όταν (ι κακόςον) εκπλθρϊνονται οι όροι εκτζλεςθσ των 
ςυμβάςεων, π.χ. όταν ο «ζλεγχοσ» των υποκείμενων, ςτουσ όρουσ εκτζλεςθσ, αγακϊν ι υπθρεςιϊν μεταβιβάηεται 
ςτον πελάτθ. Στο Δ.Ρ.Χ.Α. 15 ζχουν περιλθφκεί πολφ πιο επεξθγθματικζσ οδθγίεσ οι οποίεσ πραγματεφονται τον 
χειριςμό ιδιαίτερων περιπτϊςεων. Επιπλζον, το Δ.Ρ.Χ.Α. 15 απαιτεί εκτενείσ γνωςτοποιιςεισ.  
Ο Πμιλοσ δεν ζχει εφαρμόςει αυτό το Ρρότυπο και αξιολογεί τθν επίδραςθ του Δ.Ρ.Χ.Α. 15 επί των οικονομικϊν 
καταςτάςεων του Ομίλου και τθσ Μθτρικισ Εταιρείασ, κακϊσ και το χρόνο εφαρμογισ του. Ραρόλο που θ εφαρμογι 
του Δ.Ρ.Χ.Α. 15 ςτο μζλλον μπορεί να ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ ςτα ποςά που αφοροφν ςτα χρθματοοικονομικά 
ςτοιχεία ενεργθτικοφ και ςτισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ του Ομίλου και τθσ Μθτρικισ Εταιρείασ δεν είναι 
πρακτικά εφικτό να διενεργθκεί μια αξιόπιςτθ εκτίμθςθ τθσ επίδραςθσ του ζωσ ότου ολοκλθρωκεί μία λεπτομερισ 
ανάλυςθ. 
 
- Δ.Ρ.Χ.Α. 11 (Τροποποιιςεισ) Λογιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ απόκτθςθσ δικαιωμάτων ςε «Από κοινοφ ελεγχόμενεσ 
εργαςίεσ» (ςε ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016, όπωσ εκδόκθκε από το IASB). Οι 
τροποποιιςεισ ςτο Δ.Ρ.Χ.Α. 11 παρζχουν οδθγίεσ για το πϊσ πρζπει να αντιμετωπιςτεί λογιςτικά θ απόκτθςθ «Από 
κοινοφ ελεγχόμενων εργαςιϊν» οι οποίεσ αποτελοφν επιχείρθςθ όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Δ.Ρ.Χ.Α. 3 Συνενϊςεισ 
Επιχειριςεων. Συγκεκριμζνα, οι τροποποιιςεισ αναφζρουν ότι οι ςχετικζσ αρχζσ του Δ.Ρ.Χ.Α. 3 περί λογιςτικισ 
αντιμετϊπιςθσ των ςυνενϊςεων επιχειριςεων και άλλων προτφπων (π.χ. Δ.Λ.Ρ. 36 Απομείωςθ Αξίασ Περιουςιακϊν 
Στοιχείων που αφορά ςτθ διενζργεια ελζγχου απομείωςθσ μίασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ςτθν οποία 
ζχει κατανεμθκεί θ υπεραξία που προζκυψε κατά τθν απόκτθςθ «Από κοινοφ ελεγχόμενων εργαςιϊν») κα πρζπει να 
εφαρμοςτοφν. Οι ίδιεσ διατάξεισ κα πρζπει να εφαρμοςτοφν και κατά τθ ςφςταςθ «Από κοινοφ ελεγχόμενων 
εργαςιϊν» μόνο ςτθν περίπτωςθ που ζνα από τα μζλθ που ςυμμετζχουν ειςφζρει ςε αυτι μία επιχείρθςθ. Το 
κοινοπρακτϊν μζλοσ κα πρζπει να γνωςτοποιιςει και αυτό τθ ςχετικι πλθροφόρθςθ που απαιτείται από το Δ,Ρ.Χ.Α. 3 
και από άλλα πρότυπα ςχετικά με τισ ςυνενϊςεισ επιχειριςεων. 
 
Ο Πμιλοσ και θ Μθτρικι Εταιρεία δεν αναμζνουν θ ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ επί των 
οικονομικϊν καταςτάςεων. 
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- Δ.Λ.Ρ. 16 και  Δ.Λ.Ρ. 38 (Τροποποιιςεισ) Διευκρινιςεισ για αποδεκτζσ μεκόδουσ απόςβεςθσ (ςε ιςχφ για χριςεισ με 
ζναρξθ τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016, όπωσ εκδόκθκε από το IASB). Οι τροποποιιςεισ ςτο Δ.Λ.Ρ. 16 απαγορεφουν 
ςτισ επιχειριςεισ τθ χριςθ μεκόδου απόςβεςθσ επί ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, θ οποία βαςίηεται ςτθν εκτίμθςθ 
των εςόδων που μπορεί να αποφζρει ζνα πάγιο περιουςιακό ςτοιχείο. Οι τροποποιιςεισ ςτο Δ.Λ.Ρ. 38 ειςάγουν ζνα 
μαχθτό τεκμιριο ότι ι εκτίμθςθ των εςόδων δεν αποτελεί τθν κατάλλθλθ βάςθ υπολογιςμοφ τθσ απόςβεςθσ ενόσ 
άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου. Το τεκμιριο μπορεί να είναι μαχθτό ςτισ εξισ δφο περιπτϊςεισ: (α) όταν το άυλο 
περιουςιακό ςτοιχείο εκφράηεται ωσ μζτρο υπολογιςμοφ των εςόδων ι (β) όταν μπορεί να αποδειχκεί ότι τα ζςοδα 
και θ ανάλωςθ των οικονομικϊν ωφελειϊν που απορρζουν από το άυλο περιουςιακό ςτοιχείο είναι ςτενά 
ςυνδεδεμζνα. Επί του παρόντοσ, ο Πμιλοσ και θ Μθτρικι Εταιρεία χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο τθσ ςτακερισ απόςβεςθσ 
για τα ενςϊματα και τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία τουσ. Θ διοίκθςθ πιςτεφει ότι θ ςτακερι μζκοδοσ απόςβεςθσ είναι 
θ πλζον ενδεδειγμζνθ μζκοδοσ να αντικατοπτρίςει τθν ανάλωςθ των οικονομικϊν ωφελειϊν που απορρζουν από τα 
αντίςτοιχα περιουςιακά ςτοιχεία.  
 
- «Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα Δ.Ρ.Χ.A. 2010-2012» (ςε ιςχφ για χριςεισ με θμερομθνία ζναρξθσ τθν 1 Ιουλίου 2014 και 
μετά), Επιφζρουν τροποποιιςεισ ςτα ακόλουκα πρότυπα: 
 
• Δ.Ρ.Χ.Α. 2 – Τροποποιεί τουσ οριςμοφσ «Ρερίοδοσ κατοχφρωςθσ» και «ςυνκικθ αγοράσ» και προςκζτει οριςμοφσ 

για «όρο απόδοςθσ» και «όροσ χρόνου υπθρεςίασ» οι οποίοι προθγουμζνωσ περιλαμβάνονταν ςτον οριςμό τθσ 
«Ρεριόδου κατοχφρωςθσ».  

• Δ.Ρ.Χ.Α. 3 – Απαιτεί το ενδεχόμενο τίμθμα το οποίο ζχει ταξινομθκεί ωσ περιουςιακό ςτοιχείο ι ωσ υποχρζωςθ να 
επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ, ανεξάρτθτα από το εάν το ενδεχόμενο τίμθμα είναι 
χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο εντόσ ςκοποφ του Δ.Ρ.Χ.Α. 9 ι του Δ.Λ.Ρ. 39 ι μθ χρθματοοικονομικό 
περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ. Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία κα πρζπει να αναγνωρίηονται ςτα 
αποτελζςματα. 

• Δ.Ρ.Χ.Α. 8 – Απαιτεί γνωςτοποίθςθ ςχετικά με τισ κρίςεισ που κάνει θ Διοίκθςθ όταν εφαρμόηει τα κριτιρια 
ςυγκζντρωςθσ ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ δραςτθριότθτασ, περιλαμβάνοντασ μία ςυνοπτικι περιγραφι των 
λειτουργικϊν τομζων δραςτθριότθτασ και των οικονομικϊν δεικτϊν που χρθςιμοποιικθκαν προκειμζνου να 
διαπιςτωκεί ότι οι λειτουργικοί τομείσ δραςτθριότθτασ ζχουν παρόμοια οικονομικά χαρακτθριςτικά. Αποςαφθνίηει 
ότι οι ςυμφωνίεσ του ςυνόλου των περιουςιακϊν ςτοιχείων των τομζων με τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ 
επιχείρθςθσ απαιτοφνται μόνο εάν αυτά αναφζρονται τακτικά ςτον επικεφαλι του οργάνου για τθ λιψθ 
αποφάςεων. 

• Δ.Ρ.Χ.Α 13 – Διευκρινίηει ότι με τθν ζκδοςθ του Δ.Ρ.Χ.Α. 13 και τθν τροποποίθςθ των Δ.Ρ.Χ.Α. 9 και Δ.Λ.Ρ. 39 δεν 
αναιρείται θ δυνατότθτα τθσ επιμζτρθςθσ των βραχυπρόκεςμων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςε μθ 
προεξοφλθμζνθ βάςθ, εάν θ επίδραςθ από τθν προεξόφλθςθ δεν είναι ςθμαντικι (τροποποιοφν μόνο τθ βάςθ για 
ςυμπεράςματα). 

• Δ.Λ.Ρ. 16 και Δ.Λ.Ρ. 38 – Διευκρινίηει ότι όταν ζνα πάγιο περιουςιακό ςτοιχείο ι ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο 
αναπροςαρμόηεται θ αρχικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου προςαρμόηεται κατά τρόπο ο οποίοσ είναι ςυνεπισ 
με τθν αναπροςαρμογι τθσ λογιςτικισ αξίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου και ότι οι ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ 
είναι θ διαφορά μεταξφ τθσ αρχικισ λογιςτικισ αξίασ και τθσ λογιςτικισ αξίασ μετά από κάκε ηθμία απομείωςθσ. 

• Δ.Λ.Ρ. 24 – Διευκρινίηει ότι μία εταιρεία διαχείριςθσ θ οποία παρζχει προςωπικό που αςκεί διοίκθςθ ςε μία άλλθ 
εταιρεία, είναι ςυνδεδεμζνο μζροσ με τθν εταιρεία που δζχεται τισ υπθρεςίεσ και πωσ πρζπει να γνωςτοποιοφνται 
οι πλθρωμζσ ςε εταιρείεσ που παρζχουν υπθρεςίεσ διαχείριςθσ.    

Ο Πμιλοσ και θ Μθτρικι Εταιρεία δεν ζχουν εφαρμόςει τισ τροποποιιςεισ αυτζσ, οι οποίεσ δεν αναμζνεται να ζχουν 
ςθμαντικι επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων. 
 
- «Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα Δ.Ρ.Χ.A. 2011-2013» (ςε ιςχφ για χριςεισ με θμερομθνία ζναρξθσ τθν 1 Ιουλίου 2014 και 
μετά), Επιφζρουν τροποποιιςεισ ςτα ακόλουκα πρότυπα: 
 
• Δ.Ρ.Χ.Α 1 – Αποςαφθνίηει ότι μία εταιρεία θ οποία εφαρμόηει για πρϊτθ φορά τα Δ.Λ.Ρ., επιτρζπεται αλλά δεν 

απαιτείται, να εφαρμόςει ζνα νζο Δ.Ρ.Χ.Α. του οποίου θ εφαρμογι δεν είναι ακόμθ υποχρεωτικι αλλά το νζο 
πρότυπο επιτρζπει ενωρίτερθ εφαρμογι. Εάν μία εταιρεία επιλζξει να εφαρμόςει ενωρίτερα ζνα νζο πρότυπο, 
τότε κα πρζπει να το εφαρμόςει αναδρομικά για όλεσ τισ περιόδουσ που παρουςιάηονται, εκτόσ εάν το Δ.Ρ.Χ.Α. 1 
περιλαμβάνει απαλλαγι ι εξαίρεςθ θ οποία επιτρζπει κάτι διαφορετικό (τροποποιοφν μόνο τθ βάςθ για 
ςυμπεράςματα). 
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• Δ.Ρ.Χ.Α. 3 – Διευκρινίηει ότι το Δ.Ρ.Χ.Α. 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογισ του τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ του 
ςχθματιςμοφ κοινοπραξίασ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ κοινοπραξίασ. 

• Δ.Ρ.Χ.Α. 13 – Διευκρινίηει ότι ο ςκοπόσ τθσ εξαίρεςθσ του χαρτοφυλακίου ςτθν παράγραφο 52 από τθν επιμζτρθςθ 
τθσ εφλογθσ αξίασ μίασ ομάδασ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν 
υποχρεϊςεων ςε ςυμψθφιςμζνθ βάςθ, περιλαμβάνει όλεσ τισ ςυμβάςεισ οι οποίεσ είναι εντόσ ςκοποφ και 
αντιμετωπίηονται λογιςτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Δ.Λ.Ρ. 39 ι του Δ.Ρ.Χ.Α. 9, ακόμθ και εάν αυτζσ οι 
ςυμβάςεισ δεν πλθροφν τον οριςμό του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι τθσ χρθματοοικονομικισ 
υποχρζωςθσ ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 32 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Ραρουςίαςθ». 

• Δ.Λ.Ρ. 40 – Αποςαφθνίηει τθν αλλθλεξάρτθςθ του Δ.Ρ.Χ.Α 3 και του Δ.Λ.Ρ. 40 κατά τθν ταξινόμθςθ ενόσ ακινιτου 
ωσ επενδυτικό ακίνθτο ι ωσ ιδιοχρθςιμοποιοφμενο. Συνεπϊσ, μία εταιρεία θ οποία αποκτά επενδυτικό ακίνθτο 
πρζπει να προςδιορίςει εάν (α) το ακίνθτο πλθροί τον οριςμό του επενδυτικοφ ακινιτου ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 40 
και (β) θ ςυναλλαγι πλθροί τον οριςμό τθσ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων ςφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 3.  

Ο Πμιλοσ και θ Μθτρικι Εταιρεία δεν ζχουν εφαρμόςει τισ τροποποιιςεισ αυτζσ, οι οποίεσ δεν αναμζνεται να ζχουν 
ςθμαντικι επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων. 
 
- Δ.Λ.Ρ. 27 (Τροποποιιςεισ) Εφαρμογι τθσ Μεκόδου τθσ Κακαρισ Θζςθσ ςτισ Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (ςε 
ιςχφ για χριςεισ με ζναρξθ τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016, όπωσ εκδόκθκε από το IASB). Θ τροποποίθςθ επιτρζπει 
ςτισ επιχειριςεισ να χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ προκειμζνου να λογιςτικοποιοφν τισ επενδφςεισ 
τουσ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ εταιρείεσ ςτισ ατομικζσ τουσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 
 
 - «Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα Δ.Ρ.Χ.A. 2012-2014» (ςε ιςχφ για χριςεισ με θμερομθνία ζναρξθσ τθν 1 Ιουλίου 2016 και 
μετά), Επιφζρουν τροποποιιςεισ ςτα ακόλουκα πρότυπα:  
 
Δ.Ρ.Χ.Α. 5 – Θ τροποποίθςθ αποςαφθνίηει ότι όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο (ι μια ομάδα περιουςιακϊν ςτοιχείων 
προοριηόμενα προσ πϊλθςθ) αναταξινομείται από τθν κατθγορία «προοριηόμενο προσ πϊλθςθ» ςτθν κατθγορία 
«προοριηόμενο προσ διανομι» ι το αντίςτροφο, το γεγονόσ αυτό δε ςυνιςτά αλλαγι του πλάνου τθσ πϊλθςθσ ι τθσ 
διανομισ και γι’ αυτό δεν πρζπει να αντιμετωπιςτεί λογιςτικά ωσ μεταβολι. Αυτό ςθμαίνει ότι το περιουςιακό 
ςτοιχείο ι θ ομάδα των περιουςιακϊν ςτοιχείων που προορίηονται προσ πϊλθςθ δεν κα πρζπει να αποκαταςτακεί 
ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςαν να μθν είχε ποτζ ταξινομθκεί ωσ «προοριηόμενο προσ πϊλθςθ» ι ωσ 
«προοριηόμενο προσ διανομι», απλά και μόνο επειδι άλλαξε ο τρόποσ τθσ διάκεςθσ. Θ τροποποίθςθ επίςθσ 
αποκακιςτά μία παράλειψθ ςτο πρότυπο διευκρινίηοντασ ότι θ οδθγία ςτθν αλλαγι του πλάνου πϊλθςθσ κα πρζπει να 
εφαρμόηεται ςε ζνα περιουςιακό ςτοιχείο ι μια ομάδα περιουςιακϊν ςτοιχείων προοριηόμενων προσ πϊλθςθ όταν 
παφουν να διακρατοφνται προσ διανομι αλλά δεν αναταξινομοφνται ωσ «προοριηόμενα προσ πϊλθςθ». 
 
Δ.Ρ.Χ.Α. 7 – Υπάρχουν 2 τροποποιιςεισ ςτο Δ.Ρ.Χ.Α. 7. 
 
1. Εξυπθρζτθςθ ςυμβάςεων μετά τθν μεταβίβαςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

 
Εάν μία επιχείρθςθ μεταβιβάηει ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο υπό όρουσ που επιτρζπουν ςτον 
μεταβιβάηοντα να αποαναγνωρίςει το περιουςιακό ςτοιχείο, το Δ.Ρ.Χ.Α. 7 απαιτεί να γνωςτοποιοφνται όλεσ οι μορφζσ 
ςυνεχιηόμενθσ ανάμειξθσ που μπορεί να ζχει θ μεταβιβάηουςα επί των μεταβιβαςκζντων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Το 
Δ.Ρ.Χ.Α. 7 παρζχει οδθγίεσ ςχετικά με το τι εννοεί με τον όρο «ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ». Θ τροποποίθςθ πρόςκεςε 
ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ προκειμζνου να βοθκιςει τισ διοικιςεισ να προςδιορίςουν εάν οι όροι μιασ ςφμβαςθσ για 
εξυπθρζτθςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τα οποία ζχουν μεταβιβαςτεί ςυνιςτά «ςυνεχιηόμενθ 
ανάμειξθ». Θ τροποποίθςθ δεν ζχει αναδρομικι εφαρμογι αλλά δίνει το δικαίωμα να εφαρμοςτεί αναδρομικά. 
Ραρεπόμενθ τροποποίθςθ περιλιφκθκε ςτο Δ.Ρ.Χ.Α. 1 και ζδωςε τθν ίδια δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ που 
εφαρμόηουν για πρϊτθ φορά τα Δ.Ρ.Χ.Α. 
 
2. Ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
 
Θ τροποποίθςθ αποςαφθνίηει ότι θ επιπρόςκετθ γνωςτοποίθςθ που απαιτείται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 7 «Γνωςτοποίθςθ – 
Συμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων» δεν απαιτείται ακριβϊσ για όλεσ τισ 
ενδιάμεςεσ περιόδουσ, εκτόσ αν απαιτείται από το Δ.Λ.Ρ. 34. Θ τροποποίθςθ ζχει αναδρομικι ιςχφ.  
 
Δ.Λ.Ρ. 19 – Θ τροποποίθςθ αποςαφθνίηει ότι, όταν προςδιορίηεται το επιτόκιο για τθν προεξόφλθςθ των 
κακοριςμζνων υποχρεϊςεων μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, το νόμιςμα είναι αυτό που ζχει ςθμαςία για τθ 
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μετατροπι τθσ υποχρζωςθσ και όχι θ χϊρα από τθν οποία προζρχεται. Θ εκτίμθςθ για το εάν υπάρχει ενεργόσ αγορά 
για υψθλισ ποιότθτασ εταιρικά ομόλογα βαςίηεται ςτα εταιρικά ομόλογα αυτοφ του νομίςματοσ και όχι ςτα εταιρικά 
ομόλογα μιασ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ. Ομοίωσ, όταν δεν υπάρχει ενεργόσ αγορά για υψθλισ ποιότθτασ εταιρικά 
ομόλογα ςε αυτό το νόμιςμα, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κρατικά ομόλογα του ιδίου νομίςματοσ. Θ τροποποίθςθ 
ζχει αναδρομικι ιςχφ αλλά περιορίηεται ςτθν ζναρξθ τθσ ενωρίτερθσ περιόδου που παρουςιάηεται ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ. 
 
Δ.Λ.Ρ. 34 – Θ τροποποίθςθ αποςαφθνίηει τι εννοείται με τθν αναφορά ςτο πρότυπο «πλθροφορία που γνωςτοποιείται 
αλλοφ ςτθν ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ». Θ τροποποίθςθ του Δ.Λ.Ρ. 34 απαιτεί τθν παραπομπι από τισ ενδιάμεςεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτθν πθγι τθσ πλθροφόρθςθσ. Θ τροποποίθςθ ζχει αναδρομικι ιςχφ. 
 
Ο Πμιλοσ και θ Μθτρικι Εταιρεία δεν ζχουν εφαρμόςει τισ τροποποιιςεισ αυτζσ, οι οποίεσ δεν αναμζνεται να ζχουν 
ςθμαντικι επίδραςθ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων. 
 
Δεν υπάρχουν άλλα Δ.Ρ.Χ.Α. ι Διερμθνείεσ που δεν είναι ςε ιςχφ και αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ επί των 
οικονομικϊν καταςτάςεων του Ομίλου και τθσ Μθτρικι Εταιρείασ. 
 

2.4 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

2.4.1 Αρχζσ ενοποίθςθσ  

Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ και των 
κυγατρικϊν τθσ, οι οποίεσ ελζγχονται από τθν Μθτρικι. Ο ζλεγχοσ υφίςταται όταν και μόνο όταν, θ Μθτρικι Εταιρία α) 
αςκεί εξουςία επί των κυγατρικϊν τθσ β) διακζτει τοποκετιςεισ ι δικαιϊματα με μεταβλθτζσ αποδόςεισ από τθ 
ςυμμετοχι τθσ ςτισ κυγατρικζσ και γ) δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει τθν εξουςία τθσ επί των κυγατρικϊν για να 
επθρεάςει το φψοσ των αποδόςεϊν τθσ. 

Τα ζςοδα και οι δαπάνεσ και τα λοιπά ςυνολικά ζςοδα των κυγατρικϊν που αποκτϊνται ι πωλοφνται μζςα ςτθ χριςθ 
ενςωματϊνονται ςτθν ενοποιθμζνθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων και ςτθν ενοποιθμζνθ κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων 
από τθν θμερομθνία απόκτθςθσ των κυγατρικϊν και παφουν να ενςωματϊνονται από τθν θμερομθνία πϊλθςθσ των 
κυγατρικϊν αυτϊν. Τα κακαρά κζρδθ και τα ςυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα των κυγατρικϊν κατανζμονται μεταξφ των 
μετόχων τθσ Μθτρικισ και των μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν ακόμθ και αν με τον επιμεριςμό αυτό, το υπόλοιπο των μθ 
ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν γίνει αρνθτικό.  

Στθν περίπτωςθ που οι κυγατρικζσ εφαρμόηουν διαφορετικζσ λογιςτικζσ αρχζσ από εκείνεσ του Ομίλου, γίνονται οι 
αναγκαίεσ προςαρμογζσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τουσ προκειμζνου να υπάρχει ομοιομορφία με τισ λογιςτικζσ 
αρχζσ των εταιριϊν του Ομίλου. 

Πλεσ οι διεταιρικζσ ςυναλλαγζσ, τα διεταιρικά υπόλοιπα και τα διεταιρικά ζςοδα και ζξοδα απαλείφονται κατά τθν 
ενοποίθςθ. 

 

2.4.2 Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 

Οι μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ αναγνωρίηονται αρχικά είτε ςτθν εφλογθ αξία είτε ςτο αναλογικό ποςοςτό τουσ επί των 
κακαρϊν αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ επιλογι αυτι γίνεται ανά ςυναλλαγι. Μετά τθν εξαγορά, θ 
λογιςτικι αξία των μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν είναι θ αξία αυτϊν κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ πλζον το μερίδιο των 
μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν ςτισ μετζπειτα μεταβολζσ των ιδίων κεφαλαίων. Τα ςυνολικά ειςοδιματα επιμερίηονται 
ςτισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ ακόμα και εάν αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να προκφπτει χρεωςτικό υπόλοιπο μθ 
ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν. 

 

2.4.3 Μεταβολζσ ςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ κυγατρικϊν οι οποίεσ δεν οδθγοφν ςε απϊλεια του ελζγχου  

Μεταβολζσ ςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι οι οποίεσ δεν οδθγοφν ςε απϊλεια του ελζγχου τθσ καταχωροφνται 
ωσ ςυναλλαγζσ μεταξφ των μετόχων.  

Το υπόλοιπο των λογαριαςμϊν των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων τθσ Μθτρικισ και του λογαριαςμοφ «Μθ 
ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ» αναπροςαρμόηονται, προκειμζνου να απεικονιςτεί θ μεταβολι ςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ των 
παραπάνω μετόχων επί τθσ κυγατρικισ. Τυχόν διαφορά μεταξφ τθσ προςαρμογισ των μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν και 
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τθσ εφλογθσ αξίασ του τιμιματοσ που καταβλικθκε ι ειςπράχκθκε, καταχωρείται απ’ ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια που 
αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Μθτρικισ.  

2.4.4 Απϊλεια ελζγχου  

Σε περίπτωςθ που θ μεταβολι οδθγιςει ςε απϊλεια του ελζγχου τθσ κυγατρικισ, το κζρδοσ ι θ ηθμία από τθν πϊλθςθ 
υπολογίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ (i) του ακροίςματοσ τθσ εφλογθσ αξίασ του τιμιματοσ που ειςπράχκθκε και τθσ 
εφλογθσ αξίασ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ που εξακολουκεί να υφίςταται ςτθ κυγατρικι και (ii) τθσ λογιςτικισ αξίασ, 
πριν τθν πϊλθςθ, των περιουςιακϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υπεραξίασ), των υποχρεϊςεων και των μθ 
ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν. Τα μθ πραγματοποιθμζνα κζρδθ ι ηθμίεσ που είχαν αναγνωριςτεί ςτα λοιπά ςυνολικά 
ζςοδα και που προκφπτουν από τθν αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ κυγατρικισ, 
λογιςτικοποιοφνται ωσ εάν θ Μθτρικι είχε πωλιςει απ’ ευκείασ τα περιουςιακά αυτά ςτοιχεία (μεταφορά ςτθν 
κατάςταςθ αποτελεςμάτων ι μεταφορά ςτα κζρδθ εισ νζο, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Δ.Ρ.Χ.Α.). 

Θ τυχόν εφλογθ αξία ςυμμετοχισ ςτθ κυγατρικι που εξακολουκεί να υφίςταται μετά τθν θμερομθνία τθσ απϊλειασ 
του ελζγχου τθσ, κεωρείται ωσ θ εφλογθ αξία κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 39 ι ωσ το κόςτοσ 
κτιςθσ ςε περίπτωςθ που με τα ιςχφοντα πρότυπα κα αναγνωριςτεί ωσ ςυγγενισ ι κοινοπραξία. 
 

2.4.5 Ειςφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε κυγατρικι με ανταλλαγι μετοχϊν ζκδοςθσ τθσ κυγατρικισ 

Στθν περίπτωςθ που θ Μθτρικι ειςφζρει ενςϊματα πάγια ςτοιχεία, άυλα περιουςιακά ςτοιχεία ι επενδυτικά ακίνθτα 
ςε ιδθ υπάρχουςα ι νεοϊδρυκείςα κυγατρικι εταιρία με αντάλλαγμα μετοχζσ ζκδοςθσ τθσ κυγατρικισ, θ Μθτρικι 
καταχωρεί ςτισ ατομικζσ τθσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθν αξία τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτθ λογιςτικι αξία που ιταν 
αναγνωριςμζνα τα ειςφερκζντα περιουςιακά ςτοιχεία. Αυτοφ του είδουσ οι ςυναλλαγζσ δεν ζχουν καμία επίδραςθ 
ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 
 

2.4.6 υγγενείσ εταιρείεσ 

Συγγενείσ νοοφνται οι εταιρείεσ ςτισ οποίεσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου κυμαίνεται μεταξφ 20% και 50% των 
δικαιωμάτων ψιφου, και επί των οποίων ο Πμιλοσ αςκεί ουςιϊδθ επιρροι αλλά δεν ελζγχει. Οι επενδφςεισ ςε 
ςυγγενείσ εταιρείεσ ενςωματϊνονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.  

Σφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ, οι επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ εταιρείεσ καταχωροφνται αρχικά ςτθν αξία 
κτιςθσ τουσ. Θ υπεραξία που προκφπτει κατά τθν απόκτθςθ μιασ ςυγγενοφσ εταιρίασ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν αξία 
κτιςθσ τθσ επζνδυςθσ (μετά από οποιεςδιποτε ςωρευμζνεσ προβλζψεισ απομείωςθσ – εφόςον υφίςτανται). Θ αξία 
τθσ επζνδυςθσ αυξάνεται ι μειϊνεται ανάλογα με το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτα κζρδθ ι ηθμίεσ τθσ 
ςυγγενοφσ εταιρίασ μετά τθν εξαγορά (και αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ του Ομίλου) και 
από τισ κινιςεισ ςτα αποκεματικά (και αναγνωρίηονται ςτα αποκεματικά του Ομίλου). Το ποςό των μεριςμάτων που 
ειςπράχκθκαν από τθ ςυγγενι εταιρία κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ μειϊνει τθ λογιςτικι αξία τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
επζνδυςθσ. Οι επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ που πραγματοποιικθκαν με αποκλειςτικό ςκοπό τθ διάκεςι τουσ 
εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία αγοράσ τουσ, όταν δθλαδι θ ουςιϊδθσ επιρροι που αςκεί ο Πμιλοσ κρίνεται 
προςωρινι, καταχωροφνται ςτο λογαριαςμό «μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ προοριηόμενα προσ πϊλθςθ». 
Τα μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ από ςυναλλαγζσ μεταξφ του Ομίλου και των ςυγγενϊν εταιρειϊν, απαλείφονται ςε 
ποςοςτό που αφορά τθ ςυμμετοχι του Ομίλου ςτισ εταιρείεσ αυτζσ. Τυχόν τζτοιεσ ηθμίεσ, που επίςθσ απαλείφονται, 
αποτελοφν ζνδειξθ απομείωςθσ τθσ αξίασ του μεταβιβαηόμενου περιουςιακοφ ςτοιχείου. Ππου κρίκθκε απαραίτθτο, 
τα οικονομικά ςτοιχεία των ςυγγενϊν επιχειριςεων που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ 
κακαρισ κζςθσ τροποποιικθκαν προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ ςυνζπειά τουσ με τισ λογιςτικζσ αρχζσ που ζχει 
υιοκετιςει ο Πμιλοσ. 

 

2.4.7 Κοινοπραξίεσ 

Σχιμα υπό κοινό ζλεγχο είναι ζνα ςχιμα ςτο οποίο δφο ι περιςςότερα μζρθ ζχουν κοινό ζλεγχο.   Ζνα ςχιμα υπό 
κοινό ζλεγχο παρουςιάηει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

α) Τα μζρθ δεςμεφονται από μια ςυμβατικι ρφκμιςθ και  

β) Θ ςυμβατικι ρφκμιςθ παρζχει ςε δφο ι περιςςότερα από τα εν λόγω μζρθ κοινό ζλεγχο του ςχιματοσ.  

Κοινόσ ζλεγχοσ είναι ο ςυμβατικά ςυμφωνθκείσ επιμεριςμόσ του ελζγχου ενόσ ςχιματοσ, ο οποίοσ υπάρχει μόνο όταν 
οι αποφάςεισ ςχετικά με τισ ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ απαιτοφν τθν ομόφωνθ ςυγκατάκεςθ των μερϊν ςτα οποία 
επιμερίηεται ο ζλεγχοσ. 
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Ζνα ςχιμα υπό κοινό ζλεγχο είναι είτε μια κοινι επιχείρθςθ είτε μια κοινοπραξία.  

Κοινι επιχείρθςθ είναι ζνα ςχιμα υπό κοινό ζλεγχο όπου τα μζρθ που ζχουν κοινό ζλεγχο διακζτουν δικαιϊματα επί 
των περιουςιακϊν ςτοιχείων και ευκφνεσ επί των υποχρεϊςεϊν, ζναντι του ςχιματοσ. Τα εν λόγω μζρθ ονομάηονται 
ςυμμετζχοντεσ ςε κοινι επιχείρθςθ.  

Κοινοπραξία είναι ζνα ςχιμα υπό κοινό ζλεγχο όπου τα μζρθ που ζχουν κοινό ζλεγχο διακζτουν δικαιϊματα επί των 
κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων του ςχιματοσ. Τα εν λόγω μζρθ ονομάηονται κοινοπρακτοφντεσ. 

Ο προςδιοριςμόσ από τθν Μθτρικι Εταιρεία του τφπου ςχιματοσ υπό κοινό ζλεγχο ςτον οποίο ςυμμετζχει, ωσ κοινισ 
επιχείρθςθσ ι ωσ κοινοπραξίασ εξαρτάται από τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των μερϊν του ςχιματοσ. 

Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ τθσ Μθτρικισ Εταιρείασ ςε κοινι επιχείρθςθ, θ Μθτρικι Εταιρεία αναγνωρίηει:  

α) τα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνου του μεριδίου τθσ ςε οποιαδιποτε περιουςιακά ςτοιχεία τθσ 
ανικουν από κοινοφ  β) τισ υποχρεϊςεισ τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του μεριδίου τθσ ςε οποιεςδιποτε υποχρεϊςεισ 
τθν βαρφνουν από κοινοφ γ) τα ζςοδά τθσ από τθν πϊλθςθ του μεριδίου τθσ από τθν παραγωγι που προκφπτει από 
τθν κοινι επιχείρθςθ δ) το μερίδιό τθσ ςτα ζςοδα από τθν πϊλθςθ τθσ παραγωγισ από τθν κοινι επιχείρθςθ και  ε) τισ 
δαπάνεσ τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του μεριδίου τθσ ςε οποιεςδιποτε δαπάνεσ που τθν βαρφνουν από κοινοφ. 

Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ τθσ Μθτρικισ Εταιρείασ ςε κοινοπραξία θ Μθτρικι Εταιρεία αναγνωρίηει τθ ςυμμετοχι 
τθσ ωσ επζνδυςθ και λογιςτικοποιεί τθν εν λόγω επζνδυςθ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.(βλ. Σθμείωςθ 2.4.6). 

 

2.4.8 Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ, και κοινοπραξίεσ ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

Στισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Μθτρικισ οι κυγατρικζσ, οι ςυγγενείσ και οι κοινοπραξίεσ καταχωροφνται ςτο κόςτοσ 
κτιςθσ μείον τυχόν πρόβλεψθ απομείωςθσ. 

 

2.4.9 Ζλεγχοσ απομείωςθσ τθσ υπεραξίασ επιχειριςεων και των επενδφςεων ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και 
κοινοπραξίεσ ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

Ο Πμιλοσ και θ Μθτρικι εταιρία ελζγχει ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ, εάν υπάρχει ζνδειξθ ότι μία επζνδυςθ ςε 
κυγατρικι, ςυγγενι ι κοινοπραξία ζχει υποςτεί απομείωςθ. Εάν υπάρχει τζτοια ζνδειξθ, ο Πμιλοσ εκτιμά τθν 
ανακτιςιμθ αξία τθσ επζνδυςθσ. Πταν θ λογιςτικι αξία μίασ επζνδυςθσ υπερβαίνει τθν εκτιμϊμενθ ανακτιςιμθ αξία, 
τότε θ λογιςτικι αξία απομείωνεται ςτθν ανακτιςιμθ. 

 

2.5 Συνζνωςθ Επιχειριςεων 

2.5.1 Μζκοδοσ εξαγοράσ  

Οι εξαγορζσ επιχειριςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Δ.Ρ.Χ.Α. 3 καταχωροφνται με τθ μζκοδο τθσ 
εξαγοράσ. Το τίμθμα που καταβάλλεται ςε μία ςυνζνωςθ επιχειριςεων αποτιμάται ςτθν εφλογθ αξία, θ οποία 
υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα των ευλόγων αξιϊν, κατά τθν θμερομθνία εξαγοράσ, των περιουςιακϊν ςτοιχείων που 
ειςφζρκθκαν από τον Πμιλο, των υποχρεϊςεων που αναλιφκθκαν από τον Πμιλο προσ τουσ προθγοφμενουσ 
ιδιοκτιτεσ τθσ εξαγοραηόμενθσ επιχείρθςθσ και των μετοχικϊν τίτλων που εξζδωςε ο Πμιλοσ ςε αντάλλαγμα του 
ελζγχου τθσ εξαγοραηόμενθσ επιχείρθςθσ. Τα ζξοδα που αφοροφν ςτθν εξαγορά καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ 
αποτελεςμάτων. 

Κατά τθν θμερομθνία εξαγοράσ, τα περιουςιακά ςτοιχεία που αποκτϊνται και οι υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνονται 
καταχωροφνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ, εκτόσ από: 

• αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ και υποχρεϊςεισ ι περιουςιακά ςτοιχεία που αφοροφν 
ςε παροχζσ ςε εργαηομζνουσ καταχωροφνται ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 12 «Φορολογία ειςοδιματοσ» και Δ.Λ.Ρ. 19 
«Ραροχζσ ςε Εργαηόμενουσ» αντίςτοιχα 

• υποχρεϊςεισ ι μετοχικοί τίτλοι που αφοροφν ςε προγράμματα παροχϊν τθσ εξαγοραηόμενθσ επιχείρθςθσ που 
εξαρτϊνται από αξία μετοχϊν ι προγράμματα παροχϊν του Ομίλου που εξαρτϊνται από αξία μετοχϊν που 
ςυνάφκθκαν προσ αντικατάςταςθ προγραμμάτων παροχϊν τθσ εξαγοραηόμενθσ επιχείρθςθσ που εξαρτϊνται από 
αξία μετοχϊν καταχωροφνται ςφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 2 Ραροχζσ που Εξαρτϊνται από τθν Αξία των Μετοχϊν κατά 
τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ 



    Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ 2014  

Σελίδα 28 από 95 

• περιουςιακά ςτοιχεία (ι ομάδεσ περιουςιακϊν ςτοιχείων) που κατζχονται προσ πϊλθςθ ςφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 5 
Μθ Κυκλοφοροφντα Ρεριουςιακά Στοιχεία που Κατζχονται προσ Ρϊλθςθ και Διακοπείςεσ Δραςτθριότθτεσ 
καταχωροφνται ςφμφωνα με αυτό το πρότυπο. 

 

2.5.2 Τπεραξία  

Θ υπεραξία καταχωρείται ωσ το υπερβάλλον μεταξφ (α) του ακροίςματοσ του τιμιματοσ που καταβλικθκε, τυχόν μθ 
ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν ςτθν εξαγοραηόμενθ επιχείρθςθ και τθσ εφλογθσ αξίασ τυχόν προθγοφμενθσ ςυμμετοχισ 
ςτθν εξαγοραηόμενθ επιχείρθςθ και (β) τθσ κακαρισ αξίασ, κατά τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ, των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων που αποκτικθκαν και των υποχρεϊςεων που αναλιφκθκαν. Εάν, μετά από επανεξζταςθ, θ κακαρι αξία, 
κατά τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ, των περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν και των υποχρεϊςεων που 
αναλιφκθκαν υπερβαίνει το άκροιςμα του τιμιματοσ που καταβλικθκε, τυχόν μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν ςτθν 
εξαγοραηόμενθ επιχείρθςθ, και τθσ εφλογθσ αξίασ τυχόν προθγοφμενθσ ςυμμετοχισ ςτθν εξαγοραηόμενθ επιχείρθςθ, θ 
διαφορά καταχωρείται άμεςα ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

 

2.5.3 Ενδεχόμενο τίμθμα  

Σε περίπτωςθ που το τίμθμα που ςυμφωνικθκε κατά τθν ςυνζνωςθ επιχειριςεων, περιλαμβάνει περιουςιακά 
ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από ενδεχόμενο τίμθμα, τότε το ενδεχόμενο τίμθμα αποτιμάται ςτθν εφλογθ 
αξία του κατά τθν θμερομθνία εξαγοράσ και ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ςυνολικό τίμθμα κατά τθ ςυνζνωςθ 
επιχειριςεων. Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία του ενδεχόμενου τιμιματοσ οι οποίεσ εντάςςονται ςτισ προςαρμογζσ τθσ 
περιόδου οριςτικοποίθςθσ εξαγοράσ αναγνωρίηονται αναδρομικά με αντίςτοιχθ προςαρμογι τθσ υπεραξίασ. Οι 
προςαρμογζσ τθσ περιόδου οριςτικοποίθςθσ εξαγοράσ προκφπτουν από νζεσ πλθροφορίεσ που λαμβάνονται κατά τθν 
περίοδο οριςτικοποίθςθσ εξαγοράσ (θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία εξαγοράσ) 
ςχετικά με δεδομζνα και καταςτάςεισ που υπιρχαν κατά τθν θμερομθνία εξαγοράσ. 

