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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο θαη ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 

πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015. 

 

Δμέιημε ηεο ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ην 2015 

 

Ρν 2015 ήηαλ κηα ηδηαίηεξε ρξνληά κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη εμειίμεηο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. Νη 

παξαηεηακέλεο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ κε ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2015 δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο πςεινχ βαζκνχ αβεβαηφηεηαο θαη θαηέιεμαλ κε ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ 

θίλεζε θεθαιαίσλ θαη ηελ ζέζπηζε ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο.  Ρν δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2015 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ 

επίηεπμε ζπκθσλίαο κε ηνπο εηαίξνπο, ηελ ζηαδηαθή ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ θαη ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα, 

σζηφζν, παξακέλνπλ ηδηαίηεξα αβέβαηεο θαη κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, επηβαξπλφκελεο 

απφ ηε επηδείλσζε ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ 

ζηαζεξφηεηα, ηελ επαλεθθίλεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ απνηεινχλ ε 

νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο θαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Ζ ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά, φπσο ήηαλ ινγηθφ επεξεάζηεθε δπζκελψο απφ ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  Πχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία(1) ε ζπλνιηθή παξαγσγή αζθαιίζηξσλ αλήιζε ζηελ ρξήζε 

2015 ζε € 3,6 δηο. (2014: € 3,8 δηο.), εθ ησλ νπνίσλ € 1,8 δηο. αθνξνχλ ζε γεληθέο αζθαιίζεηο. Πε ζρέζε κε ην 

2014, ε παξαγσγή αζθαιίζηξσλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε παξνπζίαζε κείσζε θαηά -5,8% (2014: -0,6%), ελψ 

εηδηθφηεξα ην πνζνζηφ κείσζεο ησλ γεληθψλ αζθαιίζεσλ  αλήιζε ζε -7,6% (2014: -9,6%). Απφ ηνπο θιάδνπο 

αζθάιηζεο θαηά δεκηψλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2014 θαηέγξαςαλ νη θιάδνη αζηηθήο επζχλεο 

ρεξζαίσλ νρεκάησλ (-13,7%), ρεξζαίσλ νρεκάησλ (-8,2%), θαη ινηπέο δεκίεο αγαζψλ (-4,6%). Ζ κείσζε ζηελ 

ζπλνιηθή παξαγσγή αζθαιίζηξσλ ήηαλ θπξίσο απφξξνηα ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ησλ θεθαιαηαθψλ πεξηνξηζκψλ 

αιιά θαη ηεο γεληθήο πνξείαο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο 

ζηελ Διιεληθή Νηθνλνκία αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 2,2% ηνπ ΑΔΞ γηα ην 2015 θαη παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 

2014. 

 

Ρν 2015 ραξαθηεξίζηεθε επίζεο απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα αληαπνθξηζνχλ κε επάξθεηα ζην λέν απαηηεηηθφ επξσπατθφ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, Solvency II, ην νπνίν ηίζεηαη ζε 

εθαξκνγή απφ 1.1.2016. Πεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο  Γηεχζπλζεο Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο (ΓΔΗΑ), ε 

νπνία κε ηελ επνπηηθή ηεο δξάζε ελίζρπζε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε κεηάβαζε ζην 

λέν θαζεζηψο. Αλακθίβνια, ην Solvency II ζπληζηά έλα άθξσο ζχλζεην πεξηβάιινλ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζπγρξφλσο φκσο ζα ζσξαθίζεη ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ζα ιεηηνπξγήζεη σο ερέγγπν 

αμηνπηζηίαο. 

 

Ξνξεία Δξγαζηώλ  -  Ππλνπηηθά Κεγέζε 

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 ζπλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα γηα ελδπλάκσζε ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο κε ηελ έληαμε λέσλ 

δηακεζνιαβεηψλ θαη εληζρχζεθε ην δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο κε ηελ έληαμε έκπεηξσλ ζηειερψλ. Ξαξάιιεια 

ζπλερίζηεθε ε ελίζρπζε ηνπ πξντνληηθνχ ζρεδηαζκνχ παξέρνληαο κηα πιήξε ζεηξά θαηλνηφκσλ πξντφλησλ γηα ηελ 

αζθάιηζε πεξηνπζίαο, αζηηθήο επζχλεο, κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, αηπρεκάησλ, ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, 

απηνθηλήησλ, θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηδησηψλ αιιά θαη εηαηξηθψλ πειαηψλ. 

 

Ζ παξαγσγή αζθαιίζηξσλ ηνπ θιάδνπ Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήησλ κεηψζεθε θαηά 43,6% ζε ζρέζε κε ην 2014 

σο απνηέιεζκα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Δηαηξείαο ν νπνίνο είρε ραξαρζεί κε γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο θαη ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ζηηο ηηκέο πνπ βηψλεη κεγάιν κέξνο ηεο 

αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζε φηη αθνξά ηνλ θιάδν νρεκάησλ ζηελ Διιάδα. Πην ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ θιάδσλ ππήξμε 

κείσζε ηεο παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ ηεο ηάμεο ηνπ 8,9% ζε ζρέζε κε ην 2014, θπξίσο ιφγσ ησλ δπζκελψλ 

ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ. Ππλνιηθά,  ε παξαγσγή αζθαιίζηξσλ ηεο Δηαηξείαο 

παξνπζίαζε κείσζε θαηά 19,8% ζε ζρέζε κε ην 2014. 

Ρα θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε €35,7 εθαη. γηα ηε ρξήζε 2015 έλαληη €33,4 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο. Ρα κεηά απφ θφξνπο θαζαξά θέξδε γηα ηε ρξήζε 2015 δηακνξθψζεθαλ ζε €25,2 εθαη., έλαληη € 24,5 εθαη. 

ην 2014. 

                                                 
(1) Βάζεη ηεο 78εο Νηθνλνκηθή Κειέηεο - Φεβξνπάξηνο 2016 ηεο E.A.E.E. γηα ηελ Ξαξαγσγή Αζθαιίζηξσλ δσδεθακήλνπ 2015 
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(ποσά σε εκατ. €) 
   

2015   2014 

Δγγεγξακκέλα Αζθάιηζηξα (€ εθαη.) 
   

59,0 
 

73,5 

Θαζαξά Θέξδε πξν Φφξσλ (€ εθαη.) 
   

35,7 
 

33,4 

Θαζαξά Θέξδε κεηά Φφξσλ (€ εθαη.) 
   

25,2 
 

24,5 

Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ 
   

177,3 
 

179,8 

Ίδηα Θεθάιαηα (€ εθαη.) 
   

78,2 
 

76,0 

Αζθαιηζηηθέο Ξξνβιέςεηο  
   

86,7 
 

92,2 

Κέζνο Όξνο παιιήισλ  
   

115 
 

111 

 

Ζ παξαγσγή αζθαιίζηξσλ δηαθξηλφκελε ζε θιάδν αζηηθήο επζχλεο απηνθηλήησλ θαη ινηπνχο θιάδνπο αλαιχεηαη σο 

εμήο: 

 

Θιάδνο  
 

2015 
  

2014 

% Αζθαιίζηξσλ % Αζθαιίζηξσλ 

Ινηπψλ Θιάδσλ Εεκηψλ 
 

78,0 
 

68,8 

Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήησλ 
 

22,0 
 

31,2 

Πύλνιν 
 

100 
 

100 

 

Κεηνρηθό Θεθάιαην - Ίδηα Θεθάιαηα - Βαζηθνί Κέηνρνη 

 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 αλέξρεηαη ζε € 3.064 ρηι., δηαηξνχκελν ζε 49.800 

θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 61,53 έθαζηε. Ρν ζχλνιν ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ 

κεηνρψλ έρεη εθδνζεί θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη νινζρεξψο θαηαβιεκέλν. Όιεο νη κεηνρέο αλήθνπλ ζηνλ 

κνλαδηθφ κέηνρν κε ηελ επσλπκία "Eurolife ΔRB Insurance Group Α.Δ. Ππκκεηνρψλ". Ρα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο 

ηελ 31.12.2015 αλήιζαλ ζε € 78,2 εθαη. έλαληη € 76,0 εθαη. γηα ην 2014. 

 

Γηαλνκή Κεξίζκαηνο 

 

Θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2015, απνθαζίζηεθε ε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο πνζνχ €25,0 εθαη. Ζ δηαλνκή κεξίζκαηνο πξνήιζε απφ θνξνινγεκέλα απνζεκαηηθά θαη θέξδε 

εηο λένλ ζρεκαηηζζέληα ζε πξνεγνχκελεο ηνπ 2014 ρξήζεηο. Ρν πνζφ θαηαβιήζεθε ζην κέηνρν Eurolife ΔRB 

Insurance Group Α.Δ. Ππκκεηνρψλ ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ 2015.   

 

Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο-Γηεζλείο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Θαηά ην έηνο 2015 ε παξαγσγή αζθαιίζηξσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηε Ονπκαλία κε ηελ επσλπκία  Eurolife ERB 

Asigurari Generale S.A., ε νπνία άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο  ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2007 θαη δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο 

κέζσ ηεο Bancpost S.A. απμήζεθε νξηαθά ζε €1,8 εθαη., έλαληη  €1,7 εθαη. ην 2014. Γηα ηελ ρξήζε 2015, ηα θέξδε 

πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε €644 ρηι. (2014: ζε €472 ρηι.), ελψ ηα θέξδε κεηά θφξσλ αλήιζαλ ζε  €547 ρηι. (2014: 

€355 ρηι.). 

 

Γηαρείξηζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Θηλδύλσλ 

 

Ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ε Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε αζθαιηζηηθνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο φπσο πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν αγνξάο (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ, ηνπ επηηνθηαθνχ 

θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ κεηνρψλ) θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο, ε Δηαηξεία έρεη θαηαξηίζεη: 

 πιαίζην ην νπνίν αληαλαθιά ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ  

 κεζνδνινγία γηα ηελ αλαγλψξηζε, επηκέηξεζε, δηαρείξηζε θαη αλαθνξά φισλ ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο 

εθηίζεηαη ή ελδέρεηαη λα εθηεζεί, θαη ηέινο  

 δνκή δηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαλνληζηηθφ θαη ην εζσηεξηθά 

θαζνξηζκέλν πιαίζην.  
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Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη θαη αλαζεσξεί ζε πεξηνδηθή βάζε ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ Νκίινπ Eurobank αιιά θαη κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ επνπηηθνχ πεξηβάιινληνο Solvency II.  

 

Ζ ζηξαηεγηθή αλάιεςεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θηλδχλσλ θαη δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ ε νπνία αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο έρεη ζπζηαζεί Δπηηξνπή 

Γηαρείξηζεο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Θηλδχλσλ Δλεξγεηηθνχ-Ξαζεηηθνχ θαη Δπελδχζεσλ, θαη έρεη εληζρπζεί ν ξφινο θαη 

νη ιεηηνπξγίεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ.  
 

 

Θεθαιαηαθή επάξθεηα 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη εθπιεξψζεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ππνρξεψζεηο ηεο γηα ηελ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη ην 

πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2015. Πεκεηψλεηαη φηη ηα ίδηα θεθάιαηα απνηηκψκελα ζε 

αμίεο αγνξάο ζην πιαίζην ηνπ επνπηηθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ Solvency I κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2015, 

ππεξθαιχπηνπλ ην Απαηηνχκελν Ξεξηζψξην Φεξεγγπφηεηαο θαηά € 39,6  εθαη. θαη κε Γείθηε Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 

424%.  Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ επηπξφζζεηεο 

θεθαιαηαθέο αλάγθεο σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πιαηζίνπ Φεξεγγπφηεηα II.   

 

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 πνπ λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία γηα ηα νπνία λα 

επηβάιιεηαη ε αλαθνξά.  

 

Δμσηεξηθνί Διεγθηέο 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αθνχ εμεηάζεη ην ζέκα ηνπ δηνξηζκνχ  ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, γηα ηε ρξήζε 2016 ζα 

πξνηείλεη ειεγθηηθή εηαηξεία ζηελ επεξρφκελε Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ 2016.  Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ζα 

απνθαζίζεη γηα ηελ επηινγή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο θαη ζα  θαζνξίζεη  ηελ ακνηβή.  

 

Ξξννπηηθέο γηα ην 2016 

 

Γηα ηε ρξήζε 2015 ε Δηαηξεία εκθάληζε ζπλνιηθή κείσζε εξγαζηψλ θαηά 19,8% ζε αθαζάξηζηα εγγεγξακκέλα 

αζθάιηζηξα, ε νπνία απνδίδεηαη αθελφο, ζηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ηνπ επξχηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα θαη 

ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ θεθαιαηαθψλ πεξηνξηζκψλ θαηά ην β‟ εμάκελν ηνπ 2015 θαη αθεηέξνπ, ζηελ 

ζπγθξάηεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ νρεκάησλ, ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο απφθαζεο ηεο Γηνίθεζήο λα επαλεμεηάζεη 

ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν αζθάιηζεο.  Ζ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 2016 ζπλδέεηαη 

κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνινγήζεσο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Ζ επδφθηκε νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνινγήζεσο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαζψο ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην 

θιίκα εκπηζηνζχλεο ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξνζέιθπζε φρη κφλν εγρψξησλ αιιά θαη μέλσλ επελδχζεσλ. 

Πηε ρξήζε 2016, ε παξαγσγή αζθαιίζηξσλ ηεο Δηαηξείαο εθηηκάηαη φηη ζα αθνινπζήζεη ειαθξψο απμεηηθή ηάζε  

αληαλαθιψληαο ηελ ππνρψξεζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ηελ ζηαδηαθή ραιάξσζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. Ζ Γηνίθεζε ζθνπεχεη λα 

ζπλερίζεη λα εζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ επξσζηία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αζθαιίζεσλ νρεκάησλ ζην 

βξαρππξφζεζκν νξίδνληα, ελψ  γηα ηνλ θιάδν αζθάιηζεο πεξηνπζίαο ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ εξγαζηψλ 

bancassurance, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνηνληηθψλ επηινγψλ θαη ζηελ δηείζδπζε ζε λέα ελαιιαθηηθά δίθηπα 

δηαλνκήο.  

 

Νη λέεο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ θπξίσο απφ ηελ Νδεγία Solvency ΗΗ, εθηηκάηαη φηη ζα νδεγήζνπλ ζε 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ζηξαηεγηθέο ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αζθαιηζηηθή 

αγνξά, ελψ παξάιιεια νη αζθαιηζκέλνη ζα ηείλνπλ λα ζηξαθνχλ πξνο ηηο νηθνλνκηθά ηζρπξέο, αμηφπηζηεο θαη 

θεξέγγπεο εηαηξείεο απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ παξνρέο πςεινχ επηπέδνπ. Νη παξαπάλσ δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο δεκηνπξγνχλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ Eurolife ERB ψζηε λα εδξαηψζεη ηελ πξσηαγσληζηηθή ηεο ζέζε ζηελ 

Αζθαιηζηηθή Αγνξά θαη λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. 

 

Ζ Δηαηξεία θαη ην 2016 ζπλερίδεη λα δίλεη έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ 

θπξίσο κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο πξνζθεξφκελεο πξντνληηθήο ζεηξάο, έρνληαο πάληα σο ζεκείν 
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αλαθνξάο ηνλ πειάηε θαη εληζρχνληαο ηηο εθαξκνγέο ππνζηήξημεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη φισλ ησλ 

θαλαιηψλ δηαλνκήο. 

 

 
Ρα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Αιέμαλδξνο Παξξεγεσξγίνπ 
 

Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Ξαλαγηψηεο-Αξηζηείδεο Θσκφπνπινο 
 

Αληηπξφεδξνο, Αλεμάξηεην, κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Άγγεινο Αλδξνπιηδάθεο 
 

Αλεμάξηεην, κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Alberto Lotti 
 

Αλεμάξηεην, κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Πηαχξνο Ησάλλνπ 
 

Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Θεφδσξνο Θαιαληψλεο 
 

Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Kenneth Howard Prince-Wright 
 

Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Ληθφιανο Γειέλδαο  Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Βαζίιεηνο Ληθεθνξάθεο  Δθηειεζηηθφ Κέινο 

   

 
Αζήλα, 12 Απξηιίνπ 2016 

 

   
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

   

  

 
 
 
 

 
Αιέμαλδξνο Παξξεγεσξγίνπ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Πηζηεύνπκε όηη ηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκε 
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                      Σ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr 
 

                             Λεωθ.  Κηθιζίας 260 & Κόδροσ, 15232 Υαλάνδρι, Σ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444  

                            Εθνικής Ανηίζηαζης  17,  55134  Θεζζαλονίκη, Σ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487 

 
 
                    

 

 

 
 
 
 

Έκθεση Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο «Eurolife ERB Αλώλπκνο Εηαηξεία Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ» 
 
Έκθεση Ελέγσος επί των Χπηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο «Eurolife ERB 
Αλώλπκνο Εηαηξεία Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ» (ε «Εηαηξεία»), πνπ απνηεινύληαη από ηoλ 
ηζνινγηζκό ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη 
ζπλνιηθώλ εζόδσλ, κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε 
ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη 
ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Χπηματοοικονομικέρ Καταστάσειρ 
 
Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 
εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή 
ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, 
πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 
Εςθύνη τος Ελεγκτή 
 
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή 
Πξόηππα Ειέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο 
δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ 
απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 
απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 
 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, 
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 
επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, 
πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ 
θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε 
θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην 
ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ 
έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο 
έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη 
κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε 
δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ. 
 
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη 
θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.    
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Γνώμη 
 
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, 
από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 
2015 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ 
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 
 
Θέμα Έμυασηρ 
 
Υσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε ζηε γλώκε καο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε 
ζεκείσζε 2.1. ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο νπζηώδεηο 
αβεβαηόηεηεο πνπ απνξξένπλ από ηηο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Ειιάδα θαη 
ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, νη νπνίεο  δύλαηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα. Οη 
νπζηώδεηο αβεβαηόηεηεο απηέο δύλαηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηε 
δπλαηόηεηα ηεο  Εηαηξείαο λα ζπλερίζεη απξόζθνπηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο 
δξαζηεξηόηεηα. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 
Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α (παξ. 3α) θαη 37 ηνπ θ.λ. 
2190/1920. 

 
 

 
 

               Αζήλα, 13 Απξηιίνπ 2016 
                  O ΟΡΚΧΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

 
 

 ΠΡΑΙΓΟΤΧΣΕΡΥΑΟΤΚΟΤΠΕΡ  
 Αλώλπκε Ειεγθηηθή Εηαηξεία 
 Λ. Κεθηζίαο 268 
 152 32 Υαιάλδξη                                 Μάξηνο Φάιηεο   
 Αξ Μ ΟΕΛ 113                              Αξ Μ ΟΕΛ 38081 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

Eurolife ERB A.Δ.Γ.Α.    

ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
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 (πνζά ζε € ρηι.) Πεκ. 31/12/2015   31/12/2014 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ         

Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5 249   298 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 6 1.001   1.040 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 22.586   22.885 

Ππκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο 8 4.179   4.179 

Απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία 9 297   1.113 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ         

-  Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 10 27.755   8.564 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 11 103.283   126.203 

Σξεψζηεο αζθαιίζηξσλ 12 2.215   1.787 

Ινηπέο απαηηήζεηο 13 4.032   4.469 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο 14 6.738   7.055 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 15 5.001   2.189 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ   177.336   179.782 

          

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ         

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 16 3.064   3.064 

Απνζεκαηηθά                                                               17 49.941   48.442 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ   25.243   24.478 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ   78.249   75.984 

          

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ         

πνρξεψζεηο παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ                         18 316   454 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο                                          19 86.729   92.162 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο                                  20 10.467   9.742 

Φφξνο εηζνδήκαηνο   1.575   1.440 

Πύλνιν πνρξεώζεσλ   99.087   103.798 

          

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ   177.336   179.782 

 
Αζήλα, 12 Απξηιίνπ 2016 

 
Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ 

Γ.Π. & 

ΓΗΔΘΛΥΛ 
ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΡΝ ΚΔΙΝΠ  

ΡΝ Γ.Π. 

ΡΝ ΚΔΙΝΠ ΡΝ Γ.Π. &  

ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 
ΞΖΟΔΠΗΥΛ, 

ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & MIS 

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

Ζ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖ 

ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 

Ν ΑΛΑΙΝΓΗΠΡΖΠ  

      

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Ξ. 

ΠΑΟΟΖΓΔΥΟΓΗΝ 

KENNETH HOWARD 

K. PRINCE-WRIGHT 

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ Λ. 

ΛΗΘΖΦΝΟΑΘΖΠ 

ΣΟΖΠΡΝΠ Θ. 

ΡΕΝΒΔΙΔΘΖΠ 

ΔΑΓΓΔΙΗΑ Γ. 

ΡΕΝΟΑΙΖ 

ΖΙΗΑΠ Λ. 

ΑΞΝΠΡΝΙΝ 

Α.Γ.Ρ. Η195689 
ΑΟ. ΓΗΑΒΑΡ. 

706665166/5.5.2008 
Α.Γ.Ρ. Ρ014791 ΑΟ. ΑΓ. 0025315 ΑΟ. ΑΓ. 0099260 

ΑΟ. ΑΓ.  

Θ3-6463/21-8-95 

 
Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 75  απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
 
 
 

 

 

 



 

Eurolife ERB A.Δ.Γ.Α.    

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΣΟΖΠΖΠ 
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 (πνζά ζε € ρηι.)   01/01 -   01/01 - 

 
Πεκ. 31/12/2015   31/12/2014 

     Αθαζάξηζηα εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα   58.978 

 
73.521 

Κεηαβνιή απνζέκαηνο κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ   3.446 

 
4.450 

Αθαζάξηζηα δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 21 62.424 

 
77.971 

Κείνλ: Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα 
 

(9.182) 

 
(10.850) 

Θαζαξά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα 21 53.242 

 
67.120 

  
  

 
  

Ινηπά ζπλαθή έζνδα αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ 22 1.309 

 
1.181 

Έζνδα επελδχζεσλ 23 3.908 

 
4.453 

Θέξδε/(Εεκηέο) απφ πψιεζε/ιήμε επελδχζεσλ 24 764 

 
543 

(Εεκηέο)/ Θέξδε απφ απνηίκεζε επελδχζεσλ 25 176 

 
(350) 

Θέξδε/(Εεκηέο) παξαγψγσλ 
 

- 

 
8 

Ινηπά έζνδα  26 68 

 
400 

Πύλνιν εζόδσλ 
 

59.467 

 
73.355 

  
  

 
  

Αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο θαη παξνρέο πξνο αζθαιηζκέλνπο 27 (9.312) 

 
(11.627) 

Κεηαβνιή αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ 27 1.986 

 
(7.938) 

Αλαινγία αληαζθαιηζηψλ επί αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ θαη 
αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ 27 461 

 
225 

Πύλνιν απνδεκηώζεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ  

 
(6.864) 

 
(19.340) 

  
  

 
  

Άκεζα έμνδα παξαγσγήο 28 (9.173) 

 
(12.289) 

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 29, 30 (7.748) 

 
(8.330) 

Θέξδε πξν θόξσλ 
 

35.681 

 
33.395 

     Φφξνο εηζνδήκαηνο  31 (10.438) 

 
(8.917) 

     Θέξδε ρξήζεο 

 
25.243 

 
24.478 

 
 

Αζήλα, 12 Απξηιίνπ 2016 

 

 
Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ 

Γ.Π. & 

ΓΗΔΘΛΥΛ 

ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΡΝ ΚΔΙΝΠ  

ΡΝ Γ.Π. 

ΡΝ ΚΔΙΝΠ ΡΝ Γ.Π. &  

ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ, 

ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & MIS 

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

Ζ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖ 

ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 

Ν ΑΛΑΙΝΓΗΠΡΖΠ  

      

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Ξ. 
ΠΑΟΟΖΓΔΥΟΓΗΝ 

KENNETH HOWARD 
K. PRINCE-WRIGHT 

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ Λ. 
ΛΗΘΖΦΝΟΑΘΖΠ 

ΣΟΖΠΡΝΠ Θ. 
ΡΕΝΒΔΙΔΘΖΠ 

ΔΑΓΓΔΙΗΑ Γ. 
ΡΕΝΟΑΙΖ 

ΖΙΗΑΠ Λ. 
ΑΞΝΠΡΝΙΝ 

Α.Γ.Ρ. Η195689 
ΑΟ. ΓΗΑΒΑΡ. 

706665166/5.5.2008 
Α.Γ.Ρ. Ρ014791 ΑΟ. ΑΓ. 0025315 ΑΟ. ΑΓ.0099260 

ΑΟ. ΑΓ.  

Θ3-6463/21-8-95 

 
 
 
 
 
Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 75  απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
 
 
 

 



 

Eurolife ERB A.Δ.Γ.Α.    

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΔΠΝΓΥΛ 
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(πνζά ζε € ρηι.) 