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία του ενδεχόμενου τιμιματοσ οι οποίεσ δεν εντάςςονται ςτισ προςαρμογζσ τθσ περιόδου 
οριςτικοποίθςθσ εξαγοράσ, λογιςτικοποιοφνται με βάςθ τθν ταξινόμθςθ του ενδεχόμενου τιμιματοσ. Πταν το 
ενδεχόμενο τίμθμα ταξινομθκεί ωσ ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ δεν επαναμετράται ςε επόμενεσ περιόδουσ αναφοράσ 
και θ μετζπειτα εκκακάριςι του αναγνωρίηεται ςτθν κακαρι κζςθ. Εάν το ενδεχόμενο τίμθμα ταξινομθκεί ωσ 
περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ, ςε επόμενεσ περιόδουσ αναφοράσ επαναμετράται ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 39 ι το 
Δ.Λ.Ρ. 37 και το αποτζλεςμα τθσ αποτίμθςθσ (κζρδοσ ι ηθμία) αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

 

2.5.4 υνενϊςεισ επιχειριςεων ςε διαδοχικά ςτάδια  

Πταν θ ςυνζνωςθ επιχειριςεων πραγματοποιείται ςε διαδοχικά ςτάδια, θ ςυμμετοχι που κατείχε ο Πμιλοσ ςτθν 
εξαγοραηόμενθ επιχείρθςθ αποτιμάται ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν θμερομθνία εξαγοράσ (τθν θμερομθνία που ο 
Πμιλοσ αποκτά τον ζλεγχο) και το προκφπτον κζρδοσ ι ηθμία αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Ροςά 
που αναγνωρίςτθκαν ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα και που προιλκαν από τθν εξαγοραηόμενθ επιχείρθςθ πριν τθν 
απόκτθςθ του ελζγχου τθσ, αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εφόςον ο χειριςμόσ αυτόσ κα ιταν ο 
κατάλλθλοσ ςε περίπτωςθ πϊλθςισ τθσ  

 

2.5.5 Προςωρινι λογιςτικοποίθςθ  

Εάν για κάποια ποςά που αφοροφν ςτθν αρχικι καταχϊρθςθ μίασ επιχειρθματικισ ςυνζνωςθσ οι αξίεσ δεν ζχουν 
οριςτικοποιθκεί ζωσ τθν θμερομθνία των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ περιόδου ςτθν οποία πραγματοποιικθκε θ 
επιχειρθματικι ςυνζνωςθ, ο Πμιλοσ καταχωρεί προςωρινζσ αξίεσ για τα ποςά αυτά. Τα προςωρινά ποςά 
προςαρμόηονται κατά τθν περίοδο οριςτικοποίθςθσ εξαγοράσ (βλ. Σθμείωςθ 2.5.3 ανωτζρω), ι πρόςκετα περιουςιακά 
ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται, ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ νζεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με δεδομζνα και 
καταςτάςεισ που υπιρχαν κατά τθν θμερομθνία εξαγοράσ, οι οποίεσ, εάν ιταν γνωςτζσ, κα επθρζαηαν τα ποςά που 
αναγνωρίςκθκαν εκείνθ τθν θμερομθνία. 

 

2.6 Συναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα 

Τα ςτοιχεία που περιζχουν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των εταιρειϊν του Ομίλου καταχωροφνται ςτο νόμιςμα εκείνο 
που αποδίδει καλφτερα τθν οικονομικι πραγματικότθτα των υποκείμενων γεγονότων και ςυνκθκϊν που αφοροφν τθν 
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κάκε εταιρία, (“λειτουργικό νόμιςμα”). Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου παρουςιάηονται ςε 
χιλιάδεσ Ευρϊ (€), που είναι το λειτουργικό νόμιςμα τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ. 

Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα μετατρζπονται ςτο λειτουργικό νόμιςμα με βάςθ τισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ που 
ίςχυαν τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ εκάςτοτε ςυναλλαγισ. Τα ςυναλλαγματικά κζρδθ και ηθμίεσ που προκφπτουν 
από τθν εκκακάριςθ αυτϊν των ςυναλλαγϊν και από τθ μετατροπι των νομιςματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
υποχρεϊςεων από ξζνο νόμιςμα καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα, εκτόσ εάν αναγνωρίηονται ςτα λοιπά ςυνολικά 
ζςοδα ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ από αποτελεςματικι αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν ι κακαρισ επζνδυςθσ. Οι 
ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ από τθ μετατροπι των χρεωςτικϊν τίτλων και άλλων νομιςματικϊν χρθματοοικονομικϊν 
περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποτιμϊνται ςε εφλογεσ αξίεσ καταχωροφνται ςτο λογαριαςμό «Αποτελζςματα 
χρθματοοικονομικϊν πράξεων και τίτλων επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου». Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ από τθ 
μετατροπι των μθ νομιςματικϊν χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων αποτελοφν ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ 
μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ και καταχωροφνται είτε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων (π.χ. μετοχζσ του 
εμπορικοφ χαρτοφυλακίου) είτε ςτα Λοιπά ςυνολικά ζςοδα (π.χ. μετοχζσ του χαρτοφυλακίου επενδφςεων). Μθ 
νομιςματικά ςτοιχεία που καταχωροφνται ςτο ιςτορικό κόςτοσ ςε ξζνο νόμιςμα μετατρζπονται χρθςιμοποιϊντασ τθν 
ςυναλλαγματικι ιςοτιμία τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ.  

Κατά τθν ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, τα περιουςιακά ςτοιχεία και οι υποχρεϊςεισ των οικονομικϊν 
μονάδων τθσ αλλοδαπισ μετατρζπονται ςε Ευρϊ χρθςιμοποιϊντασ τισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ που ίςχυαν κατά τθν 
θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, ενϊ τα ζςοδα και τα ζξοδα μετατρζπονται με βάςθ τισ μζςεσ 
ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ τθσ περιόδου. Οι προκφπτουςεσ διαφορζσ από τθ χριςθ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν 
κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και των μζςων ιςοτιμιϊν τθσ περιόδου κακϊσ και από 
τθν επανεκτίμθςθ των εκ μεταφοράσ ιδίων κεφαλαίων τθσ οικονομικισ οντότθτασ με τθν ιςοτιμία τθσ θμερομθνίασ 
ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, καταχωροφνται ςτα Λοιπά ςυνολικά ζςοδα ςτο λογαριαςμό 
«ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ».  

Στθν περίπτωςθ που ζνα νομιςματικό ςτοιχείο, αποτελεί μζροσ τθσ κακαρισ επζνδυςθσ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ ςτο 
εξωτερικό και είναι ςε νόμιςμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμιςμα του Ομίλου ι τθσ οντότθτασ ςτο εξωτερικό, 
οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και των δφο εταιριϊν, 
αναγνωρίηονται κατά τθν ενοποίθςθ ςτα Λοιπά ςυνολικά ζςοδα. Κατά τθν πϊλθςθ μιασ τζτοιασ οικονομικισ οντότθτασ 
εξωτερικοφ, οι εν λόγω ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα ωσ μζροσ του κζρδουσ ι τθσ 
ηθμίασ από τθν πϊλθςθ. 

Θ τυχόν υπεραξία και οι αναπροςαρμογζσ ςε εφλογεσ αξίεσ που προκφπτουν κατά τθν εξαγορά μιασ οικονομικισ 
οντότθτασ εξωτερικοφ αντιμετωπίηονται λογιςτικά όπωσ όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ τθσ οντότθτασ 
εξωτερικοφ και μετατρζπονται με τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία τθσ θμερομθνίασ ςφνταξθσ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων. 

 

2.7 Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων  

Θ κατθγορία αυτι ζχει δφο υποκατθγορίεσ:  

- Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και  

- Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ που ζχουν προςδιοριςτεί ςτθν εφλογθ αξία μζςω 
αποτελεςμάτων 

 

2.7.1 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο  

Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει χρεόγραφα που αποκτϊνται είτε για τθ δθμιουργία κζρδουσ από τθ 
βραχυπρόκεςμθ μεταβολι ςτθν τιμι ι το περικϊριο του διαπραγματευτι ι είναι χρεόγραφα που ανικουν ςε ζνα 
χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για τα οποία υπάρχει ιςτορικό βραχυπρόκεςμθσ δθμιουργίασ κζρδουσ. Τα παράγωγα 
ανικουν επίςθσ ςτο εμπορικό χαρτοφυλάκιο εκτόσ εάν ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ και είναι αποτελεςματικά μζςα 
αντιςτάκμιςθσ. 

Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει χρεόγραφα που υπόκεινται ςε ςυμφωνία πϊλθςθσ και 
επαναγοράσ (βλ. Σθμείωςθ 2.13 παρακάτω). 
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2.7.2 Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ προςδιοριςμζνα ςτθν εφλογθ αξία μζςω 
αποτελεςμάτων 

Κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ ο Πμιλοσ προςδιορίηει οποιοδιποτε χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο ι 
υποχρζωςθ, ωσ χρθματοοικονομικό μζςο αποτιμϊμενο ςτθν εφλογθ αξία του μζςω των αποτελεςμάτων όταν: 

α) Απαλείφει ι μειϊνει ςθμαντικά μια ανακολουκία ςτθν επιμζτρθςθ ι τθν αναγνϊριςθ (οριςμζνεσ φορζσ 
αναφερόμενθ ωσ «λογιςτικι αςυμμετρία») που κα προζκυπτε εάν τα ςχετιηόμενα παράγωγα χρθματοπιςτωτικά 
προϊόντα αντιμετωπίηονταν λογιςτικά ωσ εμπορικό χαρτοφυλάκιο και τα υποκείμενα χρθματοοικονομικά μζςα 
επιμετρϊνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ, όπωσ είναι δάνεια και απαιτιςεισ κατά αςφαλιςμζνων και 
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων ι υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ.  

β) Μια ομάδα χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, υποχρεϊςεων ι και των δφο τυγχάνει διαχείριςθσ και 
θ απόδοςι τθσ αξιολογείται ςε βάςθ εφλογθσ αξίασ, ςφμφωνα με τθν τεκμθριωμζνθ ςτρατθγικι διαχείριςθσ 
κινδφνων ι επενδφςεων και θ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν ομάδα παρζχεται εςωτερικά ςε αυτό το επίπεδο ςτθ 
διοίκθςθ του Ομίλου, για παράδειγμα ςτο Δ.Σ. και ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο.  

γ) Τα χρθματοοικονομικά μζςα περιζχουν ζνα ι περιςςότερα ενςωματωμζνα παράγωγα, θ φπαρξθ των οποίων 
τροποποιεί ουςιαςτικά τισ ταμειακζσ ροζσ και για το λόγο αυτό κα ζπρεπε να απεικονίηονται ςε διακεκριμζνθ 
βάςθ εάν δεν είχαν ταξινομθκεί ςε αυτι τθν κατθγορία.  

Ο προςδιοριςμόσ κάποιου χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ωσ αποτιμϊμενο ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 
είναι αμετάκλθτοσ. 

 

2.7.3 Επιμζτρθςθ 

Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων (εμπορικό 
χαρτοφυλάκιο και προςδιοριςμζνα) αρχικά αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία και μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτθν 
εφλογθ αξία τουσ.  

Τα πραγματοποιθκζντα κζρδθ και ηθμίεσ από τθ διάκεςθ ι εξαγορά των ανωτζρω ςτοιχείων αλλά και τα μθ 
πραγματοποιθκζντα κζρδθ ι ηθμίεσ που προκφπτουν από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία τουσ, περιλαμβάνονται ςτα 
«Αποτελζςματα χρθματοοικονομικϊν πράξεων και τίτλων επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου».  

Τα ζςοδα από μερίςματα αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτα «Κακαρά λοιπά ζςοδα/(ζξοδα)» όταν 
ζχει κατοχυρωκεί το δικαίωμα είςπραξθσ των μεριςμάτων και αυτι είναι θ θμερομθνία ζγκριςθσ των μεριςμάτων από 
τθ Γενικι Συνζλευςθ.   

Το ποςό τθσ μεταβολισ ςτθν περίοδο και ςωρευτικά, ςτισ εφλογεσ αξίεσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων και 
δανείων και απαιτιςεων το οποίο αποδίδεται ςε αλλαγζσ ςτον πιςτωτικό τουσ κίνδυνο υπολογίηεται ωσ το ποςό 
αλλαγισ τθσ εφλογθσ αξίασ το οποίο δεν αποδίδεται ςε αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ αγοράσ που προκαλοφν αφξθςθ του 
κινδφνου αγοράσ. 

 

2.8 Χαρτοφυλάκιο επενδφςεων 

2.8.1 Αρχικι αναγνϊριςθ 

Το χαρτοφυλάκιο επενδφςεων αρχικά αναγνωρίηεται ςτθν εφλογθ αξία (ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν 
ςυναλλαγισ) και περιλαμβάνει τίτλουσ που ταξινομοφνται ωσ: 

 διακζςιμοι προσ πϊλθςθ 

 διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ 

 ι δάνεια και απαιτιςεισ  

βάςει των χαρακτθριςτικϊν των τίτλων και τθσ πρόκεςθσ τθσ διοίκθςθσ του Ομίλου κατά τθν θμερομθνία αγοράσ των 
τίτλων. Οι αγορζσ και πωλιςεισ των τίτλων αυτϊν καταχωροφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ κατά τθν θμερομθνία 
ςυναλλαγισ, θ οποία αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο Πμιλοσ δεςμεφεται να αγοράςει ι να πωλιςει το 
περιουςιακό ςτοιχείο. Πλεσ οι υπόλοιπεσ αγορζσ ι πωλιςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων οι οποίεσ δεν εντάςςονται ςτισ 
πρακτικζσ τθσ αγοράσ, καταχωροφνται, μζχρι τθν θμερομθνία διακανονιςμοφ τουσ, ωσ προκεςμιακζσ ςυναλλαγζσ 
παράγωγων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων. 
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2.8.2 Μεταγενζςτερθ αναγνϊριςθ 

Οι διακζςιμοι προσ πϊλθςθ επενδυτικοί τίτλοι καταχωροφνται μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ ςτθν εφλογθ 
αξία τουσ. Στθν περίπτωςθ όπου θ εφλογθ αξία των ςυγκεκριμζνων τίτλων δε δφναται να προςδιοριςτεί κατά τρόπο 
αξιόπιςτο και αντικειμενικό, τότε οι τίτλοι αυτοί απεικονίηονται ςτθν αξία κτιςθσ τουσ. Τα μθ πραγματοποιθκζντα 
κζρδθ και ηθμίεσ που προκφπτουν από μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ τίτλων 
καταχωροφνται ςτα Λοιπά ςυνολικά ζςοδα, μετά τθν αφαίρεςθ του φόρου που τουσ αναλογεί (όπου απαιτείται), ζωσ 
ότου οι ςυγκεκριμζνοι τίτλοι πωλθκοφν, ειςπραχκοφν ι διατεκοφν με οποιοδιποτε άλλο τρόπο ι ζωσ ότου 
διαπιςτωκεί ότι υπάρχει απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ.  

Οι διακζςιμοι προσ πϊλθςθ επενδυτικοί τίτλοι είναι δυνατόν να πωλθκοφν προκειμζνου να καλυφκοφν ανάγκεσ 
ρευςτότθτασ ι να αντιμετωπιςκοφν μεταβολζσ ςτα επιτόκια, ςτισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ και ςτισ τιμζσ 
χρεογράφων. Στθ περίπτωςθ όπου ζνασ διακζςιμοσ προσ πϊλθςθ τίτλοσ πωλείται ι υφίςταται απομείωςθ τθσ αξίασ 
του, τα ςωρευμζνα μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ ι ηθμίεσ, που περιλαμβάνονται ςτα Λοιπά ςυνολικά ζςοδα, 
μεταφζρονται από τα ίδια κεφάλαια ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων ςτο λογαριαςμό «αποτελζςματα 
χρθματοοικονομικϊν πράξεων και τίτλων επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου». Τα κζρδθ και ηθμίεσ ποφ προκφπτουν κατά τθ 
πϊλθςθ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ τίτλων προςδιορίηονται με τθ μζκοδο του κυλιόμενου μζςου ςτακμικοφ 
κόςτουσ.  

Οι διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ επενδυτικοί τίτλοι περιλαμβάνουν τίτλουσ που δεν είναι παράγωγα, 
διαπραγματεφονται ςε οργανωμζνεσ αγορζσ, με κακοριςμζνεσ ι προςδιοριςτζεσ πλθρωμζσ και ζχουν κακοριςμζνθ 
λιξθ, και για τουσ οποίουσ υπάρχει, από τθ διοίκθςθ του Ομίλου, πρόκεςθ και ικανότθτα διαρκοφσ κατοχισ τουσ μζχρι 
τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ.  

Οι επενδυτικοί τίτλοι που ζχουν κατθγοριοποιθκεί ωσ δάνεια και απαιτιςεισ περιλαμβάνουν τίτλουσ που δεν είναι 
παράγωγα, ζχουν κακοριςμζνεσ ι προςδιοριςτζεσ πλθρωμζσ και δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ αγορζσ. 

Οι επενδυτικοί τίτλοι που ζχουν κατθγοριοποιθκεί ωσ διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ ι δάνεια και απαιτιςεισ 
καταχωροφνται ςτθν αποςβεςμζνθ αξία τουσ εφαρμόηοντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου, μετά τθν 
αφαίρεςθ οποιαςδιποτε απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. Επιπλζον, ο υπολογιςμόσ τθσ αποςβεςμζνθσ αξίασ περιλαμβάνει 
οποιαδιποτε υπζρ (premium) ι υπό (discount) το άρτιο διαφορά προζκυψε κατά τθν θμερομθνία απόκτθςισ, πλζον 
των εξόδων ςυναλλαγισ, προμθκειϊν και μονάδων βάςθσ (μ.β.) πλθρωκζντων ι ειςπραχκζντων. 

Απομείωςθ: Ο Πμιλοσ εκτιμά ςε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων εάν υπάρχει αντικειμενικι 
απόδειξθ ότι ζνασ επενδυτικόσ τίτλοσ ι ομάδα αυτϊν ζχει υποςτεί απομείωςθ τθσ αξίασ του.  

Ειδικά για επενδυτικοφσ μετοχικοφσ τίτλουσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ διακζςιμοι προσ πϊλθςθ, θ ςθμαντικι ι 
παρατεταμζνθ μείωςθ τθσ εφλογθσ αξίασ ενόσ χρεογράφου χαμθλότερα τθσ αξίασ κτιςθσ χρθςιμοποιείται ωσ κριτιριο 
αξιολόγθςθσ αν τα ςτοιχεία αυτά ζχουν απομειωκεί.  

Αν υπάρχουν κάποιεσ αντικειμενικζσ αποδείξεισ απομείωςθσ για τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ περιουςιακά ςτοιχεία, θ 
ςωρευμζνθ ηθμία (που επιμετράται ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ κτιςθσ και τθσ τρζχουςασ εφλογθσ αξίασ, 
μειοφμενθ από τυχόν πρόβλεψθ απομείωςθσ ςτο ςτοιχείο αυτό, θ οποία είχε αναγνωριςκεί ςτο παρελκόν ςτα 
αποτελζςματα) μεταφζρεται από τα Λοιπά ςυνολικά ζςοδα ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Ρρόβλεψθ απομείωςθσ 
καταχωρθμζνθ ςτα αποτελζςματα που αφορά ςε μετοχικοφσ τίτλουσ δεν αντιλογίηεται ςτα αποτελζςματα. Αν ςε μια 
μεταγενζςτερθ περίοδο, θ εφλογθ αξία ενόσ διακεςίμου προσ πϊλθςθ χρεωςτικοφ τίτλου αυξθκεί, και θ αφξθςθ 
μπορεί αντικειμενικά να ςυςχετιςκεί με ζνα γεγονόσ που ςυνζβθ μετά τθν καταχϊρθςθ ςτα αποτελζςματα τθσ 
πρόβλεψθσ απομείωςθσ, θ πρόβλεψθ απομείωςθσ αντιλογίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.  

Για τουσ τίτλουσ του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου ςτισ κατθγορίεσ διακρατοφμενα ςτθ λιξθ και δάνεια και απαιτιςεισ, 
τα οποία αποτιμϊνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ, το ποςό τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ, υπολογίηεται ωσ 
θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ τουσ και τθσ παροφςασ αξίασ των αναμενόμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, 
προεξοφλθμζνων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου.  

Τα ζςοδα από τόκουσ που αφοροφν τίτλουσ χαρτοφυλακίου επενδφςεων καταχωροφνται ςτα ζςοδα από τόκουσ.  

Τα ζςοδα από μερίςματα αναγνωρίηονται όταν ζχει κατοχυρωκεί το δικαίωμα είςπραξθσ των μεριςμάτων. Αυτι είναι 
θ θμερομθνία κατοχφρωςθσ των μεριςμάτων, τα οποία απεικονίηονται ξεχωριςτά ςτον λογαριαςμό «Κακαρά λοιπά 
ζςοδα/ (ζξοδα)»  
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2.9 Μεταφορά χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

Ο Πμιλοσ μεταφζρει μθ παράγωγα χρεόγραφα από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο ι το χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ 
πϊλθςθ ςτο χαρτοφυλάκιο δανείων και απαιτιςεων, εφόςον τα χρεόγραφα ικανοποιοφν τον οριςμό τθσ κατθγορίασ 
αυτισ κατά τθν θμερομθνία τθσ μεταφοράσ και ο Πμιλοσ ζχει τθν πρόκεςθ και δυνατότθτα να κρατιςει τα χρεόγραφα 
για το προςεχζσ μζλλον ι μζχρι τθν λιξθ τουσ. 

Σε περίπτωςθ που ςπανίηουςεσ περιςτάςεισ προκαλοφν ςθμαντικι επιδείνωςθ τθσ ςυναλλακτικισ δραςτθριότθτασ ι 
επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τισ αγοραίεσ τιμζσ μθ παραγϊγων ςτοιχείων του εμπορικοφ χαρτοφυλακίου, ο Πμιλοσ 
μεταφζρει τα μζςα αυτά από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο ςτο χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων ςτθ λιξθ ι διακεςίμων 
προσ πϊλθςθ, εφόςον τα ςτοιχεία ικανοποιοφν τον οριςμό τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ κατά τθν θμερομθνία τθσ 
μεταφοράσ και ο Πμιλοσ δεν ζχει τθν πρόκεςθ να τα πωλιςει ςφντομα. Τζτοιεσ μεταφορζσ μποροφν να 
πραγματοποιοφνται μόνο μία φορά για κάκε μία ςπανίηουςα περίςταςθ. 

Εάν υπάρχει μεταβολι ςτθν πρόκεςθ ι τθν δυνατότθτα διακράτθςθσ ενόσ χρεογράφου μζχρι τθν λιξθ, ο Πμιλοσ 
μεταφζρει τα χρεόγραφα αυτά από τθν κατθγορία διακζςιμα προσ πϊλθςθ ςτθν κατθγορία διακρατοφμενα ςτθ λιξθ, 
εφόςον τα μζςα ικανοποιοφν τον οριςμό τθσ τελευταίασ κατά τθν θμερομθνία τθσ μεταφοράσ. 

Για τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που μεταφζρονται ωσ ανωτζρω, θ εφλογθ αξία κατά τθν θμερομθνία μεταφοράσ 
κεωρείται το νζο αποςβεςμζνο κόςτοσ κατά τθν θμερομθνία αυτι. 

Πταν μζςα που μεταφζρονται από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο περιζχουν ενςωματωμζνα παράγωγα, ο Πμιλοσ 
επανεξετάηει κατά τθν θμερομθνία μεταφοράσ εάν τα ενςωματωμζνα παράγωγα χρειάηεται να διαχωριςτοφν από το 
κφριο ςυμβόλαιο βάςει των ςυνκθκϊν που ίςχυαν όταν ο Πμιλοσ απζκτθςε το ςτοιχείο. 

Ο Πμιλοσ μεταφζρει χρεόγραφα που ζχουν μεταφερκεί ςτα δάνεια και απαιτιςεισ από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο ι 
το χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ ςτο χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ εάν τα χρεόγραφα, 
μεταγενζςτερα διαπραγματεφονται ςε οργανωμζνθ αγορά και ο Πμιλοσ δε ςκοπεφει να τα κρατιςει για το προςεχζσ 
μζλλον ι μζχρι τθν λιξθ τουσ. Θ εφλογθ αξία των χρεογράφων τθν θμζρα τθσ μεταφοράσ κεωρείται το νζο 
αποςβεςμζνο κόςτοσ κατά τθν θμερομθνία αυτι. Θ διαφορά μεταξφ του αποςβεςμζνου κόςτουσ αμζςωσ πριν τθν 
μεταφορά και τθσ εφλογθσ αξίασ τθν θμερομθνία τθσ μεταφοράσ αναγνωρίηεται ςτο αποκεματικό διακεςίμων προσ 
πϊλθςθ αξιόγραφων μζςω τθσ κατάςταςθσ λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων και αποςβζνεται ςτθν κατάςταςθ 
αποτελεςμάτων 

 

2.10 Εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων  

Ο Πμιλοσ υπολογίηει τθν εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων βάςει ενόσ πλαιςίου υπολογιςμοφ τθσ εφλογθσ 
αξίασ που κατατάςςει τα χρθματοοικονομικά μζςα ςε μια ιεραρχία τριϊν επιπζδων των δεδομζνων που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν αποτίμθςθ, όπωσ περιγράφεται κατωτζρω. 

Επίπεδο 1: Χρθματιςτθριακζσ τιμζσ ςε ενεργι αγορά πανομοιότυπων χρθματοοικονομικϊν μζςων. Στο Επίπεδο 1 
περιλαμβάνονται χρεόγραφα, μετοχζσ και παράγωγα που διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά. Ενεργι αγορά είναι θ 
αγορά ςτθν οποία οι ςυναλλαγζσ ζχουν επαρκι ςυχνότθτα και όγκο ζτςι ϊςτε θ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τιμζσ να 
παρζχεται ςε ςυνεχι βάςθ και επιπλζον χαρακτθρίηεται από χαμθλά περικϊρια κζρδουσ. 

Επίπεδο 2: Ραρατθριςιμα δεδομζνα εκτόσ από τιμζσ του Επιπζδου 1, όπωσ χρθματιςτθριακζσ τιμζσ παρόμοιων 
μζςων, τιμζσ από αγορζσ που δεν είναι ενεργζσ, ι άλλα δεδομζνα που είναι παρατθριςιμα ι μποροφν να 
επιβεβαιωκοφν από παρατθριςιμα δεδομζνα (για παράδειγμα τιμζσ που προκφπτουν από παρατθριςιμα δεδομζνα) 
για ςχεδόν το ςφνολο τθσ διάρκειασ του μζςου. Στο Επίπεδο 2 περιλαμβάνονται χρεόγραφα με τιμζσ ςε μθ ενεργζσ 
αγορζσ, κακϊσ και χρεόγραφα χωρίσ τιμι από κάποια αγορά και παράγωγα των οποίων οι αξίεσ υπολογίηονται 
χρθςιμοποιϊντασ μοντζλα αποτίμθςθσ, προεξόφλθςθ ταμειακϊν ροϊν ι παρόμοιεσ τεχνικζσ, με δεδομζνα που είναι 
παρατθριςιμα ςτθν αγορά ι μποροφν να υπολογιςτοφν ι να επιβεβαιωκοφν από παρατθριςιμα ςτοιχεία από τθν 
αγορά. Αυτι θ κατθγορία γενικά περιλαμβάνει κρατικά και εταιρικά ομόλογα με τιμζσ ςε αγορζσ που δεν είναι ενεργζσ 
και κάποια παράγωγα.  

Επίπεδο 3: Μθ παρατθριςιμα δεδομζνα που υποςτθρίηονται από λίγεσ ι κακόλου ςυναλλαγζσ ςε ενεργι αγορά και 
επθρεάηουν ςθμαντικά τθν εφλογθ αξία. Εάν θ αποτίμθςθ ενόσ ςτοιχείου χρθςιμοποιεί παρατθριςιμα δεδομζνα που 
απαιτοφν ςθμαντικζσ προςαρμογζσ βαςιςμζνεσ ςε μθ παρατθριςιμα δεδομζνα, αυτό το μζςο κατατάςςεται ςτο 
επίπεδο 3. Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται χρθματοοικονομικά μζςα των οποίων θ αξία υπολογίηεται 
χρθςιμοποιϊντασ μοντζλα αποτίμθςθσ, προεξόφλθςθ ταμειακϊν ροϊν ι παρόμοιεσ τεχνικζσ, κακϊσ και μζςα για τα 
οποία ο προςδιοριςμόσ τθσ εφλογθσ αξίασ απαιτεί κρίςθ ι εκτίμθςθ από τθ Διοίκθςθ. 
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Το επίπεδο ςτθν ιεραρχία εφλογθσ αξίασ ςτο οποίο κατατάςςεται ζνασ υπολογιςμόσ εφλογθσ αξίασ προςδιορίηεται με 
βάςθ το κατϊτερο επίπεδο δεδομζνων που χρθςιμοποιοφνται ςτον υπολογιςμό τθσ εφλογθσ αξίασ και ζχουν 
ςθμαντικι επίδραςθ. Για το ςκοπό αυτό θ ςθμαντικότθτα ενόσ δεδομζνου αξιολογείται ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι 
εφλογθ αξία. 

 

2.11 Αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

Εφαρμογι Δ.Π.Χ.Α. 4: Ο Πμιλοσ και θ Μθτρικι Εταιρία υιοκζτθςαν το Δ.Ρ.Χ.Α. 4 από τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2005, οπότε και 

ζγινε ταξινόμθςθ του χαρτοφυλακίου ςε αςφαλιςτικά και επενδυτικά ςυμβόλαια. 

2.11.1 Κατθγοριοποίθςθ ςυμβολαίων 

2.11.1.1 Αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια 

Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια ταξινομοφνται ςε δφο κατθγορίεσ, ιτοι αςφαλίςεων Ηωισ και αςφαλίςεων Ηθμιϊν, 
ανάλογα με τθ φφςθ του αςφαλιςμζνου κινδφνου. Σθμειϊνεται ότι ςτα αςφαλιςτικά προϊόντα κατατάχκθκαν και τα 
ςυμβόλαια που φζρουν ταυτόχρονα αςφαλιςτικό και χρθματοοικονομικό κίνδυνο, κακϊσ ο Πμιλοσ ζκρινε ότι αυτά 
περιζχουν ςθμαντικό αςφαλιςτικό κίνδυνο. 

 

2.11.1.1.1  Αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια Ηωισ 

Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια Ηωισ αςφαλίηουν κατά μεγάλο ποςοςτό γεγονότα κατά τθ διάρκεια μιασ μακράσ 
περιόδου. Τα αςφάλιςτρα αναγνωρίηονται αναλογικά τθσ περιόδου αςφάλιςθσ και εμφανίηονται πριν τθν αφαίρεςθ 
τθσ προμικειασ. 

Στα υφιςτάμενα ςυμβόλαια δεν υπάρχουν ενςωματωμζνα παράγωγα. 

 

2.11.1.1.1.1 Παραδοςιακά ςυμβόλαια 

Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα ςυμβόλαια που εκδίδει ο Πμιλοσ για τθν κάλυψθ του κινδφνου κανάτου, 
ιςόβιων παροχϊν, ςυντάξεων, ανικανότθτασ, ατυχθμάτων, προγραμμάτων αςκενείασ τόςο ςε ατομικι όςο και ςε 
ομαδικι βάςθ. Τα ςχετικά αςφάλιςτρα αναγνωρίηονται ωσ ζςοδα ςε ετθςιοποιθμζνθ βάςθ. 

Αςφαλιςτιρια Συμβόλαια Ηωισ με ςυμμετοχι ςτθν υπεραπόδοςθ των Μακθματικϊν Αποκεμάτων (ςυμμετοχι ςτα 
κζρδθ): 

Ο κφριοσ όγκοσ των παραδοςιακϊν αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων Ηωισ φζρει το χαρακτθριςτικό τθσ ςυμμετοχισ ςτα 
κζρδθ οπότε και ο αςφαλιςμζνοσ δφναται να λάβει πρόςκετα οφζλθ πζραν αυτϊν που εγγυϊνται από το 
αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. 

Αςφαλιςτιρια Συμβόλαια Ηωισ χωρίσ ςυμμετοχι ςτθν υπεραπόδοςθ των Μακθματικϊν Αποκεμάτων (ςυμμετοχι ςτα 
κζρδθ): 

Υφίςτανται αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια Ηωισ χωρίσ το χαρακτθριςτικό τθσ ςυμμετοχισ ςτα κζρδθ το φψοσ των οποίων 
δεν κρίνεται ςθμαντικό ςτο χαρτοφυλάκιο. 
 

2.11.1.1.1.2 Αςφαλίςεισ Ηωισ που ςυνδζονται με επενδφςεισ (Unit-Linked) 

Οι αςφαλίςεισ Ηωισ που ςυνδζονται με επενδφςεισ (Unit-Linked) μεταφζρουν τον χρθματοοικονομικό κίνδυνο του 
ςυμβολαίου ςτον αςφαλιςμζνο, ενϊ ταυτόχρονα ο Πμιλοσ αναλαμβάνει τθν κάλυψθ με τθν εγγφθςθ μζρουσ του 
χρθματοοικονομικοφ κινδφνου ςτθ λιξθ των ςυμβολαίων, τα οποία εμπεριζχουν αςφαλιςτικοφσ κινδφνουσ 
(κνθςιμότθτα, ανικανότθτα). 

 

2.11.1.1.2 Αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια Ηθμιϊν 

Τα αςφάλιςτρα των ςυμβολαίων ηθμιϊν αναγνωρίηονται ωσ ζςοδα (δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα) αναλογικά με τθν 
περίοδο διάρκειασ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 
το ποςό των εγγεγραμμζνων αςφαλίςτρων που αναλογεί ςτο επόμενο ι ςτα επόμενα ζτθ μεταφζρεται ςτο απόκεμα 
μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων. Τα αςφάλιςτρα απεικονίηονται πριν τθν μείωςθ των αναλογουςϊν προμθκειϊν. 
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Στα υφιςτάμενα ςυμβόλαια δεν υπάρχουν ενςωματωμζνα παράγωγα. 

Αςφαλιςτιρια Συμβόλαια Ηθμιϊν – Αςτικισ ευκφνθσ Αυτοκινιτου: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα 
ςυμβόλαια που καλφπτουν τον κίνδυνο τθσ αςτικισ ευκφνθσ αυτοκινιτων. 

Αςφαλιςτιρια Συμβόλαια Ηθμιϊν – Πυρόσ: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα ςυμβόλαια που καλφπτουν τον 
κίνδυνο τθσ πυρκαγιάσ, ςειςμοφ και κλοπισ. 

Αςφαλιςτιρια Συμβόλαια Ηθμιϊν – Λοιπϊν κλάδων: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα ςυμβόλαια που 
καλφπτουν τον κίνδυνο χερςαίων οχθμάτων, μεταφορϊν, γενικισ αςτικισ ευκφνθσ, πιςτϊςεων, εγγυιςεων, βοθκείασ, 
ςκαφϊν, πλθρωμάτων και λοιπά. 

 

2.11.1.2 Επενδυτικά ςυμβόλαια  

Ωσ επενδυτικά ςυμβόλαια ορίηονται εκείνα που δεν κατθγοριοποιοφνται ωσ αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια. 

Ομαδικά Επενδυτικά υμβόλαια (Deposit Αdministration Funds): Είναι θ ομαδικι αςφάλιςθ με τθν οποία 
ςυμφωνείται επενδυτικι διαχειριςτικι αςφάλιςθ (λογαριαςμόσ διαχείριςθσ κεφαλαίου), όπου θ παροχι του 
αςφαλιςτι καταβάλλεται είτε με τθν, για οποιαδιποτε λόγο, αποχϊρθςθ του αςφαλιςμζνου-μζλουσ τθσ ομάδασ από 
τθν εργαςία του είτε με τθ ςυμπλιρωςθ οριςμζνθσ θλικίασ. Ο Πμιλοσ καταβάλλει τθν παροχι ςτο μζτρο τθσ επάρκειασ 
του λογαριαςμοφ διαχείριςθσ κεφαλαίου. Σε περίπτωςθ μθ επάρκειασ του λογαριαςμοφ, ο δικαιοφχοσ δεν ζχει αξίωςθ 
κατά του Ομίλου. Θ διαχείριςθ του λογαριαςμοφ γίνεται είτε από τον Πμιλο κατά τθν ελεφκερθ βοφλθςθ τθσ ι με 
υπόδειξθ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ, είτε από το λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. Θ ευκφνθ του Ομίλου λιγει με τθν εξάντλθςθ 
του λογαριαςμοφ ζςτω και αν θ ςφμβαςθ με τθ μορφι επενδυτικισ διαχειριςτικισ αςφάλιςθσ ζχει λιξει νωρίτερα. 

Επενδυτικά υμβόλαια Unit-Linked: Είναι ςυμβόλαια ςτα οποία o αςφαλιηόμενοσ φζρει τον επενδυτικό κίνδυνο. Το 
νζο πρόγραμμα ΕΘΝΙΚΘ Εφάπαξ προβλζπει τθ ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου για ςκοποφσ αποταμίευςθσ μζςω εφάπαξ 
καταβολϊν κακϊσ και τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ επιπλζον ποςοφ (μερίςματα) από τισ αποδόςεισ των επενδφςεων. 

 

2.11.2 Μεταφερόμενα Ζξοδα Πρόςκτθςθσ υμβολαίων (ΜΕΠ) 

Οι προμικειεσ και τα άλλα ζξοδα πρόςκτθςθσ που αναλογοφν ςτθν επόμενθ χριςθ τόςο των νζων ςυμβολαίων όςο 
και των ανανεϊςεων των υφιςτάμενων ςυμβολαίων απεικονίηονται ςτο λογαριαςμό του Ενεργθτικοφ «Ρρομικειεσ και 
άλλα ζξοδα παραγωγισ επομζνων χριςεων» και κατανζμονται  ςτισ χριςεισ ανάλογα με τθ διάρκεια των 
αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. 

Αςφαλίςεισ Ηωισ: 

Οι προμικειεσ και τα λοιπά ζξοδα πρόςκτθςθσ, που ςυνδζονται με τθν ζκδοςθ νζων αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων και 
τθν ανανζωςθ υπαρχόντων αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων, κεφαλαιοποιοφνται ωσ άυλο περιουςιακό ςτοιχείο του 
ενεργθτικοφ. Πλα τα άλλα ζξοδα αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα, όταν προκφπτουν. Τα Μεταφερόμενα Ζξοδα Ρρόςκτθςθσ 
αποςβζνονται κατά τθ διάρκεια του ςυμβολαίου ωσ εξισ: 

- Για τισ αςφαλίςεισ ηωισ μακράσ διάρκειασ, εξαιρουμζνων των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων εφάπαξ καταβολισ, 
τα Μεταφερόμενα Ζξοδα Ρρόςκτθςθσ αποςβζνονται ςφμφωνα με το ζςοδο των αςφαλίςτρων με τισ αντίςτοιχεσ 
παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό τθσ υποχρζωςθσ για μελλοντικζσ παροχζσ του 
ςυμβολαίου. 

- Για τισ αςφαλίςεισ ηωισ βραχείασ διάρκειασ τα Μεταφερόμενα Ζξοδα Ρρόςκτθςθσ αποςβζνονται αναλογικά με 
το δεδουλευμζνο αςφάλιςτρο. 

 
Γενικζσ Αςφαλίςεισ: 

Οι μεταφερόμενεσ προμικειεσ και ζξοδα πρόςκτθςθσ που ςχετίηονται με  τθν εξαςφάλιςθ νζων ςυμβολαίων και τισ 
ανανεϊςεισ των υφιςταμζνων ςυμβολαίων περιλαμβάνονται ςτον λογαριαςμό «Μεταφερόμενα ζξοδα πρόςκτθςθσ». 
Πλα τα άλλα κόςτθ ωσ ζξοδα όταν προκφπτουν. Τα μεταφερόμενα ζξοδα πρόςκτθςθσ αποςβζνονται αναλογικά με τα 
δουλευμζνα αςφάλιςτρα.  

 

2.11.3 Αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 
Οι αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ αντιπροςωπεφουν τθν εκτίμθςθ του Ομίλου για υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα 
αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια. 
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Οι αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ αναλφονται ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ κατθγορίεσ: 

Μακθματικά αποκζματα: Ρεριλαμβάνουν το μακθματικό απόκεμα των καλφψεων ηωισ και είναι θ διαφορά που 
προκφπτει τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων μεταξφ τθσ αναλογιςτικισ παροφςασ αξίασ των 
χρθματικϊν υποχρεϊςεων που ζχει αναλάβει θ αςφαλιςτικι εταιρεία για κάκε ςυμβόλαιο αςφαλίςεωσ ηωισ και τθσ 
αναλογιςτικισ παροφςασ αξίασ των κακαρϊν αςφαλίςτρων που οφείλονται από τον αςφαλιςμζνο και είναι 
καταβλθτζα ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία μζςα ςτα επόμενα ζτθ. Θ διαφορά αυτι υπολογίηεται με αναλογιςτικζσ 
μεκόδουσ και ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία. Στα ςυμβόλαια μακροχρόνιασ διάρκειασ ενιαίου αςφαλίςτρου 
ςχθματίηεται  επιπλζον πρόβλεψθ για τα μελλοντικά ζξοδα διαχείριςθσ των ςυμβολαίων αυτϊν. 

Προβλζψεισ για ςυμμετοχι ςτα κζρδθ : Θ πρόβλεψθ αυτι περιλαμβάνει ποςά τα οποία προορίηονται για τουσ 
αςφαλιςμζνουσ ι τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ ι τουσ δικαιοφχουσ αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων υπό τθν μορφι 
ςυμμετοχισ ςτα τεχνικά κζρδθ, ςτισ αποδόςεισ κακϊσ και ςτισ επιςτροφζσ με βάςθ του όρουσ των αςφαλιςτθρίων 
ςυμβολαίων. 

Προβλζψεισ για μθ δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα: Αντιπροςωπεφουν το μζροσ των κακαρϊν εγγεγραμμζνων 
αςφαλίςτρων που καλφπτει κατ’ αναλογία τθν περίοδο από τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου για τθν οποία ζχουν καταχωρθκεί τα αςφάλιςτρα ςτα μθτρϊα του Ομίλου. 

Προβλζψεισ για Κινδφνουσ ςε Ιςχφ: αφορά τθν πρόςκετθ πρόβλεψθ θ οποία ςχθματίηεται κατά τθν θμερομθνία 
κλειςίματοσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων όταν εκτιμάται ότι  το απόκεμα των μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων και 
δικαιωμάτων  μετά τθν αφαίρεςθ των αναλογοφντων εξόδων πρόςκτθςθσ δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ των 
προβλεπόμενων ηθμιϊν και εξόδων των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων ςε ιςχφ τθν θμερομθνία αυτι. 

Απόκεμα Εκκρεμϊν Αποηθμιϊςεων: τα αποκζματα εκκρεμϊν ηθμιϊν περιλαμβάνουν τισ κατά φάκελο προβλζψεισ για 
το κόςτοσ των ηθμιϊν, τα επιπλζον ποςά που εκτιμικθκαν αναλογιςτικά για να καλφψουν τυχόν ανεπάρκειεσ των 
προαναφερκζντων προβλζψεων, το κόςτοσ των ηθμιϊν που δεν ζχουν αναγγελκεί κακϊσ και τα ζξοδα διαχείριςθσ των 
ηθμιϊν. Το τελικό κόςτοσ των εκκρεμϊν ηθμιϊν υπολογίηεται με τθ χριςθ ενόσ φάςματοσ τυποποιθμζνων 
αναλογιςτικϊν τεχνικϊν, όπωσ θ Chain Ladder και θ Bornheutter-Ferguson μζκοδοι. Θ κφρια υπόκεςθ ςτθν οποία 
βαςίηονται αυτζσ οι τεχνικζσ είναι ότι θ εμπειρία που ζχει αποκομίςει ο Πμιλοσ από τισ ηθμιζσ του παρελκόντοσ μπορεί 
να χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτίμθςθ των μελλοντικϊν ηθμιϊν και ςυνεπϊσ για τον κακοριςμό του τελικοφ κόςτουσ των 
αξιϊςεων. 