 Πεκ. 
Από 01/01 έσο 

31/12/2015   
Από 01/01 έσο 

31/12/2014 

Θαζαξά θέξδε ρξήζεο 

   
25.243 

   
24.478 

           
Ινηπά απνηειέζκαηα ρξήζεο 

        

           Ξνζά πνπ ελδέρεηαη λα αλαηαμηλνκεζνύλ 
κεηαγελέζηεξα ζηελ  θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

        

           Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο 
Ξώιεζε   

        

- Κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία, κεηά απφ θφξνπο 
 

1.870 
   

1.217 
  

- Κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ιφγσ απνκείσζεο, 
κεηά απφ θφξνπο 25 81 

 
1.951 

 
24 

 
1.241 

           
Ξνζά πνπ δελ ελδέρεηαη λα αλαηαμηλνκεζνύλ 
κεηαγελέζηεξα ζηελ  θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

        
Δπαλεθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο ζην πξνζσπηθφ, κεηά 
απφ θφξνπο 17 66 

 
66 

 
(93) 

 
(93) 

Ινηπά απνηειέζκαηα ρξήζεο 
   

2.017 
   

1.148 

           
Ππλνιηθό απνηέιεζκα ρξήζεο κεηά από θόξνπο 

   
27.260 

   
25.626 

 
 

 
Αζήλα, 12 Απξηιίνπ 2016 

 
 
 
Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ 

Γ.Π. & 

ΓΗΔΘΛΥΛ 

ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΡΝ ΚΔΙΝΠ  

ΡΝ Γ.Π. 

ΡΝ ΚΔΙΝΠ ΡΝ Γ.Π. &  

ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ, 
ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & MIS 

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

Ζ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖ 

ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 

Ν ΑΛΑΙΝΓΗΠΡΖΠ  

      

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Ξ. 

ΠΑΟΟΖΓΔΥΟΓΗΝ 

KENNETH HOWARD 

K. PRINCE-WRIGHT 

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ Λ. 

ΛΗΘΖΦΝΟΑΘΖΠ 

ΣΟΖΠΡΝΠ Θ. 

ΡΕΝΒΔΙΔΘΖΠ 

ΔΑΓΓΔΙΗΑ Γ. 

ΡΕΝΟΑΙΖ 

ΖΙΗΑΠ Λ. 

ΑΞΝΠΡΝΙΝ 

Α.Γ.Ρ. Η195689 
ΑΟ. ΓΗΑΒΑΡ. 

706665166/5.5.2008 
Α.Γ.Ρ. Ρ014791 ΑΟ. ΑΓ. 0025315 ΑΟ. ΑΓ.0099260 

ΑΟ. ΑΓ.  

Θ3-6463/21-8-95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 75 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

 
 



 

Eurolife ERB A.Δ.Γ.Α.    

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΖΠ 
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(πνζά ζε € ρηι.)   
Κεηνρηθό 

Θεθάιαην  
Απνζεκαηηθά 

 

Θέξδε                       

εηο Λένλ  
Πύλνιν 

πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015   3.064   48.442   24.478   75.984 

Κεηαβνιή απνζεκαηηθνχ απνηίκεζεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γηαζεζίκσλ 
πξνο Ξψιεζε    

 -   1.870   -   1.870 

Κεηαβνιή απνζεκαηηθνχ απνηίκεζεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γηαζεζίκσλ 
πξνο Ξψιεζε ιφγσ απνκείσζεο  

   -   81   -   81 

Δπαλεθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο ζην 
πξνζσπηθφ, κεηά απφ θφξνπο 

   -   66 
 

- 
 

66 

Ινηπά απνηειέζκαηα κεηά από θόξν 
γηα ηελ πεξίνδν    

-   2.017   -   2.017 

Κεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά αδηαλέκεησλ 
θεξδψλ πξνεγ. ρξήζεσλ   

-   24.478   (24.478)   - 

Γηαθνξά απνζεκαηηθψλ πξνεγ. ρξήζεσλ   -   5    -   5 

Θέξδε πεξηφδνπ    -    -   25.243   25.243 

Πύλνιν ινηπώλ απνηειεζκάησλ κεηά 
από θόξν γηα ηελ πεξίνδν    

-   26.500   766   27.265 

Γηαλνκή απνζεκαηηθψλ ζε κεηφρνπο 
  

 -   (25.000)   -   (25.000) 

Πύλνιν ζπλαιιαγώλ κε κεηόρνπο   -   (25.000)   -   (25.000) 

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
  

3.064   49.941   25.243   78.249 

 
 

(πνζά ζε € ρηι.)   
Κεηνρηθό 

Θεθάιαην  
Απνζεκαηηθά 

 

Θέξδε                       

εηο Λένλ  
Πύλνιν 

πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014   2.923   73.069   25.367   101.360 

Κεηαβνιή απνζεκαηηθνχ απνηίκεζεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γηαζεζίκσλ 
πξνο Ξψιεζε    

-   1.217   -   1.217 

Κεηαβνιή απνζεκαηηθνχ απνηίκεζεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γηαζεζίκσλ 
πξνο Ξψιεζε ιφγσ απνκείσζεο  

  -   24   -   24 

Δπαλεθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο ζην 
πξνζσπηθφ, κεηά απφ θφξνπο  

-   (93)   -   (93) 

Ινηπά απνηειέζκαηα κεηά από θόξν 
γηα ηελ πεξίνδν    

-   1.148   -   1.148 

Κεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά αδηαλέκεησλ 
θεξδψλ πξνεγ. ρξήζεσλ   

-   25.367   (25.367)   - 

Ρέινο Δπηηξνπήο αληαγσληζκνχ    -   (2)   -    (2) 

Θέξδε πεξηφδνπ    -       24.478   24.478 

Πύλνιν ινηπώλ απνηειεζκάησλ κεηά 
από θόξν γηα ηελ πεξίνδν    

-   26.514   (890)   25.624 

Θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ 

Λ.4172/2013   
141   (141)   -   - 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο απφ απνζεκαηηθά απφ 

θέξδε πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ   
 -   (51.000)   -   (51.000) 

Πύλνιν ζπλαιιαγώλ κε κεηόρνπο   141   (51.141)   -   (51.000) 

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014   
3.064   48.442   24.478   75.984 

        
                                            
Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 76  απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
 

 
 

 

 
 

 



 

Eurolife ERB A.Δ.Γ.Α.    

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ 
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(πνζά ζε € ρηι.) 
Πεκ. 

Από 01/01 

έσο 

31/12/2015 

Από 01/01 

έσο 

31/12/2014 

Ρακεηαθέο Ονέο από Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   Θέξδε πξν θόξσλ 
 

35.681 33.395 

    Ξξνζαξκνγέο γηα κε ηακεηαθά ζηνηρεία: 
   Απνζβέζεηο 5, 6, 7 479 297 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 13, 19 (5.116) 3.577 

Κεηαβνιή αλαπφζβεζηα έμνδα πξφζθηεζεο 28 343 846 

Ξξφβιεςε γηα ππνρξεψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο πξνζσπηθνχ 18 (51) (27) 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 
 

(430) 657 

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 11 - (258) 

Έζνδα επελδχζεσλ 23 (3.843) (4.410) 

Έμνδα απφ ηφθνπο 
 

11 8 

Θέξδε/(Εεκηέο) απφ παξάγσγα 
 

- (8) 

Εεκίεο παξαγψγσλ πιεξσζείζεο 
 

- 26 

(Εεκηέο)/Θέξδε απφ πψιεζε παγίσλ 
 

20 - 

Θέξδνο/Εεκία Δπελδχζεσλ 24 (764) (543) 

Απνκείσζε - Απνηίκεζε Δπελδχζεσλ 25 (131) 484 

  
26.199 34.045 

Ξξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηηο Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο: 

   Αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ  10, 11 (389.872) (217.599) 

Ξσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ  
 

397.555 183.310 

Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζκέλνπο θαη ινηπέο ζπλαιιαγέο 
 

(2.108) 6.269 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
 

673 (844) 

Θαηαβνιή Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 
 

(7.796) (12.782) 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 
 

3.284 3.703 

Ρφθνη πιεξσζέληεο 
 

(11) (8) 

Θαζαξέο Δηζξνέο/(Δθξνέο) από Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
 

27.924 (3.904) 

    
Ρακεηαθέο ξνέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

   Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 5 (58) (247) 

Αγνξέο  άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 (54) (512) 

Αχμεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο  8 - (507) 

Θαζαξέο Δηζξνέο/(Δθξνέο) από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
 

(113) (1.266) 

    Ρακεηαθέο Ονέο από  Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
  Κεξίζκαηα θαηαβιεζέληα 17 (25.000) (51.000) 

Θαζαξέο Δηζξνέο/(Δθξνέο) από Σξεκαηνδνηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
 

(25.000) (51.000) 

    Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
πεξηφδνπ  

 
2.812 (56.170) 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 15 2.189 58.359 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 15 5.001 2.189 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 75  απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 



 

Eurolife ERB A.Δ.Γ.Α.    

Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 1: ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

 

Ζ EUROLIFE ERB Α.Δ.Γ.Α. (εθεμήο ε "Δηαηξεία") έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ 

ηνκέα παξέρνληαο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο θιάδνπο αζηηθήο επζχλεο νρεκάησλ θαη ινηπψλ 

θιάδσλ δεκηψλ.  

Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηελ Αζήλα, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (Ξαλεπηζηεκίνπ) 33-35 θαη Θνξαή 6-10, ΡΘ 105 64 (ΑΟ. 

Γ.Δ.ΚΖ 121637360000), ηει. (+30) 2109303800,  www.eurolife.gr. Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζηελ Διιάδα, 

φζν θαη ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ζηε Ονπκαλία κε ηελ επσλπκία Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. 

O αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 αλήιζε ζε 115 άηνκα  (2014 : 114). 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απαξηίδεηαη απφ ηα θάησζη κέιε: 

 

Νλνκαηεπώλπκν  Ηδηόηεηα 

Αιέμαλδξνο Παξξεγεσξγίνπ  Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Ξαλαγηψηεο-Αξηζηείδεο Θσκφπνπινο  Αληηπξφεδξνο, Αλεμάξηεην, κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Άγγεινο Αλδξνπιηδάθεο  Αλεμάξηεην, κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Alberto Lotti  Αλεμάξηεην, κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Πηαχξνο Ησάλλνπ  Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Θεφδσξνο Θαιαληψλεο  Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Kenneth Howard Prince-Wright  Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Ληθφιανο Γειέλδαο  Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Βαζίιεηνο Ληθεθνξάθεο  Δθηειεζηηθφ Κέινο 

 

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 12 Απξηιίνπ 2016 

θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ.   

Ζ Δηαηξεία είλαη κέινο ηνπ Νκίινπ ηεο Ρξάπεδαο Eurobank Ergasias ΑΔ (εθεμήο «Eurobank») θαη είλαη 

ζπγαηξηθή ηεο  Eurolife ERB Insurance Group Α.Δ. Ππκκεηνρψλ (εθεμήο «Eurolife ERB Insurance Group») ε νπνία 

θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.  

Ζ Δηαηξεία πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ γεληθψλ αζθαιίζεσλ ηα νπνία δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

πεξηνπζία, νρήκαηα θαη ινηπά πξντφληα γεληθψλ αζθαιίζεσλ. Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ε Δηαηξεία πξνζθέξεη ζε πειάηεο λνηθνθπξηψλ θαη κηθξψλ εηαηξεηψλ δηάθνξα παθέηα θάιπςεο, θαζψο θαη, ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ, παθέηα γηα ηελ θάιπςε κεγάισλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ θηλδχλσλ. Ν θιάδνο απηνθηλήηνπ 

πεξηιακβάλεη παθέηα αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ 

θαζψο ηελ κεξηθή θαη πιήξε αζθάιηζε. Ρα ινηπά πξντφληα γεληθψλ αζθαιίζεσλ είλαη πξντφληα φπσο: (i) δεκφζηα 

(γεληθή αζηηθή επζχλε) αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο θαη αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο  εξγνδνηψλ (ii) ηελ αζθάιηζε 

θνξηίνπ κεραλψλ (Θαηαζθεπέο Ξαληφο Θηλδχλνπ («CAR») θαη παληφο θηλδχλνπ ("EAR") αζθάιηζε γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο (iii) ηελ αζθάιηζε πξνζσπηθνχ αηπρήκαηνο (iv) αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο ζθαθψλ θαη 

(v) επαγγεικαηηθή επζχλε γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ. Tα πξνζθεξφκελα πξντφληα γεληθψλ αζθαιίζεσλ 

δηαλέκνληαη ηφζν κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ δηθηχνπ ηεο Eurobank, φζν θαη κέζσ ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ησλ ζπλεξγαηψλ 

δηακεζνιαβεηψλ. 