Ανακτιςιμεσ & Αναγωγικζσ Ηθμιζσ: αφορά τθν πρόβλεψθ θ οποία ςχθματίηεται κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ των 
Οικονομικϊν Καταςτάςεων για το μζροσ τθσ ηθμίασ που κα ανακτθκεί. Ο υπολογιςμόσ τθσ παραπάνω πρόβλεψθσ 
ελζγχεται με τθ χριςθ αναλογιςτικισ μεκόδου, βάςει ιςτορικϊν ςτοιχείων. 

Πλθρωτζεσ παροχζσ: είναι οι αςφαλιςτικζσ παροχζσ που οφείλονται ςτουσ αςφαλιςμζνουσ και για διάφορουσ λόγουσ 
δεν ζχουν εξοφλθκεί μζχρι τθν θμερομθνία κλειςίματοσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 

Προβλζψεισ για αςφαλίςεισ Ηωισ που ςυνδζονται με επενδφςεισ: είναι οι προβλζψεισ που προορίηονται για να 
καλφψουν υποχρεϊςεισ που απορρζουν από ςυμβόλαια που οι παροχζσ τουσ είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αξία 
μεριδίων χρθματοοικονομικϊν μζςων . 

Θ εκτίμθςθ των αςφαλιςτικϊν προβλζψεων διενεργείται κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των Οικονομικϊν 
Καταςτάςεων, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ αρχζσ και κανόνεσ αποτίμθςθσ ανά κατθγορία αςφαλιςτικισ 
πρόβλεψθσ. Σθμειϊνεται ότι ωσ βάςθ υπολογιςμοφ των αςφαλιςτικϊν προβλζψεων λαμβάνονται οι διατάξεισ του 
ιςχφοντα Νόμου 400/1970 όπωσ αυτόσ ζχει διαμορφωκεί ωσ ςιμερα, ι τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ που ιςχφουν ςτισ 
χϊρεσ όπου δραςτθριοποιοφνται οι λοιπζσ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ του Ομίλου, ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτιςεισ του 
Δ.Ρ.Χ.Α. 4 «Αςφαλιςτιρια Συμβόλαια», οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςε επόμενεσ παραγράφουσ. 

Θ διαφορά των αςφαλιςτικϊν προβλζψεων (αφξθςθ / μείωςθ) ςε ςχζςθ με προθγοφμενθ αποτίμθςι τουσ, 
μεταφζρεται ςτουσ λογαριαςμοφσ αποτελεςμάτων χριςθσ όςον αφορά τισ αναλογοφςεσ προβλζψεισ επί ιδίασ 
κράτθςθσ του Ομίλου, το δε υπόλοιπο ποςό μεταφζρεται ςε χρζωςθ των ανταςφαλιςτϊν, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται από τισ ανταςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ. 

Ζλεγχοσ επάρκειασ αςφαλιςτικϊν αποκεμάτων (Liability Adequacy Test – «LAT»): ο Πμιλοσ αξιολογεί τθν επάρκεια 
των αναγνωριηόμενων αςφαλιςτικϊν προβλζψεων εφαρμόηοντασ τον ζλεγχο επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν 
υποχρεϊςεων χρθςιμοποιϊντασ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν των αςφαλιςτθρίων 
ςυμβολαίων. Στθν περίπτωςθ που οι προκφπτουςεσ, από τον ζλεγχο επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν αποκεμάτων, 
υποχρεϊςεισ του Ομίλου υπερβαίνουν τα αςφαλιςτικά αποκζματα που ζχουν υπολογιςκεί, θ επιπρόςκετθ πρόβλεψθ 
αυξάνει τα αποκζματα των κλάδων τουσ οποίουσ αφορά και επιβαρφνει τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ για τθν οποία 
διενεργείται ο ζλεγχοσ. 
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2.11.4 Ανταςφαλιςτικζσ υμβάςεισ 

Τα οφζλθ που λαμβάνει ο Πμιλοσ από τισ ανταςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που ζχει ςυνάψει αναγνωρίηονται ωσ ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ «Απαιτιςεισ από Ανταςφαλιςτζσ». Οι υποχρεϊςεισ προσ τουσ ανταςφαλιςτζσ αφοροφν κυρίωσ τα 
οφειλόμενα ανταςφάλιςτρα. 

Ο Πμιλοσ εξετάηει αν οι απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτζσ ζχουν υποςτεί απομείωςθ κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ 
των οικονομικϊν τθσ καταςτάςεων, μειϊνει τθ λογιςτικι αξία τουσ αναλόγωσ  και αναγνωρίηει τθ ηθμία απομείωςθσ 
ςτα αποτελζςματα. Μία απαίτθςθ από ανταςφαλιςτι είναι απομειωμζνθ όταν και μόνον όταν: 

(i) υπάρχουν αντικειμενικζσ αποδείξεισ, ωσ αποτζλεςμα γεγονότοσ που ςυνζβθ μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ τθσ 
απαίτθςθσ, ότι ο Πμιλοσ ενδζχεται να μθν ειςπράξει ολόκλθρο το ποςό που του αναλογεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 
ςυμβολαίου και 

(ii) το γεγονόσ αυτό ζχει αξιόπιςτα μετριςιμθ επίδραςθ ςτα ποςά τα οποία ο Πμιλοσ κα ειςπράξει από τον 
ανταςφαλιςτι. 
 

Τα ποςά που καταβάλλονται για αναδρομικι ανταςφάλιςθ αναγνωρίηονται ωσ απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτζσ, 
αυξανόμενα μζχρι  το ποςό των αποκεμάτων που ςχετίηονται με τα ανταςφαλιηόμενα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια. 
Τυχόν κζρδοσ μεταφζρεται ςε επόμενεσ χριςεισ και αποςβζνεται μζχρι τθν τακτοποίθςθ των εκκρεμϊν ηθμιϊν. Σε 
περίπτωςθ που τα καταβαλλόμενα ι προσ καταβολι ποςά υπερβαίνουν τα αποκζματα που ζχουν αναγνωριςκεί, το 
επιπλζον ποςό αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. 

 

2.12 Απαιτιςεισ κατά χρεωςτϊν αςφαλίςτρων 

Οι απαιτιςεισ κατά χρεωςτϊν αςφαλίςτρων περιλαμβάνουν αςφάλιςτρα από αςφαλιςμζνουσ, ςυνεργάτεσ με 
δικαίωμα είςπραξθσ και επίδικεσ υποκζςεισ. Π Πμιλοσ ζχει καταρτίςει ςυμβάςεισ για τθν παροχι πίςτωςθσ χρόνου 
ςτουσ ςυνεργάτεσ για τθν είςπραξθ των αςφαλίςτρων. Οι ειςπράξεισ των αςφαλίςτρων γενικά πραγματοποιοφνται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Ρολιτικι Διαχείριςθσ Ραραγωγισ και Είςπραξθσ Αςφαλίςτρων (ΡΟΔΙΡΕΑ). Οι 
απαιτιςεισ κατά χρεωςτϊν αςφαλίςτρων καταχωροφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθν θμερομθνία ζκδοςθσ των 
Αςφαλιςτθρίων Συμβολαίων. 

 

2.12.1 Προβλζψεισ για απομείωςθ τθσ αξίασ των χρεωςτϊν αςφαλίςτρων 

Ρρόβλεψθ για απομείωςθ τθσ αξίασ μιασ απαίτθςθσ ςχθματίηεται όταν υπάρχουν βάςιμεσ ενδείξεισ ότι ο Πμιλοσ δεν 
πρόκειται να ειςπράξει το ςφνολο των απαιτιςεων που είναι απαιτθτά ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με 
τουσ αρχικοφσ όρουσ τθσ.  

Ο Πμιλοσ εξετάηει εάν υπάρχουν βάςιμεσ ενδείξεισ για πικανζσ ηθμίεσ ςτο χαρτοφυλάκιο απαιτιςεων κατά 
αςφαλιςμζνων. Μία απαίτθςθ υπόκειται ςε απομείωςθ τθσ αξίασ τθσ όταν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
παρουςιάηει κακυςτζρθςθ περιςςότερο από 90 θμζρεσ και / ι όταν υπάρχουν βάςιμεσ ενδείξεισ, κατά τθν θμερομθνία 
εκτίμθςθσ, οι οποίεσ καταδεικνφουν ότι οι χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων δεν κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ανταποκρικοφν ςτισ 
υποχρεϊςεισ τουσ.  

Σε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ όλεσ οι κακυςτερθμζνεσ ι επιςφαλείσ απαιτιςεισ εκτιμϊνται για να προςδιοριςτεί θ 
αναγκαιότθτα ι μθ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Το υπόλοιπο τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ 
απαιτιςεισ προςαρμόηεται κατάλλθλα ςε κάκε θμερομθνία κλειςίματοσ ιςολογιςμοφ, ϊςτε να αντανακλά τουσ 
πικανολογοφμενουσ ςχετικοφσ κινδφνουσ. Κάκε διαγραφι υπολοίπων χρεϊνεται ςτθν υπάρχουςα πρόβλεψθ για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Αποτελεί πολιτικι του Ομίλου να μθ διαγράφεται καμία απαίτθςθ μζχρι να εξαντλθκοφν όλεσ 
οι δυνατζσ πρακτικζσ και νομικζσ ενζργειεσ για τθν είςπραξι τθσ 

 

2.13 Συμβάςεισ πϊλθςθσ και επαναγοράσ χρεογράφων 

Χρεόγραφα τα οποία πωλοφνται ςτα πλαίςια μιασ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ και επαναγοράσ χρεογράφων ςε μια 
προςυμφωνθμζνθ τιμι («Repos») εξακολουκοφν να καταχωροφνται ςτθν Κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ, ενϊ θ 
αντίςτοιχθ υποχρζωςθ απεικονίηεται κατά περίπτωςθ ωσ υποχρζωςθ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, υποχρζωςθ 
προσ πελάτεσ ι λοιπζσ κατακζςεισ 
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2.14 Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία 
Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία περιλαμβάνουν γιπεδα και ακίνθτα, βελτιϊςεισ μιςκωμζνων ακινιτων, μεταφορικά μζςα 
και εξοπλιςμό, τα οποία κατζχονται από τον Πμιλο με ςκοπό τθ λειτουργικι χρθςιμοποίθςι τουσ, αλλά και για 
διοικθτικοφσ ςκοποφσ. Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία καταχωροφνται αρχικά ςτθν αξία κτιςθσ τουσ, θ οποία 
περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται προκειμζνου ζνα πάγιο να τεκεί ςε κατάςταςθ λειτουργίασ.  
Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχϊρθςισ τουσ, τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ 
μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ όποιεσ ςωρευμζνεσ προβλζψεισ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. Οι δαπάνεσ που 
πραγματοποιοφνται μεταγενζςτερα τθσ απόκτθςθσ ενόσ παγίου που περιλαμβάνεται ςτο λογαριαςμό «ενςϊματα 
πάγια ςτοιχεία», κεφαλαιοποιοφνται μόνο ςτθν περίπτωςθ όπου κεωρείται πικανό ότι οι ςυγκεκριμζνεσ δαπάνεσ κα 
αποφζρουν ςτο μζλλον πρόςκετα οικονομικά οφζλθ για τον Πμιλο, πζρα από εκείνα τα οποία αναμζνονταν αρχικά 
κατά τθν απόκτθςθ του παγίου. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, οι ςυγκεκριμζνεσ δαπάνεσ μεταφζρονται απευκείασ ςτα 
αποτελζςματα κατά το χρόνο πραγματοποίθςθσ τουσ. 
Θ διενζργεια αποςβζςεων επί ενόσ ενςϊματου παγίου ςτοιχείου αρχίηει με τθν ζναρξθ χρθςιμοποίθςισ του και 
διακόπτεται μόνο με τθν πϊλθςθ ι μεταβίβαςθ του ενςϊματου παγίου ςτοιχείου. Κατά ςυνζπεια, θ διενζργεια 
αποςβζςεων επί ενόσ ενςϊματου παγίου ςτοιχείου το οποίο παφει να χρθςιμοποιείται δε διακόπτεται, εκτόσ εάν ζχει 
πλιρωσ αποςβεςκεί, αλλά επανεκτιμάται θ ωφζλιμθ ηωι του. Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία αποςβζνονται με τθ 
μζκοδο του ςτακεροφ ποςοφ κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ. Θ εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ ηωι των ενςϊματων 
παγίων ςτοιχείων ανά κατθγορία, ζχει ωσ εξισ: 

Γιπεδα      Δεν αποςβζνονται 

Κτιρια (Κδιο-χρθςιμοποιοφμενα)  ζωσ 50 ζτθ 

Κτιρια (Μθ ίδιο-χρθςιμοποιοφμενα) ζωσ 50 ζτθ 

Βελτιϊςεισ μιςκωμζνων ακινιτων Κατά τθν υπολειπόμενθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, μθ υπερβαίνουςα ωςτόςο 
τα 12 ζτθ 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ  ζωσ 12 ζτθ 

Μεταφορικά μζςα   ζωσ 10 ζτθ 

Θλεκτρονικόσ και λοιπόσ εξοπλιςμόσ ζωσ 5 ζτθ 

Ο Πμιλοσ εξετάηει ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ εάν υπάρχει ζνδειξθ ότι κάποιο ενςϊματο πάγιο ςτοιχείο ζχει 
υποςτεί απομείωςθ τθσ αξίασ του. Αν υπάρχει μια τζτοια ζνδειξθ, ο Πμιλοσ υπολογίηει το ανακτιςιμο ποςό του 
ενςϊματου παγίου ςτοιχείου. Πταν θ λογιςτικι αξία ενόσ ενςϊματου παγίου ςτοιχείου υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ 
αξία του, ο Πμιλοσ ςχθματίηει ανάλογθ πρόβλεψθ απομείωςθσ προκειμζνου θ λογιςτικι αξία του παγίου  να 
απεικονίηει τθν ανακτιςιμθ αξία του. Τα κζρδθ και ηθμίεσ από πϊλθςθ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων προςδιορίηονται 
βάςει τθσ λογιςτικισ αξίασ τουσ και λαμβάνονται υπόψθ για τον προςδιοριςμό των αποτελεςμάτων προ φόρων.  

 

2.15 Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα περιλαμβάνουν γιπεδα και κτιρια που είναι ιδιόκτθτα (ι ζχουν περιζλκει ςτθ κατοχι του 
Ομίλου ςτα πλαίςια μίασ ςφμβαςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ), τα οποία κατζχονται με ςκοπό τθν είςπραξθ 
μιςκωμάτων ι / και τθν αποκόμιςθ κεφαλαιακϊν κερδϊν. Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν αξία 
κτιςθσ τουσ, θ οποία περιλαμβάνει και τισ δαπάνεσ ςυναλλαγισ.  

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςισ τουσ, οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα αποτιμϊνται ςτθν αξία κτιςθσ τουσ μείον τισ 
ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ όποιεσ ςωρευμζνεσ προβλζψεισ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ.  

Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα αποςβζνονται με τθ μζκοδο του ςτακεροφ ποςοφ κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ, 
θ οποία δε διαφζρει ςθμαντικά από τθν ωφζλιμθ ηωι αντίςτοιχων περιουςιακϊν ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτο 
λογαριαςμό «ενςϊματα πάγια ςτοιχεία». Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα εξετάηονται τουλάχιςτον ετθςίωσ από εξωτερικοφσ 
κυρίωσ εκτιμθτζσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν υφίςταται πικανι απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ. 

 

2.16 Υπεραξία, λογιςμικό και λοιπά άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 

2.16.1 Τπεραξία 

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςισ τθσ, θ υπεραξία επιχειριςεων αποτιμάται ςτθν αξία κτιςθσ (βλ. Σθμείωςθ 
2.5.2) μείον τισ όποιεσ ςυςςωρευμζνεσ προβλζψεισ από απομείωςθ τθσ αξίασ τθσ.  
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Για ςκοποφσ ελζγχου απομείωςθσ, θ υπεραξία κατανζμεται ςε Μονάδεσ Δθμιουργίασ Ταμειακϊν οϊν («ΜΔΤ»). Θ 
κατανομι γίνεται ςε εκείνεσ τισ ΜΔΤ, οι οποίεσ αναμζνεται να επωφελθκοφν από τθν επιχειρθματικι ςυνζνωςθ από 
τθν οποία προζκυψε θ υπεραξία. 

Ο Πμιλοσ αξιολογεί ςε ετιςια βάςθ, ι ςυχνότερα, τθ λογιςτικι αξία τθσ υπεραξίασ των επιχειριςεων, προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει εάν υφίςταται πικανι απομείωςθ τθσ αξίασ τθσ. Κατά τθν αξιολόγθςθ αυτι, εκτιμάται κατά πόςο θ 
λογιςτικι αξία τθσ υπεραξίασ παραμζνει πλιρωσ ανακτιςιμθ. Θ εκτίμθςθ γίνεται ςυγκρίνοντασ τθ λογιςτικι αξία τθσ 
ΜΔΤ ςτθν οποία ζχει κατανεμθκεί θ υπεραξία με το ανακτιςιμο ποςό τθσ, το οποίο είναι το μεγαλφτερο μεταξφ τθσ 
εφλογθσ αξίασ μείον εξόδων πϊλθςθσ και τθσ αξίασ από τθ χριςθ. Θ εφλογθ αξία εκτιμάται βάςει τθσ αγοραίασ αξίασ, 
εφόςον υπάρχει διακζςιμθ, ι προςδιορίηεται από ανεξάρτθτο εκτιμθτι ι προκφπτει από μοντζλο αποτίμθςθσ. Κατά 
τθν εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ και τθσ αξίασ από τθ χριςθ, θ διοίκθςθ του Ομίλου διενεργεί εκτιμιςεισ και 
παραδοχζσ, όπωσ περιγράφεται ςτισ Σθμειϊςεισ 3 και 22. Εάν θ ανακτιςιμθ αξία υπολείπεται τθσ λογιςτικισ, 
αναγνωρίηεται μθ αναςτρζψιμθ πρόβλεψθ απομείωςθσ και θ υπεραξία απομειϊνεται κατά το πλεόναςμα τθσ 
λογιςτικισ αξίασ τθσ ΜΔΤ επί τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ 

 

2.16.2 Λογιςμικό 

Θ αξία κτιςθσ του λογιςμικοφ περιλαμβάνει δαπάνεσ οι οποίεσ ςυνδζονται άμεςα με ςυγκεκριμζνα και διακριτά 
προϊόντα λογιςμικοφ που ελζγχει ο Πμιλοσ και από τα οποία αναμζνεται να προκφψουν μελλοντικά οφζλθ για 
διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ και τα οποία κα υπερβαίνουν τα ςχετικά με αυτά ζξοδα κτιςθσ. Δαπάνεσ που 
βελτιϊνουν ι επεκτείνουν τθ λειτουργία των λογιςμικϊν προγραμμάτων πζρα από τισ αρχικζσ προδιαγραφζσ τουσ, 
κεφαλαιοποιοφνται και προςτίκενται ςτθν αρχικι αξία κτιςθσ τουσ.  

Το λογιςμικό αποςβζνεται με τθν ςτακερι μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ, ςε περίοδο, όμωσ θ οποία δε 
δφναται να υπερβαίνει τα 20 ζτθ. 

Ειδικότερα, τα εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενα ςτοιχεία λογιςμικοφ αναγνωρίηονται αρχικά ςε αξία ίςθ με το άκροιςμα 
των εξόδων που πραγματοποιικθκαν από τθν θμερομθνία που το ςτοιχείο ικανοποιεί τα κριτιρια αναγνϊριςθσ. Πταν 
δεν μπορεί να αναγνωριςτεί άυλο περιουςιακό ςτοιχείο, τα ζξοδα ανάπτυξθσ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα τθν 
περίοδο που πραγματοποιικθκαν. 

Τα ζξοδα ζρευνασ καταχωροφνται ωσ ζξοδο όταν πραγματοποιοφνται. Εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενο λογιςμικό που 
προκφπτει από ζξοδα ανάπτυξθσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςε μεμονωμζνο ζργο, αναγνωρίηονται μόνο όταν ο 
Πμιλοσ μπορεί να αποδείξει: 

ότι διακζτει τθν τεχνολογικι δυνατότθτα να ολοκλθρϊςει το εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενο λογιςμικό ϊςτε να καταςτεί 
διακζςιμο για χριςθ, τθν πρόκεςι του να το ολοκλθρϊςει και να χρθςιμοποιιςει το ςτοιχείο, τθν ικανότθτά του να 
χρθςιμοποιιςει το ςτοιχείο, πωσ το ςτοιχείο κα δθμιουργιςει μελλοντικά οικονομικά οφζλθ, ότι διακζτει επαρκείσ 
τεχνολογικοφσ, οικονομικοφσ και άλλουσ πόρουσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθ χριςθσ του ςτοιχείου και 
τθν ικανότθτα να επιμετρά αξιόπιςτα τα ζξοδα κατά τθν ανάπτυξθ του ςτοιχείου. 

Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, τα εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενα ςτοιχεία λογιςμικοφ, καταχωροφνται ςτο κόςτοσ 
κτιςθσ τουσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ όποιεσ ςωρευμζνεσ προβλζψεισ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ.  

Δαπάνεσ όπωσ, οι δαπάνεσ ίδρυςθσ και πρϊτθσ εγκατάςταςθσ επιχειρθςιακϊν μονάδων ι υποκαταςτθμάτων, δαπάνεσ 
εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, δαπάνεσ διαφιμιςθσ και προβολισ και δαπάνεσ μετεγκατάςταςθσ και αναδιοργάνωςθσ 
τμιματοσ ι όλου του Ομίλου, αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα κατά το χρόνο πραγματοποιιςεϊσ τουσ. 

 

2.16.3 Απομείωςθ 

Σε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, θ διοίκθςθ του Ομίλου εξετάηει τθν αξία των άυλων 
περιουςιακϊν ςτοιχείων προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν υφίςταται περίπτωςθ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. Εφόςον 
ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ, θ διοίκθςθ του Ομίλου διενεργεί ανάλυςθ προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν θ λογιςτικι 
αξία των ςυγκεκριμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων μπορεί πλιρωσ να ανακτθκεί. Πταν θ λογιςτικι αξία ενόσ άυλου 
περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία του, τότε διενεργείται ανάλογθ πρόβλεψθ για απομείωςθ. 
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2.17 Μιςκϊςεισ 

Θ αξιολόγθςθ του εάν μια ςφμβαςθ είναι ι εμπεριζχει μίςκωςθ βαςίηεται πάντοτε ςτθν ουςία τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ. 
Κατά τθν αξιολόγθςθ κα πρζπει να εξεταςκεί κατά πόςον: α) θ εκπλιρωςθ μιασ ςφμβαςθσ εξαρτάται από τθ χριςθ 
ενόσ ςυγκεκριμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου ι ςτοιχείων και β) θ ςφμβαςθ εκχωρεί δικαίωμα χριςθσ του 
περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

 

2.17.1 Ο Όμιλοσ ωσ μιςκωτισ 

Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ: Οι ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων από τισ οποίεσ προκφπτει ότι ο 
Πμιλοσ διατθρεί όλουσ τουσ κινδφνουσ και οφζλθ που απορρζουν από τθν κυριότθτα των ενςϊματων παγίων 
ςτοιχείων, καταχωροφνται ωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ. Οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναγνωρίηονται κατά τθν 
θμερομθνία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ των μιςκωμζνων ενςϊματων 
παγίων ςτοιχείων ι τθσ παροφςασ αξίασ των ελάχιςτα καταβαλλόμενων μιςκωμάτων. Κάκε ζνα από τα μιςκϊματα 
που καταβάλλεται, επιμερίηεται μεταξφ του ποςοφ που αφορά τθν αποπλθρωμι του κεφαλαίου και του ποςοφ που 
αφορά τθν αποπλθρωμι των εξόδων χρθματοδότθςθσ, με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνεται ζνασ ςτακερόσ 
ςυντελεςτισ αποπλθρωμισ του ανεξόφλθτου υπολοίπου τθσ χρθματοδότθςθσ. Το ποςό που αφορά το ανεξόφλθτο 
κεφάλαιο των υποχρεϊςεων από μίςκωςθ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων, καταχωρείται ςτο λογαριαςμό «λοιπά 
ςτοιχεία πακθτικοφ». Το ποςό που αφορά τθν αποπλθρωμι των εξόδων χρθματοδότθςθσ, μεταφζρεται ςταδιακά ςτθ 
κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. Πλα τα περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία αποκτϊνται ςτα 
πλαίςια μίασ ςφμβαςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, υπόκεινται ςε απόςβεςθ. Θ απόςβεςθ των ςυγκεκριμζνων 
ενςϊματων παγίων ςτοιχείων γίνεται ςτο μικρότερο διάςτθμα μεταξφ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ ι τθσ διάρκειασ τθσ 
μίςκωςθσ. 

Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ: Οι ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων από τισ οποίεσ προκφπτει ότι ο 
εκμιςκωτισ διατθρεί ζνα ςθμαντικό μζροσ από τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ που απορρζουν από τα εκμιςκωμζνα 
ενςϊματα πάγια ςτοιχεία, καταχωροφνται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Το ςφνολο των καταβαλλόμενων μιςκωμάτων 
(ςτα οποία δεν περιλαμβάνεται θ αξία τυχόν κινιτρων που παρζχονται από τον εκμιςκωτι) μεταφζρεται με τθ μζκοδο 
του ςτακεροφ ποςοφ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. Στθν περίπτωςθ όπου μια 
ςφμβαςθ λειτουργικισ μίςκωςθσ διακοπεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ, το ποςό που καταβάλλεται ςτον 
εκμιςκωτι με τθ μορφι αποηθμίωςθσ, αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο κατά τθν περίοδο ςτθν οποία διακόπτεται θ ςφμβαςθ. 

 

2.17.2 Ο Όμιλοσ ωσ εκμιςκωτισ 

Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ: Πταν τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία ζχουν μιςκωκεί με χρθματοδοτικι μίςκωςθ, θ 
παροφςα αξία των ελάχιςτων μιςκωμάτων που πρζπει να καταβλθκοφν απεικονίηεται ωσ απαίτθςθ. Τα ζςοδα από 
χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναγνωρίηονται κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ επζνδυςθσ (προ 
φόρων), θ οποία αντικατοπτρίηει ζνα ςτακερό ςυντελεςτι απόδοςθσ. Οι απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 
περιλαμβάνονται ςτο λογαριαςμό «δάνεια και απαιτιςεισ κατά αςφαλιςμζνων». 

Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ: Τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που εκμιςκϊνονται ςτα πλαίςια ςυμβάςεων λειτουργικισ 
μίςκωςθσ, απεικονίηονται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ ανάλογα με τθ λειτουργικι φφςθ τουσ. Τα εκμιςκωμζνα 
ενςϊματα πάγια ςτοιχεία αποςβζνονται ςυςτθματικά κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ, θ οποία κα πρζπει να 
ςυμπίπτει με τθν ωφζλιμθ ηωι ομοειδϊν ενςϊματων παγίων ςτοιχείων που χρθςιμοποιοφνται για τισ λειτουργικζσ 
ανάγκεσ του Ομίλου. Τα ζςοδα από μιςκϊματα (μείον τθν αξία τυχόν κινιτρων που παρζχονται από τον εκμιςκωτι) 
αναγνωρίηονται με τθ μζκοδο του ςτακεροφ ποςοφ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ.  

 

2.18 Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα 

Για τουσ ςκοποφσ ςφνταξθσ τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν, ωσ ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα νοοφνται τα 
υπόλοιπα των λογαριαςμϊν «ταμείο», «μθ δεςμευμζνα χρθματικά διακζςιμα ςε Κεντρικζσ Τράπεηεσ», «απαιτιςεισ 
κατά πιςτωτικϊν ιδρυμάτων» και τα υψθλισ ρευςτότθτασ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία διάρκειασ 
μικρότερθσ των τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία απόκτθςισ τουσ όπωσ, «ζντοκα γραμμάτια και άλλα αξιόγραφα», 
«χαρτοφυλάκιο επενδφςεων» και «εμπορικό χαρτοφυλάκιο», των οποίων ο κίνδυνοσ μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ 
τουσ είναι αςιμαντοσ και τα οποία χρθςιμοποιοφνται από τον Πμιλο για τθν εξυπθρζτθςθ των βραχυπροκζςμων 
υποχρεϊςεων του 
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2.19 Ρροβλζψεισ 

Ο Πμιλοσ διενεργεί προβλζψεισ για ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και κινδφνουσ όταν υπάρχει παροφςα νομικι ι 
τεκμαιρόμενθ υποχρζωςθ ωσ αποτζλεςμα παρελκόντων γεγονότων, μεγάλθ πικανότθτα εκροισ πόρων που 
εμπεριζχουν οικονομικά οφζλθ για το διακανονιςμό τθσ υποχρζωςθσ και είναι εφικτό να εκτιμθκεί αξιόπιςτα το ποςό 
τθσ υποχρζωςθσ. 

 

2.20 Συμβόλαια χρθματοοικονομικισ εγγφθςθσ  

Συμβόλαιο χρθματοοικονομικισ εγγφθςθσ είναι το ςυμβόλαιο βάςει του οποίου ο εκδότθσ δεςμεφεται να 
πραγματοποιιςει κακοριςμζνεσ πλθρωμζσ προκειμζνου να αποηθμιϊςει τον κάτοχο, για ηθμιζσ λόγω εκπροκζςμων 
πλθρωμϊν από τον οφειλζτθ, βάςει των αρχικϊν ι των τροποποιθμζνων όρων ενόσ χρεωςτικοφ τίτλου. 

Τα ςυμβόλαια χρθματοοικονομικισ εγγφθςθσ, εκτόσ αυτϊν που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, 
αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία και μεταγενζςτερα επιμετροφνται ςτθν υψθλότερθ από (α) τθν αξία του 
αναπόςβεςτου υπολοίπου των ειςπραχκζντων αμοιβϊν και των αμοιβϊν επομζνων περιόδων και (β) τθν καλφτερθ 
εκτίμθςθ του ποςοφ που κα απαιτθκεί για το διακανονιςμό τθσ αναλθφκείςασ δζςμευςθσ κατά τθν θμερομθνία 
ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

 

2.21 Ραροχζσ προσ εργαηομζνουσ 

Οι εταιρείεσ του Ομίλου καταβάλλουν ειςφορζσ ςε προγράμματα παροχϊν ςε εργαηομζνουσ μετά τθν ζξοδο από τθν 
υπθρεςία ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ και τισ πρακτικζσ που επικρατοφν ςτθν κάκε χϊρα. Τα προγράμματα αυτά 
διαχωρίηονται ςε προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν και ςε προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν. 

 

2.21.1 Προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν 
Ωσ πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν ορίηεται ζνα πρόγραμμα παροχϊν ςε εργαηομζνουσ μετά τθν ζξοδο από τθν 
υπθρεςία, ςτο οποίο οι παροχζσ κακορίηονται με βάςθ οικονομικζσ και δθμογραφικζσ παραδοχζσ. Οι πιο ςθμαντικζσ 
παραδοχζσ, μεταξφ άλλων, είναι θ θλικία, τα ζτθ προχπθρεςίασ, ο μιςκόσ, οι δείκτεσ προςδόκιμθσ ηωισ, το επιτόκιο 
προεξόφλθςθσ, ο ρυκμόσ αφξθςθσ αποδοχϊν και ςυντάξεων. Στα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν, θ αξία τθσ 
υποχρζωςθσ είναι ίςθ με τθν παροφςα αξία των κακοριςμζνων πλθρωτζων παροχϊν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ 
των οικονομικϊν καταςτάςεων μειωμζνθσ κατά τθν εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του προγράμματοσ.  
Θ υποχρζωςθ κακοριςμζνων παροχϊν και το ςχετικό ζξοδο εκτιμάται ετθςίωσ από ανεξάρτθτουσ αναλογιςτζσ με τθ 
χριςθ τθσ μεκόδου τθσ προβεβλθμζνθσ πιςτωτικισ μονάδασ. Θ παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ προςδιορίηεται 
προεξοφλϊντασ τθσ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ εκροζσ με το επιτόκιο υψθλισ ποιότθτασ εταιρικϊν ομολόγων 
ι κρατικϊν ομολόγων ςτο ίδιο νόμιςμα με εκείνο τθσ υποχρζωςθσ και με διάρκεια ανάλογθ τθσ υποχρζωςθσ, ι με το 
επιτόκιο που λαμβάνει υπόψθ τον κίνδυνο και τθ διάρκεια τθσ υποχρζωςθσ, όπου το βάκοσ αγοράσ για τζτοια 
ομόλογα κρίνεται ανεπαρκζσ. Το κόςτοσ υπθρεςίασ (τρζχουςασ και προχπθρεςίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
περικοπϊν) και τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που προκφπτουν από διακανονιςμοφσ) και το κακαρό χρθματοοικονομικό κόςτοσ 
τθσ κακαρισ υποχρζωςθσ/(απαίτθςθσ) των κακοριςμζνων παροχϊν αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 
και περιλαμβάνονται ςτισ Δαπάνεσ προςωπικοφ. Θ κακαρι υποχρζωςθ κακοριςμζνων παροχϊν (μετά τθν αφαίρεςθ 
των περιουςιακϊν ςτοιχείων) αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ, με τισ μεταβολζσ που προκφπτουν 
από τθν επαναμζτρθςθ (περιλαμβανομζνων των αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν, τθσ επίδραςθ τθσ μεταβολισ τθσ 
οροφισ των περιουςιακϊν ςτοιχείων (αν υφίςταται) και τθσ αναμενόμενθσ απόδοςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων 
(εξαιρουμζνου του επιτοκίου)), να αναγνωρίηονται άμεςα ςτα Λοιπά Συνολικά Ζςοδα, χωρίσ να επιτρζπεται 
μεταγενζςτερα θ μεταφορά τθσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
 

2.21.2 Προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν 

Ωσ πρόγραμμα κακοριςμζνων ειςφορϊν ορίηεται το πρόγραμμα παροχϊν ςε εργαηομζνουσ μετά τθν ζξοδο από τθν 
υπθρεςία, ςφμφωνα με το οποίο ο εργοδότθσ καταβάλλει ςυγκεκριμζνεσ ειςφορζσ ςε κάποιο Ταμείο χωρίσ καμία άλλθ 
νομικι ι τεκμαιρόμενθ δζςμευςθ για περαιτζρω ειςφορζσ ςτθν περίπτωςθ που το Ταμείο δεν ζχει τα απαιτοφμενα 
περιουςιακά ςτοιχεία ϊςτε να πλθρϊςει τισ παροχζσ των αςφαλιςμζνων που αφοροφν ςτθν τρζχουςα και 
προθγοφμενεσ περιόδουσ. Οι ειςφορζσ του Ομίλου ςτα προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν καταχωροφνται ςτα 
αποτελζςματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου που αφοροφν και περιλαμβάνονται ςτο λογαριαςμό «Δαπάνεσ 
Ρροςωπικοφ». 
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2.22  Φόροι 

Θ υποχρζωςθ τθσ καταβολισ φόρου ειςοδιματοσ επί των κερδϊν προςδιορίηεται με βάςθ τθν εκάςτοτε φορολογικι 
νομοκεςία και αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο ςτθ χριςθ ςτθν οποία πραγματοποιοφνται τα κζρδθ.  

Ο υπολογιςμόσ του αναβαλλόμενου φόρου γίνεται με τθ μζκοδο του ιςολογιςμοφ και προςδιορίηεται για όλεσ τισ 
προςωρινζσ διαφορζσ, οι οποίεσ προκφπτουν μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
υποχρεϊςεων που περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και τθσ φορολογικισ αξίασ που 
αποδίδεται ςε αυτά ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε φορολογικζσ διατάξεισ. 

Οι ςθμαντικότερεσ προςωρινζσ διαφορζσ προκφπτουν από τθν αποτίμθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων χρεογράφων και παραγϊγων, από τα αςφαλιςτικά αποκζματα και τισ προβλζψεισ για παροχζσ 
για ζξοδο από τθν υπθρεςία και πάγια περιουςιακά ςτοιχεία. Τα φορολογικά οφζλθ τα οποία δφνανται να προκφψουν 
από αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμίεσ που μεταφζρονται ςε επόμενεσ χριςεισ προσ ςυμψθφιςμό, αναγνωρίηονται 
ωσ περιουςιακά ςτοιχεία όταν κεωρείται πικανι θ πραγματοποίθςθ μελλοντικϊν φορολογθτζων κερδϊν, τα οποία κα 
είναι επαρκι για το ςυμψθφιςμό των ςωρευμζνων φορολογικϊν ηθμιϊν.  

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ προςδιορίηονται με βάςθ τουσ φορολογικοφσ 
ςυντελεςτζσ, οι οποίοι αναμζνεται ότι κα ιςχφουν τθν περίοδο κατά τθν οποία κα ρευςτοποιθκεί το περιουςιακό 
ςτοιχείο ι κα διακανονιςκεί θ υποχρζωςθ. Ο προςδιοριςμόσ των μελλοντικϊν φορολογικϊν ςυντελεςτϊν βαςίηεται ςε 
νόμουσ που ζχουν ψθφιςτεί κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.  

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται εάν οι προςωρινζσ διαφορζσ 
προκφπτουν κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ υπεραξίασ, ι κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
υποχρεϊςεων (εκτόσ από ςυνζνωςθ επιχειριςεων), ςε ςυναλλαγι που δεν επθρεάηει οφτε τα φορολογθτζα οφτε τα 
λογιςτικά κζρδθ. 

Θ αναγνϊριςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων βαςίηεται ςτθν πεποίκθςθ τθσ Διοίκθςθσ, θ οποία 
ςτθρίηεται ςε διακζςιμα υποςτθρικτικά ςτοιχεία, ότι φορολογικά οφζλθ που ςυνδζονται με προςωρινζσ διαφορζσ, 
όπωσ, φορολογικζσ ηθμίεσ μεταφερόμενεσ ςε επόμενεσ χριςεισ και φορολογικζσ απαιτιςεισ είναι πικανό να 
πραγματοποιθκοφν. Θ λογιςτικι αξία των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων εξετάηεται ςε κάκε θμερομθνία 
ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων και μειϊνεται ςτο βακμό που δε κεωρείται πλζον πικανό ότι κα υπάρξουν 
επαρκι φορολογθτζα κζρδθ για τθν ανάκτθςθ όλου ι μζρουσ αυτισ. Ρροκειμζνου, ο Πμιλοσ και θ Μθτρικι, να πάρουν 
τθν απόφαςθ να αναγνωρίςουν αυτζσ τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ εξετάηουν όλα τα διακζςιμα, κετικά 
και αρνθτικά, ςτοιχεία, περιλαμβανομζνθσ τθσ πραγματοποίθςθσ: των ιδθ υπαρκτϊν φορολογικϊν προςωρινϊν 
διαφορϊν, των προβλεπόμενων μελλοντικϊν φορολογικϊν κερδϊν και των πρόςφατων οικονομικϊν αποτελεςμάτων. 
Στθν περίπτωςθ που ο Πμιλοσ και θ Μθτρικι διαπιςτϊςουν ότι ςτο μζλλον είναι πικανό να ανακτιςουν 
αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ πζραν αυτϊν που ζχουν ιδθ αναγνωρίςει, τότε προβαίνουν ςε αφξθςθ τθσ 
λογιςτικισ αξίασ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων. 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι φορολογικζσ 
αρχζσ παρζχουν το δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων και εφόςον οι απαιτιςεισ και 
υποχρεϊςεισ από αναβαλλόμενουσ φόρουσ αφοροφν ςτθν ίδια φορολογικι αρχι και θ διοίκθςθ προτίκεται να 
διακανονίςει το κακαρό ποςό που προκφπτει μετά το ςυμψθφιςμό. 

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ αναγνωρίηεται ςε προςωρινζσ διαφορζσ που προκφπτουν από επενδφςεισ ςε 
κυγατρικζσ εταιρείεσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ χρονικι ςτιγμι τθσ 
αντιςτροφισ τθσ προςωρινισ διαφοράσ μπορεί να ελεγχκεί από τον Πμιλο και υπάρχει ςθμαντικι πικανότθτα ότι θ 
διαφορά δεν κα αντιςτραφεί ςτο προςεχζσ μζλλον. 

Οι απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ από αναβαλλόμενουσ φόρουσ που ςχετίηονται με μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ των 
διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων και αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν, οι οποίεσ καταχωροφνται ςε 
χρζωςθ ι πίςτωςθ των Λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων, καταχωροφνται επίςθσ ςε χρζωςθ ι πίςτωςθ των Λοιπϊν 
ςυνολικϊν εςόδων και μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα, όταν μεταφερκοφν ςτα αποτελζςματα και τα ςχετικά κζρδθ 
ι ηθμίεσ. 

 

2.23 Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 

Οι υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία 
των κεφαλαίων που λαμβάνονται (τα ζςοδα τθσ ζκδοςθσ), μετά τθν αφαίρεςθ των πραγματοποιθκζντων εξόδων που 
αφοροφν τθν ζκδοςι τουσ. Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχϊρθςθσ, επιμετρϊνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ (εκτόσ 
εάν ζχουν προςδιοριςτεί ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων) και θ οποιαδιποτε διαφορά μεταξφ των κακαρϊν 
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εςόδων από τθν ζκδοςθ των πιςτωτικϊν τίτλων και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ και του ποςοφ που απαιτείται για 
τθν αποπλθρωμι τουσ, αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα ςταδιακά κατά τθ διάρκεια των τίτλων με τθ μζκοδο του 
πραγματικοφ επιτοκίου. 

 

2.24 Μετοχικό κεφάλαιο  

Ζξοδα εκδόςεωσ μετοχικοφ κεφαλαίου: Τα ζξοδα που πραγματοποιοφνται για τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, 
εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων, απεικονίηονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων μετά τον 
υπολογιςμό του φόρου ειςοδιματοσ που αναλογεί ςε αυτά. 

Μερίςματα επί κοινϊν μετοχϊν: Τα μερίςματα που αναλογοφν ςτισ κοινζσ μετοχζσ, αναγνωρίηονται ωσ υποχρζωςθ 
κατά τθν περίοδο ςτθν οποία εγκρίνονται από τθν Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ. 