 

Γηάζεζε ηνπ 80% ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Eurobank ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Eurolife ERB Insurance Group  
 

Πηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2015, επηηεχρζεθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Eurobank θαη ηεο Fairfax Financial Holdings Limited 

(“Fairfax”) γηα ηελ πψιεζε ηνπ 80% ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Eurobank ζηελ Eurolife ERB Insurance Group (ε 

«Ππλαιιαγή»), αθνινπζψληαο κηα αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία πψιεζεο κε ηε ζπκκεηνρή δηεζλψλ επελδπηψλ. Πχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο Ππλαιιαγήο, ε Fairfax ζα απνθηήζεη ην 80% ηεο Eurolife ERB Insurance Group απφ ηελ Eurobank 

έλαληη €316 εθαη. ζε κεηξεηά,  ην νπνίν ππφθεηηαη ζε πεξαηηέξσ πξνζαξκνγέο κε βάζε ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο έσο ηελ νινθιήξσοε ηεο Ππλαιιαγήο, ελψ ε Eurobank ζα δηαηεξήζεη ην ππφινηπν 20%. Ζ 

Ππλαιιαγή πεξηιακβάλεη ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δσήο θαη γεληθψλ αζθαιίζεσλ ηεο Eurolife ERB Insurance 

Group ζηελ Διιάδα θαη ζηε Ονπκαλία, ηε ζπγαηξηθή κεζηηείαο αζθαιίζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ηηο ζπκβάζεηο 

ηξαπεδναζθαιηζηηθήο (bancassurance agreements) κεηαμχ ζπγαηξηθψλ ηεο ηεο Eurolife ERB Insurance Group, ηεο 

Eurobank θαη ζπγαηξηθψλ ηεο Eurobank αλαθνξηθά κε ηελ απνθιεηζηηθή δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ 

Διιάδα θαη ζηε Ονπκαλία κέζσ ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ ηεο Eurobank. 

 

http://www.eurolife.gr/


 

Eurolife ERB A.Δ.Γ.Α.    

Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
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Ζ νινθιήξσζε ηεο Ππλαιιαγήο ηειεί ππφ ηελ αλαβιεηηθή αίξεζε ηεο ιήςεο ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ απφ ηηο 

αξκφδηεο επνπηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη αλακέλεηαη πξηλ ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2016. 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 2: ΒΑΠΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 

 

Νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

2.1 Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (εθεμήο «Γ.Ξ.Σ.Α.») φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ).  

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, κε εμαίξεζε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ) ηα νπνία επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία. 

Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€) θαη έρνπλ 

ζηξνγγπινπνηεζεί ζηελ πιεζηέζηεξε ρηιηάδα. 

Νη αξρέο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2015 θαη 2014, αληίζηνηρα.  

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern), ε 

νπνία θξίζεθε σο θαηάιιειε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, αμηνινγψληαο ηα αθφινπζα: 

 

Καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

Ρν 2015, ήηαλ κηα ηδηαίηεξε ρξνληά κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη εμειίμεηο ζην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην 

Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Πην πξψην εμάκελν, ε παξαηεηακέλε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία κε ηνπο 

Δπξσπαίνπο εηαίξνπο, ε αλεπηηπρήο ιήμε ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο, νη δπζρεξείο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο 

εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη νη ζεκαληηθέο εθξνέο θαηαζέζεσλ 

νδήγεζαλ ζηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο (capital controls) θαη ζε πξνζσξηλή ηξαπεδηθή αξγία 

ηελ 28 Ηνπλίνπ 2015. Πηα κέζα Απγνχζηνπ, ε Διιεληθή Θπβέξλεζε θαηέιεμε ζε ηειηθή ζπκθσλία κε ηνπο Δπξσπαίνπο 

εηαίξνπο ηεο γηα έλα λέν ηξηεηέο πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Κεραληζκφ Πηαζεξφηεηαο (ΔΚΠ)  

πνπ πεξηιάκβαλε ρξεκαηνδφηεζε πεξίπνπ € 86 δηο θαη κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ ζηνρεχνληαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ησλ επελδχζεσλ. Κέρξη ηα 

κέζα Γεθεκβξίνπ 2015, νινθιεξψζεθε ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ κε ηε ρξήζε  € 5,4 δηο 

πεξίπνπ απφ ηα ζπλνιηθά  € 25 δηο πνπ είραλ αξρηθά πξνβιεθζεί. Ρα θεθάιαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αθαηξέζεθαλ απφ ην δάλεην ηνπ ΔΚΠ, κεηψλνληαο ην χςνο ηνπ ζε πεξίπνπ € 64,5 δηο ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2016. 

 

Ρν ηξέρνλ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα παξακέλεη αξθεηά δχζθνιν. Νη θχξηνη θίλδπλνη θαη νη παξάγνληεο 

αβεβαηφηεηαο ζρεηίδνληαη κε (α) ηελ θαζπζηέξεζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο, (β) ηελ αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ελδερφκελσλ πξφζζεησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ, (γ) ηηο απμαλφκελεο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο εληάζεηο σο απνηέιεζκα ηεο εγρψξηαο χθεζεο απφ ην 2008 θαη ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο θφπσζεο, (δ) 

ηελ πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε ζηελ άξζε ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ θαη (ε) ηελ επίδξαζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ 

εζσηεξηθή νηθνλνκία εθφζνλ δελ θαηαζηεί βηψζηκε ε επεξρφκελε ιχζε απφ ηελ ΔΔ. 

 

Ζ γξήγνξε νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε ζεκαληηθά ζεηηθέο 

εμειίμεηο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο επαλαθνξάο ηεο άξζεο απφ ηελ ΔΘΡ ηεο εμαίξεζεο ησλ ρξενγξάθσλ πνπ έρεη 

εθδψζεη ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο ηεο ΔΘΡ, ηελ έλαξμε ησλ 

επίζεκσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα πξφζζεηα κέηξα ειάθξπλζεο ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο θαη ηε ζηαδηαθή ραιάξσζε 

ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ, πνπ ηειηθά ζα νδεγήζνπλ ζηελ νξηζηηθή άξζε ηνπο.  

 

Θέζε Νκίινπ Eurobank 

Κεηά ηε ζηαδηαθή νκαινπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα ζε ζπλέρεηα ηεο επηηπρεκέλεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο Ρξάπεδαο, ν Όκηινο Eurobank ελίζρπζε ηε ξεπζηφηεηά ηνπ θαη κείσζε ηελ εμάξηεζή ηνπ απφ 

ην κεραληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο ζε € 24,3 δηο ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2016 απφ € 33,3 δηο ζηηο 

αξρέο Ηνχιηνπ 2015.  Κε βάζε ηε ζπκθσλία κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο, νη αξρέο έρνπλ δεζκεπηεί λα δηαηεξήζνπλ 

επαξθή ξεπζηφηεηα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, εθφζνλ ε Διιάδα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζην πιαίζην ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΚΠ. Ζ απνθαζηζηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΚΠ, ζα επηηξέςεη ζηελ ΔΘΡ λα επαλαθέξεη ηελ εμαίξεζε ησλ ρξενγξάθσλ πνπ έρεη εθδψζεη ην 

Διιεληθφ Γεκφζην θαη ζα ζεκαηνδνηήζεη ην ζηαδηαθφ επαλαπαηξηζκφ ησλ θαηαζέζεσλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  

 

Κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο (ΠΑ) ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ πνπ αλαθνηλψζεθαλ απφ ηελ ΔΘΡ 

ηελ 31 Νθησβξίνπ 2015, θαη ζχκθσλα κε ην λέν πιαίζην αλαθεθαιαηνπνίεζεο πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην Λφκν 

4340/2015, ε Ρξάπεδα πξνρψξεζε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ χςνπο € 2.039 εθαηνκκπξίσλ, ε νπνία θαιχθζεθε 

εμνινθιήξνπ απφ ηηο αγνξέο. Υο απνηέιεζκα, ν Όκηινο ηεο Δurobank ελίζρπζε πεξαηηέξσ ηελ θεθαιαηαθή ηνπ βάζε 

θαη ν δείθηεο CET 1 αλήιζε ζην 17% ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2015.  

 

Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο Ρξάπεδαο θαζψο θαη ησλ άιισλ Διιεληθψλ 

ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ ζεκείν-νξφζεκν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. 

 

Θέζε Δηαηξείαο 

H Eηαηξεία έρεη ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ ηελ Eurobank φζν αθνξά ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο, ηελ είζπξαμε ησλ 

αζθαιίζηξσλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηακεηαθψλ ηεο δηαζεζίκσλ ζε θαηαζέζεηο φςεσο θαη 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο (βιέπε ζεκεηψζεηο 4.3.1, 15 θαη 32). 

 

H Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ Φεξεγγπφηεηα ΗΗ πνπ 

ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πξνζαξκφδεη αλάινγα ηελ επελδπηηθή ηεο ζηξαηεγηθή κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ θηλδχλσλ. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ε Δηαηξεία 

άιιαμε ηελ ζχλζεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ραξηνθπιαθίνπ δηαηεξψληαο παξάιιεια  ηελ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν 

ζπγθέληξσζεο αληηζπκβαιινκέλσλ ζε ρακειφ επίπεδν (βιέπε ζεκεηψζεηο 4.3.1,4.3.3,10,11,15 θαη 32).Κε βάζε ηνπο 

ππνινγηζκνχο πνπ έγηλαλ κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ε Δηαηξεία θαιχπηεη ηηο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ Φεξεγγπφηεηα ΗΗ. 

 

Δθηίκεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

Ξαξά ηηο πθηζηάκελεο αβεβαηφηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επάξθεηα ηεο θεθαιαηαθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο Ρξάπεδαο θαη ηελ 

αλακελφκελε ζπλέρηζε ηεο πξφζβαζεο ηεο Ρξάπεδαο ζην κεραληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο ζην 

πξνζερέο δηάζηεκα, ζεσξεί φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο κπνξνχλ λα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηελ αξρή 

ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

2.1.1 ηνζέηεζε ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α) 

 

Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα θαη λέεο δηεξκελείεο πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δηαηξεία 

Νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα θαη λέεο δηεξκελείεο, φπσο εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ 

Ξξνηχπσλ (ΠΓΙΞ) θαη ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΔΓΓΞΣΑ) θαη 

πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), είλαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015: 

Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ  2011-2013  

Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ηξία ΓΞΣΑ, σο επαθφινπζν ηεο δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ Π Γ Ι Ξ, σο αθνινχζσο: 

- Γηεπθξηλίδνπλ φηη ην ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» εμαηξεί απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ηε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ελφο απφ θνηλνχ ειεγρφκελνπ ζρήκαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ απφ 

θνηλνχ ειεγρφκελνπ ζρήκαηνο. 

- Γηεπθξηλίδνπλ φηη ε εμαίξεζε ζην ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο» γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο 

κίαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε 

ζπκςεθηζκέλε βάζε, αθνξά  ηα ζπκβφιαηα, ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο θαη αληηκεησπίδνληαη 

ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» ή ηνπ 

ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα», αλεμαξηήησο εάλ πιεξνχλ ηνπο νξηζκνχο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά 

Κέζα: Ξαξνπζίαζε». 

- Αλαθέξνληαη ζηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ηνπ ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε 

Αθίλεηα», δηεπθξηλίδνληαο ζην ηειεπηαίν φηη ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα εμεηάζεη εάλ: (α) ην απνθηεζέλ αθίλεην 
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απνηειεί επελδπηηθφ αθίλεην ζηα πιαίζηα ηνπ ΓΙΞ 40 θαη (β) ε απφθηεζε ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ απνηειεί 

ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, φπσο απηή νξίδεηαη ζην ΓΞΣΑ 3.  

Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ είρε επίπησζε ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

ΔΓΓΞΣΑ 21, Δηζθνξέο  

Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξεία αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα εηζθνξά, πνπ δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο, 

φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθαιεί ηελ πιεξσκή, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ιακβάλεη ρψξα. 