 

2.25 Τομείσ δραςτθριότθτασ 

Ο Πµιλοσ παρουςιάηει πλθροφορίεσ κατά κλάδο δραςτθριότθτασ με βάςθ τισ ςθμαντικότερεσ αςφαλιςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

 

2.26 Στοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ προοριηόμενα προσ πϊλθςθ 

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ (ι ομάδεσ ςτοιχείων) των οποίων θ λογιςτικι αξία 
πρόκειται να ανακτθκεί κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ μζςω πϊλθςθσ παρά μζςω ςυνεχόμενθσ χριςθσ τουσ, 
καταχωροφνται ωσ ςτοιχεία προοριηόμενα προσ πϊλθςθ.  

Για να ταξινομθκοφν ωσ τζτοια, τα περιουςιακά ςτοιχεία (ι ομάδεσ ςτοιχείων) πρζπει να είναι διακζςιμα για άμεςθ 
πϊλθςθ ςτθν τρζχουςα κατάςταςι τουσ και θ πϊλθςι τουσ πρζπει να είναι πολφ πικανι.  

Θ Διοίκθςθ πρζπει να ζχει δεςμευτεί για τθν πϊλθςθ, θ οποία κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ ενόσ ζτουσ από 
τθν θμερομθνία ταξινόμθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων (ι ομάδων ςτοιχείων) ωσ ςτοιχείων προοριηόμενων προσ 
πϊλθςθ, υπό τισ εξαιρζςεισ του Δ.Ρ.Χ.Α. 5 και οι ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ κα 
πρζπει να υποδεικνφουν ότι δεν είναι πικανό να γίνουν ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτο πρόγραμμα ι το πρόγραμμα να 
ανακλθκεί. 

Κατά τθν αρχικι καταχϊρθςι τουσ ωσ μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία προοριηόμενα προσ πϊλθςθ, θ αξία τουσ 
προςδιορίηεται ωσ θ χαμθλότερθ τιμι μεταξφ τθσ λογιςτικισ και εφλογθσ αξίασ αφαιρουμζνων των εξόδων τθσ 
πϊλθςθσ και απεικονίηονται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ ξεχωριςτά από τα λοιπά περιουςιακά ςτοιχεία.  

Κατά τθν αρχικι καταχϊρθςθ των προοριηόμενων προσ πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων, οποιαδιποτε απομείωςθ τθσ 
αξίασ τουσ περιλαμβάνεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ τθσ αναπροςαρμογισ. Το ίδιο 
ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ κερδϊν ι ηθμιϊν που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ επανεπιμετριςεισ. 

Αν ο Πμιλοσ ζχει κατατάξει περιουςιακό ςτοιχείο (ι ομάδεσ ςτοιχείων) ωσ προοριηόμενο προσ πϊλθςθ, αλλά δεν 
πλθροφνται πλζον τα κριτιρια για τθν ταξινόμθςθ ωσ τζτοιο, ο Πμιλοσ παφει να ταξινομεί το περιουςιακό ςτοιχείο (ι 
τθν ομάδα ςτοιχείων) ωσ προοριηόμενο προσ πϊλθςθ. 

Ο Πμιλοσ επιμετρά το μθ κυκλοφοροφν περιουςιακό ςτοιχείο που παφει να ταξινομείται ωσ προοριηόμενο προσ 
πϊλθςθ (ι που παφει να ςυμπεριλαμβάνεται ςε ομάδα ςτοιχείων που προορίηεται προσ πϊλθςθ) ςτθν χαμθλότερθ 
αξία μεταξφ: 

α) τθσ λογιςτικισ αξίασ πριν το περιουςιακό ςτοιχείο (ι θ ομάδα ςτοιχείων) ταξινομθκεί ωσ προοριηόμενο προσ 
πϊλθςθ, προςαρμοςμζνθ με τυχόν αποςβζςεισ ι αναπροςαρμογζσ που κα είχαν αναγνωριςτεί αν το περιουςιακό 
ςτοιχείο (ι θ ομάδα ςτοιχείων) δεν είχε ταξινομθκεί ωσ προοριηόμενο προσ πϊλθςθ και 

β) του ανακτιςιμου ποςοφ του κατά τθν θμερομθνία τθσ μεταγενζςτερθσ απόφαςθσ να μθν πωλθκεί. 

 

2.27 Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 

Στα ςυνδεδεμζνα μζρθ περιλαμβάνονται επιχειριςεισ, ςτισ οποίεσ ο Πμιλοσ διατθρεί τον ζλεγχο ι αςκεί ουςιϊδθ 
επιρροι ςτθ διαχείριςθ και οικονομικι πολιτικι τουσ. Επίςθσ, ωσ ςυνδεδεμζνα μζρθ κεωροφνται τα μζλθ τθσ 
διοίκθςθσ τθσ Μθτρικισ, ςτενά ςυγγενικά με αυτά πρόςωπα, εταιρείεσ που κατζχονται από αυτά ι ςτισ οποίεσ τα 
τελευταία ζχουν ουςιϊδθ επιρροι ςτθ διαχείριςθ και οικονομικι πολιτικι τουσ. 
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2.28 Αναγνϊριςθ εςόδων 

Τα ζςοδα λογίηονται μόνον όταν πικανολογείται ότι τα οικονομικά οφζλθ που ςυνδζονται με τθ ςυναλλαγι κα 
ειςρεφςουν ςτθν επιχείρθςθ. Θ αναγνϊριςθ εςόδων από αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια περιγράφεται ςτθ ςθμείωςθ 2.11. 

Τόκοι- Τα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται ςφμφωνα με τθν αρχι των δεδουλευμζνων εςόδων λαμβάνοντασ υπόψθ 
τθν πραγματικι απόδοςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

Μερίςματα-Τα ζςοδα από μερίςματα αναγνωρίηονται όταν οριςτικοποιείται το δικαίωμα είςπραξθσ από τουσ 
μετόχουσ, δθλαδι μετά τθν ζγκριςι τουσ από τθ Γενικι Συνζλευςθ. 

Ζςοδα από ενοίκια-Τα ζςοδα ενοικίων από επενδφςεισ ςε ακίνθτα λογίηονται ςε ςυςτθματικι βάςθ κατά τθ διάρκεια 
τθσ μίςκωςθσ. 

 

2.29 Συμψθφιςμόσ 

Θ απεικόνιςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του κακαροφ ποςοφ που προκφπτει από ςυμψθφιςμό 
χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων επιτρζπεται, μόνο εφόςον υφίςταται ςυμβατικό 
δικαίωμα που επιτρζπει το ςυμψθφιςμό των ποςϊν που ζχουν καταχωρθκεί και παράλλθλα υπάρχει πρόκεςθ είτε για 
ταυτόχρονο διακανονιςμό του ςυνολικοφ ποςοφ, τόςο του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου όςο και τθσ 
υποχρζωςθσ αντίςτοιχα, είτε για διακανονιςμό του κακαροφ ποςοφ που προκφπτει μετά το ςυμψθφιςμό. 

 

2.30 Ραφςθ απεικόνιςθσ 

Ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο (ι αν ιςχφει, μζροσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι 
ομάδα παρόμοιων τζτοιων ςτοιχείων) παφει να απεικονίηεται όταν εκπνεφςουν τα ςυμβατικά δικαιϊματα επί των 
ταμειακϊν ροϊν του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

Μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ παφει να αναγνωρίηεται όταν ακυρϊνεται, εκπνζει ι δεν υφίςταται πλζον. Πταν 
μια υφιςτάμενθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ αντικακίςταται από μια άλλθ από τον ίδιο δανειςτι με ςθμαντικά 
διαφορετικοφσ όρουσ, ι οι όροι τθσ υφιςτάμενθσ υποχρζωςθσ τροποποιοφνται ςθμαντικά, αυτι θ αλλαγι ι 
τροποποίθςθ κεωρείται ωσ παφςθ αναγνϊριςθσ τθσ αρχικισ υποχρζωςθσ και αναγνϊριςθ μιασ νζασ και θ διαφορά 
ςτα αντίςτοιχα λογιςτικά υπόλοιπα αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα. 
 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 3: ΣΘΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΣΕΙΣ ΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ  

 

Θ ςφνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςφμφωνα με τισ γενικά παραδεκτζσ λογιςτικζσ αρχζσ, προχποκζτει τθ 
διενζργεια εκτιμιςεων και παραδοχϊν, οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν τόςο τα λογιςτικά υπόλοιπα των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, όςο και τισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ για ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ και 
υποχρεϊςεισ κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων, όπωσ επίςθσ και το φψοσ των εςόδων 
και εξόδων που αναγνωρίςκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ.  

Θ χριςθ των διακζςιμων πλθροφοριϊν και θ εφαρμογι υποκειμενικισ κρίςθσ, αποτελοφν αναπόςπαςτα ςτοιχεία για 
τθ διενζργεια εκτιμιςεων ςτισ ακόλουκεσ περιοχζσ: αποτίμθςθ μθ διαπραγματεφςιμων ςε οργανωμζνθ αγορά 
χρεογράφων, υποχρεϊςεισ  παροχϊν ςτο προςωπικό μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, αςφαλιςτικά αποκζματα, 
απομείωςθ αξίασ απαιτιςεων, ανοιχτζσ φορολογικζσ χριςεισ και εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ. Τα πραγματικά 
μελλοντικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από τισ ανωτζρω εκτιμιςεισ, ενϊ οι αποκλίςεισ ενδζχεται να ζχουν 
ςθμαντικι επίπτωςθ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 

θμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και ςχετικι αβεβαιότθτα: Οι βαςικζσ εκτιμιςεισ και αξιολογικζσ κρίςεισ οι οποίεσ 
αναφζρονται ςε δεδομζνα θ εξζλιξθ των οποίων κα μποροφςε να επθρεάςει τα κονδφλια των Οικονομικϊν 
Καταςτάςεων τουσ επόμενουσ 12 μινεσ, ζχουν ωσ κάτωκι: 
 

3.1 Αποτίμθςθ των αςφαλιςτικϊν προβλζψεων 

Αςφαλίςεισ  Ηωισ 

Ο υπολογιςμόσ των αςφαλιςτικϊν αποκεμάτων Ηωισ  (μακροπρόκεςμα ςυμβόλαια) γίνεται με τθ χριςθ 
αναγνωριςμζνων αναλογιςτικϊν μεκόδων που βαςίηονται μεταξφ άλλων ςε παραδοχζσ για τθ μελλοντικι απόδοςθ 
επενδφςεων, κνθςιμότθτα, διαχειριςτικά ζξοδα, επιλογζσ και εγγυιςεισ, ατυχιματα και εξαγορζσ. Τα αςφαλιςτιρια 
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ςυμβόλαια αποτιμοφνται με βάςθ τισ τιμζσ των παραμζτρων που ιςχφουν κατά τθν ζκδοςι τουσ. Τυχόν αποκλίςεισ των 
εκτιμιςεων προβλζπονται με ζνα περικϊριο αςφαλείασ.  Συνεπϊσ, νζεσ εκτιμιςεισ παράγονται ςε κάκε θμερομθνία 
ςφνταξθσ Οικονομικϊν Καταςτάςεων για να αποφαςιςτεί αν θ επάρκεια  είναι εξαςφαλιςμζνθ κάτω από το πρίςμα 
των τρεχουςϊν εκτιμιςεων. 

Γενικζσ Αςφαλίςεισ 

Ρζραν από τθν κατά περίπτωςθ εκτίμθςθ των προβλεπόμενων ποςϊν αποηθμίωςθσ, εφαρμόηονται και ςτατιςτικζσ 
τεχνικζσ που αποςκοποφν ςε μια αςφαλζςτερθ ςυνολικι εκτίμθςθ των μελλοντικϊν υποχρεϊςεων και το ςχθματιςμό 
κατάλλθλων αποκεμάτων. Οι τεχνικζσ αυτζσ βαςίηονται ςτθ μελζτθ των ιςτορικϊν δεδομζνων για τον προςδιοριςμό 
του τελικοφ κόςτουσ  και ςε υποκζςεισ ςχετικά με το μζςο κόςτοσ αποηθμίωςθσ, τον μελλοντικό πλθκωριςμό και τισ 
μεταβολζσ των κανόνων του νομικοφ πλαιςίου που εφαρμόηονται. Στθ διαδικαςία αυτι εντάςςεται και ο υπολογιςμόσ 
των προβλζψεων για ηθμιζσ που δεν ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτισ εταιρίεσ του Ομίλου μζχρι τθν θμερομθνία αποτίμθςθσ. 
 

3.2 Ρρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ: 

Θ πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ µε βάςθ το ΔΛΡ 12 υπολογίηεται µε εκτίμθςθ των φόρων που κα καταβλθκοφν 
ςτισ φορολογικζσ αρχζσ και περιλαμβάνει τον τρζχοντα φόρο ειςοδιματοσ για κάκε χριςθ και πρόβλεψθ για τουσ 
πρόςκετουσ φόρουσ που πικανόν να προκφψουν ςε φορολογικοφσ ελζγχουσ. Θ τελικι εκκακάριςθ των φόρων 
ειςοδιματοσ πικανόν να αποκλίνει από τα ςχετικά ποςά τα οποία ζχουν καταχωρθκεί ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. 
 

3.3 Αναβαλλόμενοσ φόροσ 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ που αφοροφν αποτιμθτικζσ ηθμιζσ ομολόγων, μετοχϊν και αμοιβαίων 
κεφαλαίων και εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ αναγνωρίηονται ςτθν ζκταςθ που πικανολογείται ότι ςτο μζλλον κα 
υπάρξουν φορολογθτζα κζρδθ επαρκι να καλφψουν τισ φορολογικζσ ηθμίεσ και τισ εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ. 
Για τον προςδιοριςμό του ποςοφ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων που κα αναγνωριςτοφν απαιτείται 
κρίςθ θ οποία βαςίηεται ςτθν εκτίμθςθ του πικανοφ χρόνου και επιπζδου πραγματοποίθςθσ των φορολογθτζων 
κερδϊν ςε ςυνδυαςμό με το μελλοντικό φορολογικό προγραμματιςμό. 

Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ κεωρεί ότι θ πραγματοποίθςθ του υπολοίπου των αναγνωριςμζνων αναβαλλόμενων 
φορολογικϊν απαιτιςεων τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 είναι περιςςότερο πικανι παρά όχι, βαςιηόμενθ ςε εκτιμιςεισ ότι 
ςτο μζλλον κα υπάρξουν φορολογθτζα κζρδθ που είναι δυνατόν να ςυμψθφιςκοφν με κάκε κατθγορία ηθμιϊν επί των 
οποίων ςχθματίηεται αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ. 
 

3.4 Απομείωςθ αξίασ χαρτοφυλακίου επενδφςεων  

Ο Πμιλοσ εφαρμόηει το ΔΛΡ 39 για τον προςδιοριςμό χρεογράφων του χαρτοφυλακίου επενδφςεων που ζχουν 
υποςτεί απομείωςθ. Ο προςδιοριςμόσ αυτόσ απαιτεί τθν εφαρμογι κρίςθσ ςε ςθμαντικό βακμό. Ειδικά για τισ 
επενδφςεισ ςε μετοχζσ, μεταξφ άλλων παραγόντων, εάν ζχει γίνει μια ςθμαντικι ι παρατεταμζνθ μείωςθ τθσ εφλογθσ 
αξίασ τθσ επζνδυςθσ και υπολείπεται τθσ λογιςτικισ τθσ αξίασ. Ο προςδιοριςμόσ αυτόσ προχποκζτει κρίςθ. Για να 
πραγματοποιιςει αυτι τθ κρίςθ, θ διοίκθςθ του Ομίλου εξετάηει, ανάμεςα ςε άλλουσ παράγοντεσ, τθ φυςιολογικι 
διακφμανςθ τθσ τιμισ  του χρεογράφου ςτθν αγορά, τθν οικονομικι κατάςταςθ και τθ βραχυπρόκεςμθ προοπτικι τθσ 
επιχείρθςθσ ςτθν οποία γίνεται θ επζνδυςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ παράγοντεσ όπωσ θ απόδοςθ του κλάδου που αυτι 
ανικει, αλλαγζσ ςτθ τεχνολογία, λειτουργικζσ και χρθματοδοτικζσ ταμειακζσ ροζσ.  
 

3.5 Απομείωςθ αξίασ χρεωςτϊν αςφαλίςτρων 

Οι προβλζψεισ επιςφαλϊν χρεωςτϊν αςφαλίςτρων είναι θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ τθσ απαίτθςθσ και τθσ 

αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ειςπράξεων ωσ  αποτζλεςμα αξιολόγθςθσ των ανείςπρακτων αςφαλίςτρων και 

των πικανϊν ηθμιϊν που δφνανται να προκφψουν. Θ αξιολόγθςθ των απαιτιςεων διενεργείται με τθ χριςθ 

ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ και οδθγιϊν. 

Θ μεκοδολογία αυτι αποτελείται από δφο βαςικά ςυςτατικά μζρθ: τθν ατομικι αξιολόγθςθ και τθν αξιολόγθςθ ςε 

ςυλλογικό επίπεδο. 

Σε ατομικό επίπεδο, θ αξία που θ Διοίκθςθ εκτιμά ότι κα ανακτιςει από τον υπόχρεο προςδιορίηεται αφοφ λθφκοφν 

υπόψθ οι οικονομικζσ δυνατότθτεσ του αντιςυμβαλλομζνου, τυχόν εξαςφαλίςεισ ι εγγυιςεισ, δυνατότθτα 
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ςυμψθφιςμοφ με υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρίασ τρζχουςεσ ι μελλοντικζσ και το εφροσ τθσ ςυνεργαςίασ και το ιςτορικό 

ςυμπεριφοράσ ςτισ ςυναλλαγζσ με τθν Εταιρία και τον Πμιλο. 

Για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ που κα ανακτθκεί ςε ςυλλογικό επίπεδο, θ Διοίκθςθ βαςίηεται ςτθν εμπειρία των 

τελευταίων ετϊν τθν οποία και προεκτείνει ςτο μζλλον λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μεταβολι τθσ ποιότθτασ και του 

μεγζκουσ του χαρτοφυλακίου. 

 

3.6 Απομείωςθ ενςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων και επενδυτικϊν ακινιτων 

Ο Πμιλοσ και θ Μθτρικι εξετάηουν ςτθ λιξθ κάκε περιόδου αν υπάρχουν ενδείξεισ απομείωςθσ των ακινιτων τουσ, 

ςυγκρίνοντασ τθ λογιςτικι αξία τουσ με τθν εφλογθ αξία τουσ, όπωσ αυτι εκτιμάται από πιςτοποιθμζνουσ 

ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ. Για τον υπολογιςμό τθσ εφλογθσ αξίασ λαμβάνεται υπόψθ θ αξία παρόμοιων ακινιτων ςτθν 

ίδια περιοχι, κακϊσ και τα μελλοντικά ζςοδα από μιςκωτικζσ ςυμβάςεισ εν ιςχφ για τα ςυγκεκριμζνα ακίνθτα. Εφόςον 

θ εφλογθ αξία υπολείπεται τθσ λογιςτικισ αξίασ, αυτό κεωρείται ζνδειξθ απομείωςθσ, και εφόςον πρόκειται για 

επενδυτικό ι κενό ακίνθτο, θ λογιςτικι αξία προςαρμόηεται ςτθν εφλογθ αξία, θ οποία κεωρείται και ωσ ανακτιςιμθ 

αξία για τα ςυγκεκριμζνα ακίνθτα. Σε ό,τι αφορά τα ακίνθτα που ιδιοχρθςιμοποιοφνται από τον Πμιλο, για τον 

προςδιοριςμό τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ, λαμβάνεται υπόψθ θ αξία χριςθσ για τθν εταιρία και διενεργείται απομείωςθ 

μόνο αν θ ανακτιςιμθ αξία υπολείπεται τθσ λογιςτικισ αξίασ. 
 

3.7 Εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων  

Στθν περίπτωςθ που τα χρθματοοικονομικά μζςα δεν διαπραγματεφονται ςε οργανωμζνεσ χρθματιςτθριακζσ αγορζσ ι 
οι τιμζσ τουσ δεν είναι διακζςιμεσ, θ εφλογθ αξία τουσ προςδιορίηεται με τθ χριςθ διαφόρων μεκόδων αποτίμθςθσ.  
Αυτζσ περιλαμβάνουν μεκόδουσ παροφςασ αξίασ, κακϊσ και άλλα μοντζλα που βαςίηονται κυρίωσ ςε προςδιορίςιμεσ 
κατ’ αντικειμενικό τρόπο παραμζτρουσ (observable parameters) και ςε μικρό βακμό ςε μθ προςδιορίςιμεσ κατ’ 
αντικειμενικό τρόπο παραμζτρουσ (non-observable parameters).  

Τα μοντζλα αποτίμθςθσ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν αποτίμθςθ παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων που 
διαπραγματεφονται εξωχρθματιςτθριακά (OTC).  Πλα τα μοντζλα αποτίμθςθσ πριν χρθςιμοποιθκοφν, ελζγχονται ωσ 
προσ τθν εγκυρότθτά τουσ ενϊ μεταγενζςτερα υπόκεινται ςε περιοδικι αξιολόγθςθ από εξειδικευμζνο προςωπικό, 
που είναι ανεξάρτθτο από το προςωπικό που δθμιοφργθςε το μοντζλο. Ππου είναι εφικτό, γίνεται ςφγκριςθ των 
αποτελεςμάτων που προκφπτουν από τα μοντζλα αποτίμθςθσ τόςο με τισ τιμζσ χρθματιςτθριακϊν αγορϊν για 
παρόμοια χρθματοοικονομικά μζςα, όςο και με πραγματικζσ τιμζσ, με ςκοπό τον περαιτζρω ζλεγχο για τθν 
εγκυρότθτα και αξιοπιςτία των μοντζλων. Μεταξφ των μεταβλθτϊν που ενςωματϊνονται ςτα μοντζλα που 
χρθςιμοποιοφνται ςτον Πμιλο, περιλαμβάνονται πραγματικζσ και προβλεπόμενεσ τιμζσ και δείκτεσ αγοράσ, όπωσ 
δείκτεσ διακφμανςθσ και χρονικζσ αξίεσ, δείκτεσ βάκουσ αγοράσ και ρευςτότθτασ. 

Τα μοντζλα αυτά εφαρμόηονται με ςυνζπεια από περίοδο ςε περίοδο, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθ ςυγκριςιμότθτα και τθ 
ςυνζχεια τθσ αποτίμθςθσ διαχρονικά. Ωςτόςο, ο προςδιοριςμόσ τθσ εφλογθσ αξίασ εμπεριζχει ςθμαντικό βακμό 
κρίςθσ. Για το λόγο αυτό, ο Πμιλοσ επανεξετάηει τα αποτελζςματα που προκφπτουν από τα ανωτζρω μοντζλα, 
προκειμζνου να καλφψει τουσ εγγενείσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τα μοντζλα αποτίμθςθσ (π.χ. παράμετροι, 
παραδοχζσ).  

Ραρόλο που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ο προςδιοριςμόσ των εφλογων αξιϊν προχποκζτει ςε αρκετά ςθμαντικό βακμό 
τθ διενζργεια κρίςθσ, θ Διοίκθςθ πιςτεφει ότι οι εφλογεσ αξίεσ που ζχουν καταχωρθκεί ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ 
κζςθσ κακϊσ και οι αλλαγζσ ςτισ εφλογεσ αξίεσ που ζχουν καταχωρθκεί ςτθ κατάςταςθ των αποτελεςμάτων, ζγιναν 
ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ςυντθρθτικότθτασ και αντικατοπτρίηουν τισ υφιςτάμενεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, βάςει των 
μθχανιςμϊν ελζγχου και των διαδικαςιϊν διαςφάλιςθσ που εφαρμόηονται. 
 

3.8 Κόςτοσ προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν 

Το κακαρό κόςτοσ προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν εκτιμάται με αναλογιςτικζσ μεκόδουσ με τθ χριςθ 
παραδοχϊν για το επιτόκιο προεξόφλθςθσ, τθν αφξθςθ αποδοχϊν, τθν κινθτικότθτα του προςωπικοφ και τθν 
αναμενόμενθ απόδοςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων των προγραμμάτων. Θ αφξθςθ των αποδοχϊν διαμορφϊνεται 
ουςιαςτικά βάςει τθσ ετιςιασ μιςκολογικισ πολιτικισ του Ομίλου. Θ αναμενόμενθ μακροπρόκεςμθ απόδοςθ των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων των προγραμμάτων αντιπροςωπεφει τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ ωσ προσ τθ μζςθ απόδοςθ 
των επενδυμζνων κεφαλαίων των προγραμμάτων. 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 4: ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

4.1 Ρλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνων 

O Πμιλοσ τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ κεωρεί τθν φπαρξθ αποτελεςματικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων βαςικό 
παράγοντα περιοριςμοφ τθσ ζκκεςθσ του ςε κινδφνουσ και προςταςίασ των μετόχων και των αςφαλιςμζνων. 

Ο Πμιλοσ για τον ςκοπό αυτό, υιοκετεί πρακτικζσ και μεκοδολογίεσ διαχείριςθσ κινδφνων λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ 
ςχετικζσ οδθγίεσ και απαιτιςεισ τθσ Εποπτικισ Αρχισ - Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ - και των Εποπτικϊν Αρχϊν που 
εποπτεφουν τισ εταιρίεσ του Ομίλου, κακϊσ και τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

Για τον ςκοπό αυτό ζχουν ςυςτακεί Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων, Επιτροπι Διαχείριςθσ Ενεργθτικοφ Ρακθτικοφ 

(«ALCO») και ζχει δθμιουργθκεί Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κινδφνων.  

Οι κίνδυνοι που καλφπτονται από το πλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνων κατ’ ελάχιςτον είναι: 

 Αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ 

 Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ 

 Κίνδυνοσ Αγοράσ 

 Λειτουργικόσ κίνδυνοσ 

 Κίνδυνοσ ευςτότθτασ 

 Κίνδυνοσ Συγκζντρωςθσ 

Το ςφςτθμα διαχείριςθσ κινδφνων περιλαμβάνει διαδικαςίεσ εντοπιςμοφ, μζτρθςθσ, παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και 

αναφοράσ των κινδφνων. 

Το πλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνων ςυμπλθρϊνουν θ Διεφκυνςθ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ 
για τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ  ιςχφοντεσ νόμουσ και εποπτικοφσ κανόνεσ, και θ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου, θ οποία 
αναφζρεται απευκείασ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο μζςω τθσ Επιτροπισ Ελζγχου και ελζγχει τθν αποτελεςματικότθτα 
του πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων και του περιβάλλοντοσ ελζγχου. 
 
4.1.1 Επιτροπι διαχείριςθσ κινδφνων 

Σκοπόσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Κινδφνων είναι θ διαμόρφωςθ και ειςιγθςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 

ςτρατθγικισ ανάλθψθσ κινδφνων και διαχείριςθσ κεφαλαίων τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου, κακϊσ και θ αναςκόπθςθ 

αυτισ, κατ’ ελάχιςτον ετθςίωσ και ανακεϊρθςθ τθσ οποτεδιποτε κρικεί απαραίτθτο. Επιπλζον, κακορίηει τισ αρχζσ και 

εγκρίνει τισ πολιτικζσ που κα πρζπει να διζπουν τθ διαχείριςθ των κινδφνων. Θ Επιτροπι μζςα από πλαίςιο τακτικϊν 

αναφορϊν αποςκοπεί ςτθν εκτίμθςθ του είδουσ και του επιπζδου των αναλαμβανόμενων κινδφνων (risk profile).  

Θ Επιτροπι απαρτίηεται από κατ’ ελάχιςτο 3 μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιςτον ζνα μζλοσ 

είναι εκτελεςτικό και ζνα μθ εκτελεςτικό. Θ λειτουργία τθσ Επιτροπισ διζπεται από εςωτερικό Κανονιςμό.  

 

4.1.2 Διεφκυνςθ διαχείριςθσ κινδφνων 

Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κινδφνων υποςτθρίηει τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων και τθ Διοίκθςθ ςτθν διαμόρφωςθ 

και αποτελεςματικι λειτουργία του πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων. Συγκεκριμζνα αποςκοπεί: 

 Στθν παρακολοφκθςθ, ςτον ζλεγχο, ςτθν αξιολόγθςθ και αναφορά όλων των ςθμαντικϊν κινδφνων. 

 Στθν υποςτιριξθ των μονάδων ανάλθψθσ κινδφνων παρζχοντάσ τουσ κατάλλθλεσ μεκοδολογίεσ και εργαλεία 

διαχείριςθσ κινδφνων. 

 Στθν ειςιγθςθ πολιτικϊν διαχείριςθσ κινδφνου ςχετικά με ςθμαντικοφσ κινδφνουσ που αναλαμβάνει θ Εταιρία και 

ο Πμιλοσ.  

 Στθν υποβολι, ςε ςυνεργαςία με άλλεσ Μονάδεσ, ςχεδίων δράςθσ για τθν προςαρμογι των αναλαμβανόμενων 

κινδφνων ςε αποδεκτά επίπεδα. 
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4.1.3 Διαχείριςθ Ενεργθτικοφ – Πακθτικοφ 

Θ πολιτικι διαχείριςθσ ενεργθτικοφ και πακθτικοφ αποςκοπεί ςτθ ςφνκεςθ του ιςολογιςμοφ με τρόπο που να 

περιορίηεται ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ και θ ζκκεςθ ςε επιτοκιακό και λοιποφσ κινδφνουσ αγοράσ.  

Για το ςκοπό αυτό ζχει ςυςτακεί Επιτροπι Διαχείριςθσ Ενεργθτικοφ – Ρακθτικοφ («ALCO»), εξουςιοδοτοφμενθ από τθν 

Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων, για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ και τθσ πολιτικισ διάρκρωςθσ 

και διαχείριςθσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ (Asset Liability Management), εντόσ του ςχετικοφ πλαιςίου 

που ζχει τεκεί από τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ Διαχείριςθσ Ενεργθτικοφ-Ρακθτικοφ ζχει ανατεκεί ςτθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Επενδφςεων.  

 

4.2 Αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ 
Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που εκδίδει ο Πμιλοσ περιλαμβάνουν αςφαλιςτικό κίνδυνο. O κίνδυνοσ αφορά ςτθν 
πικανότθτα επζλευςθσ του αςφαλιςμζνου γεγονότοσ και τθσ επακόλουκθσ ηθμιάσ. O κίνδυνοσ βαςίηεται ςε τυχαία 
γεγονότα και για το λόγο αυτό είναι απρόβλεπτοσ. 
Ο πρωταρχικόσ κίνδυνοσ που πικανόν να αντιμετωπίςει ο Πμιλοσ από τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που ζχει εκδϊςει 
είναι θ απόκλιςθ από τισ αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ του πραγματικοφ αρικμοφ ηθμιϊν, του χρόνου επζλευςισ τουσ και του 
φψουσ τθσ αποηθμίωςθσ. Αυτό κα μποροφςε να ςυμβεί γιατί θ ςυχνότθτα και/ι θ ςφοδρότθτα των ηθμιϊν είναι 
μεγαλφτερεσ από τισ εκτιμθκείςεσ. Ανάλογα με το αςφαλιςτικό προϊόν, ο κίνδυνοσ αυτόσ επθρεάηεται από μεταβολζσ 
ςε μακροοικονομικά μεγζκθ, μεταβολζσ ςτθ ςυμπεριφορά των αςφαλιςμζνων, μεταβολζσ ςτθ δθμόςια υγεία, από 
πανδθμίεσ και καταςτροφικά γεγονότα (ςειςμοφσ, βιομθχανικι καταςτροφι, φωτιζσ, εξεγζρςεισ, τρομοκρατία, κ.λπ.). 
Θ ζκκεςθ ςτουσ παραπάνω κινδφνουσ μετριάηεται μζςω τθσ διαςποράσ τουσ ςε ζνα πολυπλθκζσ χαρτοφυλάκιο 
αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. Θ διαςπορά αυτι βελτιϊνεται περαιτζρω μζςω τθσ εφαρμογισ επιλεκτικισ πρακτικισ 
ανάλθψθσ των κινδφνων, κατάλλθλθσ ανταςφαλιςτικισ πολιτικισ και εςωτερικϊν κανόνων λειτουργίασ ςε ζνα 
ολοκλθρωμζνο πλαίςιο πολιτικισ διαχείριςθσ κινδφνου. Επιπλζον, θ τιμολογιακι πολιτικι βαςίηεται ςε παραδοχζσ και 
ςτατιςτικζσ μελζτεσ, κακϊσ και ςτα εμπειρικά δεδομζνα του Ομίλου, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επικρατοφςεσ τάςεισ και 
τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ αγοράσ. 

Οι ανταςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ διακρίνονται ςε προαιρετικζσ, ςυμβατικζσ (αναλογικζσ και μθ) και καταςτροφικοφ 
τφπου (catastrophe reinsurance). 

 

4.2.1 Αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια Ηωισ 

Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια Ηωισ που παρζχονται από τον Πμιλο περιλαμβάνουν ιςόβια, μικτι, πρόςκαιρθ 
αςφάλιςθ, πρόςκαιρθ αςφάλιςθ με παροχι επιβίωςθσ, ςυνταξιοδοτικά προϊόντα, προϊόντα ςυνδεδεμζνα με 
επενδφςεισ (Unit-Linked) και ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ προςαρτθμζνεσ ςτα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια ηωισ. 

4.2.1.1 Παραδοςιακά προϊόντα αςφάλιςθσ ηωισ 

Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια Ηωισ αςφαλίηουν γεγονότα τα οποία ςχετίηονται με τθν ανκρϊπινθ ηωι (κάνατο θ 
επιβίωςθ). 

Οι παροχζσ ςυνίςτανται είτε ςτθν καταβολι οριςμζνου χρθματικοφ ποςοφ εφάπαξ ι ςε περιοδικζσ προςόδουσ είτε 
ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ οικονομικισ ηθμιάσ που προιλκε από τθν επζλευςθ του γεγονότοσ. 

Οι κφριοι κίνδυνοι ςτουσ οποίουσ εκτίκεται ο Πμιλοσ ςχετικά με τα ςυμβόλαια Ηωισ είναι οι ακόλουκοι: 
Κίνδυνοσ κνθςιμότθτασ: ο κίνδυνοσ που προκφπτει λόγω διαφοροποίθςθσ μεταξφ του πραγματικοφ αρικμοφ των 
κανάτων και του αναμενόμενου αρικμοφ τουσ. 
Κίνδυνοσ επιβίωςθσ: ο κίνδυνοσ που προκφπτει λόγω μεγαλφτερθσ τθσ εκτιμθκείςασ, διάρκειασ ηωισ των 
αςφαλιςμζνων. 
Κίνδυνοσ απόδοςθσ επενδφςεων: ο κίνδυνοσ που προκφπτει λόγω απόκλιςθσ τθσ πραγματικισ απόδοςθσ ζναντι τθσ 
προςδοκϊμενθσ. 
Κίνδυνοσ εξόδων: ο κίνδυνοσ που προκφπτει λόγω, απόκλιςθσ των πραγματικϊν εξόδων ζναντι τθσ ςχετικισ εκτίμθςθσ. 
Κίνδυνοσ ακυρωςιμότθτασ: ο κίνδυνοσ που προκφπτει λόγω ακφρωςθσ ι εξαγοράσ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. 

Βαςικζσ παραδοχζσ 

Θ επιλογι των βαςικϊν παραδοχϊν για τθν εκτίμθςθ των αςφαλιςτικϊν αποκεμάτων προχποκζτει βακιά γνϊςθ και 
αντικειμενικι κρίςθ. Οι παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται βαςίηονται ςτθν εμπειρία του παρελκόντοσ, ςτα εμπειρικά 
δεδομζνα του Ομίλου, ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ αγοράσ, τθν ανάλυςθ του ανταγωνιςμοφ και τθσ αγοράσ, κακϊσ και 
άλλεσ δθμοςιευμζνεσ πλθροφορίεσ. 
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Οι αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ κατά τθν ανάλθψθ των κινδφνων εκτιμϊνται με βάςθ τισ τιμζσ των παραμζτρων που 
ιςχφουν κατά τθν ζκδοςι τουσ (επικείμενοι κάνατοι, ακυρϊςεισ ςυμβολαίων, αποδόςεισ επενδφςεων, διαχειριςτικά 
ζξοδα κ.α.). Συνεπϊσ, νζεσ εκτιμιςεισ παράγονται ςε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ Οικονομικϊν Καταςτάςεων για τθν 
επάρκεια των αςφαλιςτικϊν αποκεμάτων κάτω από το πρίςμα τθσ τρζχουςασ εμπειρίασ. 

Οι κεμελιϊδεισ παραδοχζσ, ςτισ οποίεσ οι αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ επιδεικνφουν ιδιαίτερθ ευαιςκθςία, είναι οι 
ακόλουκεσ: 

Θνθςιμότθτα: Οι παραδοχζσ βαςίηονται ςε πίνακεσ κνθςιμότθτασ, ςφμφωνα με το είδοσ τθσ ςφμβαςθσ και με βάςθ τα 
ιςτορικά ςτοιχεία που διατθρεί ο Πμιλοσ. Οι παραδοχζσ διαφοροποιοφνται ανά φφλο. 
Επενδυτικι απόδοςθ: Οι αποδόςεισ των επενδφςεων που επθρεάηουν το προςδοκϊμενο επίπεδο μελλοντικϊν 
παροχϊν βαςίηονται τόςο ςτισ τρζχουςεσ αποδόςεισ τθσ αγοράσ όςο και ςτισ προβλζψεισ μελλοντικϊν οικονομικϊν 
εξελίξεων.Ζξοδα: Οι εκτιμιςεισ των λειτουργικϊν εξόδων περιλαμβάνουν το εκτιμϊμενο κόςτοσ διαχείριςθσ των εν 
ιςχφ ςυμβολαίων. Το τρζχον επίπεδο εξόδων κεωρείται ωσ βάςθ για τισ προςδοκϊμενεσ εκτιμιςεισ εξόδων, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πλθκωριςτικζσ τάςεισ. 
Ροςοςτά ακυρϊςεων και εξαγορϊν: Οι ακυρϊςεισ αφοροφν ςτον τερματιςμό των ςυμβολαίων λόγω μθ καταβολισ 
αςφαλίςτρων. Οι εξαγορζσ αφοροφν ςτον εκελοφςιο τερματιςμό των ςυμβολαίων από τουσ αςφαλιςμζνουσ. Τα 
ποςοςτά των ςυμβολαίων που τερματίηονται εκτιμϊνται με ςτατιςτικζσ μετριςεισ που βαςίηονται ςτθν εμπειρία του 
Ομίλου και ποικίλλουν ανάλογα με τον τφπο του προϊόντοσ. 
Συντελεςτισ προεξόφλθςθσ: Θ εκτίμθςθ τθσ επάρκειασ των υποχρεϊςεων ςτθρίηεται ςτισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ 
των εςόδων και εξόδων του Ομίλου. Οι μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ προεξοφλοφνται χρθςιμοποιϊντασ καμπφλεσ 
απόδοςθσ όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται ςτο τζλοσ τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αποδόςεισ ςτθν 
κτιςθ των ςτοιχείων του χαρτοφυλακίου επενδφςεων και τισ προκεςμιακζσ καμπφλεσ απόδοςθσ (forward yield curve). 
Ροςοςτό άςκθςθσ δικαιϊματοσ εξαγοράσ ςτθν  ζναρξθ τθσ ςυνταξιοδότθςθσ: To ποςοςτό των αςφαλιςμζνων 
ατομικϊν ςυνταξιοδοτικϊν προγραμμάτων που επιλζγουν τθν καταβολι εφάπαξ ποςοφ (αξία εξαγοράσ) αντί τθσ 
καταβολισ μθνιαίασ ςφνταξθσ, το οποίο εκτιμάται με βάςθ τθν εμπειρία τθσ Εταιρίασ.  

Ζλεγχοσ επάρκειασ 

Τα αςφαλιςτικά προγράμματα του Κλάδου Ηωισ ταξινομικθκαν ανάλογα με τθ φφςθ των αντίςτοιχων καλφψεων ςε 
τρείσ κφριεσ κατθγορίεσ:  

i. Ατομικά παραδοςιακά προγράμματα (απλι αςφάλεια κανάτου, μικτι, ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα κ.α.): 

Ο ζλεγχοσ βαςίςκθκε ςτθν προβολι των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν χρθςιμοποιϊντασ τρζχουςεσ υποκζςεισ 
κνθςιμότθτασ, ακυρωςιμότθτασ, επιτοκίου και εξόδων, για τθν προςδοκϊμενθ υπολειπόμενθ διάρκεια των 
αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. Από τθν παραπάνω διαδικαςία προζκυψε θ ανάγκθ ςχθματιςμοφ επιπλζον αποκζματοσ. 

ii. Ατομικά αςφαλιςτιρια ηωισ που ςυνδζονται με επενδφςεισ (unit-linked): 

Αναλφκθκαν τόςο οι κίνδυνοι που ςχετίηονται με τισ παραμζτρουσ (κνθςιμότθτα, ακυρωςιμότθτα, ζξοδα, επιτόκιο) 
όςο και αυτοί που ςχετίηονται με τθν εγγυθμζνθ παροχι ςτθ λιξθ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. Ραρά τθν αφξθςθ 
που ςθμείωςαν οι τιμζσ των μεριδίων των ςυνδεδεμζνων κεφαλαίων το τελευταίο ζτοσ,  εξακολουκεί να είναι 
αναγκαίοσ  ο ςχθματιςμόσ επιπλζον αποκζματοσ για τθν κάλυψθ των εγγυιςεων προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ. 

iii. Συνταξιοφχοι που προζρχονται από ομαδικά ςυμβόλαια τθσ μορφισ DAF: 

Από τθν εφαρμογι ανάλογθσ μεκοδολογίασ με τα ατομικά αςφαλιςτιρια προζκυψε θ ανάγκθ επιπλζον αποκζματοσ 
για τθν κάλυψθ του κινδφνου μακροβιότθτασ. 

Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ  

Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ που απεικονίηεται παρακάτω πραγματοποιείται για τουσ παράγοντεσ εκείνουσ οι οποίοι 
κεωροφνται ςθμαντικοί (επιτόκιο προεξόφλθςθσ και ποςοςτά ακυρϊςεων) αναφορικά με τθν επίπτωςθ που επιφζρει 
θ μεταβολι τουσ ςτο ςφνολο των προβλζψεων που ζχουν καταχωρθκεί. 

Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ αφοροφν ςτισ υποχρεϊςεισ που ςυνδζονται με το χαρτοφυλάκιο των 
παραδοςιακϊν αςφαλίςεων ηωισ, τισ παροχζσ προσ τουσ ςυνταξιοφχουσ που προζρχονται από ομαδικά προγράμματα 
DAF, κακϊσ και το χαρτοφυλάκιο ςυμβολαίων Unit Linked. 
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2014
Μεταβολι

Ραραδοχϊν

Επίπτωςθ ςτισ 

Υποχρεϊςεισ
(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Επιτόκιο Ρροεξόφλθςθσ 0,50% (48.992)

-0,50% 53.012

Ροςοςτά Ακυρϊςεων και Εξαγορϊν Αφξθςθ κατά +10% (3.806)

Μείωςθ κατά -10% 4.068

2013
Μεταβολι

Ραραδοχϊν

Επίπτωςθ ςτισ 

Υποχρεϊςεισ 
(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Επιτόκιο Ρροεξόφλθςθσ 0,50% (41.219)

-0,50% 44.516

Ροςοςτά Ακυρϊςεων και Εξαγορϊν Αφξθςθ κατά +10% (928)

Μείωςθ κατά -10% 868

 

 

4.2.1.2 υμπλθρωματικζσ καλφψεισ ςε ςυμβόλαια αςφάλιςθσ ηωισ 

Τα ςυμβόλαια Ηωισ μπορεί να περιλαμβάνουν και ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ αςφάλιςθσ ατυχθμάτων και 
αςκενειϊν, καλφπτοντασ τισ ςυνζπειεσ τθσ ανικανότθτασ ι τθν ανάγκθ νοςθλείασ εξαιτίασ ατυχιματοσ ι και αςκζνειασ 
του αςφαλιςμζνου ι των εξαρτθμζνων μελϊν του. 

Οι παροχζσ ςυνίςτανται ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ οικονομικισ ηθμιάσ που προιλκε από τθν επζλευςθ 
του γεγονότοσ ι ςε περιοδικζσ προςόδουσ. 

Οι κφριοι κίνδυνοι ςτουσ οποίουσ εκτίκεται ο Πμιλοσ ςχετικά με τισ ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ των ςυμβολαίων Ηωισ 
είναι οι ακόλουκοι: 
Κίνδυνοσ νοςθρότθτασ: ο κίνδυνοσ που προκφπτει λόγω διαφοροποίθςθσ του κόςτουσ αποηθμιϊςεων που ςχετίηονται 
με νοςοκομειακζσ καλφψεισ ζναντι του εκτιμθκζντοσ κόςτουσ. 
Κίνδυνοσ εξόδων: ο κίνδυνοσ που προκφπτει λόγω, απόκλιςθσ των πραγματικϊν εξόδων ζναντι τθσ ςχετικισ εκτίμθςθσ. 
Κίνδυνοσ ακυρωςιμότθτασ: ο κίνδυνοσ που προκφπτει λόγω ακφρωςθσ ι εξαγοράσ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. 

Βαςικζσ παραδοχζσ 

Οι κεμελιϊδεισ παραδοχζσ, ςτισ οποίεσ οι αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ επιδεικνφουν ιδιαίτερθ ευαιςκθςία, είναι οι 
ακόλουκεσ: 

Νοςθρότθτα: Θ ςυχνότθτα και ςφοδρότθτα κακϊσ και θ εξζλιξι τουσ ανά θλικία και τφπο κάλυψθσ προζρχονται από 
τθν ιςτορικι εμπειρία.  
Ανικανότθτα: Τα ποςοςτά ανικανότθτασ για τισ ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ ηωισ με παροχζσ ςε περίπτωςθ 
ανικανότθτασ του αςφαλιςμζνου, βαςίηονται κυρίωσ ςτα αντίςτοιχα ποςοςτά των εν ενεργεία ανταςφαλιςτικϊν 
ςυμβάςεων.  
Ροςοςτά ακυρϊςεων και εξαγορϊν: Οι ακυρϊςεισ αφοροφν ςτον τερματιςμό των ςυμβολαίων λόγω μθ καταβολισ 
αςφαλίςτρων. Οι εξαγορζσ αφοροφν ςτον εκελοφςιο τερματιςμό των ςυμβολαίων από τουσ αςφαλιςμζνουσ. Τα 
ποςοςτά των ςυμβολαίων που τερματίηονται εκτιμϊνται με ςτατιςτικζσ μετριςεισ που βαςίηονται ςτθν εμπειρία του 
Ομίλου και ποικίλλουν ανάλογα με τον τφπο του προϊόντοσ. 
Συντελεςτισ προεξόφλθςθσ: Θ εκτίμθςθ τθσ επάρκειασ των υποχρεϊςεων ςτθρίηεται ςτισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ 
των εςόδων και εξόδων του Ομίλου. Οι μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ προεξοφλοφνται χρθςιμοποιϊντασ καμπφλεσ 
απόδοςθσ όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται ςτο τζλοσ τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αποδόςεισ ςτθν 
κτιςθ των ςτοιχείων του χαρτοφυλακίου επενδφςεων και τισ προκεςμιακζσ καμπφλεσ απόδοςθσ (forward yield curve). 

Ζλεγχοσ επάρκειασ 

i. Συμπλθρωματικζσ καλφψεισ εξόδων νοςοκομειακισ περίκαλψθσ: 

Για τθ διενζργεια του ελζγχου λιφκθκαν υπόψθ οι τρζχουςεσ εκτιμιςεισ για το επιτόκιο προεξόφλθςθσ, τουσ δείκτεσ 
νοςθρότθτασ, τον ιατρικό πλθκωριςμό των αποηθμιϊςεων, τθν ακυρωςιμότθτα των ςυμβολαίων, τα ζξοδα και τθν 
ετιςια αφξθςθ των αςφαλίςτρων. Από τθν παραπάνω διαδικαςία δεν προζκυψε θ ανάγκθ ςχθματιςμοφ επιπλζον 
αποκζματοσ. 
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ii. Λοιπζσ ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ: 

Για τον ζλεγχο επάρκειασ λιφκθκαν υπόψθ οι τρζχουςεσ εκτιμιςεισ για το επιτόκιο προεξόφλθςθσ, τουσ δείκτεσ 
ανικανότθτασ, τθν ακυρωςιμότθτα των ςυμβολαίων και τα ζξοδα. Από τον ζλεγχο προζκυψε θ ανάγκθ ςχθματιςμοφ 
επιπλζον αποκζματοσ. 

Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ  

Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ που απεικονίηεται παρακάτω πραγματοποιείται για τουσ παράγοντεσ εκείνουσ οι οποίοι 
κεωροφνται ςθμαντικοί (επιτόκιο προεξόφλθςθσ, ποςοςτά ακυρϊςεων και ποςοςτά νοςθρότθτασ) αναφορικά με τθν 
επίπτωςθ που επιφζρει θ μεταβολι τουσ ςτο ςφνολο των προβλζψεων που ζχουν καταχωρθκεί. 

Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ αφοροφν ςτισ υποχρεϊςεισ που ςυνδζονται με τισ νοςοκομειακζσ 
καλφψεισ. 

2014
Μεταβολι

Ραραδοχϊν

Επίπτωςθ ςτισ 

Υποχρεϊςεισ
(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Επιτόκιο Ρροεξόφλθςθσ 0,50% 14.655

-0,50% (17.127)

Ροςοςτά Ακυρϊςεων και Εξαγορϊν Αφξθςθ κατά +10% 62.536

Μείωςθ κατά -10% (77.842)

Ροςοςτά Νοςθρότθτασ Αφξθςθ κατά +5% 68.770

Μείωςθ κατά -5% (68.307)

2013
Μεταβολι

Ραραδοχϊν

Επίπτωςθ ςτισ 

Υποχρεϊςεισ 
(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Επιτόκιο Ρροεξόφλθςθσ 0,50% (14.055)

-0,50% 16.182

Ροςοςτά Ακυρϊςεων και Εξαγορϊν Αφξθςθ κατά +10% 40.206

Μείωςθ κατά -10% (54.115)

Ροςοςτά Νοςθρότθτασ Αφξθςθ κατά +5% 76.491

Μείωςθ κατά -5% (76.172)

 

 

4.2.2 Γενικζσ Αςφαλίςεισ 
Τα προςφερόμενα προϊόντα καλφπτουν όλο το εφροσ των γενικϊν αςφαλίςεων για κάλυψθ προςωπικϊν, εμπορικϊν 
και βιομθχανικϊν κινδφνων που ςχετίηονται με τθν απϊλεια περιουςίασ και τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων. 

Θ ζκκεςθ ςτουσ παραπάνω κινδφνουσ μετριάηεται μζςω τθσ διαςποράσ τουσ ςε ζνα πολυπλθκζσ χαρτοφυλάκιο. Θ 
διαςπορά αυτι βελτιϊνεται περαιτζρω μζςω τθσ εφαρμογισ επιλεκτικισ πρακτικισ αποδοχισ των κινδφνων, 
κατάλλθλθσ ανταςφαλιςτικισ κάλυψθσ και εςωτερικϊν κανόνων λειτουργίασ ςε ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο πολιτικισ 
διαχείριςθσ κινδφνου. Επιπλζον, θ τιμολόγθςθ των προγραμμάτων βαςίηεται ςτα εμπειρικά δεδομζνα του Ομίλου, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επικρατοφςεσ τάςεισ και τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ αγοράσ. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων κινδφνων που ςχετίηονται με πλικοσ ηθμιϊν και αντίςτοιχων καταβολϊν 
αποηθμιϊςεων πζραν των αναμενόμενων μεγεκϊν, εφαρμόηονται κατάλλθλεσ πρακτικζσ πρόλθψθσ ςε όλα τα επίπεδα 
λειτουργίασ του Ομίλου: 

Διαδικαςία ανάλθψθσ κινδφνων («underwriting»): Τα κριτιρια αποδοχισ για όλουσ τουσ κλάδουσ αςφάλιςθσ είναι 
τζτοια που εξαςφαλίηουν τθ γεωγραφικι διαςπορά των κινδφνων και τθν κατανομι τουσ ςε διαφορετικοφσ τομείσ 
δραςτθριότθτασ. Επιπλζον, όπου αυτό κρίνεται απαραίτθτο, επιβάλλονται ανϊτατα όρια κάλυψθσ και κατϊτατα όρια 
αποηθμίωςθσ, που μειϊνουν τθν ευκφνθ του Ομίλου. Επίςθσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ 
περιλαμβάνουν εξαιρζςεισ κάλυψθσ κινδφνων των οποίων, τόςο ο χρόνοσ επζλευςθσ, όςο και οι οικονομικζσ 
ςυνζπειεσ, είναι δφςκολο να εκτιμθκοφν. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι κυρίωσ αςτικισ ευκφνθσ ι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
με δυςδιάκριτα αιτιογόνα γεγονότα και προςαγωγι ευκυνϊν. 

Διαχείριςθ αποηθμιϊςεων: Θ πολιτικι διαχείριςθσ των ηθμιϊν αποςκοπεί ςτθν όςο το δυνατόν ταχφτερθ καταβολι τθσ 
αποηθμίωςθσ και τθν αποφυγι φαινομζνων εξαπάτθςθσ του Ομίλου με ατυχιματα προκαλοφμενα από δόλο.  

Προβλζψεισ εκκρεμϊν αποηθμιϊςεων: Ρλζον τθσ διαδικαςίασ φάκελο προσ φάκελο για τθν εκτίμθςθ των 
προβλεπόμενων ποςϊν αποηθμίωςθσ, εφαρμόηονται και ςτατιςτικζσ τεχνικζσ που αποςκοποφν ςε μια αςφαλζςτερθ 



Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ 2014  

Σελίδα 51 από 95 

ςυνολικι εκτίμθςθ των μελλοντικϊν υποχρεϊςεων και το ςχθματιςμό κατάλλθλων αποκεμάτων. Στθ διαδικαςία αυτι 
εντάςςεται και ο υπολογιςμόσ των προβλζψεων για ηθμιζσ που ζχουν ςυμβεί αλλά δεν ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτον 
Πμιλο μζχρι τθν θμερομθνία αποτίμθςθσ. 

Ανταςφαλιςτικι πολιτικι: Θ επιλογι κατάλλθλθσ ανταςφαλιςτικισ κάλυψθσ ποικίλλει ανάλογα με τθ φφςθ των 
αναλαμβανόμενων κινδφνων, τθν κεφαλαιακι επάρκεια του Ομίλου για κάλυψθ δυςμενϊν γεγονότων, 
ςυνυπολογίηοντασ και το αντίςτοιχο απαιτοφμενο κόςτοσ. Θ δομι του τελικά επιλεγόμενου προγράμματοσ είναι τζτοια 
που να εξαςφαλίηει κάλυψθ για αςυνικιςτα μεγάλο πλικοσ ηθμιϊν ι μεμονωμζνων αποηθμιϊςεων που αποκλίνουν 
ςθμαντικά από τα προςδοκϊμενα μζςα μεγζκθ. Ιδιαίτερθ ευαιςκθςία επιδεικνφεται ςτθν κάλυψθ καταςτροφικϊν 
φυςικϊν φαινομζνων, κυρίωσ ςειςμοφ, επιλζγοντασ πρόγραμματα κάλυψθσ γεγονότων με πολφ μικρι πικανότθτα να 
ςυμβοφν.  

Ζλεγχοσ επάρκειασ 

Ζλεγχοσ επάρκειασ των τεχνικϊν προβλζψεων διενεργείται ςε  όλουσ τουσ Κλάδουσ. Ειδικά για τον Κλάδο Αυτοκινιτων 
(τον μεγαλφτερο κλάδο), επεξεργάςτθκαν ιςτορικά δεδομζνα βάςει των αναλυτικϊν κινιςεων ανά περίπτωςθ ηθμιάσ, 
για κάκε ζτοσ ατυχιματοσ μετά το 2000 και εφαρμόςτθκαν οι κλαςςικζσ μζκοδοι προβολισ των ςυςςωρευμζνων 
πλθρωμϊν, των επιςυμβαςϊν ηθμιϊν, του μζςου κόςτουσ ηθμιϊν, κακϊσ και θ μεκοδολογία Bornhuetter-Ferguson, 
τθσ οποίασ τα αποτελζςματα τελικά επιλζχκθκαν για τθν εκτίμθςθ του τελικοφ κόςτουσ για κάκε ζτοσ ατυχιματοσ. 

Πίνακεσ εξζλιξθσ κόςτουσ αποηθμιϊςεων  

Στουσ παρακάτω πίνακεσ απεικονίηεται θ εξζλιξθ του ςυνολικοφ κόςτουσ αποηθμιϊςεων για κακζνα ζτοσ ηθμιάσ από 
το 2008 ζωσ το 2014. Επιπρόςκετα εμφανίηονται τα ςωρευτικά ποςά πλθρωμϊν, οφτωσ ϊςτε να είναι ευδιάκριτοσ ο 
επιμεριςμόσ του εκάςτοτε ςυνολικοφ κόςτουσ ςε πλθρωμζσ που ζχουν ιδθ πραγματοποιθκεί και ςε προβλζψεισ 
μελλοντικϊν πλθρωμϊν για τισ ηθμιζσ που βρίςκονται ςε εκκρεμότθτα. Για τα ζτθ πριν το 2008 απεικονίηεται, για 
λόγουσ ςυμφωνίασ, το ποςό τθσ τρζχουςασ εκτίμθςθσ για τα αποκζματα εκκρεμϊν ηθμιϊν. Σθμειϊνεται ότι για τθν 
κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ αυτοκινιτων το επιπλζον απόκεμα που ςχθματίηεται, πζραν των κατά περίπτωςθ 
προβλζψεων, ωσ αποτζλεςμα του ελζγχου επάρκειασ που πραγματοποιείται, ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ εκτιμιςεισ που 
απεικονίηονται. 

Για τισ αςφαλίςεισ πυρόσ (δεφτεροσ μεγαλφτεροσ κλάδοσ, μετά τον κλάδο αυτοκινιτων) το ςυνολικό κόςτοσ ανά ζτοσ 
αποτελείται από το άκροιςμα του ςωρευτικοφ ποςοφ πλθρωμϊν και το ποςό των κατά περίπτωςθ προβλζψεων (δεν 
προζκυψε ανάγκθ ςχθματιςμοφ επιπλζον αποκζματοσ από τον ζλεγχο επάρκειασ που πραγματοποιικθκε). 

Σθμειϊνεται ότι τα αποκζματα εκκρεμϊν ηθμιϊν για τουσ δφο μεγαλφτερουσ κλάδουσ υπερβαίνει το 85% του 
ςυνολικοφ αποκζματοσ εκκρεμϊν ηθμιϊν για τισ γενικζσ αςφαλίςεισ 
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Εξζλιξθ ηθμιϊν κλάδου αςτικισ ευκφνθσ αυτοκινιτου (Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ζτοσ ηθμιάσ

Αςφαλιςτικζσ 

προβλζψεισ 

προ του 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Σφνολο 

Ζτοσ ηθμιάσ 112.686 135.934 200.266 139.999 82.448 64.174 60.735

Μετά ζνα ζτοσ 107.060 137.945 192.000 138.205 83.366 63.414

Μετά δφο ζτθ 105.031 138.932 195.589 146.783 82.180

Μετά τρία ζτθ 100.017 139.186 199.350 144.555

Μετά τζςςερα ζτθ 98.768 132.144 187.400

Μετά πζντε ζτθ 93.215 122.977

Μετά ζξι ζτθ 90.580

Τρζχουςα εκτίμθςθ ςωρευμζνων ηθμιϊν 90.580 122.977 187.400 144.555 82.180 63.414 60.735

Ζτοσ ηθμιάσ (32.875) (38.993) (59.995) (34.316) (21.222) (15.647) (12.398)

Μετά ζνα ζτοσ (53.489) (65.182) (87.307) (57.612) (32.540) (24.357)

Μετά δφο ζτθ (60.424) (72.543) (97.666) (66.494) (38.094)

Μετά τρία ζτθ (65.565) (80.789) (108.425) (75.035)

Μετά τζςςερα ζτθ (70.590) (89.319) (116.665)

Μετά πζντε ζτθ (74.618) (94.686)

Μετά ζξι ζτθ (76.612)

Σωρευμζνεσ πλθρωκείςεσ αποηθμιϊςεισ (76.612) (94.686) (116.665) (75.035) (38.094) (24.357) (12.398)

Συνολικό απόκεμα εκκρεμϊν ηθμιϊν 57.509 13.968 28.290 70.734 69.520 44.086 39.057 48.337 371.502

 

Εξζλιξθ ηθμιϊν κλάδου πυρόσ (Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ζτοσ ηθμιάσ

Αςφαλιςτικζσ 

προβλζψεισ 

προ του 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Σφνολο 

Ζτοσ ηθμιάσ 25.840 33.096 24.224 19.047 15.911 9.792 14.890

Μετά ζνα ζτοσ 40.997 34.484 21.980 17.546 14.552 8.929

Μετά δφο ζτθ 40.862 34.741 21.907 17.385 14.258

Μετά τρία ζτθ 40.567 34.162 21.812 16.822

Μετά τζςςερα ζτθ 38.400 33.195 20.848

Μετά πζντε ζτθ 37.934 32.429

Μετά ζξι ζτθ 37.625

Τρζχουςα εκτίμθςθ ςωρευμζνων ηθμιϊν 37.625 32.429 20.848 16.822 14.258 8.929 14.890

Ζτοσ ηθμιάσ (7.443) (17.244) (5.106) (6.773) (4.973) (3.228) (6.154)

Μετά ζνα ζτοσ (20.392) (24.569) (15.282) (13.777) (9.746) (6.970)

Μετά δφο ζτθ (26.974) (28.979) (18.060) (14.663) (10.390)

Μετά τρία ζτθ (33.782) (29.568) (18.293) (15.390)

Μετά τζςςερα ζτθ (35.655) (29.624) (18.724)

Μετά πζντε ζτθ (35.776) (30.184)

Μετά ζξι ζτθ (35.977)

Σωρευμζνεσ πλθρωκείςεσ αποηθμιϊςεισ (35.977) (30.184) (18.724) (15.390) (10.390) (6.970) (6.154)

Συνολικό απόκεμα εκκρεμϊν ηθμιϊν 4.661 1.648 2.246 2.124 1.432 3.869 1.959 8.736 26.675

 

4.3 Συγκζντρωςθ πιςτωτικοφ κινδφνου 

Ο Πμιλοσ δεν ζχει ςθμαντικι ςυγκζντρωςθ πιςτωτικοφ κινδφνου, από τα ςυμβαλλόμενα, µε αυτόν, μζρθ. Θ μζγιςτθ 
ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το φψοσ του κάκε ςτοιχείου του ενεργθτικοφ. Κφριοι 
αντιςυμβαλλόμενοι ςτουσ οποίουσ ο Πμιλοσ είναι εκτεκειμζνοσ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, είναι οι ανταςφαλιςτζσ, οι 
οποίοι μπορεί να μθν είναι ςε κζςθ να καλφψουν τθν αναλογία τουσ επί των αςφαλιςτικϊν αποηθμιϊςεων που ζχουν 
ιδθ καταβλθκεί ςτουσ δικαιοφχουσ, οι αςφαλιηόμενοι, οι οποίοι μπορεί να μθν δφνανται να καταβάλλουν τα ποςά 
αςφαλίςτρων που είναι απαιτθτά και οι ςυνεργαηόμενοι με τον Πμιλο (πράκτορεσ και λοιποί). 

Θ πολιτικι του Ομίλου είναι να ςυνάπτει ςυναλλαγζσ µε τρίτουσ που ικανοποιοφν υψθλά κριτιρια και ζχουν υψθλό 
επίπεδο πιςτωτικισ αξιοπιςτίασ. 
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Ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο  

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται θ μζγιςτθ ζκκεςθ του Ομίλου και τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ ςε πιςτωτικό κίνδυνο 
ανά περιουςιακό ςτοιχείο όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. 
 
31 Δεκεμβρίου 2014

Σθμ. Λοιπά 

Unit 

Linked Σφνολο Λοιπά 

Unit 

Linked Σφνολο

Aξιόγραφα διακρατοφμενα ωσ τθ λιξθ 26 129.201 - 129.201 129.201 - 129.201

Aξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 27

- Ομόλογα 1.006.763 - 1.006.763 999.661 - 999.661

- Μετοχζσ 19.275 - 19.275 19.275 - 19.275

- Αμοιβαία κεφάλαια 186.455 - 186.455 186.455 - 186.455

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 28

Αξιόγραφα εμπορικοφ χαρτοφυλακίου και λοιπά 

ΑΣΕΑΜΑ

- Ομόλογα 896 - 896 - - -

- Μετοχζσ 403 - 403 - - -

- Αμοιβαία κεφάλαια 991 - 991 - - -

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

- Unit Linked (Συμβόλαια που μεταφζρουν τον 

χρθματοοικονομικό κίνδυνο ςτον αςφαλιςμζνο) - 567.723 567.723 - 551.248 551.248

- Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα 2.815 - 2.815 2.815 - 2.815

Αξιόγραφα καταταςςόμενα ωσ δάνεια και απαιτιςεισ 29 236.552 - 236.552 236.552 - 236.552

Χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων και λοιπζσ απαιτιςεισ 31 518.685 - 518.685 485.562 - 485.562

Απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 32 83.542 - 83.542 72.549 - 72.549

Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα 33 78.623 - 78.623 69.461 - 69.461

Συνολικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 2.264.201 567.723 2.831.924 2.201.531 551.248 2.752.779

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €) (Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
31 Δεκεμβρίου 2013

Σθμ. Λοιπά 

Unit 

Linked Σφνολο Λοιπά 

Unit 

Linked Σφνολο

Aξιόγραφα διακρατοφμενα ωσ τθ λιξθ 26 124.535 - 124.535 124.535 - 124.535

Aξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 27

- Ομόλογα 736.040 - 736.040 730.861 - 730.861

- Μετοχζσ 33.569 - 33.569 33.569 - 33.569

- Αμοιβαία κεφάλαια 225.388 - 225.388 225.388 - 225.388

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 28

   Αξιόγραφα διακζςιμα για εμπορικι εκμετάλλευςθ

- Ομόλογα 681 - 681 - - -

- Μετοχζσ 297 - 297 - - -

- Αμοιβαία κεφάλαια 1.229 - 1.229 1.229 - 1.229

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

- Unit Linked (Συμβόλαια που μεταφζρουν τον 

χρθματοοικονομικό κίνδυνο ςτον αςφαλιςμζνο) - 382.310 382.310 - 366.907 366.907

- Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα 9.287 - 9.287 9.287 - 9.287

Αξιόγραφα καταταςςόμενα ωσ δάνεια και απαιτιςεισ 29 207.666 - 207.666 207.666 - 207.666

Χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων και λοιπζσ απαιτιςεισ 31 253.162 - 253.162 229.086 - 229.086

Απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 32 125.922 - 125.922 117.254 - 117.254

Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα 33 872.921 - 872.921 853.130 - 853.130

Συνολικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 2.590.697 382.310 2.973.007 2.532.005 366.907 2.898.912

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ
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Ο παρακάτω πίνακασ παρζχει ανάλυςθ των αξιογράφων ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013 ανά 
πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ, ςφμφωνα με τισ αξιολογιςεισ του οίκου αξιολόγθςθσ Standard and Poors (S&P) ι κάποιου 
αντίςτοιχου οίκου αξιολόγθςθσ. Θ κατθγορία ΑΑΑ αποτελεί τον μεγαλφτερο ςυντελεςτι διαβάκμιςθσ. 
 

Πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ AAA AA A BBB BB B CCC CC
Χωρίσ

βακμ/γία Σφνολο

31 Δεκεμβρίου 2014

Aξιόγραφα διακρατοφμενα ωσ τθ λιξθ  - 56.141  -  -  - 73.060  -  -  - 129.201

Aξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ

- Ομόλογα 96.800 280.831 75.042 187.774 145.269 110.163 869  - 110.015 1.006.763

- Μετοχζσ  -  -  -  - 4.183 675 3.630  - 10.787 19.275

- Αμοιβαία κεφάλαια  -  -  -  -  -  -  -  - 186.455 186.455

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

Αξιόγραφα εμπορικοφ χαρτοφυλακίου και λοιπά ΑΣΕΑΜΑ

- Ομόλογα  -  -  -  -  - 611  -  - 285 896

- Μετοχζσ  -  -  -  -  -  -  -  - 403 403

- Αμοιβαία κεφάλαια  -  -  -  -  -  -  -  - 991 991

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

- Unit Linked (Συμβόλαια που μεταφζρουν τον 

χρθματοοικονομικό κίνδυνο ςτον αςφαλιςμζνο)
 -  - 908 239 83 28.176 351.007 3.203 184.107 567.723

- Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα  -  -  -  - 1.144 1.671  -  -  - 2.815

Αξιόγραφα καταταςςόμενα ωσ δάνεια και απαιτιςεισ  -  - 9.558  -  - 28.180 62.987 61.080 74.747 236.552

Συνολικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 96.800 336.972 85.508 188.013 150.679 242.536 418.493 64.283 567.790 2.151.074

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

Πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ AAA AA A BBB BB B CCC CC
Χωρίσ

βακμ/γία Σφνολο

31 Δεκεμβρίου 2013

Aξιόγραφα διακρατοφμενα ωσ τθ λιξθ 57.187 -  - - 67.348 - - - 124.535

Aξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ

- Ομόλογα 20.399 187.454 45.316 138.198 181.218 139.936 - - 23.519 736.040

- Μετοχζσ - - - - 15.716 - 789 - 17.064 33.569

- Αμοιβαία κεφάλαια - - - - - - - - 225.388 225.388

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

Αξιόγραφα διακζςιμα για εμπορικι εκμετάλλευςθ

- Ομόλογα 38 - - - - 88 555 - - 681

- Μετοχζσ - - - - - - - 297 - 297

- Αμοιβαία κεφάλαια - - - - - - - - 1.229 1.229

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

- Unit Linked (Συμβόλαια που μεταφζρουν τον 

χρθματοοικονομικό κίνδυνο ςτον αςφαλιςμζνο)
- - 10.572 170 179 6.595 204.808 1.318 158.668 382.310

- Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα - - - 9.287 -  - - - - 9.287

Αξιόγραφα καταταςςόμενα ωσ δάνεια και απαιτιςεισ - - 9.535  - - - 128.139 53.997 15.995 207.666

Συνολικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 20.437 244.641 65.423 147.655 197.113 213.967 334.291 55.612 441.863 1.721.002

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)
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Πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ AAA AA A BBB BB B CCC CC
Χωρίσ

βακμ/γία Σφνολο

31 Δεκεμβρίου 2014

Aξιόγραφα διακρατοφμενα ωσ τθ λιξθ - 56.141 - - - 73.060 - - - 129.201

Aξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ

- Ομόλογα 96.800 280.831 75.042 180.672 145.269 110.163 869 - 110.015 999.661

- Μετοχζσ - - - - 4.183 675 3.630 - 10.787 19.275

- Αμοιβαία κεφάλαια - - - - - - - - 186.455 186.455

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

Αξιόγραφα διακζςιμα για εμπορικι εκμετάλλευςθ

- Ομόλογα - - - - - - - - - -

- Μετοχζσ - - - - - - - - - -

- Αμοιβαία κεφάλαια - - - - - - - - - -

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

- Unit Linked (Συμβόλαια που μεταφζρουν τον 

χρθματοοικονομικό κίνδυνο ςτον αςφαλιςμζνο)
- - - - - 27.176 345.653 - 178.419 551.248

- Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα - - - - 1.144 1.671 - - - 2.815

Αξιόγραφα καταταςςόμενα ωσ δάνεια και απαιτιςεισ - - 9.558  -  - 28.180 62.987 61.080 74.747 236.552

Συνολικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 96.800 336.972 84.600 180.672 150.596 240.925 413.139 61.080 560.423 2.125.207

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ AAA AA A BBB BB B CCC CC
Χωρίσ

βακμ/γία Σφνολο

31 Δεκεμβρίου 2013

Aξιόγραφα διακρατοφμενα ωσ τθ λιξθ - 57.187 -  - - 67.348 - - - 124.535

Aξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ

- Ομόλογα 20.399 187.454 45.316 138.198 176.039 139.936 - - 23.519 730.861

- Μετοχζσ - - - 15.716 789 - 17.064 33.569

- Αμοιβαία κεφάλαια - - - - - - - - 225.388 225.388

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

Αξιόγραφα διακζςιμα για εμπορικι εκμετάλλευςθ

- Ομόλογα - - - - - - - - -

- Μετοχζσ - - - - - - - - - -

- Αμοιβαία κεφάλαια - - - - - - - - 1.229 1.229

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

- Unit Linked (Συμβόλαια που μεταφζρουν τον 

χρθματοοικονομικό κίνδυνο ςτον αςφαλιςμζνο)
- - 10.060 - - 5.888 193.613 - 157.346 366.907

- Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα - - - 9.287 - - - - - 9.287

Αξιόγραφα καταταςςόμενα ωσ δάνεια και απαιτιςεισ - - 9.535 -  -  - 128.139 53.997 15.995 207.666

Συνολικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 20.399 244.641 64.911 147.485 191.755 213.172 322.541 53.997 440.541 1.699.442

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
Ο παρακάτω πίνακασ παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ζκκεςθ του Ομίλου και τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ ςε πιςτωτικό 
κίνδυνο και βαςίηεται ςτθν χρονοανάλυςθ των λθξιπρόκεςμων μθ απομειωμζνων απαιτιςεων. 
 
ΟΜΙΛΟΣ

<180 θμζρεσ

181 to 360 

θμζρεσ >360 θμζρεσ

Σφνολο 

λθξιπρόςκεςμ

ων, μθ 

απομειωμζνων 

απαιτιςεων 

<180 

θμζρεσ

181 to 360 

θμζρεσ

>360 

θμζρεσ

Σφνολο 

λθξιπρόςκεςμω

ν, μθ 

απομειωμζνων 

απαιτιςεων 

Χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων 133.682 6.200 67.924 207.806 153.028 5.688 69.882 228.598

Απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ
30.732 14.359 41.049 86.140 27.700 18.013 83.132 128.845

Σφνολο 164.414 20.559 108.973 293.946 180.728 23.701 153.014 357.443

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

31/12/2014 31/12/2013

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

<180 θμζρεσ

181 - 360 

θμζρεσ >360 θμζρεσ

Σφνολο 

λθξιπρόςκεςμ

ων, μθ 

απομειωμζνων 

απαιτιςεων 

<180 

θμζρεσ

181 to 360 

θμζρεσ

>360 

θμζρεσ

Σφνολο 

λθξιπρόςκεςμω

ν, μθ 

απομειωμζνων 

απαιτιςεων 

Χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων 122.109 6.200 66.769 195.078 142.749 5.688 68.806 217.243

Απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ
19.739 14.359 41.049 75.147 20.427 16.998 82.752 120.177

Σφνολο 141.848 20.559 107.818 270.225 163.176 22.686 151.558 337.420

31/12/201331/12/2014

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €) (Ποςά ςε χιλιάδεσ €)
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Να ςθμειωκεί ότι ο Πμιλοσ ετοίμαςε τισ παραπάνω αναλφςεισ βαςιηόμενοσ ςτισ αξιολογιςεισ τθσ Standard and Poors 
(S&P) ι κάποιου αντίςτοιχου οίκου αξιολόγθςθσ. Ο Πμιλοσ δεν ζχει, μζχρι ςιμερα, αναπτφξει ζνα εςωτερικό μοντζλο 
αξιολόγθςθσ προκειμζνου να κατθγοριοποιιςει τισ απαιτιςεισ του. Δεν υπάρχουν λθξιπρόκεςμεσ απαιτιςεισ που 
αφοροφν τισ κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου. 

Τα λθξιπρόκεςμα υπόλοιπα “Χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων” και “Απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ” που 
αναλφονται ανωτζρω ζχουν μειωκεί με τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ επιςφάλειασ (βλ. Σθμείωςθ 31 και 32 αντίςτοιχα), 
για τον υπολογιςμό τθσ οποίασ ζχουν λθφκεί υπόψθ και οι εγγυιςεισ και δεςμεφςεισ ακινιτων υπζρ τθσ Εταιρίασ. Τα 
χρθματοπιςτωτικά και μθ, περιουςιακά ςτοιχεία, ελζγχονται για απομείωςθ ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ αρχζσ του 
Ομίλου, όπωσ αναλφονται ςτθ ςθμείωςθ 2. 
 

4.4 Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Ο Πμιλοσ διαχειρίηεται τον κίνδυνο ρευςτότθτασ µε τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ των χρθµατοροϊν του. Ρροχπολογίηει 
και παρακολουκεί τισ χρθµατοροζσ του και ενεργεί κατάλλθλα ϊςτε να υπάρχουν ρευςτά διακζςιµα και 
αχρθςιμοποίθτα τραπεηικά πιςτωτικά όρια.  

Στον παρακάτω πίνακα αναλφεται θ ωρίμανςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων του Ομίλου και τθσ Μθτρικισ 
Εταιρίασ. 
 

Μζχρι ζνα 

ζτοσ 1-3 ζτθ 4-8 ζτθ

Ράνω από 8 

ζτθ Σφνολο

31 Δεκεμβρίου 2014

Μακθματικά αποκζματα, τεχνικζσ αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 

και επενδυτικά ςυμβόλαια
413.006 408.970 686.546 974.170 2.482.692

Χρθματοοικονομικζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 86.989 6.970 9.549 53.874 157.382

Φόροσ ειςοδιματοσ 200 - - - 200

Υποχρεϊςεισ ανταςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων 24.104 - - - 24.104

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προσ το προςωπικό 881 770 69 9.614 11.334

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ - 737 - - 737

Σφνολο Υποχρεϊςεων 525.180 417.447 696.164 1.037.658 2.676.449

Μζχρι ζνα 

ζτοσ 1-3 ζτθ 4-8 ζτθ

Ράνω από 8 

ζτθ Σφνολο

31 Δεκεμβρίου 2013

Μακθματικά αποκζματα, τεχνικζσ αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 

και επενδυτικά ςυμβόλαια
443.756 393.353 630.805 885.844 2.353.758

Χρθματοοικονομικζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 461.866 7.578 12.987 54.335 536.765

Φόροσ ειςοδιματοσ 19.429 - - - 19.429

Υποχρεϊςεισ ανταςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων 18.108 - - - 18.108

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προσ το προςωπικό - (66) (52) 1.634 1.516

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ - 643 - - 643

Σφνολο Υποχρεϊςεων 943.158 401.507 643.740 941.813 2.930.219

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)
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Μζχρι ζνα 

ζτοσ 1-3 ζτθ 4-8 ζτθ

Ράνω από 

8 ζτθ Σφνολο

31 Δεκεμβρίου 2014

Μακθματικά αποκζματα, τεχνικζσ αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 

και επενδυτικά ςυμβόλαια
397.440 406.059 682.786 953.526 2.439.811

Χρθματοοικονομικζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 76.303 6.970 9.549 53.874 146.696

Φόροσ ειςοδιματοσ - - - - -

Υποχρεϊςεισ ανταςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων 23.823 - - - 23.823

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προσ το προςωπικό 881 770 69 9.434 11.154

Σφνολο Υποχρεϊςεων 498.447 413.799 692.404 1.016.834 2.621.484

Μζχρι ζνα 

ζτοσ 1-3 ζτθ 4-8 ζτθ

Ράνω από 

8 ζτθ Σφνολο

31 Δεκεμβρίου 2013

Μακθματικά αποκζματα, τεχνικζσ αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 

και επενδυτικά ςυμβόλαια
411.314 391.311 629.659 882.710 2.314.994

Χρθματοοικονομικζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 451.290 7.577 12.987 54.335 526.189

Φόροσ ειςοδιματοσ 19.293 - - - 19.293

Υποχρεϊςεισ ανταςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων 18.169 - - - 18.169

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προσ το προςωπικό - (66) (52) 1.474 1.356

Σφνολο Υποχρεϊςεων 900.066 398.821 642.594 938.520 2.880.001

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
 
Σθμειϊνεται ότι θ λθκτότθτα των υποχρεϊςεων που αφοροφν ςτα επενδυτικά προϊόντα DAF, εμφανίηεται ξεχωριςτά 
κακϊσ εξαρτάται από τισ αποφάςεισ των αντίςτοιχων αςφαλιςμζνων.  
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Στον παρακάτω πίνακα αναλφεται θ εκτιμϊμενθ ανακτθςιμότθτα ι τακτοποίθςθ των απαιτιςεων.  
 

Βραχυπρόκεςμεσ 

απαιτιςεισ*

Μακροπρόκεςμεσ 

απαιτιςεισ Unit-Linked

υνολικζσ 

απαιτιςεισ

31 Δεκεμβρίου 2014

Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία - 126.522 - 126.522

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα - 101.975 - 101.975

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία - 9.500 - 9.500

Ρρομικειεσ και άλλα ζξοδα παραγωγισ επομζνων χριςεων 

(ΜΕΡ)
22.240 23.478 - 45.718

Επενδφςεισ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ - 3.146 - 3.146

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 32.353 101.432 - 133.785

Aξιόγραφα διακρατοφμενα ωσ τθ λιξθ - 129.201 - 129.201

Aξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 206.615 1.005.878 - 1.212.493

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 2.012 4.165 566.651 572.828

Αξιόγραφα καταταςςόμενα ωσ δάνεια και απαιτιςεισ 102.927 133.625 - 236.552

Χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων και λοιπζσ απαιτιςεισ 453.858 64.827 - 518.685

Ρεριουςιακά ςτοιχεία προοριηόμενα προσ πϊλθςθ 1.097 - - 1.097

Απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 45.091 38.451 - 83.542

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 13.759 - - 13.759

Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα 78.623 - - 78.623

Σφνολο Ενεργθτικοφ 958.575 1.742.200 566.651 3.267.426

Βραχυπρόκεςμεσ 

απαιτιςεισ*

Μακροπρόκεςμεσ 

απαιτιςεισ Unit-Linked

υνολικζσ 

απαιτιςεισ

31 Δεκεμβρίου 2013

Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία - 127.759 - 127.759

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα - 106.090 - 106.090

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία - 8.437 - 8.437

Ρρομικειεσ και άλλα ζξοδα παραγωγισ επομζνων χριςεων 

(ΜΕΡ)
21.231 22.636 - 43.867

Επενδφςεισ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ - 4.206 - 4.206

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 10.752 167.384 - 178.136

Aξιόγραφα διακρατοφμενα ωσ τθ λιξθ - 124.535 - 124.535

Aξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 173.377 821.620 - 994.997

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 335 11.159 382.310 393.804

Αξιόγραφα καταταςςόμενα ωσ δάνεια και απαιτιςεισ - 207.666 - 207.666

Χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων και λοιπζσ απαιτιςεισ 184.549 68.613 - 253.162

Απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 45.713 80.209 - 125.922

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 33.053 (18.576) - 14.477

Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα 872.921 - - 872.921

Σφνολο Ενεργθτικοφ 1.341.931 1.731.738 382.310 3.455.979

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ

*Αναμενόμενθ ανάκτθςθ ι λιξθ εντόσ 12 μθνϊν από τθν θμερομθνία αναφοράσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
 
Οι βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ αφοροφν ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που ςχετίηονται με τουσ 
Κλάδουσ Ηωισ, τουσ Κλάδουσ Ηθμιϊν και τα επενδυτικά ςυμβόλαια DAF. 
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Βραχυπρόκεςμεσ 

απαιτιςεισ*

Μακροπρόκεςμεσ 

απαιτιςεισ Unit-Linked

υνολικζσ 

απαιτιςεισ

31 Δεκεμβρίου 2014

Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία - 120.457 - 120.457

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα - 101.550 - 101.550

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία - 6.632 - 6.632

Ρρομικειεσ και άλλα ζξοδα παραγωγισ επομζνων χριςεων 

(ΜΕΡ)
20.880 23.224 - 44.104

Επενδφςεισ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ - 15.284 - 15.284

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 32.340 101.396 - 133.736

Aξιόγραφα διακρατοφμενα ωσ τθ λιξθ - 129.201 - 129.201

Aξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 206.615 998.776 - 1.205.391

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων - 2.816 551.247 554.063

Αξιόγραφα καταταςςόμενα ωσ δάνεια και απαιτιςεισ 102.927 133.625 - 236.552

Χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων και λοιπζσ απαιτιςεισ 422.703 62.859 - 485.562

Ρεριουςιακά ςτοιχεία προοριηόμενα προσ πϊλθςθ 727 - - 727

Απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 34.098 38.451 - 72.549

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 13.642 - - 13.642

Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα 69.461 - - 69.461

Σφνολο Ενεργθτικοφ 903.393 1.734.271 551.247 3.188.911

Βραχυπρόκεςμεσ 

απαιτιςεισ*

Μακροπρόκεςμεσ 

απαιτιςεισ Unit-Linked

υνολικζσ 

απαιτιςεισ

31 Δεκεμβρίου 2013

Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία - 121.140 - 121.140

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα - 106.090 - 106.090

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία - 5.524 - 5.524

Ρρομικειεσ και άλλα ζξοδα παραγωγισ επομζνων χριςεων 

(ΜΕΡ)
20.105 22.412 - 42.517

Επενδφςεισ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ - 16.349 - 16.349

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 10.739 167.352 - 178.091

Aξιόγραφα διακρατοφμενα ωσ τθ λιξθ - 124.535 - 124.535

Aξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 172.505 817.313 - 989.818

Αξιόγραφα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων - 10.516 366.907 377.423

Αξιόγραφα καταταςςόμενα ωσ δάνεια και απαιτιςεισ - 207.666 - 207.666

Χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων και λοιπζσ απαιτιςεισ 162.441 66.645 - 229.086

Απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 37.425 79.829 - 117.254

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 32.989 (18.576) - 14.413

Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα 853.130 - - 853.130

Σφνολο Ενεργθτικοφ 1.289.334 1.726.795 366.907 3.383.036

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

*Αναμενόμενθ ανάκτθςθ ι λιξθ εντόσ 12 μθνϊν από τθν θμερομθνία των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
 
Οι βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ αφοροφν ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που ςχετίηονται με τουσ 
Κλάδουσ Ηωισ, τουσ Κλάδουσ Ηθμιϊν και τα επενδυτικά ςυμβόλαια DAF. 
 