Γηεπθξηλίδεη, επίζεο, φηη ε ππνρξέσζε γηα ηελ εηζθνξά αλαγλσξίδεηαη ζηαδηαθά κφλν εάλ ε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

πξνθαιεί ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία. Όηαλ ε ππνρξέσζε εηζθνξάο πξνθχπηεη κε ηελ επίηεπμε ελφο ειαρίζηνπ νξίνπ, γηα παξάδεηγκα 

ελφο θαζνξηζκέλνπ χςνπο εζφδσλ, ε δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη θακία ππνρξέσζε δελ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη πξηλ 

ηελ επίηεπμε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ νξίνπ. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο δηεξκελείαο δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

Λέα πξόηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθόκε από ηελ Δηαηξεία 

Έλα πιήζνο λέσλ πξνηχπσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζε ππάξρνληα πξφηππα ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ κεηά ην 2015, δεδνκέλνπ 

φηη δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί γηα ρξήζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ε Δηαηξεία δελ ηα έρεη πηνζεηήζεη λσξίηεξα απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπο. Απηά πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξεία έρνπλ σο 

αθνινχζσο: 

ΓΙΞ 1, Ρξνπνπνίεζε - Γλσζηνπνηήζεηο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΙΞ 1 ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, 

ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΙΞ 7, Ρξνπνπνίεζε – Γλσζηνπνηήζεηο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ 

ΔΔ) 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

αμηνινγήζνπλ κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πξνεξρφκελεο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηφζν ησλ αιιαγψλ απφ ηακεηαθέο ξνέο φζν θαη κε ηακεηαθέο κεηαβνιέο. Νη απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο 

επηπξνζζέησο ηζρχνπλ γηα κεηαβνιέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

αληηζηαζκίδνπλ ππνρξεψζεηο πξνεξρφκελεο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εάλ νη ηακεηαθέο ξνέο απφ απηά ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είραλ ζπκπεξηιεθζεί ή νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απηψλ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο ηακεηαθέο 

ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πψο κία 

εηαηξεία κπνξεί λα πιεξνί ηνλ ζθνπφ ησλ ππνρξεψζεσλ γηα γλσζηνπνηήζεηο.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.   

ΓΙΞ 12, Ρξνπνπνίεζε -  Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο  (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ) 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο ρξεσζηηθψλ ηίηισλ πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε 

αμία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζε θφζηνο γηα ζθνπνχο θνξνινγηθνχο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ εθπηπηφκελεο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεη φηη ε ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ δελ ζέηεη φξην ζηελ 

εθηίκεζε γηα πηζαλά κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε θαη φηη θαηά ηελ ζχγθξηζε εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ 

κε κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε, ηα κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε εμαηξνχλ θνξνινγηθέο κεηψζεηο πξνεξρφκελεο 

απφ ηνλ αληηινγηζκφ απηψλ ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ.   

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.   

ΓΙΞ 16 θαη ΓΙΞ 38, Ρξνπνπνηήζεηο- Γηεπθξίληζε ησλ Δπηηξεπηώλ Κεζόδσλ Απόζβεζεο (ζε ηζρύ από ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη πσο ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη 

θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.   

ΓΙΞ 19, Ρξνπνπνίεζε - Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 
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Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

θαη απινπνηεί ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε 

εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη νη εηζθνξέο απηέο λα αθαηξνχληαη απφ ην ζρεηηθφ έμνδν, ζηελ ρξήζε πνπ ε ζρεηηθή ππεξεζία 

παξέρεηαη απφ ηνλ εξγαδφκελν, αληί ηεο θαηαλνκήο ηνπο ζηηο πεξηφδνπο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.   

ΓΙΞ 27, Ρξνπνπνίεζε - Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο ζηηο αηνκηθέο ηνπο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο απνζαθελίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ππγθεθξηκέλα, 

αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ θαηαξηίδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ή ζπκπιεξσκαηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελφο επελδπηή πνπ δελ έρεη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο 

αιιά έρεη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ή θνηλνπξαμίεο, νη νπνίεο επελδχζεηο απαηηείηαη, βάζεη ηνπ ΓΙΞ 28 Δπελδχζεηο ζε 

Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο, λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηεο Δηαηξείαο.   

ΓΞΣΑ 9, Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ) 

Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην 

πξφηππν ΓΞΣΑ 9 ην νπνίν αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα». Ρν ΓΞΣΑ 9 θαζνξίδεη ηηο 

αλαζεσξεκέλεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ, αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο  αμίαο ηνπ ηδίνπ ρξένπο πνπ απνηηκάηαη ζηελ 

εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, αληηθαζηζηά ην πθηζηάκελν κνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνκείσζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ βάζεη ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ δεκηψλ κε έλα κνληέιν πνπ βαζίδεηαη 

ζηηο αλακελφκελεο δεκηέο απφ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη, ηέινο, ελζσκαηψλεη αιιαγέο ζε φ,ηη αθνξά ηελ ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο θίλδπλσλ. 

Ρν Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) ζε πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9 εηζήγαγε λέεο 

απαηηήζεηο ηαμηλφκεζεο θαη επηκέηξεζεο (ην 2009 θαη 2010) θαζψο θαη έλα λέν ινγηζηηθφ κνληέιν αληηζηάζκηζεο 

θίλδπλσλ (ην 2013). Ζ έθδνζε ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2014 απνηειεί ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ πξνηχπνπ, αληηθαζηζηά ηελ 

πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ θαη ζεκαηνδνηεί ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ 

Ξξνηχπσλ  γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε».  

 

Ραμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε 

Ρν ΓΞΣΑ 9 πηνζεηεί κηα εληαία πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ηνπο βαζίδεηαη ζην επηρεηξεζηαθφ 

κνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ρν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη ηα  ρξεκαηννηθνλνκηθά  ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ηακεηαθψλ ξνψλ δηα κέζνπ ηεο ζπιινγήο ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ή ηεο πψιεζεο ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ ή θαη ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ. Θαηφπηλ αμηνιφγεζεο, θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ηαμηλνκείηαη ζε κηα απφ ηηο ηξεηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: ζε εθείλε ζηελ νπνία ε επηκέηξεζε γίλεηαη ζην αλαπφζβεζην 

θφζηνο, ζε εθείλε ζηελ νπνία ε απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ εχινγε άμηα κέζσ απνηειεζκάησλ θαη ζε εθείλε ζηελ νπνία ε 

απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ 

θαζαξή ζέζε. 

Πε φ,ηη αθνξά ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ν ρεηξηζκφο πνπ αθνινπζείηαη ζην ΓΙΞ 39 κεηαθέξεηαη ζην 

ΓΞΣΑ 9, νπζηαζηηθά ακεηάβιεηνο. Υζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9, νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε 

αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη απνδίδνληαη 

ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ εθδφηε („own credit risk‟) ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά απνηειέζκαηα ρξήζεο 

απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θη φρη ζηα απνηειέζκαηα ππφ ηνλ φξν φηη απηφ δελ ζα είρε σο απνηέιεζκα κία 

αλαθνινπζία ζηελ επηκέηξεζε ή ηελ αλαγλψξηζε («ινγηζηηθή αζπκκεηξία»).   

 

Απνκείσζε ησλ Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 

Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9, ην ίδην κνληέιν απνκείσζεο εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

ηα νπνία ππφθεηληαη ζε ινγηζηηθή απνκείσζε. 

Ρν λέν κνληέιν απνκείσζεο εζηηάδεη ζηηο κειινληηθέο δεκηέο θαη απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλακελφκελσλ δεκηψλ 

απφ πηζησηηθφ θίλδπλν, ζε αληηδηαζηνιή κε ην ΓΙΞ 39, ην νπνίν απαηηνχζε ηελ αλαγλψξηζε δεκηψλ απφ πηζησηηθφ 

θίλδπλν κφλνλ κεηά ηελ επέιεπζε ελφο δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο. Ρν ΓΞΣΑ 9 πεξηιακβάλεη κία πξνζέγγηζε «ηξηψλ 

ζηαδίσλ» ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ κεηαβνιή ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 
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απφ ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε. Υο εθ ηνχηνπ, θαηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9, γηα ηα κε απνκεησκέλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία δελ έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηνπο θηλδχλνπ απφ ηελ 

αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε, νη ζρεηηθέο δεκίεο απφ πηζησηηθφ θίλδπλν  ζα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα βάζεη απηψλ 

πνπ αλακέλνληαη ζε ρξνληθφ νξίδνληα 12-κελνπ (‟12-month expected credit losses‟). Αλ, σζηφζν, ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απμεζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε απηφλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο 

αλαγλψξηζε, ηφηε απαηηείηαη ν ζρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ πηζησηηθφ θίλδπλν γηα ηελ 

ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ηνπο („lifetime expected losses‟).     

Γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηα νπνία, θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε, είλαη απνκεησκέλα 

απαηηείηαη ν ζρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ πηζησηηθφ θίλδπλν γηα ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα 

ηνπο („lifetime expected losses‟). 

Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλακελφκελσλ δεκηψλ απφ πηζησηηθφ θίλδπλν, πιεξνθνξίεο γηα παξειζνληηθά γεγνλφηα, 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο  θαη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

Ινγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο 

Ρν ΓΞΣΑ 9 εηζάγεη έλα αλαζεσξεκέλν κνληέιν ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ην νπνίν ζηνρεχεη λα επζπγξακκίζεη ηελ 

ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηε δηνίθεζε έηζη ψζηε απηέο λα 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Πχκθσλα κε ην λέν κνληέιν, 

εθαξκφδνληαη λέεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο, ε δηαθνπή ηεο ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο είλαη επηηξεπηή κφλν ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη δηεπξχλεηαη, ζε ζρέζε κε ην ΓΙΞ 39, ν αξηζκφο 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα ζρέζε αληηζηάζκηζεο είηε σο κέζα αληηζηάζκηζεο είηε σο 

αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία. 

Ζ Δηαηξεία επί ηνπ παξφληνο εμεηάδεη ηελ επίπησζε ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

πνζνηηθνπνηεζεί  θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28, Ρξνπνπνηήζεηο - Δηαηξείεο επελδύζεσλ: Δθαξκνγή ηεο απαιιαγήο από ηελ 

ππνρξέσζε ελνπνίεζεο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016, δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ) 

Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο 

απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο.  

Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηεο Δηαηξείαο.  

ΓΞΣΑ 10 θαη ΓΙΞ 28, Ρξνπνπνηήζεηο - Ξώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ελόο επελδπηή 

θαη κηαο ζπγγελνύο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο (ε εκεξνκελία ηζρύνο ζα αλαθνηλσζεί από ην Ππκβνύιην 

Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ, δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ)  

Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπζεηνχλ κία αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 10 θαη ηνπ ΓΙΞ 28 ζρεηηθά κε ηελ 

πψιεζε ή εηζθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνχο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο. Ζ 

θχξηα ζπλέπεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη φηη αλαγλσξίδεηαη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκηά κηαο ζπλαιιαγήο πνπ 

πεξηιακβάλεη κία επηρείξεζε, ελψ κεξηθφ θέξδνο ή δεκηά αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηα νπνία δελ απνηεινχλ κηα επηρείξεζε, αθφκα θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εληφο ζπγαηξηθήο.  

Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηεο Δηαηξείαο.  

ΓΞΣΑ 11, Ρξνπνπνίεζε - Από θνηλνύ Ππκθσλίεο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο φηαλ απνθηά ζπκκεηνρή ζε 

κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία „επηρείξεζε‟.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηεο Δηαηξείαο.  