 

4.5 Κίνδυνοσ αγοράσ 

Ο κίνδυνοσ αγοράσ αφορά τθν πικανότθτα απωλειϊν λόγω μεταβολισ ςτο επίπεδο ι ςτθ μεταβλθτότθτα των τιμϊν 
αγοράσ, όπωσ είναι οι τιμζσ των μετοχϊν, επιτοκίων και ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν, που επθρεάηουν άμεςα τον 
κίνδυνο εφλογθσ αξίασ. Ο Πμιλοσ και θ Μθτρικι Εταιρία εφαρμόηει ςφγχρονεσ μεκόδουσ για τθ μζτρθςθ του κινδφνου 
αγοράσ, όπωσ θ αποτίμθςθ Αξίασ ςε Κίνδυνο (Value-at-Risk), ανάλυςθ ευαιςκθςίασ, ανάλυςθ βαςικοφ επιτοκιακοφ 
κινδφνου. 
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4.5.1 υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 

Ο Πμιλοσ ζχει περιοριςμζνθ ζκκεςθ ςτον ςυναλλαγματικό κίνδυνο κακότι δεν διενεργεί εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςε 
διάφορα νομίςματα ςε μεγάλθ ζκταςθ. Ωςτόςο, εκτίκεται ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο από ανταςφαλιςτικζσ 
υποχρεϊςεισ που ζχουν ςυναφκεί με ριτρα ξζνου νομίςματοσ, από κατακζςεισ όψεωσ και από τισ λειτουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ των κυγατρικϊν εταιριϊν, ζκκεςθ θ οποία ςε επίπεδο Ομίλου δεν είναι ςθμαντικι. 

Ο Πμιλοσ για να περιορίηει το ςυναλλαγματικό κίνδυνο ςε ςτοιχεία πακθτικοφ ςυςχετίηει υποχρεϊςεισ και απαιτιςεισ 
ενεργθτικοφ ιδίου νομίςματοσ που απορρζουν από τα αςφαλιςτιρια, κακϊσ και επενδυτικά προϊόντα. 

Σφμφωνα με τθν πολιτικι του Ομίλου, θ Διοίκθςθ παρακολουκεί διαρκϊσ τθν ζκκεςθ του Ομίλου ςε 
ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ. 

 
 
4.5.2 Κίνδυνοσ επιτοκίου 

Ο Πμιλοσ δεν είναι ςθμαντικά εκτεκειμζνοσ ςτο κίνδυνο διακφμανςθσ των επιτοκίων δεδομζνου ότι δεν ζχει 
ςθμαντικζσ μακροπρόκεςμεσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ. Ωςτόςο, ο Πμιλοσ παρακολουκεί τισ επιπτϊςεισ του 
επιτοκιακοφ κινδφνου. Ρολιτικι του Ομίλου είναι θ επζνδυςθ ςθμαντικοφ τμιματοσ του χαρτοφυλακίου ςε ομόλογα 
και ομολογίεσ. 

Θ Διοίκθςθ παρακολουκεί διαρκϊσ τισ τάςεισ των επιτοκίων, κακϊσ και τισ χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ του Ομίλου. 
Διαρκισ ςτόχοσ είναι θ αντιςτοίχθςθ Απαιτιςεων-Υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ. 

Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ ομολόγων και ομολογιϊν ςε παράλλθλθ μετατόπιςθ τθσ καμπφλθσ αποδόςεων: 
 

Μζχρι ζνα 

ζτοσ 1-2 ζτθ 2-5 ζτθ

Ράνω από 5 

ζτθ

31 Δεκεμβρίου 2014

Χαρτοφυλάκιο Ομολόγων - Επίδραςθ ςτθν Κακαρι Θζςθ (133) (123) (2.659) (10.303)

Χαρτοφυλάκιο Ομολόγων - Επίδραςθ ςτθν Κακαρι Θζςθ 136 123 2.676 10.619

Μζχρι ζνα 

ζτοσ 1-2 ζτθ 2-5 ζτθ

Ράνω από 5 

ζτθ

31 Δεκεμβρίου 2013

Χαρτοφυλάκιο Ομολόγων - Επίδραςθ ςτθν Κακαρι Θζςθ (128) (405) (657) (6.879)

Χαρτοφυλάκιο Ομολόγων - Επίδραςθ ςτθν Κακαρι Θζςθ 128 408 665 7.096

+ 25bps - Επίδραςθ Αποτίμθςθσ

+ 25bps - Επίδραςθ Αποτίμθςθσ

- 25bps - Επίδραςθ Αποτίμθςθσ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

- 25bps - Επίδραςθ Αποτίμθςθσ

 
 
Θ αφξθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ μεταβολισ επιτοκίων ςε ομόλογα με λιξθ άνω των πζντε ετϊν οφείλεται ςτθ μεταβολι 
τθσ ςφνκεςθσ του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου τθσ Μθτρικισ εταιρίασ υπζρ των ομολόγων ςυνολικά και κυρίωσ υπζρ 
των ομολόγων μακράσ διάρκειασ. Θ μεταβολι αποφαςίςκθκε από τθν ALCO ςτα πλαίςια τθσ εναρμόνιςθσ τθσ 
λθκτότθτασ των επενδφςεων με αυτι των τεχνικϊν αποκεμάτων. Τα αποτελζςματα δεν επθρεάηονται από μεταβολι 
επιτοκίων εφόςον τα ευαίςκθτα ςε τζτοιεσ μεταβολζσ αξιόγραφα ζχουν καταχωρθκεί ωσ διακρατοφμενα μζχρι τθ 
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λιξθ, δάνεια και απαιτιςεισ ι διακζςιμα προσ πϊλθςθ. Οι παραπάνω εκτιμιςεισ αφοροφν ςτα ομόλογα και ομολογίεσ 
του χαρτοφυλακίου Διακεςίμων Ρροσ Ρϊλθςθ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, θ μεταβολι τθσ αξίασ του οποίου κα 
επθρζαηε τθν Κακαρι Θζςθ. 
Θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ δεν ζχει αλλάξει ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ. 
 
 
4.5.3 Μετοχικόσ κίνδυνοσ 
 
Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ χαρτοφυλακίου μετοχϊν ςε διακυμάνςεισ τιμϊν: 
 

Δείκτθσ τιμϊν 

31.12.2014

Αλλαγι 

μεταβλθτϊν

Επίδραςθ 

ςτθν Κακαρι 

Θζςθ

ΓΔ ΧΑ +5% 977

ΓΔ ΧΑ -5% (977)

Δείκτθσ τιμϊν 

31.12.2013

Αλλαγι 

μεταβλθτϊν

Επίδραςθ 

ςτθν Κακαρι 

Θζςθ

ΓΔ ΧΑ +5% 1.762

ΓΔ ΧΑ -5% (1.762)

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
Θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ δεν ζχει αλλάξει ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ. 
 
 
4.5.4 Κίνδυνοσ εγγυιςεων 

Τα παραδοςιακά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια παρζχουν εγγυθμζνθ απόδοςθ βάςει τεχνικοφ επιτοκίου και οι αςφαλίςεισ 
Ηωισ που ςυνδζονται με επενδφςεισ (Unit Linked) εξαςφαλίηουν εγγυθμζνθ παροχι ςτθ λιξθ τουσ. H αρνθτικι 
απόκλιςθ μεταξφ τθσ εγγυθμζνθσ παροχισ / τεχνικοφ επιτοκίου και τθσ επιτευχκείςασ απόδοςθσ, δθμιουργεί κίνδυνο 
εγγυιςεων. 

Ο Πμιλοσ προκειμζνου να μετριάςει τον κίνδυνο αυτό, τιμολογεί με ςυντθρθτικότερο τεχνικό επιτόκιο, ςε ςχζςθ με το 
ανϊτατο όριο που κακορίηεται από τθν εποπτικι αρχι. Επιπρόςκετα θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Ενεργθτικοφ Ρακθτικοφ, 
παρακολουκεί ςυςτθματικά και λαμβάνει μζτρα για τον περιοριςμό του παραπάνω κινδφνου.  

 

4.6 Κίνδυνοσ ςυγκζντρωςθσ  

Ο Πμιλοσ μεριμνά για τθν διαχείριςθ του κινδφνου ςυγκζντρωςθσ, τόςο με τθν διαφοροποίθςθ του χαρτοφυλακίου 
αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων όςο και με τθν ςφναψθ ανταςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων. 

 

4.7 Λειτουργικόσ κίνδυνοσ  

Ο λειτουργικόσ κίνδυνοσ αφορά ςτισ περιπτϊςεισ που οι εςωτερικζσ διαδικαςίεσ κακϊσ και τα ςυςτιματα τθσ Εταιρίασ 
δεν λειτουργοφν με ςυνζπεια τθ δθμιουργία τόςο ποςοτικϊν όςο και ποιοτικϊν ηθμιϊν. Θ Εταιρία, προκειμζνου να 
περιορίςει τον λειτουργικό κίνδυνο ζχει δθμιουργιςει επαρκείσ μθχανιςμοφσ ελζγχου και αναφοράσ που  ζχουν ςτόχο 
τον εντοπιςμό, τθν αξιολόγθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν καταγραφι του λειτουργικοφ κινδφνου. Οι μθχανιςμοί αυτοί 
περιλαμβάνουν τθν αναλυτικι καταγραφι των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και ελζγχων, τον διαχωριςμό των αρμοδιοτιτων, 
τθν ςυνεχι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, τισ διαδικαςίεσ εγκρίςεων και ςυμφωνιϊν κακϊσ και τθν εποπτεία του 
τμιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου. Στισ περιπτϊςεισ όπου οι ςυνζπειεσ του λειτουργικοφ κινδφνου είναι ςθμαντικζσ, θ 
Εταιρία ζχει αναπτφξει ςχζδιο ελαχιςτοποίθςθσ του λειτουργικοφ κινδφνου ςτα επιτρεπτά για τθν Εταιρία όρια, τα οποία 
ςυνάδουν με τθ διάκεςι τθσ ςχετικά με το βακμό κινδφνου που επικυμεί να αναλάβει. Σθμειϊνεται ότι θ βελτίωςθ του 
ελεγκτικοφ πλαιςίου μζςα ςτο οποίο λειτουργεί θ Εταιρία είναι ςυνεχισ και εξελιςςόμενθ διαδικαςία. 
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4.8 Διαχείριςθ κεφαλαίου 

Το ελάχιςτο φψοσ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου και του ςυνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων των εταιριϊν του Ομίλου 

ορίηονται από τισ Εποπτικζσ Αρχζσ και τουσ Εμπορικοφσ Νόμουσ κάκε χϊρασ όπου δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ. Ο 

Πμιλοσ παρακολουκεί τακτικά, τουλάχιςτον ανά τρίμθνο, το φψοσ των Ιδίων Κεφαλαίων ςε ςχζςθ με τα απαιτοφμενα 

ελάχιςτα όρια και τισ εξελίξεισ ςτο εξωτερικό και εςωτερικό περιβάλλον κάκε εταιρίασ του Ομίλου που μπορεί να 

επθρεάςουν ςθμαντικά τα διακζςιμα κεφάλαια. 

Το περικϊριο φερεγγυότθτασ και τα περιουςιακά ςτοιχεία ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ τθσ Εταιρίασ κατά τθν 

31.12.2013 και τθν 31.12.2014 παρατίκενται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

Ρερικϊριο φερεγγυότθτασ

31/12/2014 31/12/2013

Διακζςιμο Ρερικϊριο Φερεγγυότθτασ 716.540 590.045

Απαιτοφμενο Ρερικϊριο Φερεγγυότθτασ 121.506 111.697

Ρλεόναςμα Ρερικωρίου Φερεγγυότθτασ 595.034 478.348

Δείκτθσ Φερεγγυότθτασ 590% 528%

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

Θ Μθτρικι Εταιρία, ζχει ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ τα ακόλουκα περιουςιακά ςτοιχεία: 

Αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ

31/12/2014 31/12/2013

Κατακζςεισ 555.203 457.192

Ομόλογα και ομολογίεσ 1.021.180 942.533

Μετοχζσ 20.774 34.105

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 355.178 382.815

Ακίνθτα 319.473 327.556

Λοιπά περιουςιακά ςτοιχεία 164.292 192.208

Σφνολο περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε 

αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ
2.436.100 2.336.409

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
 

Τα περιουςιακά ςτοιχεία ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ καλφπτουν τα μακθματικά αποκζματα και τισ τεχνικζσ 
αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ κακϊσ και τισ υποχρεϊςεισ ομαδικϊν επενδυτικϊν ςυμβολαίων DAF. 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 5: ΤΟΜΕΙΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ 

Ο Πμιλοσ παρουςιάηει πλθροφορίεσ ανά τομζα δραςτθριότθτασ για τουσ εξισ τομείσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 
(πρωτογενοφσ πλθροφόρθςθσ). Οι τομείσ δραςτθριότθτασ που ακολουκοφν προςδιορίςτθκαν ςφμφωνα με τον τρόπο 
που θ Διοίκθςθ αντιλαμβάνεται και αξιολογεί τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 
 

Αςφαλίςεισ Ηωισ: Ρεριλαμβάνει κυρίωσ ςυμβόλαια Ηωισ που παρζχονται από τον Πμιλο και περιλαμβάνουν ιςόβια, 
μικτι, πρόςκαιρθ αςφάλιςθ, πρόςκαιρθ αςφάλιςθ με παροχι επιβίωςθσ, ςυνταξιοδοτικά, προϊόντα ςυνδεδεμζνα με 
επενδφςεισ (Unit Linked), ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ προςαρτθμζνεσ ςτα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια  ηωισ και 
επενδυτικά ςυμβόλαια. 
 
Αςφαλιςτιρια υμβόλαια Ηθμιϊν – Κλάδοσ Αυτοκινιτων: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα ςυμβόλαια που 
καλφπτουν τον κίνδυνο τθσ αςτικισ ευκφνθσ αυτοκινιτων, χερςαίων οχθμάτων και νομικισ προςταςίασ. 
 
Αςφαλιςτιρια υμβόλαια Ηθμιϊν – Κλάδοσ Πυρόσ: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα ςυμβόλαια που 
καλφπτουν τον κίνδυνο τθσ πυρκαγιάσ, ςειςμοφ, κλοπισ και απϊλειασ κερδϊν. 
 
Αςφαλιςτιρια υμβόλαια Ηθμιϊν – Λοιποί Κλάδοι: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα ςυμβόλαια που 
καλφπτουν τον κίνδυνο, μεταφορϊν, γενικισ αςτικισ ευκφνθσ, πιςτϊςεων, εγγυιςεων, βοθκείασ, ςκαφϊν, 
πλθρωμάτων και λοιπά. 
 
Οι πλθροφορίεσ όπωσ παρουςιάςτθκαν ανά τομζα δραςτθριότθτασ ςτθν προθγοφμενθ χριςθ ζχουν αναμορφωκεί για 
ςκοποφσ ςυγκριςιμότθτασ. Θ αναμόρφωςθ αυτι ςτθν πλθροφόρθςθ ανά τομζα δραςτθριότθτασ δεν ζχει καμία 
επίδραςθ ςτισ Καταςτάςεισ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ, Οικονομικισ Θζςθσ, Μεταβολισ Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακϊν 
οϊν τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. 
 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

ΗΩΘΣ

ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΡΥΟΣ

ΛΟΙΡΟΙ 

ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Δεδουλευμζνα μικτά αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 6 307.811 125.043 88.712 43.930 565.496

Μείον: Εκχωρθκζντα αςφάλιςτρα 7 (7.194) (3.029) (43.578) (24.329) (78.130)

Κακαρά δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 300.617 122.014 45.134 19.601 487.366

Συνολικά ζςοδα επενδφςεων  8,9,10 113.544 35.777 2.808 2.600 154.729

Απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων
11

(1.287) (216) (73) (113)
(1.689)

Ζςοδα επενδφςεων 112.257 35.561 2.735 2.487 153.040

Λοιπά ζςοδα 12 3.519 3.671 425 577 8.192

416.393 161.246 48.294 22.665 648.598

Αποηθμιϊςεισ αςφαλιςμζνων 13 (286.688) (71.605) (3.356) (7.455) (369.104)

Δεδουλευμζνεσ προμικειεσ παραγωγισ 14 (46.089) (18.928) 3.681 (2.914) (64.250)

Μακθματικζσ αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 15 6.581 - - - 6.581

Λειτουργικά ζξοδα (49.915) (39.798) (14.731) (13.287) (117.731)

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ αποτελεςμάτων ςυγγενϊν εταιριϊν 40.282 30.915 33.888 (991) 104.094

Αναλογία αποτελεςμάτων ςυγγενϊν εταιριϊν 24 1.330
Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων 105.424

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014

Σθμ.

(Ποςά ςε χιλιάδεσ  €)
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ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

ΗΩΘΣ

ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΡΥΟΣ

ΛΟΙΡΟΙ 

ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Δεδουλευμζνα μικτά αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 6 299.554 155.711 92.764 46.662 594.691

Μείον: Εκχωρθκζντα αςφάλιςτρα 7 (8.172) (3.410) (30.415) (25.415) (67.412)

Κακαρά δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 291.382 152.301 62.349 21.247 527.279

Συνολικά ζςοδα επενδφςεων  8,9,10 119.989 29.167 1.377 2.060 152.593

Απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων 11
(8.582) (10) (5) (8) (8.605)

Ζςοδα επενδφςεων 111.407 29.157 1.372 2.052 143.988

Λοιπά ζςοδα 12 3.555 3.933 345 286 8.119

406.344 185.391 64.066 23.585 679.386

Αποηθμιϊςεισ αςφαλιςμζνων 13 (327.211) (78.727) (2.989) (11.219) (420.146)

Δεδουλευμζνεσ προμικειεσ παραγωγισ 14 (41.348) (19.880) (7.897) (422) (69.547)

Μακθματικζσ αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 15 44.120 - - - 44.120

Λειτουργικά ζξοδα (50.888) (42.930) (14.119) (15.425) (123.362)

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ αποτελεςμάτων ςυγγενϊν εταιριϊν
31.017 43.854 39.061 (3.481) 110.451

Αναλογία αποτελεςμάτων ςυγγενϊν εταιριϊν 24 1.440
Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων 111.891

Σθμ.

(Ποςά ςε χιλιάδεσ  €)

31/12/2013
ΟΜΙΛΟΣ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

ΗΩΘΣ

ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΡΥΟΣ

ΛΟΙΡΟΙ 

ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Δεδουλευμζνα μικτά αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 6 298.635 119.276 82.992 35.288 536.191

Μείον: Εκχωρθκζντα αςφάλιςτρα 7 (5.683) (1.900) (39.571) (23.702) (70.856)

Κακαρά δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 292.952 117.376 43.421 11.586 465.335

Συνολικά ζςοδα επενδφςεων  8,9,10 113.258 35.553 2.517 3.720 155.048

Απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων 11 (1.287) (216) (73) (113) (1.689)

Ζςοδα επενδφςεων 111.971 35.337 2.444 3.607 153.359

Λοιπά ζςοδα 12 3.274 3.611 345 243 7.473

408.197 156.324 46.210 15.436 626.167

Αποηθμιϊςεισ αςφαλιςμζνων 13 (283.825) (68.140) (3.116) (2.726) (357.807)

Δεδουλευμζνεσ προμικειεσ παραγωγισ 14 (44.922) (17.997) 3.019 (3.278) (63.178)

Μακθματικζσ αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 15 8.340 - - - 8.340

Λειτουργικά ζξοδα (47.885) (37.999) (13.087) (9.508) (108.479)
Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων 39.905 32.188 33.026 (76) 105.043

Σθμ.

(Ποςά ςε χιλιάδεσ  €)

31/12/2014
ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ
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ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

ΗΩΘΣ

ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΡΥΟΣ

ΛΟΙΡΟΙ 

ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Δεδουλευμζνα μικτά αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 6 292.392 152.181 86.891 34.383 565.847

Μείον: Εκχωρθκζντα αςφάλιςτρα 7 (6.921) (2.522) (26.155) (24.671) (60.269)

Κακαρά δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 285.471 149.659 60.736 9.712 505.578

Συνολικά ζςοδα επενδφςεων  8,9,10 120.113 28.998 1.156 1.534 151.801

Απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων 11 (8.583) (10) (5) (7) (8.605)

Ζςοδα επενδφςεων 111.530 28.988 1.151 1.527 143.196

Λοιπά ζςοδα 12 3.471 3.856 273 182 7.783

400.472 182.503 62.160 11.421 656.557

Αποηθμιϊςεισ αςφαλιςμζνων 13 (322.714) (75.793) (3.016) (4.438) (405.961)

Δεδουλευμζνεσ προμικειεσ παραγωγισ 14 (40.488) (20.646) (8.521) (5) (69.660)

Μακθματικζσ αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 15 43.960 - - - 43.960

Λειτουργικά ζξοδα (49.132) (41.314) (12.796) (10.159) (113.401)
Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων 32.098 44.750 37.827 (3.181) 111.495

Σθμ.

(Ποςά ςε χιλιάδεσ  €)

31/12/2013
ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

 
Οι ηθμίεσ απομείωςθσ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων αφοροφν ςε μετοχικοφσ τίτλουσ που κατζχονται από 

τθν Μθτρικι Εταιρία, των οποίων θ μείωςθ τθσ εφλογθσ αξίασ είναι ςθμαντικι ι παρατεταμζνθ. 
 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 6: ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΜΙΚΤΑ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΘ ΕΣΟΔΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 307.496 296.533 298.385 289.371

Μεταβολι αποκζματοσ μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων 315 3.021 250 3.021

Δεδουλευμζνα Αςφάλιςτρα Ηωισ 307.811 299.554 298.635 292.392

Εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 126.029 143.982 120.275 138.413

Μεταβολι αποκζματοσ μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων (986) 11.729 (999) 13.768

Δεδουλευμζνα Αςφάλιςτρα Τομζασ Αυτοκινιτων 125.043 155.711 119.276 152.181

Εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 86.562 88.231 80.714 82.454

Μεταβολι αποκζματοσ μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων 2.150 4.533 2.278 4.437

Δεδουλευμζνα Αςφάλιςτρα Ρυρόσ 88.712 92.764 82.992 86.891

Εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 43.224 45.855 33.928 35.065

Μεταβολι αποκζματοσ μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων 706 807 1.360 (682)

Δεδουλευμζνα Αςφάλιςτρα Λοιπϊν Κλάδων Ηθμιϊν 43.930 46.662 35.288 34.383
Σφνολο Δεδουλευμζνων (Μικτϊν) Αςφαλίςτρων και 

ςυναφϊν εςόδων 565.496 594.691 536.191 565.847

(Ποςά ςε χιλιάδεσ  €)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

 
Στα εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ περιλαμβάνονται και αςφάλιςτρα από αναλθφκείςεσ 
ανταςφαλίςεισ ποςοφ € 7.641 χιλ. ( 2013: 8.254 χιλ.) . Στα εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα του Ομίλου περιλαμβάνονται και 
αςφάλιςτρα από αναλθφκείςεσ ανταςφαλίςεισ ποςοφ € 6.942 χιλ. ( 2013: 6.331 χιλ.) . 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 7: ΕΚΧΩΘΘΕΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ  
 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Εκχωρθκζντα αςφάλιςτρα ςε ανταςφαλιςτζσ (3.402) (4.201) (2.042) (2.950)

Μεταβολι αποκζματοσ μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων (3.792) (3.971) (3.641) (3.971)

Εκχωρθκζντα Αςφάλιςτρα Ηωισ (7.194) (8.172) (5.683) (6.921)

Εκχωρθκζντα αςφάλιςτρα ςε ανταςφαλιςτζσ (3.088) (3.474) (2.029) (2.586)

Μεταβολι αποκζματοσ μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων 59 64 129 64

Εκχωρθκζντα Αςφάλιςτρα Αυτοκινιτων (3.029) (3.410) (1.900) (2.522)

Εκχωρθκζντα αςφάλιςτρα ςε ανταςφαλιςτζσ (45.840) (28.181) (41.748) (23.921)

Μεταβολι αποκζματοσ μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων 2.262 (2.234) 2.177 (2.234)

Εκχωρθκζντα Αςφάλιςτρα Ρυρόσ (43.578) (30.415) (39.571) (26.155)

Εκχωρθκζντα αςφάλιςτρα ςε ανταςφαλιςτζσ (21.560) (26.032) (20.952) (25.288)

Μεταβολι αποκζματοσ μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων (2.769) 617 (2.750) 617

Εκχωρθκζντα Αςφάλιςτρα Λοιπϊν Κλάδων Ηθμιϊν (24.329) (25.415) (23.702) (24.671)

Σφνολο Εκχωρθκζντων Αςφαλίςτρων (78.130) (67.412) (70.856) (60.269)

(Ποςά ςε χιλιάδεσ  €)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 8: ΛΟΙΡΑ ΕΣΟΔΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο

Μερίςματα 17 5  -  -

Τόκοι Χρεογράφων 40 39 -  -

57 44  -  -

Χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ αξιογράφων

Μερίςματα 285 572 285 572

Τόκοι Χρεογράφων 30.895 29.210 30.630 28.959

31.180 29.782 30.915 29.531

Χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων ωσ τθ λιξθ αξιογράφων

Τόκοι Χρεογράφων 13.303 13.033 13.303 13.033

13.303 13.033 13.303 13.033

Χαρτοφυλάκιο καταταςςόμενων ωσ δάνεια και απαιτιςεισ

Τόκοι Χρεογράφων 33.885 30.190 33.885 30.190

33.885 30.190 33.885 30.190

Λοιπζσ Επενδφςεισ

Ζςοδα από ενοίκια 5.645 5.947 5.633 5.940

Τόκοι κατακζςεων και λοιποί πιςτωτικοί τόκοι 18.932 39.012 18.163 37.891

Λοιπά  -  - 1.521 1.048

24.577 44.959 25.317 44.879

Απόδοςθ προσ κατόχουσ ομαδικϊν επενδυτικϊν ςυμβολαίων (8.098) (6.758) (8.098) (6.758)

Σφνολο Λοιπϊν Εςόδων Επενδφςεων 94.904 111.250 95.322 110.875

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 9: ΚΕΔΘ/(ΗΘΜΙΕΣ) ΑΡΟ ΡΩΛΘΣΘ/ ΛΘΞΘ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο

Μετοχϊν 16 (2) -  -

Αμοιβαίων Κεφαλαίων 5 24 5 24

Υποςφνολο 21 22 5 24

Χαρτοφυλάκιο Διακεςίμων προσ Ρϊλθςθ Αξιογράφων

Μετοχϊν 15.985 7.261 15.985 7.261

Ομολόγων 10.587 16.381 10.587 16.370

Αμοιβαίων Κεφαλαίων 35.019 1.347 35.019 1.347

Υποςφνολο 61.591 24.989 61.591 24.978

Χαρτοφυλάκιο Δανείων και Απαιτιςεων

Ομολόγων - 2.681 - 2.681

Υποςφνολο  - 2.681  - 2.681

Σφνολο Κερδϊν/(Ηθμιϊν) από Ρϊλθςθ/Λιξθ Επενδφςεων 61.612 27.692 61.596 27.683

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

( Ποςά ςε χιλιάδεσ € )

 
 

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 10: ΚΕΔΘ/(ΗΘΜΙΕΣ) ΑΡΟ ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο

Μετοχϊν - (116) - -

Χρεογράφων 44 68 - -

Αμοιβαίων Κεφαλαίων - 22 - 22

Ραραγϊγων (6.485) 60 (6.471) 60

Υποςφνολο (6.441) 34 (6.471) 82

Λοιπζσ επενδφςεισ

Διαφορζσ αποτίμθςθσ Unit-Linked 4.654 13.617 4.601 13.161

Υποςφνολο 4.654 13.617 4.601 13.161

Σφνολο Κερδϊν/(Ηθμιϊν) από αποτίμθςθ επενδφςεων (1.787) 13.651 (1.870) 13.243

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11: ΑΡΟΜΕΙΩΣΘ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Θ ηθμιά από απομείωςθ επενδφςεων ςτον Πμιλο και τθ Μθτρικι αναλφεται ωσ εξισ: 
 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ρροβλζψεισ απομείωςθσ χρεογράφων

Μετοχικοί Τίτλοι (1.689) (8.605) (1.689) (8.605)
Συνολικι ηθμιά απομείωςθσ επενδφςεων (1.689) (8.605) (1.689) (8.605)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €) (Ποςά ςε χιλιάδεσ €)
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 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 12: ΛΟΙΡΑ ΕΣΟΔΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ζςοδα/(Ζξοδα) από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 791 (94) 547 (179)

Ζςοδα από ριτρεσ ςυμβολαίων Unit-Linked 1.635 2.477 1.635 2.477

Δικαιϊματα από αςφαλ/κζσ εξυπθρετιςεισ τρίτων 2.347 2.864 2.347 2.864

Μιςκοδοςία αποςπαςμζνων υπαλλιλων 2.418 2.440 2.418 2.440

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) από πϊλθςθ και καταςτροφι περιουςιακϊν ςτοιχείων (25) (282) (25) (282)

Λοιπά 1.026 714 551 463

Σφνολο λοιπϊν εςόδων 8.192 8.119 7.473 7.783

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 13:  ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΟΜΙΛΟΥ

Αςφάλειεσ Ηωισ (300.591) 536 (300.055) (318.810) 1.419 (317.391)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Τομζασ Αυτοκινιτων (43.754) 1.171 (42.583) (40.025) 1.273 (38.752)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Τομζασ Ρυρόσ (13.516) 5.311 (8.205) (10.645) 1.413 (9.232)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Λοιποί Τομείσ (14.156) 6.257 (7.899) (23.745) 8.686 (15.059)

Ρλθρωκείςεσ αποηθμιϊςεισ (372.017) 13.275 (358.742) (393.225) 12.791 (380.434)

Αςφάλειεσ Ηωισ 14.708 (1.341) 13.367 (9.175) (645) (9.820)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Τομζασ Αυτοκινιτων (29.124) 102 (29.022) (38.851) (1.124) (39.975)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Τομζασ Ρυρόσ 3.747 1.102 4.849 7.365 (1.122) 6.243

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Λοιποί Τομείσ 6.075 (5.631) 444 20.793 (16.953) 3.840

Μεταβολι εκκρεμϊν αποηθμιϊςεων (4.594) (5.768) (10.362) (19.868) (19.844) (39.712)

Σφνολο αποηθμιϊςεων αςφαλιςμζνων (376.611) 7.507 (369.104) (413.093) (7.053) (420.146)

31/12/2014 31/12/2013
(Ροςά ςε χιλιάδεσ €) (Ροςά ςε χιλιάδεσ €)

 
ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΕΤΑΙΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΕΤΑΙΙΑΣ

Αςφάλειεσ Ηωισ (297.218) 210 (297.008) (314.065) 1.317 (312.748)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Τομζασ Αυτοκινιτων (40.162) 517 (39.645) (35.906) 284 (35.622)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Τομζασ Ρυρόσ (13.102) 5.065 (8.037) (9.719) 726 (8.993)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Λοιποί Τομείσ (8.555) 6.066 (2.489) (16.204) 8.225 (7.979)
Ρλθρωκείςεσ αποηθμιϊςεισ (359.037) 11.858 (347.179) (375.894) 10.552 (365.342)

Αςφάλειεσ Ηωισ 14.187 (1.004) 13.183 (9.143) (823) (9.966)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Τομζασ Αυτοκινιτων (28.267) (228) (28.495) (39.494) (677) (40.171)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Τομζασ Ρυρόσ 5.409 (488) 4.921 6.660 (683) 5.977

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Λοιποί Τομείσ 5.174 (5.411) (237) 20.319 (16.778) 3.541
Μεταβολι εκκρεμϊν αποηθμιϊςεων (3.497) (7.131) (10.628) (21.658) (18.961) (40.619)

Σφνολο αποηθμιϊςεων αςφαλιςμζνων (362.534) 4.727 (357.807) (397.552) (8.409) (405.961)

31/12/2014 31/12/2013

(Ροςά ςε χιλιάδεσ €) (Ροςά ςε χιλιάδεσ €)

Κατά τθ χριςθ 2013 θ Εταιρία ςυνιψε με τθν ανταςφαλιςτικι εταιρία Arch Re ςφμβαςθ αναδρομικισ ανταςφάλιςθσ 
Loss Portfolio Transfer (“LPT”) για τθν εκχϊρθςθ του 90% του χαρτοφυλακίου ηθμιϊν των κλάδων αςτικισ ευκφνθσ 
αυτοκινιτων και χερςαίων οχθμάτων για τα ζτθ 2000 ωσ 2012. Οι πλθρωκείςεσ αποηθμιϊςεισ και μεταβολι των 
εκκρεμϊν αποηθμιϊςεων των ηθμιϊν που ζχουν εκχωρθκεί εμφανίηονται κακαρζσ από τθ ςχετικι ςυμμετοχι του 
ανταςφαλιςτι. 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 14:  ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

ΡΑΑΓΩΓΘΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ                 

ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

ΡΑΑΓΩΓΘΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ                 

ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

Αςφάλειεσ Ηωισ (48.636) 2.547 (46.089) (43.983) 2.635 (41.348)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Τομζασ Αυτοκινιτων (18.944) 16 (18.928) (19.906) 26 (19.880)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Τομζασ Ρυρόσ (11.138) 14.819 3.681 (9.633) 1.736 (7.897)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Λοιποί Τομείσ (2.966) 52 (2.914) (3.734) 3.312 (422)

Σφνολο δεδουλευμζνων προμθκειϊν 

παραγωγισ (81.684) 17.434 (64.250) (77.256) 7.709 (69.547)

31/12/2014 31/12/2013
(Ποςά ςε χιλιάδεσ €) (Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

 
ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

ΡΑΑΓΩΓΘΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ                 

ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

ΡΑΑΓΩΓΘΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ                 

ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

Αςφάλειεσ Ηωισ (46.756) 1.834 (44.922) (42.607) 2.119 (40.488)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Τομζασ Αυτοκινιτων (17.998) 1 (17.997) (20.649) 3 (20.646)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Τομζασ Ρυρόσ (10.396) 13.415 3.019 (8.842) 321 (8.521)

Αςφάλειεσ Ηθμιϊν - Λοιποί Τομείσ (3.109) (169) (3.278) (3.115) 3.110 (5)
Σφνολο δεδουλευμζνων προμθκειϊν 

παραγωγισ (78.259) 15.081 (63.178) (75.213) 5.553 (69.660)

31/12/2014 31/12/2013

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €) (Ποςά ςε χιλιάδεσ €)
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 15: ΜΕΤΑΒΟΛΘ ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

 
ΟΜΙΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΕΤΑΙΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΕΤΑΙΙΑΣ

Μεταβολι μακθματικϊν αποκεμάτων και 

τεχνικϊν αςφαλιςτικϊν προβλζψεων 6.081 500 6.581 43.801 319 44.120
Σφνολο 6.081 500 6.581 43.801 319 44.120

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΕΤΑΙΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΕΤΑΙΙΑΣ

Μεταβολι μακθματικϊν αποκεμάτων και 

τεχνικϊν αςφαλιςτικϊν προβλζψεων 8.414 (74) 8.340 44.002 (42) 43.960
Σφνολο 8.414 (74) 8.340 44.002 (42) 43.960

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €) (Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

31/12/2014 31/12/2013

31/12/2014 31/12/2013

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €) (Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 16:  ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘΣ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (66.060) (60.894) (59.911) (54.836)

Αμοιβζσ τρίτων (15.629) (14.740) (14.969) (14.065)

Ζξοδα προβολισ και διαφιμιςθσ (2.063) (2.650) (1.933) (2.425)

Φόροι / τζλθ (2.068) (2.491) (1.900) (2.468)

Αποςβζςεισ & απομειϊςεισ περ. ςτοιχείων (8.294) (11.114) (7.924) (10.647)

Τθλεπικοινωνίεσ-Ταχυδρομικά (5.280) (6.164) (5.156) (6.042)

Ενοίκια (1.743) (1.614) (1.452) (1.390)

Ζξοδα μεταφορϊν και ταξειδίων (1.024) (698) (829) (454)

Ζντυπα και γραφικι φλθ (505) (617) (362) (486)

Επιςκευζσ και ςυντθριςεισ (1.896) (1.681) (1.800) (1.580)

Αςφάλιςτρα (561) (557) (452) (461)

Συμμετοχι για ζξοδα εκπαιδ.κλ.ηωισ 0 (1) 0 (1)

Ρροβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων 4.403 (763) 4.403 (763)

Λοιπά (4.334) (4.793) (3.836) (3.624)

Σφνολο εξόδων διοίκθςθσ και διάκεςθσ (105.054) (108.777) (96.121) (99.242)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
 

Το κονδφλι Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ αναλφεται ωσ εξισ: 
 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Μιςκοδοςία και θμερομίςκια (40.092) (39.662) (35.140) (34.866)

Υποχρεωτικζσ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (17.611) (16.959) (16.665) (15.965)

Ζξοδα προγραμμάτων κακοριςμζνων ειςφορϊν (8.357) (4.272) (8.106) (4.004)

Σφνολο αμοιβϊν και εξόδων προςωπικοφ (66.060) (60.894) (59.911) (54.836)

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

 
Στθ Μιςκοδοςία και θμερομίςκια περιλαμβάνονται ειςφορζσ προσ το ομαδικό ςυμβόλαιο κακοριςμζνθσ ειςφοράσ του 
προςωπικοφ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ φψουσ € 652 χιλ. για το 2014 (€ 652 χιλ. και για το 2013). Το απόκεμα του 
ςυμβολαίου αυτοφ ανερχόταν ςε €9.466 χιλ. τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 (2013: € 8.210 χιλ.) και περιλαμβάνεται ςτισ 
υποχρεϊςεισ από επενδυτικά ςυμβόλαια. 
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Το 2014 ο Πμιλοσ απαςχολεί κατά μζςο όρο 996 και θ Μθτρικι Εταιρία 802 εργαηόμενουσ (2013: 1.004 ο Πμιλοσ και 
817 θ Μθτρικι). 
 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 17:  ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Τόκοι Repos (1.284) (2.394) (1.284) (2.394)

Tόκοι δανείων (4.232) (4.224) (4.232) (4.224)

Tόκοι ανταςφαλιςτϊν (5.990) (6.892) (5.990) (6.892)

Λοιπά ζξοδα τραπεηϊν (852) (783) (752) (649)
Σφνολο χρθματοοικονομικϊν εξόδων (12.358) (14.293) (12.258) (14.159)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 18:  ΦΟΟΙ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Φόροσ ειςοδιματοσ (279) (39.043) - (38.792)

Φόροι προθγοφμενων χριςεων 16.385 70 16.227 70

Αναβαλλόμενοσ φόροσ (45.429) 43.951 (45.401) 43.999
Σφνολο φόρων (29.323) 4.978 (29.174) 5.277

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

 
 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων 105.424 111.892 105.043 111.495 

Φόροσ με βάςθ τον εφαρμοςτζο φορολογικό ςυντελεςτι (27.410) (29.092) (27.311) (28.989)

Επίπτωςθ από τθν αλλαγι του φορολογικοφ ςυντελεςτι ςτθν 

Ελλάδα από 20% ςε 26% με το Ν.4110/13 43.039 - 43.039 

Επίπτωςθ από τθν εφαρμογι διαφορετικϊν φορολογικϊν 

ςυντελεςτϊν ςε άλλεσ χϊρεσ 21 (16) -

Επίπτωςθ αλλαγϊν φορολογικϊν νόμων (7.041) (7.041)

Ζςοδα απαλλαςςόμενα τθσ φορολογίασ 422 238 395 235 

Μθ φορολογικά εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ 2.628 (1.955) 2.667 (1.885)

Φόροσ ειςοδιματοσ προθγοφμενων χριςεων (4.674) (4.832)

Λοιπζσ διαφορζσ (310) (195) (93) (82)
Φόροσ με βάςθ τον πραγματικό φορολογικό ςυντελεςτι (29.323) 4.978 (29.174) 5.277

Εφαρμοςτζοσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ 26% 26% 26% 26%

Ρραγματικόσ φορολογικόσ ςυντζλεςτθσ 28% - 28% -

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

Ο ςυντελεςτισ φορολογίασ ειςοδιματοσ για τθ Μθτρικι Εταιρία είναι 26%. Επιπλζον, προβλζπεται ότι ςε περίπτωςθ 

διανομισ κερδϊν, διενεργείται παρακράτθςθ φόρου 10% επί των διανεμομζνων κερδϊν. 