ΓΞΣΑ 15, Έζνδα από Ππκβόιαηα κε Ξειάηεο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018, δελ έρεη πηνζεηεζεί από 

ηελ ΔΔ) 

Ρν ΓΞΣΑ 15 ζεζπίδεη έλα εληαίν, νινθιεξσκέλν ππφδεηγκα αλαγλψξηζεο εζφδσλ κε ζθνπφ ηελ ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή 

ηνπ ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο πειαηψλ, πξνζδηνξίδεη ην ρξφλν θαη ην χςνο αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ, πιελ φκσο, δελ 

επεξεάδεη ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηα νπνία ππφθεηληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 

9 θαη ΓΙΞ 39. Δπηπξνζζέησο, ην ΓΞΣΑ 15 αληηθαζηζηά ηα πξνγελέζηεξα πξφηππα ΓΙΞ 18 «Έζνδα» θαη ΓΙΞ 11 

«Ππκβάζεηο Θαηαζθεπήο» καδί κε ζπλαθείο δηεξκελείεο ζε φηη αθνξά ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ. 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη επί ηνπ παξφληνο ηηο επηπηψζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 15 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

πνζνηηθνπνηεζεί  θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

ΓΞΣΑ 16, Κηζζώζεηο  (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ) 

Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 16, ην νπνίν αληηθαζηζηά ηηο ηξέρνπζεο νδεγίεο ηνπ ΓΙΞ 17, ε ηαμηλφκεζε ησλ κηζζψζεσλ απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, σο ιεηηνπξγηθέο ή ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαηαξγείηαη θαη φιεο νη κηζζψζεηο 
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αληηκεησπίδνληαη παξφκνηα κε ηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 17. Νη κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη 

αλαγλσξίδνληαο ηελ παξνχζα αμία ησλ πιεξσηέσλ κηζζσκάησλ θαη απεηθνλίδνληαη είηε σο κηζζσκέλα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ (right of use assets) ή καδί κε ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα. Δπηπξνζζέησο, αλαγλσξίδεηαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε, εάλ νη πιεξσκέο κηζζσκάησλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηαδηαθά κέζα ζηνλ ρξφλν, ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ππνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο κειινληηθψλ πιεξσκψλ γηα κηζζψκαηα. Δπηπξνζζέησο, ν ρεηξηζκφο 

ηνπ εμφδνπ απφ κηζζψζεηο ελαξκνλίδεηαη γηα φιεο ηηο κηζζψζεηο ησλ κηζζσηψλ θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ εμφδνπ ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ, θαηά ην ΓΙΞ 17 αληηθαζίζηαηαη κε έμνδν απφζβεζεο γηα ηα 

κηζζσκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη έμνδν ηφθνπ επί ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ κίζζσζε. Ζ αλαγλψξηζε ησλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ απφ ηνπο κηζζσηέο δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα νξηζκέλεο βξαρπρξφληαο δηάξθεηαο 

κηζζψζεηο θαζψο θαη κηζζψζεηο ρακειήο αμίαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.  

Πχκθσλα κε ην λέν πξφηππν κία κίζζσζε νξίδεηαη σο έλα ζπκβφιαην, ή κέξνο ζπκβνιαίνπ, πνπ εκπεξηθιείεη ην 

δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ (ην ππνθείκελν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ) γηα κία ρξνληθή πεξίνδν ζε 

αληάιιαγκα ηηκήκαηνο.  

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη επί ηνπ παξφληνο ηηο επηπηψζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 16 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

πνζνηηθνπνηεζεί  θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

  

Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ  2010-2012  (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε επηά ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ηεο δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ. Ρα 

ζέκαηα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο είλαη ηα αθφινπζα: 

-Νξηζκφο ηεο πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο ζην ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» 

-Ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

-Ππλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαη ζπκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ησλ ηνκέσλ πξνο 

αλαθνξά κε ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζην ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο» 

-Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζην ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο» 

-Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ζην ΓΙΞ 16 «Δλζψκαηα 

πάγηα» 

-Βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ζην ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» 

-Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ζην ΓΙΞ 38 «Άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» 

Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηεο Δηαηξείαο. 

Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ 2012-2014 (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ηεο δεκνζίεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2012-14 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ 

Ξξνηχπσλ. Ρα ζέκαηα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο είλαη ηα αθφινπζα: 

-Γηεπθξίλεζε ηνπ ΓΞΣΑ 5 «Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο» πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρεία (ή νκάδα ζηνηρείσλ) αλαηαμηλνκείηαη απφ «δηαθξαηνχκελν πξνο 

πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο δηαλνκή», ή ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί αιιαγή ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή 

δηαλνκή θαη δελ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή. 

-Ξξνζζήθε ζην ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο ζπκθσλίαο γηα εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Δπηπιένλ δηεπθξηλίδεη πσο νη 

επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο – Ππκςεθηζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, 

εθηφο εάλ απαηηείηαη απφ ην ΓΙΞ 34.  

-Γηεπθξίληζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» φηη φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα ζηελ νπνία απηέο πξνθχπηνπλ. 

-Γηεπθξίληζε ζην ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» ηεο έλλνηαο ηνπ «πιεξνθφξεζε πνπ 

γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν. 

Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηεο Δηαηξείαο. 

2.2. Μέλν λόκηζκα 

 
2.2.1 Ιεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα  παξνπζίαζεο 
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Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο.  

 

2.2.2 Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα ζε μέλν λόκηζκα 
 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηεο ζπλαιιαγήο. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θέξδε/ δεκηέο) πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Ρα ρξεκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε βάζε ηελ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε κεηαηξνπή ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα πνπ αληηζηαζκίδνπλ ηελ θαζαξή επέλδπζε ζε ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ ή 

ηηο ηακεηαθέο ξνέο ζε μέλν λφκηζκα, νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Ρα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηελ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο πνπ 

ίζρπε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο, εθηφο απφ ηα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία ζε μέλν λφκηζκα πνπ 

απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία θαη ηα νπνία κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηελ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο πνπ ίζρπε θαηά ηελ 

εκεξνκελία πνπ πξνζδηνξίζηεθε ε εχινγε αμία. Πηελ πεξίπησζε απηή νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηεινχλ κέξνο 

ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο απφ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο θαη αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ή 

απεπζείαο ζε απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα, βάζεη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ κε ρξεκαηηθνχ ζηνηρείνπ. 

2.3 Δλζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ βειηηψζεηο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα, έπηπια, ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο θαη ινηπφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη κεηαθνξηθά κέζα θαη παξνπζηάδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κεηά 

ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο.  

Ρν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

Έμνδα κεηαγελέζηεξα ηεο απφθηεζεο ελφο ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν φηαλ 

ζεσξείηαη πηζαλφ φηη ζα απνθέξνπλ ζην κέιινλ πξφζζεηα νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί 

λα κεηξεζεί αμηφπηζηα. Όηαλ πξνθχπηνπλ έμνδα επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. 

Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο 

δσήο ησλ παγίσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο θηήζεο ησλ παγίσλ ζηελ ηειηθή ππνιεηπφκελε αμία ηνπο σο 

αθνινχζσο: 

 

Βειηηώζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ: 

 

Ζ ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ 

εθκίζζσζεο ή ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο:  4 έσο 7 έηε 

Ινηπά έπηπια θαη εμνπιηζκόο:  4 έσο 12 έηε 

Κεηαθνξηθά κέζα:  5 έσο 7 έηε 

 

Ρα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αμηνινγνχληαη πεξηνδηθά γηα απνκείσζε, θαη νπνηαδήπνηε δεκία απνκείσζεο 

αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Ρν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πσινχληαη ή 

απνζχξνληαη κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή απφζπξζεο θαη νπνηνδήπνηε 

θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

2.4 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

Υο επελδχζεηο ζε αθίλεηα, θαηαρσξνχληαη ηα αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη γηα απνδφζεηο ελνηθίσλ θαη/ε θεθαιαηνπρηθέο 

αλαηηκήζεηο. Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο πξνζαπμεκέλν κε ηα έμνδα πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Κεηαγελέζηεξα, νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα, 

παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ 

δεκηψλ απνκείσζεο. 



 

Eurolife ERB A.Δ.Γ.Α.    

Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
Πειίδα   23                                                                           31 Γεθεκβξίνπ 2015 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο 

δσήο ησλ παγίσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο θηήζεο ησλ παγίσλ ζηελ ηειηθή ππνιεηπφκελε αμία ηνπο σο 

αθνινχζσο : 

 

Γήπεδα:   Κεδεληθή απφζβεζε 

Θηίξηα:   40 έσο 50 έηε  

Νη βειηηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε επελδπηηθά αθίλεηα απνζβέλνληαη ζηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηεο βειηίσζεο ή ηνπ θηηξίνπ. 

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα εμεηάδνληαη εηεζίσο απφ εμσηεξηθνχο εθηηκεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ πθίζηαηαη 

πηζαλή απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. 

2.5  Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     

 
(i) πεξαμία  
 

Ζ ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη ην ππεξβάιινλ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηαθεξζέληνο αληαιιάγκαηνο θαηά 

ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο, επί ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεξηδίνπ ηεο Δηαηξείαο επί ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνθηεζήθαλ. Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εμαγνξά ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηα «άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». 

Ζ ππεξαμία θαηά ηελ εμαγνξά ζπγαηξηθψλ δελ απνζβέλεηαη, αιιά ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ζε εηήζηα βάζε ή 

ζπρλφηεξα, εθφζνλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη πξνθχςεη απνκείσζε. Ν έιεγρνο απνκείσζεο ηεο Δηαηξείαο 

δηελεξγείηαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη ππφςε εμσηεξηθή πιεξνθφξεζε φπσο δπζκελείο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο, ζπλερή χθεζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, αζηάζεηα ζηηο αγνξέο θαη κεηαβνιέο ζηα επίπεδα ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο θαη ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, κηα κε αλακελφκελε πηψζε ζηελ εκπνξηθή αμία ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή αγνξαία αμία θεθαιαηνπνίεζεο κηθξφηεξε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο θαζαξήο ζέζεο, καδί κε 

κηα επηδείλσζε ζε εζσηεξηθνχο δείθηεο απφδνζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί αλ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε απνκείσζεο. 

Ζ ππεξαμία ινγίδεηαη ζην θφζηνο κείνλ ζσξεπηηθέο δεκηέο απνκείσζεο. Όηαλ επαλεμεηάδεηαη γηα απνκείσζε, ε ππεξαμία 

πνπ απνθηήζεθε ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαηαλέκεηαη ζε εθείλεο ηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ή 

νκάδεο κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα έρνπλ νθέιε απφ ηηο ζπλέξγεηεο ηεο 

ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ. Θάζε κνλάδα ή νκάδα κνλάδσλ ζηηο νπνίεο έρεη θαηαλεκεζεί ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη ην 

ρακειφηεξν επίπεδν εληφο ηεο Δηαηξείαο ζην νπνίν παξαθνινπζείηαη ε ππεξαμία γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο δηνίθεζεο.  

Ρν κνληέιν ειέγρνπ απνκείσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία ζπγθξίλεη ηε ινγηζηηθή αμία κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ ή νκάδαο κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο. Ζ ινγηζηηθή αμία κηαο 

κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ θάζε κνλάδαο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Ρν αλαθηήζηκν πνζφ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ιφγσ ρξήζεο (value-in-use) ε νπνία είλαη ε 

παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα αληιεζνχλ απφ κηα κνλάδα δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ ή νκάδα κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πξν θφξσλ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο ζρεηηθά κε ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ είλαη ζπλαθείο κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηηο ρψξεο φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Κηα δεκηά απνκείσζεο πξνθχπηεη αλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ θαη αλαγλσξίδεηαη ακέζσο σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Νη δεκηέο απνκείσζεο δελ αληηινγίδνληαη κεηαγελέζηεξα. Ν ππνινγηζκφο ησλ θεξδψλ θαη ησλ δεκηψλ 

απφ ηελ πψιεζε κηαο εηαηξείαο, πεξηιακβάλεη θαη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηαηξεία πνπ 

πσιείηαη. 

 

 (ii) Ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 

Θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε πθηζηάκελσλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ φηαλ πξνθχπηνπλ. Θφζηε πιεξσηέα ζε ηξίηνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ 

ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθέο βειηηψζεηο, πξνζηίζεληαη ζην θφζηνο λέσλ ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ, θαη αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν.  Ρα άπια ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κεηά 

ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο. Ρα άπια ζηνηρεία 
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αμηνινγνχληαη πεξηνδηθά  γηα απνκείσζε θαη νπνηαδήπνηε δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. 

Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπο σο αθνινχζσο : 

Ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα:                                                   4 έσο 7 έηε 

 

2.6 Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο 

2.6.1 Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαηαρσξνχληαη, ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 39, ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

i) ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ ii) δάλεηα θαη απαηηήζεηο, iii) 

επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο θαη iv) επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε. Ζ απφθαζε γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ιακβάλεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

 

i) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δχν ππνθαηεγνξίεο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, θαη απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηαρσξείηαη σο 

πξννξηδφκελν γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε φηαλ απνθηάηαη θπξίσο κε ζθνπφ βξαρππξφζεζκεο πψιεζεο ή 

βξαρππξφζεζκεο επαλαγνξάο ή φηαλ απνηειεί κέξνο ραξηνθπιαθίνπ εμαηνκηθεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

πνπ έρνπλ θνηλή δηαρείξηζε θαη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλεο ελδείμεηο πξφζθαηνπ ζρεδίνπ βξαρππξφζεζκεο 

απνθφκηζεο θεξδψλ. Δπίζεο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαηαρσξνχληαη ηα παξάγσγα κέζα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, εθηφο αλ πξνζδηνξίδνληαη θαη είλαη απνηειεζκαηηθά σο κέζα αληηζηάζκηζεο. 