Στο κονδφλι Φόροι προθγοφμενων χριςεων, για τθ χριςθ 2014 τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ και του Ομίλου, περιλαμβάνεται 

ποςό € 21.311 χιλ. που αφορά ςε απελευκζρωςθ πρόβλεψθσ για φόρο ειςοδιματοσ χριςθσ 2013 λόγω μεταγενζςτερθσ 

αναγνϊριςθσ προσ ζκπτωςθ από τα φορολογθτζα κζρδθ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ προςωρινϊν διαφορϊν. Για τισ εν λόγω 

προςωρινζσ διαφορζσ, είχε αναγνωριςτεί ςτθ χριςθ 2013 ιςόποςθ αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ, θ οποία 

αποςβζςτθκε εντόσ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ. 
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Οι ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ ανά εταιρία παρατίκενται ςτον ακόλουκο πίνακα: 
 

ΕΤΑΙΙΑ ΧΩΑ ΔΑΣΤΘΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΘΣΕΙΣ

«Θ ΕΘΝΙΚΘ» Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 2010, 2012 - 2014

ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΥΡΟΥ ΛΤΔ ΚΥΡΟΣ 2011 - 2014

ΕΘΝΙΚΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΚΥΡΟΥ ΛΤΔ ΚΥΡΟΣ 2011 - 2014

NATIONAL INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LTD ΚΥΡΟΣ 2008 - 2014

SOCIETATE COMERCIALA GARANTA ASIGURARI S.A. ΟΥΜΑΝΙΑ 2003 - 2014

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΘ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2010, 2012 - 2014

AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2010 - 2014

Οι εταιρίεσ του Ομίλου δεν ζχουν ελεγχκεί φορολογικά για οριςμζνεσ χριςεισ και επομζνωσ οι φορολογικζσ τουσ 

 υποχρεϊςεισ για τισ χριςεισ αυτζσ δεν ζχουν καταςτεί οριςτικζσ. Συνεπϊσ, ωσ αποτζλεςμα των ελζγχων αυτϊν, είναι 

πικανόν να επιβλθκοφν επιπλζον πρόςτιμα και φόροι, τα ποςά των οποίων δεν μποροφν να προςδιοριςτοφν με 

ακρίβεια επί του παρόντοσ. Ωςτόςο εκτιμάται ότι δεν κα ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ του 

Ομίλου και τθσ Εταιρίασ. Θ Μθτρικι Εταιρία ζχει ελεγχκεί φορολογικά μζχρι και τθ χριςθ 2009. Οι χριςεισ 2011, 2012 

και 2013 ζχουν ελεγχκεί από τθν εταιρία Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν, Deloitte Χατηθπαφλου, Σοφιανόσ & Καμπάνθσ 

ΑΕ., ςφμφωνα με το άρκρο 82 του Ν.2238/1994 και το ςχετικό πιςτοποιθτικό φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ εκδόκθκε 

ςτισ 27.07.2012, 24.09.2013 και 09.07.2014 αντίςτοιχα, ενϊ ο φορολογικόσ ζλεγχοσ τθσ χριςθσ 2014 βρίςκεται ςε 

εξζλιξθ. Σφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ ΡΟΛ.1236/ 18.10.2013, θ χριςθ 2011 κεωρείται περαιωμζνθ και θ δυνατότθτα 

άλλου ελζγχου υπάρχει μόνο ςτθν περίπτωςθ ςτοιχείων ι ενδείξεων για παραβάςεισ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν 

παράγραφο 6 του άρκρου 5 τθσ ΡΟΛ 1236/18.10.2013 και οι οποίεσ δεν εντοπίςτθκαν από το διενεργθκζντα ζλεγχο 

φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ. Θ χριςθ του 2012 και του 2013 κα κεωρθκεί περαιωμζνθ μετά τθν πάροδο 18 μθνϊν 

από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Ζκκεςθσ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ χωρίσ επιφφλαξθ ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ 

Γ.Γ.Ρ.Σ. και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν εντοπιςτεί φορολογικζσ παραβάςεισ από τουσ ελζγχουσ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν και δυνατότθτα άλλου ελζγχου υπάρχει μόνο ςτθν περίπτωςθ ςτοιχείων ι ενδείξεων για 

παραβάςεισ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 5 τθσ ΡΟΛ 1236/ 18.10.2013 και οι οποίεσ δεν 

εντοπίςτθκαν από τον διενεργθκζντα ζλεγχο φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ. 

Σε ςυνζχεια τθσ ανταλλαγισ των ΟΕΔ και ςφμφωνα με το Ν. 4046/2012, που ψθφίςτθκε αποκλειςτικά για τθν 

εφαρμογι του PSI και τροποποιικθκε με το Ν. 4110/2013, θ χρεωςτικι διαφορά που προζκυψε  προερχόμενθ από τθν 

προαναφερκείςα ανταλλαγι, για φορολογικοφσ λόγουσ κεωρείται εκπιπτόμενθ δαπάνθ και αποςβζνεται ςε 30 ίςεσ 

δόςεισ. 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 19:  ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΙΔΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΟΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΑ 

Μικτά Φόροσ Κακαρά Μικτά Φόροσ Κακαρά

Αξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ (1.834) 599 (1.235) 24.922 (8.141) 16.781

Υποχρεϊςεισ από προγράμματα κακοριςμζνων 

παροχϊν
(9.977) 384 (9.593) 8.329 (92) 8.237

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ (43)  - (43) 562  - 562

Λοιπζσ κινιςεισ (13)  - (13) 71  - 71

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα χριςθσ (11.867) 983 (10.884) 33.884 (8.233) 25.651

Μικτά Φόροσ Κακαρά Μικτά Φόροσ Κακαρά

Αξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ (2.545) 662 (1.883) 25.015 (8.132) 16.883

Υποχρεϊςεισ από προγράμματα κακοριςμζνων 

παροχϊν
(9.977) 384 (9.593) 8.329 (92) 8.237

Λοιπζσ κινιςεισ (1)  - (1)  -  -  -

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα χριςθσ (12.523) 1.046 (11.477) 33.344 (8.224) 25.120

31/12/2014 31/12/2013

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2014 31/12/2013

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

 
 
Στο κονδφλι Αξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ και του Ομίλου, δεν περιλαμβάνεται ποςό για τθ 
χριςθ 2014 φψουσ €1.689 χιλ. (2013: €8.605 χιλ.), που αφορά ςε απομείωςθ αξιόγραφων διακεςίμων προσ πϊλθςθ, τα 
οποία ζχουν χρεωκεί ςτα αποτελζςματα τθσ αντίςτοιχθσ χριςθσ (βλ. Σθμείωςθ 11). 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 20:  ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Γιπεδα και 

Οικόπεδα Κτíρια

Μεταφορικά 

μζςα και 

εξοπλιςμόσ

Βελτιϊςεισ ςε 

μιςκωμζνα 

ακίνθτα τρίτων

Ακινθτοποιι-

ςεισ υπό 

καταςκευι Σφνολο

Αξία κτιςθσ

Υπόλοιπο 1/1/2013 60.617 91.741 34.555 5.138 23 192.074

Ρροςκικεσ - 50 174 86 6 316

Ρωλιςεισ & Διαγραφζσ 12 (17) (678) (2.238) - (2.921)

Υπόλοιπο 31/12/2013 60.629 91.774 34.051 2.986 29 189.469

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ & 

απομειϊςεισ

Υπόλοιπο 1/1/2013 (129) (25.109) (31.933) (3.536) - (60.707)

Ρωλιςεισ & Διαγραφζσ (13) 20 558 1.935 - 2.500

Αποςβζςεισ μεταφορϊν - (2.286) (947) (266) - (3.499)

Αποςβζςεισ περιόδου - - (4) - - (4)

Απομειϊςεισ (43) 43 - - - -

Υπόλοιπο 31/12/2013 (185) (27.333) (32.326) (1.867) - (61.711)

Αναπόςβεςτθ αξία 31/12/2013 60.444 64.442 1.725 1.119 29 127.759

Αξία κτιςθσ

Υπόλοιπο 1/1/2014 60.629 91.774 34.051 2.986 29 189.469

Ρροςκικεσ - 37 603 39 20 699

Μεταφορζσ (117) (575) - - 1.660 968

Ρωλιςεισ & Διαγραφζσ - - (257) (106) - (363)

Υπόλοιπο 31/12/2014 60.512 91.236 34.397 2.919 1.709 190.773

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ & 

απομειϊςεισ

Υπόλοιπο 1/1/2014 (185) (27.333) (32.326) (1.867) - (61.711)

Ρωλιςεισ & Διαγραφζσ - - 193 73 - 266

Αποςβζςεισ περιόδου 13 (2.018) (682) (217) - (2.904)

Απομειϊςεισ (5) 102 - - - 97

Υπόλοιπο 31/12/2014 (177) (29.249) (32.815) (2.011) - (64.251)

Αναπόςβεςτθ αξία 31/12/2014 60.335 61.987 1.582 908 1.709 126.522

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ  €)
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Γιπεδα και 

οικόπεδα Κτíρια

Μεταφορικά 

μζςα και 

εξοπλιςμόσ

Βελτιϊςεισ ςε 

μιςκωμζνα 

ακίνθτα τρίτων

Ακινθτοποιι-

ςεισ υπό 

καταςκευι Σφνολο

Αξία κτιςθσ

Υπόλοιπο 1/1/2013 59.496 84.320 30.808 5.013 - 179.637

Ρροςκικεσ - 7 114 86 - 207

Ρωλιςεισ & Διαγραφζσ - - (142) (2.238) - (2.380)

Υπόλοιπο 31/12/2013 59.496 84.327 30.780 2.861 - 177.464

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ & 

απομειϊςεισ

Υπόλοιπο 1/1/2013 (70) (23.159) (28.531) (3.471) - (55.231)

Ρωλιςεισ & Διαγραφζσ - - 32 1.961 - 1.993

Αποςβζςεισ περιόδου - (1.973) (821) (262) - (3.056)

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ (27) (3) - - - (30)

Υπόλοιπο 31/12/2013 (97) (25.135) (29.320) (1.772) - (56.324)

-
Αναπόςβεςτθ αξία 31/12/2013 59.399 59.192 1.460 1.089 - 121.140

Αξία κτιςθσ

Υπόλοιπο 1/1/2014 59.496 84.327 30.780 2.861 - 177.464

Ρροςκικεσ - 34 446 11 20 511

Μεταφορζσ - - - - 1.660 1.660

Ρωλιςεισ & Διαγραφζσ - - (101) (106) - (207)

Υπόλοιπο 31/12/2014 59.496 84.361 31.124 2.767 1.680 179.427

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ & 

απομειϊςεισ

Υπόλοιπο 1/1/2014 (97) (25.135) (29.320) (1.772) - (56.324)

Ρωλιςεισ & Διαγραφζσ - - 42 72 - 114

Αποςβζςεισ περιόδου - (1.976) (574) (210) - (2.760)

Υπόλοιπο 31/12/2014 (97) (27.111) (29.852) (1.910) - (58.970)

Αναπόςβεςτθ αξία 31/12/2014 59.399 57.250 1.272 857 1.680 120.457

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ  €)

 

Οι παραπάνω αποςβζςεισ περιόδου περιλαμβάνονται ςτο κονδφλι Ζξοδα Διοίκθςθσ και Διάκεςθσ τθσ Κατάςταςθσ 
Συνολικοφ Ειςοδιματοσ. 

Στθν αξία κτιςθσ του λογαριαςμοφ “ Γιπεδα και Οικόπεδα ” περιλαμβάνεται ποςό €6.250  χιλ. που αφορά οικόπεδο τθσ 
Εταιρίασ ( οικόπεδο Ελλθνικοφ – 35

θσ
 οδοφ ) ςτο οποίο ακίνθτο ο Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.), προζβθ ςε 

ανζγερςθ κτιρίου. Το Δ.Σ. τθσ Εταιρίασ κατά τθν υπ’ αρικμ. 2071/19 Δεκεμβρίου 2006 ςυνεδρίαςι του, αποφάςιςε 
ομόφωνα όπωσ αςκθκεί διεκδικθτικι αγωγι κατά τθσ Ο.Σ.Κ. Α.Ε., του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του Διμου Ελλθνικοφ.  

Συηθτικθκε και εκδόκθκε θ υπ’ αρικμ. 2441/2011 απόφαςθ, με τθν οποία θ αγωγι μασ γίνεται δεκτι ωσ προσ τθν 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και το Διμο Ελλθνικοφ, αναγνωρίηεται θ κυριότθτα τθσ Εταιρίασ μασ επί του επιδίκου οικοπζδου και 
υποχρεϊνονται οι δφο ανωτζρω εναγόμενοι να μασ καταβάλουν από κοινοφ ωσ αποηθμίωςθ το ποςό των €5.774 χιλ. 
και επιπλζον ο Ο.Σ.Κ. το ποςό των €67 χιλ. για τθν αξία των επικειμζνων και ο Διμοσ Ελλθνικοφ το ποςό των €783 χιλ., 
όλα τα ποςά νομιμοτόκωσ από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ (12.2.2008), ενϊ επίςθσ ο Διμοσ Ελλθνικοφ καταδικάηεται ςτθ 
δικαςτικι μασ δαπάνθ ποςοφ €120 χιλ. Κατά τθσ ωσ άνω πρωτόδικθσ απόφαςθσ αςκικθκαν αντίκετεσ εφζςεισ από τθν 
Εταιρία και τουσ αντιδίκουσ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και Διμο Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ, οι οποίεσ ςυνεκδικάςκθκαν εξ αναβολισ 
ςτισ 18/4/2013 ενϊπιον του Εφετείου Ακθνϊν και εκδόκθκε θ υπ’ αρικμ. 5867/2013 απόφαςθ, με τθν οποία : α) 
απορρίπτεται ζφεςθ του Ο.Σ.Κ., β) γίνεται δεκτι ζφεςθ του Διμου Ελλθνικοφ- Αργυροφπολθσ και απορρίπτεται θ 
αγωγι μασ ωσ προσ αυτόν και γ) γίνεται δεκτι θ ζφεςθ τθσ Εταιρίασ ωσ προσ τον Ο.Σ.Κ., αναγνωρίηεται θ κυριότθτα τθσ 
Εταιρίασ μασ επί του επιδίκου οικοπζδου και υποχρεοφται να μασ καταβάλει το ποςό των € 6.624 χιλ. πλζον τόκων από 
τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ (12/2/2008) και € 280 χιλ. ωσ δικαςτικι δαπάνθ.  
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Κατά τθσ ωσ άνω απόφαςθσ θ “ΚΤΙΙΑΚΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ” ωσ κακολικι διάδοχοσ του Ο.Σ.Κ. άςκθςε Αίτθςθ 
Αναςτολισ εκτζλεςθσ τθσ εφετειακισ απόφαςθσ, θ οποία ςυηθτικθκε ενϊπιον του Γ’ Τμιματοσ του Αρείου Ράγου 
κατά τθ δικάςιμο τθσ 7/5/2014 και εκδόκθκε θ υπ’ αρικμ. 75/2014 απόφαςθ, που κάνει δεκτι τθν Αίτθςθ μζχρι τθ 
ςυηιτθςθ τθσ Αναίρεςθσ, ενϊ μζχρι τότε ζλαβε προςωρινι διαταγι περί μθ εκτζλεςθσ. Επίςθσ άςκθςε Αίτθςθ 
Αναίρεςθσ και Ρρόςκετουσ Λόγουσ Αναίρεςθσ ενϊπιον του Αρείου Ράγου με δικάςιμο τθν 5/11/2014 οπότε 
ςυηθτικθκε και εκδόκθκε θ υπ’ αρικμ. 144/2015 απόφαςθ του Αρείου Ράγου θ οποία παρά τθν  περί απόρριψθσ τθσ 
αναίρεςθσ ειςιγθςθ, αναίρεςε τθν απόφαςθ του Εφετείου, παρζπεμψε τθν ζφεςθ ςτο Εφετείο και ςυμψιφιςε τθ 
δικαςτικι δαπάνθ. 

Ρζραν τθσ υποχρζωςισ για αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ, δεν υπάρχει άλλθ δζςμευςθ ι εγγφθςθ επί των ακινιτων τθσ 
Μθτρικισ Εταιρίασ. 
 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 21:  ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΘΤΑ 

Γιπεδα και 

Οικόπεδα Κτιρια

Ακινθτοποιιςεισ 

υπό καταςκευι Σφνολο

Γιπεδα και 

Οικόπεδα Κτιρια

Ακινθτοποιιςεισ 

υπό καταςκευι Σφνολο

Αξία κτιςθσ

Υπόλοιπο 1/1/2013 53.292 110.765 1.660 165.717 53.292 110.765 1.660 165.717

Ρροςκικεσ - 204 - 204 - 204 - 204

Υπόλοιπο 31/12/2013 53.292 110.969 1.660 165.921 53.292 110.969 1.660 165.921

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ & 

απομειϊςεισ

Υπόλοιπο 1/1/2013 (2.500) (51.625) - (54.126) (2.500) (51.625) - (54.126)

Αποςβζςεισ περιόδου - (3.056) - (3.056) - (3.056) - (3.056)

Απομείωςθ (1.306) (1.344) - (2.649) (1.306) (1.344) - (2.649)

Υπόλοιπο 31/12/2013 (3.806) (56.025) - (59.831) (3.806) (56.025) - (59.831)

Αναπόςβεςτθ αξία 31/12/2013 49.486 54.944 1.660 106.090 49.486 54.944 1.660 106.090

Αξία κτιςθσ

Υπόλοιπο 1/1/2014 53.292 110.969 1.660 165.921 53.292 110.969 1.660 165.921

Μεταφορζσ 117 575 (1.660) (968) - - (1.660) (1.660)

Ρροςκικεσ - 140 - 140 - 140 - 140

Υπόλοιπο 31/12/2014 53.409 111.684 - 165.093 53.292 111.109 - 164.401

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ & 

απομειϊςεισ

Υπόλοιπο 1/1/2014 (3.806) (56.025) - (59.831) (3.806) (56.025) - (59.831)

Αποςβζςεισ περιόδου - (3.032) - (3.032) - (3.020) - (3.020)

Μεταφορζσ (13) (260) - (273) - - - -

Απομείωςθ 6 12 - 18 - - - -

Υπόλοιπο 31/12/2014 (3.813) (59.305) - (63.118) (3.806) (59.045) - (62.851)

Αναπόςβεςτθ αξία 31/12/2014 49.596 52.379 - 101.975 49.486 52.064 - 101.550

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑΟΜΙΛΟΣ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Οι παραπάνω αποςβζςεισ περιλαμβάνονται ςτο κονδφλι Ζξοδα Διοίκθςθσ και Διάκεςθσ τθσ Κατάςταςθσ Συνολικοφ 

Ειςοδιματοσ. 

Τα ζςοδα από ενοίκια για τθν Μθτρικι Εταιρία ανιλκαν τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ςε €5.633 χιλ. (2013: €5.940 χιλ.). 

Κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ ανζκεςε ςε πιςτοποιθμζνουσ ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ τθν 
αποτίμθςθ των ακινιτων τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ, οι οποίοι και προςδιόριςαν τθν εφλογθ αξία των επενδφςεων ςε 
ακίνθτα κατά τθν θμερομθνία αυτι ςε €106.922 χιλ. Κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ εκτίμθςε 
ότι θ ανωτζρω εφλογθ αξία δεν ζχει μεταβλθκεί ςθμαντικά, ϊςτε να υφίςταται απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ. 

Ρζραν τθσ υποχρζωςισ για αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ, δεν υπάρχει άλλθ δζςμευςθ ι εγγφθςθ επί των ακινιτων τθσ 
Μθτρικισ Εταιρίασ. 
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Τα ζξοδα μελλοντικϊν ενοικίων του Ομίλου αναλφονται ωσ εξισ:  
 

Μζχρι 1 ζτοσ 1 ζωσ 5 ζτθ 5 ζτθ και άνω

Ζξοδα (1.352) (3.799) (3.654)

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 22:  ΑΥΛΑ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπεραξία Λογιςμικό Σφνολο Υπεραξία Λογιςμικό Σφνολο

Αξία κτιςθσ

Υπόλοιπο 1/1/2013 2.757 22.410 25.167 - 21.252 21.252

Ρροςκικεσ - 2.513 2.513 - 2.486 2.486

Ρωλιςεισ & Διαγραφζσ - (231) (231) - - -

Υπόλοιπο 31/12/2013 2.757 24.692 27.449 - 23.738 23.738

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ

Υπόλοιπο 1/1/2013 (187) (17.149) (17.336) - (16.360) (16.360)

Ρωλιςεισ & Διαγραφζσ - 232 232 - - -

Μεταφορζσ - (1) (1) - - -

Αποςβζςεισ περιόδου - (1.907) (1.907) - (1.854) (1.854)

Υπόλοιπο 31/12/2013 (187) (18.825) (19.012) - (18.214) (18.214)

Αναπόςβεςτθ αξία 31/12/2013 2.570 5.867 8.437 - 5.524 5.524

Αξία κτιςθσ

Υπόλοιπο 1/1/2014 2.757 24.692 27.449 - 23.738 23.738

Ρροςκικεσ - 3.264 3.264 - 3.252 3.252

Υπόλοιπο 31/12/2014 2.757 27.956 30.713 - 26.990 26.990

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ

Υπόλοιπο 1/1/2014 (187) (18.825) (19.012) - (18.214) (18.214)

Αποςβζςεισ περιόδου - (2.201) (2.201) - (2.144) (2.144)

Υπόλοιπο 31/12/2014 (187) (21.026) (21.213) - (20.358) (20.358)

Αναπόςβεςτθ αξία 31/12/2014 2.570 6.930 9.500 - 6.632 6.632

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ  €)

 

Οι παραπάνω αποςβζςεισ περιόδου περιλαμβάνονται ςτο κονδφλι Ζξοδα Διοίκθςθσ και Διάκεςθσ τθσ Κατάςταςθσ 

Συνολικοφ Ειςοδιματοσ. 

Οι υπεραξίεσ που προκφπτουν αφοροφν ςε εξαγορά κυγατρικϊν κατά τισ προθγοφμενεσ χριςεισ. Θ Μθτρικι εκτιμά το 

ανακτιςιμο ποςό τθσ υπεραξίασ, τουλάχιςτον ετθςίωσ, για να διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ τυχόν απομείωςθσ τθσ αξίασ 

αυτισ. 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 23:  ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΘΣΕΩΝ 

Οι προμικειεσ και τα άλλα ζξοδα πρόςκτθςθσ τόςο των νζων ςυμβολαίων όςο και των ανανεϊςεων που αναλογοφν 
ςτθν επόμενθ χριςθ αναλφονται κατά κλάδο ωσ εξισ: 
 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ρρομικειεσ και άλλα ζξοδα παραγωγισ 

επόμενων χριςεων κλάδων Ηωισ 35.367 34.447 35.113 34.223

Ρρομικειεσ και άλλα ζξοδα παραγωγισ 

επόμενων χριςεων κλάδων Ηθμιϊν 10.351 9.420 8.991 8.294
Σφνολο προμθκειϊν και άλλων εξόδων 

παραγωγισ επόμενων χριςεων 45.718 43.867 44.104 42.517

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 24:  ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ  

% Συμμετοχισ

Λογιςτικι 

Αξία % Συμμετοχισ

Λογιςτικι 

Αξία

Συμμετοχι 

Πμιλοσ

UBB AIG  INSURANCE COMPANY AD Βουλγαρία 0,00% - 30,00% 1.471

UBB ALICO LIFE INSURANCE COMPANY AD Βουλγαρία 30,00% 2.984 30,00% 2.569

UBB INSURANCE BROKER AD Βουλγαρία 20,00% 162 20,00% 166
Σφνολο επενδφςεων ςε ςυνδεδεμζνεσ 

επιχειριςεισ 3.146 4.206

Μθτρικι

SOCIΕTATE COMERCIALA GARANTA ASIGURARI 

S.A.
ουμανία 94,96% 6.528 94,96% 6.528

ΕΘΝΙΚΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ (ΚΥΡΟΥ) ΛΤΔ Κφπροσ 89,09% 4.119 89,09% 4.119

AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ελλάδα 70,00% 1.062 70,00% 1.062

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΘ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ Ελλάδα 95,00% 2.450 95,00% 2.450

UBB AIG  INSURANCE COMPANY AD Βουλγαρία 0,00% - 30,00% 1.065

UBB ALICO LIFE INSURANCE COMPANY AD Βουλγαρία 30,00% 1.074 30,00% 1.074

UBB INSURANCE BROKER AD Βουλγαρία 20,00% 51 20,00% 51
Σφνολο επενδφςεων ςε ςυνδεδεμζνεσ 

επιχειριςεισ 15.284 16.349

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Χϊρα Ζδρασ

31/12/2014 31/12/2013

 

Θ Εκνικι Αςφαλιςτικι (Κφπρου) Λτδ. κατζχει ποςοςτό ςυμμετοχισ 99.99% τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ Κφπρου Γενικϊν 

Αςφαλειϊν Λτδ. και ποςοςτό 100% τθσ National Insurance Agents & Consultants Ltd, με ζδρα τθν Κφπρο. Αντικείμενο των 

ςυνδεδεμζνων εταιριϊν είναι οι αςφαλιςτικζσ εργαςίεσ και θ μεςιτεία αςφαλίςεων. 

Τθν 25.11.2009, τα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ AUDATEX ΕΛΛΑΣ ΑΕ και τθσ AUDATEX GmbH, αποφάςιςαν από κοινοφ, 
τον τερματιςμό τθσ μεταξφ τουσ ςφμβαςθσ άδειασ αποκλειςτικισ χριςθσ λογιςμικοφ. Θ εταιρία διζκοψε τθ χριςθ του 
λογιςμικοφ που παρεχόταν από τθν Audatex GmbH τον Ιοφνιο του 2010. H AUDATEX ΕΛΛΑΣ ΑΕ τελεί υπό εκκακάριςθ 
από τθν 26.06.2010. 

Για τθν ενοποίθςθ των κυγατρικϊν εταιριϊν εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ ολικισ ενοποίθςθσ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 27, και 
για τθν ενοποίθςθ των ςυμμετοχϊν με τθ μορφι κοινοπραξιϊν ςτισ εταιρίεσ UBB ALICO Life Insurance Company A.D. και 
UBB Insurance Broker A.D. εφαρμόηεται θ μζκοδοσ κακαρισ κζςθσ. 

Τθν 13.06.2014, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ αποφάςιςε θ Εταιρία να προβεί ςτθν από κοινοφ με 
τισ United Bank of Bulgaria AD και AIG Central Europe & CIS Insurance Holding Corporation πϊλθςθ τθσ UBB AIG Insurance 
Company AD. Θ πϊλθςθ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του τελευταίου τριμινου 2015. Δεδομζνου ότι θ Διοίκθςθ τθσ 
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Εταιρίασ ζχει δεςμευκεί για τθν πϊλθςθ τθσ UBB AIG Insurance Company AD και θ πϊλθςθ αυτι αναμζνεται να 
ολοκλθρωκεί εντόσ των επόμενων δϊδεκα μθνϊν, θ λογιςτικι αξία τθσ εν λόγω ςυμμετοχισ φψουσ €727 χιλ. ςε επίπεδο 
Μθτρικισ Εταιρίασ και €1.097 χιλ. ςε επίπεδο Ομίλου κατά τθν 31.12.2014 ζχει καταχωρθκεί ςτα περιουςιακά ςτοιχεία 
προοριηόμενα προσ πϊλθςθ. Θ διαφορά τθσ λογιςτικισ αξίασ μεταξφ Μθτρικισ Εταιρίασ και Ομίλου φψουσ €370 χιλ. 
αναλφεται ςε €289 χιλ. ςυμμετοχι ςτα αποτελζςματα εισ νζον και €81 χιλ. ςυμμετοχι ςτο αποκεματικό διακεςίμων προσ 
πϊλθςθ αξιογράφων τθσ UBB AIG Insurance Company AD. 

 

31/12/2014 UBB ALICO

UBB 

BROKERS UBB AIG Σφνολο

Ζςοδα 16.852 1.354 2.317 20.523

Κζρδθ πρό φόρων 3.755 591 790 5.136

Κζρδθ μετά φόρων 3.375 531 705 4.611

Αναλογία Εταιρίασ ςτα κζρδθ μετά φόρων 1.012 106 212 1.330

Σφνολο μεριςμάτων 3.068 550 844 4.462

Αναλογία Εταιρίασ ςτα μερίςματα 920 110 253 1.284

Ενεργθτικό 25.818 891 - 26.709

Ρακθτικό 15.875 79 - 15.954

Κακαρι Θζςθ 9.943 812 - 10.755

Αναλογία Εταιρίασ ςτθν Κακαρι Θζςθ 2.983 162 - 3.145

Αναλογία Εταιρίασ ςτα Λοιπά Συνολικά Ειςοδιματα 323 - - 323

31/12/2013 UBB ALICO

UBB 

BROKERS UBB AIG Σφνολο

Ζςοδα 13.507 1.356 2.326 17.190

Κζρδθ πρό φόρων 3.531 612 940 5.083

Κζρδθ μετά φόρων 3.433 550 872 4.855

Αναλογία Εταιρίασ ςτα κζρδθ μετά φόρων 1.070 110 262 1.442

Σφνολο μεριςμάτων 256 462 856 1.574

Αναλογία Εταιρίασ ςτα μερίςματα 77 92 257 426

Ενεργθτικό 18.925 910 6.389 26.224

Ρακθτικό 10.365 79 1.482 11.926

Κακαρι Θζςθ 8.560 831 4.907 14.298

Αναλογία Εταιρίασ ςτθν Κακαρι Θζςθ 2.568 166 1.472 4.206

Αναλογία Εταιρίασ ςτα Λοιπά Συνολικά Ειςοδιματα (135) - 4 (131)

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 25:  ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ / ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο

ζναρξθσ 

01/01/2014

Επιβάρυνςθ ςτα

αποτελζςματα

Επιβάρυνςθ

ςτα Ι.Κ.

Υπόλοιπο

λιξθσ 

31/12/2014

Αναπροςαρμογι αποςβζςεων άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 3 - - 3

Μεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμιζσ 58.097 - 58.097

Συνταξιοδοτικζσ και άλλεσ παροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν 

υπθρεςία
2.165 (214) 384 2.335

Αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 21.311 (21.311) - -

Επενδφςεων ςε ακίνθτα (5.607) (173) - (5.780)

Ενςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων (4.085) (108) - (4.193)

Αφορ. αποκεματικό εμπορικοφ χαρτοφ. 3.082 (3.516) - (434)

Αφορ. αποκεματικό δανείων-απαιτιςεων (6.992) (8.323) - (15.315)

Αφορ. αποκεματικό διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ 45.664 (29.627) - 16.037

Αφορ. αποκεματικό διακεςίμων προσ πϊλθςθ 23.331 (37.706) 662 (13.713)

Χρεωςτικισ διαφοράσ Ν.4046/12 89.998 (3.214) - 86.784

Λοιπζσ προβλζψεισ 9.266 698 - 9.964

Απαιτιςεισ από αναβαλλόμενουσ φόρουσ 178.136 (45.397) 1.046 133.785

Αναπροςαρμογι αποςβζςεων ενςϊματων παγίων (40) (20) - (60)

Λοιπζσ προβλζψεισ 672 52 - 724

Αφορ. αποκεματικό διακεςίμων προσ πϊλθςθ 11 - 62 73

Υποχρεϊςεισ από αναβαλλόμενουσ φόρουσ 643 32 62 737

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ
Υπόλοιπο

ζναρξθσ 

01/01/2014

Επιβάρυνςθ ςτα

αποτελζςματα

Επιβάρυνςθ

ςτα Ι.Κ.

Υπόλοιπο

λιξθσ 

31/12/2014

Αναπροςαρμογι αποςβζςεων άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 3 - - 3

Μεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμιζσ - 58.097 - 58.097

Συνταξιοδοτικζσ και άλλεσ παροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν 

υπθρεςία
2.133 (217) 384 2.300

Αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 21.311 (21.311) - -

Επενδφςεων ςε ακίνθτα (5.607) (173) - (5.780)

Ενςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων (4.085) (108) - (4.193)

Αφορ. αποκεματικό εμπορικοφ χαρτοφ. 3.082 (3.516) - (434)

Αφορ. αποκεματικό δανείων-απαιτιςεων (6.992) (8.323) - (15.315)

Αφορ. αποκεματικό διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ 45.664 (29.627) - 16.037

Αφορ. αποκεματικό διακεςίμων προσ πϊλθςθ 23.331 (37.706) 662 (13.713)

Χρεωςτικισ διαφοράσ Ν.4046/12 89.998 (3.214) - 86.784

Λοιπεσ προβλεψεισ 9.253 697 - 9.950

Απαιτιςεισ από αναβαλλόμενουσ φόρουσ 178.091 (45.401) 1.046 133.736

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

Με βάςθ τισ λογιςτικζσ αρχζσ του Ομίλου, τισ εκτιμιςεισ των μελλοντικϊν φορολογθτζων κερδϊν και των κερδϊν από 
πϊλθςθ επενδφςεων ςε μετοχζσ, οι ανωτζρω απαιτιςεισ από αναβαλλόμενουσ φόρουσ που αφοροφν προςωρινζσ 
φορολογικά εκπεςτζεσ διαφορζσ, είναι ανακτιςιμεσ. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ θ Διοίκθςθ εκτίμθςε ότι θ 
αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ είναι ανακτιςιμθ, παρατίκενται ςτθν Σθμείωςθ 3.3. 

Στα φορολογικά αποκεματικά ζναρξθσ του Ομίλου, περιλαμβάνεται αφορολόγθτο χρεωςτικό αποκεματικό ποςοφ 

€273.619 χιλ., το οποίο ςφμφωνα με τον νζο Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) μειϊνει τα φορολογθτζα κζρδθ τθσ χριςθσ 2014 

διαμορφϊνοντασ φορολογικζσ ηθμιζσ. Θ χρεωςτικι διαφορά του Ν.4046/2012 που προζκυψε ςε ςυνζχεια τθσ 

ανταλλαγισ των ΟΕΔ, κεωρείται φορολογικά εκπιπτόμενθ δαπάνθ και αποςβζνεται ςε 30 ίςεσ δόςεισ. Θ αναπόςβεςτθ 

χρεωςτικι διαφορά κατά τθν 31.12.2014 ανζρχεται ςε €333.785 χιλ. 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 26:  ΑΞΙΟΓΑΦΑ ΔΙΑΚΑΤΟΥΜΕΝΑ ΩΣ ΤΘ ΛΘΞΘ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

ΟΜΟΛΟΓΑ     

Κρατικά εγχϊρια 73.060 67.348 73.060 67.348

Κρατικά αλλοδαπά 56.141 57.187 56.141 57.187
Σφνολο αξιογράφων 129.201 124.535 129.201 124.535

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ροςά ςε χιλιάδεσ €)

 
Θ εφλογθ αξία των διακρατοφμενων ωσ τθ λιξθ αξιογράφων και θ κατθγοριοποίθςι τουσ ςφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 13 
ζχει ωσ εξισ: €73.155 χιλ. ςτο επίπεδο 1 και €128.256 χιλ. ςτο επίπεδο 2. Κατά το 2013 θ εφλογθ αξία των 
διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ αξιογράφων είχε ανζλκει ςε €201.592 χιλ. και είχαν όλα κατθγοριοποιθκεί ςτο επίπεδο 
2. 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 27:  ΑΞΙΟΓΑΦΑ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ  

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

ΟΜΟΛΟΓΑ     

Κρατικά εγχϊρια 194.617 156.553 194.617 156.553

Κρατικά αλλοδαπά 518.671 230.935 511.569 225.756

Εταιρικά ειςθγμζνα 293.475 348.552 293.475 348.552

1.006.763 736.040 999.661 730.861

ΜΕΣΟΧΕ

Ειςθγμζνεσ 19.146 33.561 19.146 33.561

Μθ Ειςθγμζνεσ 129 8 129 8

19.275 33.569 19.275 33.569
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Εςωτερικοφ 150.107 197.590 150.107 197.590

Κρατϊν εντόσ Ε.Ε. 36.348 27.798 36.348 27.798

186.455 225.388 186.455 225.388
Σφνολο αξιογράφων 1.212.493 994.997 1.205.391 989.818

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
Τα ανωτζρω χρεόγραφα Διακζςιμα προσ Ρϊλθςθ κατθγοριοποιοφνται με βάςθ το Δ.Ρ.Χ.Α. 13 ςτα ακόλουκα επίπεδα 
εφλογθσ αξίασ. 
 

ΕΡΙΡΕΔΟ 1 ΕΡΙΡΕΔΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ

31.12.2014 712.253 500.111 1.212.364

31.12.2013 376.086 618.911 994.997

ΕΡΙΡΕΔΟ 1 ΕΡΙΡΕΔΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ

31.12.2014 712.253 493.009 1.205.262

31.12.2013 376.086 613.732 989.818

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
Το 2014 μεταφζρκθκαν από το επίπεδο 2 ςτο επίπεδο 1 χρεόγραφα του διακεςίμου προσ πϊλθςθ χαρτοφυλακίου 
αξίασ €90.040 χιλ. για τθν Μθτρικι Εταιρία και €90.104 χιλ. για τον Πμιλο. Στα Διακζςιμα προσ Ρϊλθςθ αξιόγραφα 
ςυμπεριλαμβάνονται και μθ ειςθγμζνεσ μετοχζσ φψουσ €129 χιλ., οι οποίεσ ζχουν αποτιμθκεί ςτο κόςτοσ. 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 28:  ΑΞΙΟΓΑΦΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΘ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

ΑΞΙΟΓΑΦΑ ΓΙΑ ΕΜΡΟΙΚΟΥΣ ΣΚΟΡΟΥΣ

Ομόλογα

Κρατικά αλλοδαπά 611 516 - -

Εταιρικά – Μθ Ειςθγμζνα 285 165 - -

896 681 - -

Μετοχζσ

Ειςθγμζνεσ 392 286 - -

Μθ ειςθγμζνεσ 11 11 - -

403 297 - -

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Εςωτερικοφ - 1.229 - 1.229

Σφνολο αξιογράφων για εμπορικοφσ ςκοποφσ 1.299 2.207 - 1.229

ΑΞΙΟΓΑΦΑ UNIT-LINKED ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Αμοιβαία κεφάλαια 170.077 157.346 168.384 157.346

Ομόλογα 38.802 17.313 37.210 15.948

Μετοχζσ 1.354 1.797 - 557

Βραχυπρόκεςμεσ τοποκετιςεισ 357.490 205.854 345.654 193.056

Σφνολο αξιογράφων unit-linked ςυμβολαίων 567.723 382.310 551.248 366.907

ΑΣΕΑΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ 

UNIT-LINKED

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Εξωτερικοφ 991 - - -

Σφνολο ΑΣΕΑΜΑ εκτόσ εμπορικοφ χαρτοφυλακίου και 

unit-linked 991 - - -

Ραράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα 2.815 9.287 2.815 9.287

Σφνολο αξιογράφων 572.828 393.804 554.063 377.423

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

 
Τα ανωτζρω χρεόγραφα κατθγοριοποιοφνται με βάςθ το Δ.Ρ.Χ.Α. 13 ςτα ακόλουκα επίπεδα εφλογθσ αξίασ. 
 

ΕΡΙΡΕΔΟ 1 ΕΡΙΡΕΔΟ 2 ΕΡΙΡΕΔΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2014

Unit-Linked 265.862 290.409 11.452 567.723

Λοιπά ΑΣΕΑΜΑ 991 - - 991

Εμπορικό 403 278 618 1.299

Ραράγωγα 2.815 2.815
Σφνολο 267.256 293.502 12.070 572.828

31.12.2013

Unit-Linked 300.905 70.233 11.172 382.310

Εμπορικό 1.507 146 554 2.207

Ραράγωγα - 9.287 - 9.287
Σφνολο 302.412 79.666 11.726 393.804

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ
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ΕΡΙΡΕΔΟ 1 ΕΡΙΡΕΔΟ 2 ΕΡΙΡΕΔΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2014

Unit-Linked 261.704 279.510 10.034 551.248

Ραράγωγα - 2.815 - 2.815

Σφνολο 261.704 282.325 10.034 554.063

31.12.2013

Unit-Linked 286.885 69.962 10.060 366.907

Εμπορικό 1.229 - - 1.229

Ραράγωγα - 9.287 - 9.287

Σφνολο 288.114 79.249 10.060 377.423

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΜΘΤΙΚΘ

 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται θ κίνθςθ των αξιογράφων που ζχουν ταξινομθκεί ςτο Επίπεδο 3. 
 