 Ζ Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζή ηνπο νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ 

εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, φηαλ νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ ηζρχεη: 

(α) απαιείθεη ή κεηψλεη αηζζεηά κία αλαθνινπζία ζηελ επηκέηξεζε ή ηελ αλαγλψξηζε, ή 

(β) ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο κνηξάδνληαη ηνπο ίδηνπο  

θηλδχλνπο θαη νη θίλδπλνη απηνί αληηκεησπίδνληαη θαη εθηηκψληαη κε βάζε ηελ εχινγε αμία, ή 

(γ) ζχλζεηα πξντφληα πεξηιακβάλνπλ ελζσκαησκέλα παξάγσγα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαβάιινπλ ζεκαληηθά ηηο 

ηακεηαθέο ξνέο ηνπ θχξηνπ ζπκβνιαίνπ. 

ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά, εθηφο εθείλσλ πνπ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ή σο 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ρα δάλεηα θαη ινηπέο απαηηήζεηο απφ ζπλεξγάηεο ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ 

«Ινηπέο απαηηήζεηο»  αλήθνπλ επίζεο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

αληηκεησπίδνληαη κε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

 

iii) Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο 

Νη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο, είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

ζπγθεθξηκέλε ιήμε, κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη γηα ηηο νπνίεο ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηε ζεηηθή 

πξφζεζε θαη δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο.   

 

iv) Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

Γηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο, είλαη νη επελδχζεηο πνπ απνθηνχληαη γηα αθαζφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη νπνίεο 

κπνξεί λα πσιεζνχλ, ιφγσ αλάγθεο ξεπζηφηεηαο, ή αιιαγψλ ζηα επηηφθηα, ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ή ζηηο 

ηηκέο ησλ κεηνρψλ. 

2.6.2 Αλαγλώξηζε, ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο θαη ππνινγηζκόο 
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Νη αγνξέο θαη πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζπλαιιαγήο, δειαδή ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγήο. Ρα  ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε 

αμία ηνπο θαη ηα έμνδα ζπλαιιαγήο επηβαξχλνπλ ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ.  

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ, θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο απνηηκψληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία. Ρα δάλεηα θαη 

νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο, θαζψο θαη νη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο, παξνπζηάδνληαη ζην αλαπφζβεζην 

θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Θέξδε θαη δεκηέο απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ηεο θαηεγνξίαο 

«Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ», πεξηιακβάλνληαη, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

πξνθχπηνπλ, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Θέξδε θαη δεκηέο απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, κέρξη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ λα απναλαγλσξηζηεί ή λα ππνζηεί απνκείσζε, νπφηε, ην ζπζζσξεπκέλν θέξδνο ή ε δεκηά πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηα ίδηα θεθάιαηα, κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.  

Ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο θαη ησλ εζφδσλ απφ κεξίζκαηα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηγξάθεηαη ζηελ ζεκείσζε 2.21.  

2.6.3 Απναλαγλώξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απναλαγλσξίδεηαη φηαλ νη ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ζηνηρείνπ 

ιήγνπλ ή ε Δηαηξεία κεηαθέξεη ηα δηθαηψκαηα ηεο λα εηζπξάμεη απηέο ηηο ξνέο κε κηα άκεζε πψιεζε κε ηελ νπνία 

νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ έρνπλ 

κεηαθεξζεί.  

2.6.4 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δχν ππνθαηεγνξίεο, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πξννξηδφκελεο γηα εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε, θαη απηέο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ σο ππνρξεψζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θπξίσο παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, νη 

ινγηζηηθέο αξρέο ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 2.9.  

2.7 Δπηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Δχινγε αμία είλαη ε ηηκή πνπ ζα ιακβαλφηαλ θαηά ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή θαηά ηε κεηαβίβαζε κηαο 

ππνρξέσζεο, ζε κηα θαλνληθή ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ, ζηελ θχξηα, ή, ειιείςεη απηήο, ζηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα αγνξά φπνπ ε Δηαηξεία έρεη πξφζβαζε, θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο. Ζ εχινγε αμία κηαο 

ππνρξέσζεο αληαλαθιά ηνλ θίλδπλν κε εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ. 

Ζ Δηαηξεία επηκεηξάεη ηελ εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επίζεκε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε κία ελεξγφ αγνξά γηα ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ απηφ κέζν, φηαλ απηή είλαη δηαζέζηκε. Κία 

αγνξά ζεσξείηαη ελεξγφο εάλ νη ζπλαιιαγέο γηα ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή ηελ ππνρξέσζε ιακβάλνπλ ρψξα κε 

επαξθή ζπρλφηεηα θαη φγθν ψζηε λα παξέρνληαη ζπλερψο πιεξνθνξίεο ηηκνιφγεζεο. Όηαλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε 

επίζεκε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή, ζε κία ελεξγφ αγνξά, ηφηε ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο απνηίκεζεο πνπ 

κεγηζηνπνηνχλ ηελ ρξήζε ζπλαθψλ παξαηεξήζηκσλ δεδνκέλσλ θαη ειαρηζηνπνηνχλ ηε ρξήζε κε παξαηεξήζηκσλ 

δεδνκέλσλ. Ζ επηιεγκέλε ηερληθή απνηίκεζεο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά 

ζα ιάκβαλαλ ππφςε γηα ηελ ηηκνιφγεζε κία ζπλαιιαγήο. 

Ζ Δηαηξεία έρεη επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηεί κέζεο ηηκέο αγνξάο σο έλα πξαθηηθφ κέζν επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο 

εληφο ηνπ πεξηζσξίνπ δήηεζεο-πξνζθνξάο. 

Ζ βέιηηζηε απφδεημε ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε είλαη ζπλήζσο ε 

ηηκή ζπλαιιαγήο ήηνη ε εχινγε αμία ηνπ δνζέληνο ή ιεθζέληνο αληαιιάγκαηνο, εθηφο εάλ ε Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε 

εχινγε αμία, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά γηα 

παλνκνηφηππν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή ππνρξέσζε ή βάζεη κηαο ηερληθήο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί κφλν δεδνκέλα 

απφ παξαηεξήζηκεο αγνξέο. 

Όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο, ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία επηκεηξάηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαηεγνξηνπνηνχληαη εληφο ηεο ηεξαξρίαο εχινγεο αμίαο, κε βάζε ην θαηψηεξν επίπεδν 

δεδνκέλσλ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ ζπλνιηθή επίηεπμε ηεο επηκέηξεζεο (ζεκ. 4.6). 
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2.8 Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

2.8.1 Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ζ Δηαηξεία, ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

έλδεημε φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

πνπ δελ επηκεηξψληαη κε ηελ κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο, έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππφθεηληαη ζε απνκείσζε φηαλ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο, σο απνηέιεζκα ελφο ε πεξηζζνηέξσλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ («δεκηνγφλν γεγνλφο»), θαη ην δεκηνγφλν γεγνλφο (ή γεγνλφηα) έρεη επίδξαζε 

ζηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ε νκάδαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. 

Αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζεσξνχληαη απφ ηελ 

Δηαηξεία ηα εμήο: 

 Πεκαληηθή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ εθδφηε ή νθεηιέηε 

 Αζέηεζε ελφο ζπκβνιαίνπ, φπσο αλεμφθιεηα ππφινηπα ή ππεξεκεξία ηφθσλ ή αξρηθψλ πιεξσκψλ 

 Ν δαλεηνιήπηεο δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε πηψρεπζε ή άιιε νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε 

 Ζ εμαθάληζε ηεο ελεξγήο αγνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ. 

 Δκθαλή ζηνηρεία πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη κία αμηφινγε κείσζε ζηηο ππνινγηζκέλεο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο ε αξρηθή αλαγλψξηζε απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ, παξά ην γεγνλφο φηη ε κείσζε δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζε μερσξηζηά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, πεξηιακβάλεη: 

- αξλεηηθέο αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε εμφθιεζεο ησλ δαλεηνιεπηψλ ζε έλα ραξηνθπιάθην, θαη 

- εζληθέο ή ηνπηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε αδπλακία εμφθιεζεο ησλ ζηνηρείσλ ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ. 

 ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ βαζκνχ θεξεγγπφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ ηνπ πηζηνχρνπ φηαλ εμεηάδνληαη κε άιιεο πιεξνθνξίεο. 

 

Πηνηρεία ελεξγεηηθνύ απνηηκώκελα ζηελ αλαπόζβεζηε αμία θηήζεο 

Αμηνιφγεζε απνκείσζεο 

Ζ Δηαηξεία αξρηθά αμηνινγεί θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο μερσξηζηά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη απφ κφλα ηνπο ζεκαληηθά.  Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη 

απφ κφλα ηνπο ζεκαληηθά, αμηνινγνχληαη είηε μερσξηζηά είηε νκαδηθά. Αλ ε Δηαηξεία απνθαζίζεη φηη δελ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο γηα θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αμηνινγήζεθε μερσξηζηά, 

είηε είλαη ζεκαληηθφ είηε φρη, ην ζπκπεξηιακβάλεη ζε νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαη ηα αμηνινγεί νκαδηθά γηα απνκείσζε. Πηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ 

αμηνινγνχληαη γηα απνκείσζε μερσξηζηά θαη γηα ηα νπνία ππάξρεη θαη ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεηαη δεκία απνκείσζεο, 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νκαδηθή αμηνιφγεζε γηα απνκείσζε. 

Δπηκέηξεζε απνκείσζεο 

Αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ αλαπφζπαζηε αμία θηήζεο ηνπο, ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

(εμαηξνπκέλσλ ησλ κειινληηθψλ δεκηψλ απφ πηζησηηθνχο θηλδχλνπο πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί) 

πξνεμνθιεκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. Ρν ηξέρνλ πνζφ 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη θαη ην πνζφ ηεο δεκίαο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. Αλ έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θέξεη θπκαηλφκελν επηηφθην, ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο δεκίαο απνκείσζεο, είλαη ην ηξέρνλ πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζπκβφιαην. Πηελ πξάμε, ε Δηαηξεία 

κπνξεί λα ππνινγίδεη ηελ απνκείσζε βάζεη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κέζνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο.  

Γηα ζθνπνχο νκαδηθήο αμηνιφγεζεο γηα απνκείσζε, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη βάζεη 

παξφκνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (δειαδή βάζεη ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο ηεο Δηαηξείαο, πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηνλ ηχπν ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ηνλ ηχπν ηεο 

εμαζθάιηζεο, πξνεγνχκελν θαζεζηψο απνπιεξσκήο, θαη ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο). Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα νκάδεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, αθνχ 
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ππνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρξεψζηε λα πιεξψζεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη βάζεη ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ 

ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ αμηνινγνχληαη. 

Αληηινγηζκφο απνκείσζεο 

Αλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ην πνζφ ηεο απνκείσζεο κεησζεί θαη ε κείσζε κπνξεί αληηθεηκεληθά λα ζπζρεηηζζεί κε 

πεξηζηαηηθφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο (φπσο βειηίσζεο ζην βαζκφ θεξεγγπφηεηαο 

ηνπ ρξεψζηε), ε πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζζείζα δεκία απνκείσζεο αλαινγίδεηαη. Ρν πνζφ πνπ αλαινγίζηεθε 

αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Πηνηρεία ελεξγεηηθνύ δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

Πηνλ ππνινγηζκφ απνκείσζεο ησλ επελδχζεσλ ζε κεηνρηθνχο θαη ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ιακβάλεηαη ππφςε ηπρφλ ζεκαληηθή θαη παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ηίηινπ 

θάησ απφ ην θφζηνο ηνπ. Όπνπ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε γηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ε ζπζζσξεπκέλε δεκηά – πνπ ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη ηεο ηξέρνπζαο 

εχινγεο αμίαο, κείνλ ηηο δεκηέο απνκείσζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ 

πξνεγνπκέλσο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ – κεηαθέξεηαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Εεκηέο απνκείσζεο ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, δελ αλαινγίδνληαη 

κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. Αλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ε εχινγε αμία ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ πνπ 

αλαγλσξίζηεθε σο δηαζέζηκνο πξνο πψιεζε απμεζεί, θαη ε αχμεζε απηή κπνξεί αληηθεηκεληθά λα ζπζρεηηζζεί κε 

πεξηζηαηηθφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκηάο απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ε 

δεκηά απνκείσζεο αλαινγίδεηαη κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. 