Unit-Linked Εμπορικό Unit-Linked Εμπορικό

ΟΜΟΛΟΓΑ     

Υπόλοιπο κατά τθν 31.12.2012 11.135 512 10.104 - 

Κζρδθ / (ηθμιζσ) ςτα αποτελζςματα 37 42 (44) - 
Υπόλοιπο κατά τθν 31.12.2013 11.172 554 10.060  -

Κζρδθ / (ηθμιζσ) ςτα αποτελζςματα 79 64 (26) - 

Αγορζσ 200 - - - 

Λιξεισ (2) - - - 

Μεταφορζσ 3 - - - 
Υπόλοιπο κατά τθν 31.12.2014 11.452 618 10.034  -

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 29:  ΑΞΙΟΓΑΦΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΩΣ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

ΟΜΟΛΟΓΑ     

Εταιρικά ειςθγμζνα 236.552 207.666 236.552 207.666

Σφνολο αξιογράφων 236.552 207.666 236.552 207.666

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
 
Τα αξιόγραφα καταταςςόμενα ωσ δάνεια και απαιτιςεισ κατθγοριοποιοφνται ςφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 13 ςτο Επίπεδο 
2 και θ εφλογθ αξία τουσ κατά τθν 31.12.2014 ανερχόταν ςε €259.692 χιλ. (2013: €237.445 χιλ.). 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 30:  ΑΝΑΛΥΣΘ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΙΤΟΚΙΟΥ  

Διακζςιμο 

προσ Ρϊλθςθ

Εμπορικό 

Χαρτ/κιο

Διακρατοφμενο 

Μζχρι τθ Λιξθ

Δάνεια & 

Απαιτιςεισ ΣΥΝΟΛΟ

Στακερό επιτόκιο 988.157 710 129.201  - 1.118.068

Κυμαινόμενο επιτόκιο 18.606 186  - 236.552 255.344
Σφνολο 1.006.763 896 129.201 236.552 1.373.412

Διακζςιμο 

προσ Ρϊλθςθ

Εμπορικό 

Χαρτ/κιο

Διακρατοφμενο 

Μζχρι τθ Λιξθ

Δάνεια & 

Απαιτιςεισ ΣΥΝΟΛΟ

Στακερό επιτόκιο 722.720 516 124.535  - 847.771

Κυμαινόμενο επιτόκιο 13.320 165  - 207.666 221.151
Σφνολο 736.040 681 124.535 207.666 1.068.922

31/12/2013

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2014

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

Διακζςιμο 

προσ Ρϊλθςθ

Εμπορικό 

Χαρτ/κιο

Διακρατοφμενο 

Μζχρι τθ Λιξθ

Δάνεια & 

Απαιτιςεισ ΣΥΝΟΛΟ

Στακερό επιτόκιο 981.055  - 129.201  - 1.110.256

Κυμαινόμενο επιτόκιο 18.606  -  - 236.552 255.158
Σφνολο 999.661  - 129.201 236.552 1.365.414

Διακζςιμο 

προσ Ρϊλθςθ

Εμπορικό 

Χαρτ/κιο

Διακρατοφμενο 

Μζχρι τθ Λιξθ

Δάνεια & 

Απαιτιςεισ ΣΥΝΟΛΟ

Στακερό επιτόκιο 717.541  - 124.535  - 842.076

Κυμαινόμενο επιτόκιο 13.320  -  - 207.666 220.986
Σφνολο 730.861  - 124.535 207.666 1.063.062

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

31/12/2014

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

31/12/2013

 
 

Στον παραπάνω πίνακα παρατίκεται θ ανάλυςθ του ομολογιακοφ χαρτοφυλακίου τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ και του Ομίλου 
κατ’ είδουσ επιτοκίου (κυμαινόμενο ι ςτακερό). 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 31:  ΧΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Απαιτιςεισ από χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων 207.806 228.598 195.078 217.243

Στεγαςτικά δάνεια ςτο προςωπικό 14.943 15.802 14.943 15.802

Δάνεια ςε προςωπικό – ςυνεργάτεσ 2.875 5.322 2.875 5.322

Δάνεια ςε αςφαλιςμζνουσ Ηωισ 4.838 3.410 4.838 3.410

Δάνεια 22.656 24.534 22.656 24.534

Χρεϊςτεσ διάφοροι 10.926 11.679 10.514 11.310

Δεδουλευμζνοι τόκοι και προμικειεσ 21.922 23.923 21.663 23.729

Απαιτιςεισ από πιςτωτικά ιδρφματα 288.215 13.073 267.480  -

Επίδικεσ απαιτιςεισ κατά Δθμοςίου 10.145 902 10.145 902

Απαιτιςεισ από αναγωγικζσ εκκρεμείσ ηθμιζσ 11.218 11.492 11.218 11.492

Λοιπά ειςπρακτζα ζςοδα 2.050 991 1.770 675

Αποηθμιϊςεισ μζςω φιλικοφ διακανονιςμοφ 958 992 958 992

Λοιπζσ απαιτιςεισ 345.434 63.052 323.748 49.100

Ρρόβλεψθ επιςφαλϊν χρεωςτϊν αςφαλίςτρων και 

λοιπϊν απαιτιςεων  (57.211)  (63.022)  (55.920)  (61.791)
Σφνολο χρεωςτϊν αςφαλίςτρων και λοιπϊν 

απαιτιςεων 518.685 253.162 485.562 229.086

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
 
Τθν 10.11.2010 υπεγράφθ προςφμφωνο πϊλθςθσ μετοχϊν μεταξφ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ και του ζτερου μετόχου τθσ 
Ευρϊπθσ ΑΕΓΑ, με το οποίο προςυμφωνικθκε θ πϊλθςθ των 600.000 ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ ςε ζξι δόςεισ 
των 100.000 ονομαςτικϊν μετοχϊν αρχισ γενομζνθσ από 30.09.2011, ζναντι τιμιματοσ €243 χιλ. ανά 100.000 
ονομαςτικζσ μετοχζσ. Θ ςυνολικι απαίτθςθ κατά τθν 31.12.2014 που προκφπτει από το προςφμφωνο πϊλθςθσ φψουσ: 
€914 χιλ. είναι καταχωρθμζνθ ςτο κονδφλι «Χρεϊςτεσ διάφοροι». Λόγω εφαρμογισ των διατάξεων του ΔΛΡ 28, θ 
Μθτρικι Εταιρία δεν ενοποιεί λογιςτικά τθν Ευρϊπθ ΑΕΓΑ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. 
 
Στο κονδφλι απαιτιςεισ από πιςτωτικά ιδρφματα ςυμπεριλαμβάνονται προκεςμιακζσ κατακζςεισ διάρκειασ άνω των 
τριϊν μθνϊν, οι οποίεσ και δε κεωροφνται ταμειακά ιςοδφναμα ςφμφωνα με το ΔΛΡ 7. 
 
 
ΚΙΝΘΣΘ ΕΡΙΣΦΑΛΩΝ ΧΕΩΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ 

 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ρρόβλεψθ επιςφαλϊν χρεωςτϊν αςφαλίςτρων και λοιπϊν 

απαιτιςεων ζναρξθσ χριςεωσ (63.022) (63.367) (61.791) (62.291)

Απελευκζρωςθ 6.577  - 6.577  -

Διαγραφζσ χριςεωσ 38 1.009  - 977

Ρροβλζψεισ χριςεωσ (804) (664) (706) (477)
Ρρόβλεψθ επιςφαλϊν χρεωςτϊν  αςφαλίςτρων και λοιπϊν 

απαιτιςεων τζλουσ χριςεωσ (57.211) (63.022) (55.920) (61.791)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ροςά ςε χιλιάδεσ €)
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 32:  ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΡΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτζσ 85.091 126.954 73.714 117.846

Ρροβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων από 

ανταςφαλιςτζσ (2.598) (2.923) (2.598) (2.923)

Απαιτιςεισ από ανταςφαλιηόμενουσ 1.049 1.891 1.433 2.331
Σφνολο απαιτιςεων από ανταςφαλιςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ 83.542 125.922 72.549 117.254

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
 
ΚΙΝΘΣΘ ΡΟΒΛΕΨΘΣ ΕΡΙΣΦΑΛΩΝ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ ΑΡΟ ΑNTAΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 
 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ρρόβλεψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων από ανταςφαλιςτζσ  

ζναρξθσ χριςεωσ (2.923) (2.637) (2.923) (2.637)

Απελευκζρωςθ 710 - 710 -

Ρροβλζψεισ χριςεωσ (385) (286) (385) (286)
Ρρόβλεψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων από ανταςφαλιςτζσ  τζλουσ 

χριςεωσ (2.598) (2.923) (2.598) (2.923)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
 
Το όφελοσ από τθ ςφμβαςθ αναδρομικισ ανταςφάλιςθσ Loss Portfolio Transfer (βλ. Σθμ.13) κα αναγνωριςκεί 
ςταδιακά ωσ τθν εκκακάριςθ των υποκείμενων ςτθ ςφμβαςθ ηθμιϊν. Θ ςχετικι απαίτθςθ εμφανίηεται κακαρι από τα 
μθ εξοφλθκζντα υπόλοιπα και από το όφελοσ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει αχκεί προσ αναγνϊριςθ ςε επόμενεσ χριςεισ. 
 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 33:  ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ταμείο 136 93 12 54

Κατακζςεισ όψεωσ και repos 14.387 17.306 8.949 12.431

Κατακζςεισ προκεςμίασ ςε πιςτωτικά ιδρφματα 64.100 855.522 60.500 840.645
Σφνολο ταμείου και ταμειακϊν ιςοδφναμων 78.623 872.921 69.461 853.130

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 
Τα λογιςτικά υπόλοιπα του ταμείου και των ταμειακϊν ιςοδυνάμων προςεγγίηουν τθν εφλογθ αξία τουσ κατά τθν 

31.12.2014. Ωσ ταμειακά ιςοδφναμα κεωροφνται τα περιουςιακά ςτοιχεία εκείνα τα οποία ζχουν λιξθ μζχρι τρείσ 

μινεσ ι λιγότερο, από τθν θμερομθνία απόκτθςθσ τουσ. 

 

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 34:  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Μθτρικισ ανζρχεται ςε €490.044 χιλ. διαιροφμενο ςε 196.017.480 κοινζσ ονομαςτικζσ μετά 
ψιφου μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ  €2,5 θ κάκε μία. 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 35:  ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Τακτικό αποκεματικό 24.839 25.047 25.074 25.074

Ειδικά αποκεματικά 17 17 17 17

Ζκτακτα αποκεματικά 1.205 1.205 1.205 1.205

Αποκεματικό αξιογράφων διακεςίμων προσ πϊλθςθ 37.517 38.768 36.727 38.610

Αποκεματικά από απαλλαςςόμενα τθσ φορολογίασ ζςοδα 2.371 2.371 2.371 2.371

Αποκεματικά από ζςοδα φορολογθκζντα κατά ειδικό τρόπο 832 832 832 832

Υποχρεϊςεισ από προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν (7.202) 2.391 (7.202) 2.391

Λοιπά αποκεματικά 5.176 5.214 6.884 6.884

Σφνολο αποκεματικϊν 64.755 75.845 65.908 77.384

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

ΚΙΝΘΣΘ ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΓΑΦΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Υπόλοιπο κατά τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ 38.768 21.987 38.610 21.729

Κακ. κζρδθ/(ηθμιζσ) από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία 43.076 28.909 42.444 28.997

Κακ. κζρδθ/(ηθμιζσ) μεταφερόμενεσ ςτα αποτελζςματα (45.577) (18.496) (45.577) (18.484)

Ρρόβλεψθ απομείωςθσ τθσ αξίασ του χαρτοφυλακίου 1.250 6.368 1.250 6.368

Υπόλοιπο κατά τθ λιξθ τθσ χριςθσ 37.517 38.768 36.727 38.610

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

Τακτικό Αποκεματικό: Με βάςθ τισ διατάξεισ του Κ.Ν.2190/1920 και το άρκρο 18 του Ν.Δ.400/1970, το ζνα πζμπτο 
τουλάχιςτον των κακαρϊν ετιςιων κερδϊν τθσ Εταιρίασ διατίκεται προσ ςχθματιςμό τακτικοφ αποκεματικοφ. Θ 
διάκεςθ αυτι δεν είναι υποχρεωτικι, όταν το αποκεματικό υπερβεί το τετραπλάςιο του μετοχικοφ κεφαλαίου. 
 
Αποκεματικό αναπροςαρμογισ αξίασ αξιόγραφων διακεςίμων προσ πϊλθςθ: Το αποκεματικό αυτό ζχει 
ςχθματιςκεί από τθν αποτίμθςθ των διακεςίμων προσ πϊλθςθ αξιόγραφων και μεταφζρεται ςτα κζρδθ ι τισ ηθμιζσ με 
τθν πϊλθςθ αυτϊν των αξιόγραφων ςτθν εφλογθ αξία τουσ και κα φορολογθκοφν με τισ Γενικζσ Διατάξεισ. 

 
Ζκτακτα αποκεματικά: Ζχουν ςχθματιςκεί ςτο παρελκόν με βάςθ απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ Μθτρικισ 
Εταιρίασ και περιλαμβάνουν και ζκτακτα αποκεματικά από τθ ςυγχϊνευςθ κυγατρικϊν εταιριϊν και μποροφν να 
διανεμθκοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Μθτρικισ χωρίσ πρόςκετθ φορολόγθςθ μετά από απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  
 

Αποκεματικά από ζςοδα φορολογθκζντα κατά ειδικό τρόπο: Τα αφορολόγθτα και ειδικϊσ φορολογθκζντα 
αποκεματικά αντιπροςωπεφουν ζςοδα από αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ και ζςοδα τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγθτα 
ι ζχουν φορολογθκεί ςτθν πθγι τουσ. Τα ςυγκεκριμζνα αποκεματικά δεν είναι φορολογθτζα υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
υπάρχουν επαρκι κζρδθ από τα οποία μπορεί να ςχθματιςκεί αντίςτοιχο αφορολόγθτο αποκεματικό. Με βάςθ τθν 
Ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία, αυτά τα αποκεματικά εξαιροφνται του φόρου ειςοδιματοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
δεν κα διανεμθκοφν ςτουσ μετόχουσ. Θ Μθτρικι δεν προτίκεται να διανείμει τα ςυγκεκριμζνα αποκεματικά.  
 
Υποχρεϊςεισ από προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν: Το αποκεματικό αυτό ζχει δθμιουργθκεί ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του ανακεωρθμζνου ΔΛΡ 19 και εμπεριζχει τα αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμιζσ των προγραμμάτων 
κακοριςμζνων παροχϊν τθσ Μθτρικισ. Ανάλυςθ τθσ μεταβολισ του αποκεματικοφ ςτθ χριςθ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ 
Σθμείωςθ 41. 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 36:  ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΑ ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Αναλογία 

Ομίλου

Αναλογία 

Ανταςφαλιςτϊν Σφνολο

Αναλογία 

Ομίλου

Αναλογία 

Ανταςφαλιςτϊν Σφνολο

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΗΩΘΣ

Μακθματικά αποκζματα, απόκεματα επάρκειασ και 

μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων
905.934 10.499 916.433 929.759 13.644 943.403

Αποκζματα εκκρεμϊν αποηθμιϊςεων 139.471 1.262 140.733 152.668 2.603 155.271

Σφνολο αποκεμάτων αςφαλίςεων Ηωισ 1.045.405 11.761 1.057.166 1.082.427 16.247 1.098.674

Αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ αςφαλίςεων ηωισ που οι 

αςφαλιςμζνοι φζρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (Unit 

Linked)

315.389 - 315.389 318.237 - 318.237

Απόκεμα εγγυιςεων προϊόντων Unit Linked 76.035 - 76.035 52.428 - 52.428 

Σφνολο αποκεμάτων Unit Linked 391.424 - 391.424 370.665 - 370.665 

Σφνολο αποκεμάτων Ηωισ 1.436.829 11.761 1.448.590 1.453.092 16.247 1.469.339

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  ΗΘΜΙΩΝ 

Απόκεμα μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων 73.403 17.784 91.187 69.828 18.275 88.103

Αποκζματα εκκρεμϊν αποηθμιϊςεων 177.482 312.576 490.058 152.433 388.808 541.241

Σφνολο αποκεμάτων αςφαλίςεων  Ηθμιϊν 250.885 330.360 581.245 222.261 407.083 629.344

Γενικό ςφνολο αποκεμάτων 1.687.714 342.121 2.029.835 1.675.353 423.330 2.098.683

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2014 31/12/2013

 

Αναλογία 

Εταιρίασ

Αναλογία 

Ανταςφαλιςτϊν Σφνολο

Αναλογία 

Εταιρίασ

Αναλογία 

Ανταςφαλιςτϊν Σφνολο

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΗΩΘΣ

Μακθματικά αποκζματα, απόκεματα επάρκειασ και 

μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων
901.521 7.209 908.730 926.041 10.924 936.965

Αποκζματα εκκρεμϊν αποηθμιϊςεων 139.070 826 139.896 152.158 1.831 153.989

Σφνολο αποκεμάτων αςφαλίςεων Ηωισ 1.040.591 8.035 1.048.626 1.078.199 12.755 1.090.954

Αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ αςφαλίςεων Ηωισ που οι 

αςφαλιςμζνοι φζρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (Unit 

Linked)

298.914 - 298.914 302.834 - 302.834

Απόκεμα εγγυιςεων προϊόντων Unit Linked 76.035 - 76.035 52.428 - 52.428

Σφνολο αποκεμάτων Unit Linked 374.949 - 374.949 355.262 - 355.262

Σφνολο αποκεμάτων Ηωισ 1.415.540 8.035 1.423.575 1.433.461 12.755 1.446.216

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤA ΗΘΜΙΩΝ 

Απόκεμα μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων 67.375 15.683 83.058 64.569 16.127 80.696

Αποκζματα εκκρεμϊν αποηθμιϊςεων 171.408 308.913 480.321 146.199 386.808 533.007

Σφνολο αποκεμάτων αςφαλίςεων Ηθμιϊν 238.783 324.596 563.379 210.768 402.935 613.703
Γενικό ςφνολο αποκεμάτων 1.654.323 332.631 1.986.954 1.644.229 415.690 2.059.919

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ
31/12/2014 31/12/2013

 
Στα αποκζματα εκκρεμϊν αποηθμιϊςεων εμπεριζχεται θ επίδραςθ τθσ αναδρομικισ ανταςφάλιςθσ Loss Portfolio 
Transfer (“LPT”) (βλ. Σθμ.13). 
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ΚΙΝΘΣΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΟΘΕΜΑΤΩΝ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Κίνθςθ αςφαλιςτικϊν αποκεμάτων Ηωισ

Υπόλοιπο αςφαλιςτικϊν αποκεμάτων κατά τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ 1.469.337 1.508.598 1.446.214 1.485.887

Επιπρόςκετεσ Υποχρεϊςεισ και μεταβολζσ χριςθσ 269.610 270.110 266.933 269.246

Απελευκζρωςθ αποκζματοσ για κανάτουσ, λιξεισ, εξαγορεσ, ακυρϊςεισ 

κ.λ.π.
(290.357) (309.201) (289.573) (308.919)

Συναλλαγματικζσ Διαφορζσ (2) (170) - -
Υπόλοιπο αςφαλιςτικϊν αποκεμάτων κατά τθ λιξθ τθσ χριςθσ 1.448.588 1.469.337 1.423.574 1.446.214

Κίνθςθ αςφαλιςτικϊν αποκεμάτων Ηθμιϊν

Υπόλοιπο αςφαλιςτικϊν αποκεμάτων ζναρξθσ χριςθσ 629.346 689.728 613.704 672.626

Μεταβολι ΑΜΔΑ (2.279) (18.395) (3.011) (18.812)

Μεταβολι ΑΚΕΙ 5.285 853 5.373 1.057

Απόκεμα ηθμιϊν τρζχουςασ χριςθσ 110.347 114.229 98.097 103.173

Μεταβολι ςε απόκεμα ηθμιϊν προθγοφμενων χριςεων (60.871) (36.523) (60.260) (37.869)

Ρλθρωκείςεσ ηθμιζσ τρζχουςασ χριςθσ (32.528) (37.115) (25.804) (28.772)

Ρλθρωκείςεσ ηθμιζσ προθγοφμενων χριςεων (67.534) (82.776) (64.216) (77.085)

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ (16) (42) - -

Λοιπζσ κινιςεισ (503) (613) (504) (614)
Υπόλοιπο αςφαλιςτικϊν αποκεμάτων κατά τθ λιξθ τθσ χριςθσ 581.247 629.346 563.379 613.704

Γενικό Σφνολο 2.029.835 2.098.683 1.986.954 2.059.919

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 37:  ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

31/12/2014 31/12/2013

Ομαδικά Επενδυτικά Συμβόλαια

Υπόλοιπο ζναρξθσ τθσ χριςθσ 190.983 198.034

Ειςφορζσ 24.036 20.774

Αναλιψεισ (21.751) (33.077)

Τόκοι 6.991 6.901

Λοιπζσ κινιςεισ (28) (1.649)

Υπόλοιπο κατά τθ λιξθ τθσ χριςθσ 200.231 190.983

Επενδυτικά Συμβόλαια U/L

Υπόλοιπο ζναρξθσ τθσ χριςθσ 64.092 -

Απελευκζρωςθ αποκζματοσ (2.255) -

Νζα ςυμβόλαια 190.825 64.074

Μεταβολι αποκζματοσ (310) -

Λοιπζσ κινιςεισ 274 18

Υπόλοιπο κατά τθ λιξθ τθσ χριςθσ 252.626 64.092

Γενικό ςφνολο αποκεμάτων 452.857 255.075

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ & ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 38:  ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Υποχρεϊςεισ προσ ςυνεργάτεσ πωλιςεων 37.023 36.553 29.481 29.224

Ζξοδα πλθρωτζα και ζςοδα επομζνων χριςεων 32.517 40.912 30.604 38.999

Ριςτωτζσ και προμθκευτζσ 7.887 11.713 7.206 10.959

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ και τζλθ 12.205 13.060 12.102 12.849

Υποχρεϊςεισ από ειςπράξεισ για λογαριαςμό τρίτων (64) (264) (64) (264)

Οφειλζσ προσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ 316 3.930 316 3.930

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 17.464 10.770 17.017 10.401
Σφνολο λοιπϊν υποχρεϊςεων 107.348 116.673 96.662 106.097

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 39:   ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ - 370.069 - 370.069

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 50.034 50.023 50.034 50.023
Σφνολο χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 50.034 420.092 50.034 420.092

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Οι βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ κατά τθν 31.12.2013 αφοροφν ςε ςυμβάςεισ repos με τθ μθτρικι εταιρία 
ΕΤΕ, θ ςφναψθ των οποίων πλζον ζχει πάψει. 
 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 40:   ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Υποχρεϊςεισ προσ ανταςφαλιςτζσ 22.697 15.718 22.032 15.339

Υποχρεϊςεισ προσ ανταςφαλιηόμενουσ 1.407 2.390 1.791 2.830
Σφνολο υποχρεϊςεων ανταςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων 24.104 18.108 23.823 18.169

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 41:  ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΑΟΧΩΝ ΡΟΣ ΤΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ρρογράμματα κακοριςμζνων παροχϊν Μθτρικισ 11.154 1.356 11.154 1.356

Λοιπζσ εταιρίεσ του Ομίλου 180 160  -  -
Σφνολο υποχρεϊςεων παροχϊν προσ το προςωπικό 11.334 1.516 11.154 1.356

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

Με τα ομαδικά επενδυτικά ςυνταξιοδοτικά ςυμβόλαια 2361, 2740 και 3002, που ζχει εκδϊςει θ Μθτρικι, 
καταβάλλεται εφάπαξ παροχι ι/και ςφνταξθ ςε κάκε εργαηόμενο κατά τθν αποχϊρθςι του από αυτι, εκτόσ και αν 
ζχει ειςπράξει ι κα ειςπράξει μελλοντικά ςχετικι παροχι για τθν ανικανότθτά του από ομαδικό ςυμβόλαιο που ζχει 
επίςθσ εκδϊςει θ Μθτρικι. Με τα ςυμβόλαια αυτά καλφπτονται ο κάνατοσ, θ μόνιμθ ολικι ανικανότθτα από 
αςκζνεια, και θ μόνιμθ ολικι ι μερικι ανικανότθτα από ατφχθμα. 

Κατά τθ χριςθ του 2014, θ Εταιρία πραγματοποίθςε πρόγραμμα εκελουςίασ αποχϊρθςθσ προςωπικοφ ςφμφωνα με το 
οποίο αποχϊρθςαν 29 άτομα με παροχι κινιτρου και αυταςφάλιςθσ. Από το ςφνολο των αποχωρθςάντων με 
εκελουςία, 11 άτομα δε κεμελίωναν δικαίωμα ςφνταξθσ και εντάχκθκαν ςε νζο ομαδικό επενδυτικό ςυνταξιοδοτικό 
ςυμβόλαιο με αρικμό 3503 το οποίο προβλζπει τθν καταβολι των παροχϊν του ςυμβολαίου 2361 όταν τα άτομα αυτά 
κεμελιϊςουν δικαίωμα ςφνταξθσ. 
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Το προςωπικό των εταιριϊν του Ομίλου που βρίςκονται εντόσ Ελλάδοσ λαμβάνει αποηθμίωςθ βάςει ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ. 

Θ κακαρι υποχρζωςθ των προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν κακϊσ και τα ζξοδα των προγραμμάτων αυτϊν που 
ζχουν επθρεάςει τα αποτελζςματα χριςθσ αναλφονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ:  
 

31/12/2014 31/12/2013

Ραροφςα αξία χρθματοδοτοφμενων υποχρεϊςεων 45.355 38.974

Εφλογθ αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων (43.581) (46.356)

Ραροφςα αξία κακαρϊν χρθματοδ. απαιτιςεων 1.774 (7.382)

Ραροφςα αξία μθ χρθματοδοτοφμενων υποχρεϊςεων 9.380 8.738

Σφνολο 11.154 1.356

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

 

31/12/2014 31/12/2013

Επίδραςθ ςτα αποτελζςματα

Κόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ (1.376) (1.186)

Κακαρόσ τόκοσ επί παροφςασ αξίασ υποχρζωςθσ (48) (314)

Λοιπά (4.722) (436)
Δαπάνθ που αναγνωρίςκθκε ςτθ χριςθ (6.146) (1.936)

Συμφωνία παροφςασ αξίασ υποχρζωςθσ

Ραροφςα Αξία Υποχρεϊςεων

εναρξθσ χριςθσ 47.712 54.450

Κόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ 1.376 1.186

Τόκοι - ζξοδα 1.694 1.724

Ειςφορζσ εργαηομζνων 707 772

Ραροχζσ ςυμβολαίων DAF (7.884) (2.729)

Αποηθμιϊςεισ καταβλθκείςεσ από τθν Εταιρία (4.339) (583)

Αφξθςθ λόγω καταγγελιϊν ςυμβάςεων με ςυναινετικζσ 

διαδικαςίεσ και λοιπά 4.722 437

Ηθμιά λόγω χρθματοοικονομικϊν παραδοχϊν 7.876 (2.412)

Κζρδθ λόγω εμπειρίασ 2.871 (5.133)
Ραροφςα Αξία Χρθματοδοτοφμενων Υποχρεϊςεων

κατά το τζλοσ περιόδου 54.735 47.712 

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

 
Συμφωνία περ.ςτοιχείων προγράμματοσ

Εφλογθ αξία κατά τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ 46.356 44.068

Αναμενόμενθ απόδοςθ 1.646 1.410

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 1.987 2.051

Συμμετοχι εργαηόμενων 707 772

Ραροχζσ ςυμβολαίων DAF (7.884) (2.729)

Κζρδθ περ.ςτοιχείων προγράμματοσ 769 784
Ευλογθ αξία περ.ςτοιχείων κατά τθν λιξθ τθσ χριςθσ 43.581 46.356 

 
Συμφωνία λοιποφ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ
Ροςό που αναγνωρίςκθκε ςτο ςυνολικό ειςόδθμα κατά 

τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ 2.460 (5.868)

Κζρδθ λόγω αλλαγϊν ςε παραδοχζσ (7.876) 2.412

Κζρδθ χριςθσ λόγω εμπειρίασ (2.871) 5.133

Απόδοςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων εκτόσ κακαροφ τόκου 769 783

Συνολικό ποςό που αναγνωρίςκθκε ςτα ςυνολικά 

ειςοδιματα τθσ χριςθσ (9.978) 8.328 
Ροςό που αναγνωρίςκθκε ςτο ςυνολικό ειςόδθμα κατά 

τθ λιξθ τθσ χριςθσ (7.518) 2.460 
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Συμφωνία κακαρισ υποχρζωςθσ ςτον ιςολογιςμό

Υποχρζωςθ κατά τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ 1.356 10.382

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ (1.987) (2.051)

Αποηθμιϊςεισ καταβλθκείςεσ από τθν Εταιρία (4.339) (583)

Δαπάνθ που αναγνωρίςκθκε ςτθ χριςθ 6.146 1.936

Μεταβoλι λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων χριςθσ 9.978 (8.328)
Υποχρζωςθ ςε Ιςολογιςμό 11.154 1.356

 
Βαςικζσ Ραραδοχζσ

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ 2,00% 3,55%

 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των υποχρεϊςεων κακοριςμζνων παροχϊν ςτισ 
μεταβολζσ των ςθμαντικότερων αναλογιςτικϊν παραδοχϊν. 
 

Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ αναλογιςτικϊν παραδοχϊν
Αφξθςθ κατά 50 μονάδεσ βάςθσ -5,64%
Μείωςθ κατά 50 μονάδεσ βάςθσ 6,17%
Αφξθςθ κατά 50 μονάδεσ βάςθσ 0,07%
Μείωςθ κατά 50 μονάδεσ βάςθσ -0,07%
Αφξθςθ κατά 50 μονάδεσ βάςθσ 3,34%
Μείωςθ κατά 50 μονάδεσ βάςθσ -3,09%

Ρλζον ενόσ ζτουσ 0,62%
Λιγότερο από ζνα ζτοσ -0,63%

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ

υκμόσ αφξθςθσ αποδοχϊν

Αναμενόμενθ διάρκεια ηωισ

Ρλθκωριςμόσ

 

Τα περιουςιακά ςτοιχεία φψουσ €43.581 χιλ. (2013: €46.356 χιλ.) αφοροφν ςτα αποκζματα των προαναφερκζντων 
ομαδικϊν επενδυτικϊν ςυμβολαίων και περιλαμβάνονται ςτισ υποχρεϊςεισ από επενδυτικά ςυμβόλαια. 

H αναμενόμενθ απόδοςθ των ςυμβολαίων αυτϊν βαςίςκθκε ςτθ ςυμβατικι εγγυθμζνθ απόδοςθ που προβλζπεται 
από τα εν λόγω ςυμβόλαια. 

Οι εκτιμϊμενεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ προσ τα ςυμβόλαια κακοριςμζνθσ παροχισ 2361,και  2740 για το 2015 
εκτιμϊνται ςε €1.735 χιλ.. 

Στισ 12 Νοεμβρίου 2012 ο νζοσ νόμοσ 4093/2012, μείωςε τθν πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου 
από τθν υπθρεςία ςτθν περίπτωςθ απόλυςθσ ι ςυνταξιοδότθςθσ με βάςθ τα οριηόμενα του Ν. 2112/2012. Σφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του νζου νόμου, το μζγιςτο ποςό αποηθμίωςθσ απόλυςθσ των υπαλλιλων περιορίηεται ςε 12 μιςκοφσ 
αντί για 24 μιςκοφσ.  

Επιπλζον, οι μεταβατικζσ διατάξεισ του εν λόγω νόμου προβλζπουν ότι για τουσ υπάλλθλουσ οι οποίοι κατά τθν 12 
Νοεμβρίου 2012 ζχουν ςυμπλθρωμζνα 17 ι παραπάνω ζτθ υπθρεςίασ ςτον ίδιο εργοδότθ θ αποηθμίωςθ περιορίηεται 
ςε 1 επιπλζον μιςκό για κάκε ςυμπλθρωμζνο ζτοσ και μζχρι 24 μιςκοφσ. Σε περίπτωςθ απόλυςθσ ο επιπλζον μιςκόσ 
περιορίηεται ςε €2 χιλ. 
 



Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ 2014  

Σελίδα 93 από 95 

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 42: ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΩΝ 

α. Συναλλαγζσ με Μθτρικι εταιρία ΕΤΕ, κυγατρικζσ ΕΤΕ και εταιρίεσ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ: 

Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ Ζςοδα Ζξοδα Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ Ζςοδα Ζξοδα

Μθτρικι εταιρία ΕΤΕ

- Κατ. Ρροκεςμίασ 305.719 - 14.297 - 816.770 - 30.572 -

- Κατ. Πψεωσ 16.466 - - - 31.241 - - -

- Αςφαλιςτικζσ εργαςίεσ 1.284 1.990 10.397 - 1.572 1.849 11.757 -

- Λοιπζσ Συναλλαγζσ 469 7.839 1.248 1.944 449 380.700 1.243 2.461

Συνδεδεμζνεσ εταιρίεσ 

Ομίλου ΕΤΕ 7.807 48.040 3.782 12.597 16.785 48.192 4.068 9.623
Σφνολο 331.745 57.869 29.724 14.541 866.817 430.741 47.640 12.084

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2013

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

31/12/2014

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ Ζςοδα Ζξοδα Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ Ζςοδα Ζξοδα

Θυγατρικζσ 

Εκν.Αςφαλιςτικισ 87 294 814 583 82 348 2.012 1.659

Συγγενείσ Εκν.Αςφαλιςτικισ - 168 361 430 - 85 375 196

Μθτρικι εταιρία ΕΤΕ

- Κατ. Ρροκεςμίασ 304.899 - 14.272 - 815.970 - 30.539 -

- Κατ. Πψεωσ 16.012 - - - 30.801 - - -

- Αςφαλιςτικζσ εργαςίεσ 1.284 1.990 10.397 - 1.572 1.849 11.757 -

- Λοιπζσ Συναλλαγζσ 469 7.839 1.248 1.944 449 380.700 1.243 2.461

Συνδεδεμζνεσ εταιρίεσ 

Ομίλου ΕΤΕ 1.194 2.875 2.421 8.461 941 2.862 2.498 5.559
Σφνολο 323.945 13.166 29.513 11.418 849.815 385.844 48.424 9.875

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

31/12/2013

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

31/12/2014

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Οι κατακζςεισ όψεωσ ςτθν ΕΤΕ είναι καταχωρθμζνεσ ςτο ταμείο και τα ταμειακά ιςοδφναμα, ενϊ οι κατακζςεισ 
προκεςμίασ ςτθν ΕΤΕ είναι καταχωρθμζνεσ ςτο ταμείο και τα ταμιακά ιςοδφναμα εφόςον ζχουν διάρκεια ίςθ ι 
μικρότερθ των τριϊν μθνϊν και ςτουσ χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων και λοιπζσ απαιτιςεισ, ςτο κονδφλι: «Απαιτιςεισ από 
πιςτωτικά ιδρφματα», εφόςον ζχουν διάρκεια άνω των τριϊν μθνϊν. 
Θ Μθτρικι Εταιρία ζχει κεφαλαιοποιιςει ςυνολικά ποςό €3.908 χιλ. (2013: €2.769 χιλ.) που αφορά ςε ςυναλλαγζσ με 
τθ μθτρικι τθσ εταιρία ΕΤΕ ΑΕ., εκ των οποίων € 1.139 χιλ. κεφαλαιοποιικθκαν μζςα ςτθ χριςθ (2013: €931 χιλ.). 
Θ Μθτρικι Εταιρία διαχειρίηεται κεφάλαια ομαδικϊν επενδυτικϊν ςυμβολαίων DAF για εργαηόμενουσ του Ομίλου τθσ 
ΕΤΕ φψουσ €70.090 χιλ. (2013: €72.588 χιλ.), εκ των οποίων τα €53.047 χιλ. αφοροφν ςε εργαηόμενουσ τθσ Μθτρικισ 
Εταιρίασ (2013: €54.566 χιλ.) 

β. Συναλλαγζσ με τα μζλθ των Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Διοίκθςθσ 

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, οι Γενικοί Διευκυντζσ και οι Αναπλθρωτζσ Γενικοί Διευκυντζσ κακϊσ και ςτενά 
ςυγγενικά μζλθ ι εταιρείεσ που ελζγχονται ατομικά ι από κοινοφ με τα πρόςωπα αυτά, πραγματοποίθςαν, ςτα 
πλαίςια τθσ ςυνικουσ λειτουργικισ δραςτθριότθτασ, ςυναλλαγζσ με τον Πμιλο και τθ Μθτρικι εταιρία. Κατάςταςθ με 
τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Μθτρικισ εταιρίασ παρατίκεται ςτθ Σθμείωςθ 1 “Γενικζσ πλθροφορίεσ”. 

Συγκεκριμζνα κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 δεν υφίςτανται απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ (2013: €95 χιλ. και €- χιλ.), 
ενϊ τα αςφάλιςτρα και οι αποηθμιϊςεισ για τθ χριςθ 2014, ανιλκαν ςε €9 χιλ. και €14 χιλ. αντίςτοιχα (2013: €105 χιλ. 
και €11 χιλ.). 

Οι ςυνολικζσ απολαβζσ ανιλκαν για τθ χριςθ 2014 ςε €1.211 χιλ. (2013: €1.001 χιλ.), ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται 
βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ φψουσ €934 χιλ. και παροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία €41 χιλ. 
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 43: ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

(α) Δικαςτικζσ υποκζςεισ 

Οι εταιρίεσ του Ομίλου εμπλζκονται (υπό τθν ιδιότθτα του εναγόμενου και του ενάγοντοσ) ςε διάφορεσ δικαςτικζσ 
υποκζςεισ και διαδικαςίεσ επιδιαιτθςίασ ςτα πλαίςια τθσ κανονικισ λειτουργίασ τουσ. Θ Διοίκθςθ κακϊσ και οι νομικοί 
ςφμβουλοι τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ εκτιμοφν ότι όλεσ οι εκκρεμείσ υποκζςεισ αναμζνεται να διευκετθκοφν χωρίσ 
ςθμαντικζσ αρνθτικζσ επιδράςεισ επί τθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ του Ομίλου ι επί των αποτελεςμάτων λειτουργίασ 
του.  
Στον παρακάτω πίνακα αναφζρεται το ποςό πικανισ υποχρζωςθσ για ςθμαντικζσ δικαςτικζσ υποκζςεισ, οι οποίεσ 
εκκρεμοφν κατά το τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ. 
 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Απαιτιςεισ τρίτων κατά τθσ εταιρίασ 57.524 73.605 56.374 73.605 

μείον προβλζψεισ (2.663) (3.634) (2.663) (3.634)

Ροςό πικανισ υποχρζωςθσ από δικαςτικζσ υποκζςεισ 54.861 69.971 53.711 69.971 

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ

 

(β) Εγγυιςεισ 

Θ Μθτρικι Εταιρία τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 είχε εκδϊςει εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ ςυνολικοφ φψουσ €2.516 
χιλ. (2013: €1.723 χιλ.) που αφοροφν κυρίωσ ςε ςυμμετοχζσ ςε διαγωνιςμοφσ για ανάλθψθ νζων αςφαλιςτικϊν εργαςιϊν. 

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 44: ΟΨΙΓΕΝΘ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Δεν υφίςτανται ςθμαντικά κζματα που να απαιτείται θ αναφορά τουσ. 

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 45: ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΟΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ ΛΟΓΙΣΤΘ 

Το ελεγκτικό γραφείο Deloitte Χατηθπαφλου Σοφιανόσ & Καμπάνθσ Α.Ε. ιταν ο νόμιμοσ ανεξάρτθτοσ ορκωτόσ ελεγκτισ 
λογιςτισ για τθ χριςθ που ζκλειςε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίηονται οι ςυνολικζσ αμοιβζσ 
για τισ ελεγκτικζσ και λοιπζσ επαγγελματικζσ υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν ςτον Πμιλο από το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο 
Deloitte Χατηθπαφλου Σοφιανόσ & Καμπάνθσ Α.Ε., τισ υπόλοιπεσ εταιρείεσ τθσ Deloitte Χατηθπαφλου Σοφιανόσ & 
Καμπάνθσ Α.Ε. και των αντίςτοιχων ςυνεργατϊν τουσ («Deloitte»). 

 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Αμοιβζσ για υποχρεωτικό ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων 285 260 207 190 

Αμοιβζσ για λοιπζσ υπθρεςίεσ ελεγκτικισ φφςθσ 185 133 181 132 

Αμοιβζσ για υπθρεςίεσ φορολογικϊν ςυμβουλϊν - 11  -  - 

Σφνολο αμοιβϊν ανεξάρτθτου ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι 470 404 388 322 

ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑΟΜΙΛΟΣ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €) (Ποςά ςε χιλιάδεσ €)
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ 46: ΑΝΑΜΟΦΩΣΕΙΣ 
 

Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ

Αναπρ/μα 

ποςά

Δθμος/να 

ποςά

Αναμορφϊς

εισ

Αναπρ/μα 

ποςά

Δθμος/να 

ποςά

Αναμορφϊς

εισ

Δεδουλευμζνα (μικτά) αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 594.691 591.670 3.021 565.847 562.826 3.021 

Μείον: Εκχωρθκζντα αςφάλιςτρα (67.412) (63.441) (3.971) (60.269) (56.298) (3.971)

Κακαρά δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα και ςυναφι ζςοδα 527.279 528.229 (950) 505.578 506.528 (950)

Μακθματικζσ αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 44.120 43.170 950 43.960 43.010 950 

Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ

Αναπρ/μα 

ποςά

Δθμος/να 

ποςά

Αναμορφϊς

εισ

Αναπρ/μα 

ποςά

Δθμος/να 

ποςά

Αναμορφϊς

εισ

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ

Απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 125.922 125.142 780 117.254 117.778 (524)

Σφνολο 125.922 125.142 780 117.254 117.778 (524)

ΡΑΘΘΤΙΚΟ

Υποχρεϊςεισ ανταςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων 18.108 17.328 780 18.169 18.693 (524)

Σφνολο 18.108 17.328 780 18.169 18.693 (524)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ
31/12/2013 31/12/2013

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €) (Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ
31/12/2013 31/12/2013

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €) (Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

 

Οι παραπάνω αναμορφϊςεισ πραγματοποιικθκαν για ςκοποφσ ςυγκριςιμότθτασ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Για 
τον ίδιο λόγο ζχουν αναμορφωκεί κονδφλια μζςα ςτισ ςθμειϊςεισ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 

Οριςμζνα από τα κονδφλια όπωσ παρουςιάςτθκαν ςτθν Κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ, ζχουν 
αναμορφωκεί για ςκοποφσ ςυγκριςιμότθτασ. 

Το 2008 θ Μθτρικι Εταιρία μετζφερε χρεόγραφα από Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο ςτο Χαρτοφυλάκιο Διακεςίμων Ρροσ 
Ρϊλθςθ και από Χαρτοφυλάκιο Διακεςίμων Ρροσ Ρϊλθςθ ςτο Χαρτοφυλάκιο καταταςςόμενων ωσ Δάνεια και 
Απαιτιςεισ. 

Τθν 31.12.2014 θ ςυνολικι λογιςτικι και εφλογθ αξία των μεταφερκζντων χρεογράφων που παραμζνουν ςτο 
Χαρτοφυλάκιο, ςτο οποίο μεταφζρκθκαν, ανζρχεται ςε € 18.033 χιλ. και € 16.736 χιλ. αντίςτοιχα. Κατά τθ Χριςθ του 
2014 αναγνωρίςτθκαν από τα μεταφερκζντα χρεόγραφα ποςά φψουσ € 811 χιλ. ωσ ζςοδα από τόκουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των αποςβζςεων τθσ υπεραξίασ/υπαξίασ των ομολόγων κακϊσ και των υπολοίπων των 
αποτιμιςεων προ τθσ μεταφοράσ από το Διακζςιμο προσ Ρϊλθςθ Χαρτοφυλάκιο που βρίςκονται ςτο λοιπό ςχετικό 
ειςόδθμα), € 9 χιλ. ζςοδα από μερίςματα και € 23 χιλ. ηθμιζσ από προβλζψεισ απομείωςθσ μετοχϊν. Εάν τα 
χρεόγραφα δεν είχαν μεταφερκεί και δεν προχωροφςαμε ςε απομειϊςεισ, ςτα αποτελζςματα χρθματοοικονομικϊν 
πράξεων και τίτλων Επενδυτικοφ Χαρτοφυλακίου κα είχε αφαιρεκεί ηθμιά € 123 χιλ. και το Αποκεματικό Αποτίμθςθσ 
των Διακεςίμων προσ Ρϊλθςθ Χρεογράφων κα είχε αυξθκεί (προ τθσ προςαρμογισ λόγω υπολογιςμοφ 
αναβαλλόμενθσ φορολογίασ) κατά € 1.836 χιλ. , λόγω των κερδϊν από Αποτιμιςεισ. 

Τα ανωτζρω ςτοιχεία αποτελοφν υπολογιςμοφσ χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ οποιαδιποτε επίπτωςθ τθσ 
αναβαλλόμενθσ φορολογίασ. 

. 
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