2.8.2 Απνκείσζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Πηνηρεία ηα νπνία έρνπλ  σθέιηκε δσή ανξίζηνπ δηάξθεηαο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν απφζβεζεο θαη εμεηάδνληαη ζε 

εηήζηα βάζε γηα απνκείσζε. Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη επαλεμεηάδνληαη γηα απνκείσζε νπνηεδήπνηε 

γεγνλφηα ή κεηαβνιέο ζε ζπλζήθεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία ελδέρεηαη λα κελ είλαη αλαθηήζηκε.  Κηα 

δεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη 

ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ.  Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε πςειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπ. Γηα ζθνπνχο εθηίκεζεο ηεο απνκείσζεο, ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα φπνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ μερσξηζηέο ηακεηαθέο ξνέο 

(κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ).  

2.9 Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Ρα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ζπκβάζεηο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο (foreign exchange 

contracts), πξνζεζκηαθέο λνκηζκαηηθέο ζπκβάζεηο (forward currency agreements) θαη ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο επηηνθίσλ - πνπ πσιήζεθαλ θαη αγνξάζηεθαλ (interest rate options - written and purchased), αληαιιαγέο 

ζπλαιιάγκαηνο θαη επηηνθίσλ (currency and interest rate swaps), θαη άιια παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Ρα 

παξάγσγα, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, 

θαη αθνινχζσο επαλεθηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Υο εχινγε αμία ζεσξείηαη ε αγνξαία αμία ηνπο, ιακβάλνληαο 

ππφςε πξφζθαηεο ζπλαιιαγέο ζηελ αγνξά, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη αγνξαία αμία, ε εχινγε αμία 

ππνινγίδεηαη βάζεη κνληέισλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ (discounted cash flow models) θαη απνηίκεζεο 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options pricing models). Όηαλ ε εχινγε αμία είλαη ζεηηθή, ηα παξάγσγα  πεξηιακβάλνληαη 

ζην ελεξγεηηθφ, ελψ φηαλ ε εχινγε αμία είλαη αξλεηηθή πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Νη αξρέο επηκέηξεζεο ηεο 

εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, 

πεξηγξάθνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 2.7 θαη 4.6. 

Θάπνηα παξάγσγα πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζε άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηά 

παξάγσγα φηαλ νη θίλδπλνη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δελ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε απηά ηνπ θχξηνπ ζπκβνιαίνπ, 

θαη ην θχξην ζπκβφιαην δε ινγίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. Ρα ελζσκαησκέλα απηά 

παξάγσγα, παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία, θαη νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Ζ Δηαηξεία δελ θαηείρε ελζσκαησκέλα παξάγσγα ζε άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηηο ρξήζεηο 2015 

θαη 2014.  

Ζ κέζνδνο αλαγλψξηζεο θέξδνπο ή δεκίαο απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία, εμαξηάηαη απφ ην αλ ην παξάγσγν 

θαηαρσξείηαη θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα ραξαθηεξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο. Δθφζνλ θαηαρσξείηαη σο 

κέζν αληηζηάζκηζεο, ε κέζνδνο αλαγλψξηζεο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ζηνηρείνπ πνπ αληηζηαζκίδεηαη απφ 

ην παξάγσγν απηφ.   

Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί νξηζκέλα παξάγσγα σο: 
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1) κέζα αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ ησλ κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο αλαγλσξηζζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ή κε αλαγλσξηζζέλησλ δεζκεχζεσλ (κέζν αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο), 

2) κέζα αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ κεηαβνιήο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ αλαγλσξηζζέληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 

ππνρξεψζεσλ ή απφ πνιχ πηζαλέο πξνβιεπφκελεο ζπλαιιαγέο (κέζν αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ) 

Ζ Δηαηξεία, θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζπλαιιαγήο, ζηνηρεηνζεηεί ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κέζσλ αληηζηάζκηζεο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αληηζηαζκίδνληαη, θαζψο θαη ην ζθνπφ θαη ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ εμππεξεηείηαη κέζσ 

ηεο ζχλαςεο δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ αληηζηάζκηζεο. Δπίζεο, ζηνηρεηνζεηεί ηελ εθηίκεζή ηνπ, θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

αληηζηάζκηζεο θαη ζε ζπλερή βάζε, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαγψγσλ - πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ζπλαιιαγέο αληηζηάζκηζεο - ζην λα ζπκςεθίδνπλ κεηαβνιέο ζηηο εχινγεο αμίεο ή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ αληηζηαζκίδνπλ. 

i) Αληηζηάζκηζε εύινγεο αμίαο 

Κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία παξαγψγσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο κέζα αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο, αλαγλσξίδνληαη 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ φπσο θαη νη κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληηζηαζκίδνληαη, νη 

νπνίεο νθείινληαη ζηνλ θίλδπλν πνπ αληηζηαζκίδεηαη. Αλ ε αληηζηάζκηζε παχζεη λα πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο 

αληηζηαζκηζηηθήο ινγηζηηθήο, ην πνζφ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο αληηζηαζκηζκέλνπ ζηνηρείνπ γηα 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, απνζβέλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπ.  

 

ii) Αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

Ζ απνηειεζκαηηθή αλαινγία ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παξαγψγσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ψζηε λα ραξαθηεξηζηνχλ σο κέζα αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά 

απνηειέζκαηα απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Ρν θέξδνο ή ε δεκία ηεο κε απνηειεζκαηηθήο αλαινγίαο, αλαγλσξίδεηαη 

απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ξνζά πνπ έρνπλ ζπζζσξεπζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα, κεηαθέξνληαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ην αληηζηαζκηζκέλν ζηνηρείν επηδξά ζην θέξδνο ή ηε δεκία 

(π.ρ. φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνβιεπφκελε πψιεζε ηνπ ζηνηρείνπ πνπ αληηζηαζκίδεηαη). Όηαλ έλα κέζν 

αληηζηάζκηζεο ιήγεη ή πσιείηαη, ή φηαλ ε αληηζηάζκηζε δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα γηα αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή, ηα 

ζπζζσξεπκέλα θέξδε ή δεκηέο πνπ ππάξρνπλ ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηε ζηηγκή εθείλε παξακέλνπλ ζηα ίδηα θεθάιαηα 

θαη φηαλ ε πξνβιεπφκελε ζπλαιιαγή αλαγλσξηζηεί, ηφηε αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Όηαλ κηα 

πξνβιεπφκελε ζπλαιιαγή δελ αλακέλεηαη πιένλ λα πξαγκαηνπνηεζεί, ην ζπζζσξεπκέλν θέξδνο ή δεκία πνπ είρε 

θαηαρσξεζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα, κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

iii) Ξαξάγσγα πνπ δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε 

Νξηζκέλα παξάγσγα δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή γηα ζθνπνχο I.F.R.S., θαη νη κεηαβνιέο 

ζηελ εχινγε αμία ηνπο αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.  

2.10 Ππκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Ρα Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ 

πνζφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, φηαλ θαη κφλνλ φηαλ, ε Δηαηξεία έρεη επί ηνπ παξφληνο λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα 

ζπκςεθηζκνχ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πνζψλ, θαη παξάιιεια πξνηίζεηαη είηε λα πξνβεί ζε δηαθαλνληζκφ ηνπ θαζαξνχ 

ππνινίπνπ, είηε λα εηζπξάμεη ην πνζφ ηεο απαίηεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εμνθιψληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

ππνρξέσζε. 

2.11 Ρξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

(i) Ρξέρνπζα θνξνινγία 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη αλαγλσξίδεηαη 

σο έμνδν ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα θέξδε.  

(ii) Αλαβαιιόκελε θνξνινγία  

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο, ζηηο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

ηνπο ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο επηκεηξψληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα 

ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο 

λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Νη θπξηφηεξεο πξνζσξηλέο 
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δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, απφ ηηο απνζβέζεηο ησλ 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απφ ζπληάμεηο θαη ινηπέο παξνρέο απνρψξεζεο πξνο ην πξνζσπηθφ, θαη απφ ηελ 

απνηίκεζε νξηζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφλ φηη ζα ππάξρνπλ 

κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε, έλαληη ησλ νπνίσλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ρν 

ινγηζηηθφ ππφινηπν ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ εμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο θαη 

κεηψλεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα ψζηε λα 

επηηξέςνπλ ηελ αλάθηεζε νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο απαίηεζεο. Θάζε ηέηνηα κείσζε αληηινγίδεηαη ζην βαζκφ πνπ 

θαζίζηαηαη πηζαλφ φηη επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα. 

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε επελδχζεσλ 

πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

θαη κεηαθέξεηαη κεηαγελέζηεξα ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ καδί κε ην αλαβαιιφκελν θέξδνο ή δεκία. 

Ζ Γηνίθεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αμηνινγεί ηελ ζέζε ηεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο 

θαη ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο φπνπ απαηηείηαη γηα ηα πνζά πνπ αλακέλνληαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

2.12 Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό 

i) Ξξνγξάκκαηα ζπληαμηνδόηεζεο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ 

Ζ Δηαηξεία παξέρεη νξηζκέλα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Νη εηήζηεο εηζθνξέο πνπ 

θαηαβάιιεη ε Δηαηξεία επελδχνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. Νη ππάιιεινη, εθφζνλ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκκεηέρνπλ ζηελ απφδνζε ησλ αλσηέξσ επελδχζεσλ. Νη εηζθνξέο ηεο 

Δηαηξείαο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηελ ρξήζε θαηά ηελ νπνία θαηαβάιινληαη. 

ii) Ξξνγξάκκαηα ζπληαμηνδόηεζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία, φηαλ νη ππάιιεινη παξακέλνπλ ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ ζπλήζε 

ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, δηθαηνχληαη εθάπαμ απνδεµίσζε ε νπνία ππνινγίδεηαη µε βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο θαη 

ηηο απνιαβέο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ Δηαηξεία ζρεκαηίδεη πξφβιεςε βάζεη αλαινγηζηηθήο 

κειέηεο γηα ηελ απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο 

πξνβιεπφκελεο πηζησηηθήο κνλάδαο. Πχκθσλα µε ηε κέζνδν απηή, ην θφζηνο γηα απνδεκηψζεηο εμφδνπ αλαγλσξίδεηαη 

ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα µε αλαινγηζηηθέο 

απνηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν.  

Ζ ππνρξέσζε ηεο απνδεκίσζεο απνρψξεζεο ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ εθξνψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα επηηφθηα Δπξσπατθψλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο, 

µε φξνπο ιήμεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο (βιέπε Πεκείσζε 18).  

Ζ επαλεθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο ζην πξνζσπηθφ γηα ηελ απνδεκίσζε απνρψξεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα Ινηπά Ππλνιηθά 

Έζνδα ρσξίο ηε δπλαηφηεηα αλαηαμηλφκεζεο κειινληηθά ζηα απνηειέζκαηα. Ρν θφζηνο παξειζνχζαο πξνυπεξεζίαο 

θαη ην έμνδν ηφθνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Νη θαηαβιεηέεο απνδεκηψζεηο κεηά ηελ πάξνδν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχληαη 

ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 

iii)  Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο 

Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ζπληαμηνδνηήζεσο, ή νπνηεδήπνηε έλαο εξγαδφκελνο απνδερηεί εζεινληηθά λα απνρσξήζεη ζε αληάιιαγκα γηα ηνλ 

νηθεηνζειή ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο ηνπ.  Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ 

ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ησλ ππαιιήισλ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα 

γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία 

απνρψξεζε. Νη θαηαβιεηέεο απνδεκηψζεηο κεηά ηελ πάξνδν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο.   

 

iv)  Ξαξνρέο γηα ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη επηδόκαηα 

Ζ Γηνίθεζε πεξηνδηθά θαη θαηά βνχιεζε αληακείβεη µε κεηξεηά (bonus), ππαιιήινπο µε πςειή απφδνζε. Ξαξνρέο ζε 

κεηξεηά (bonus) νη νπνίεο απαηηνχλ έγθξηζε κφλν απφ ηελ δηνίθεζε, αλαγλσξίδνληαη σο δεδνπιεπκέλα έμνδα 
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πξνζσπηθνχ. Ζ δηαλνµή θεξδψλ ζηνπο ππαιιήινπο, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε, 

αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 

2.13 Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα 

Ζ Δηαηξεία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2190/1920 "πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ"  απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ.400/1970 

πεξί "Ηδησηηθήο Δπηρείξεζεο Αζθαιίζεσο" θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί 

έσο ζήκεξα χζηεξα απφ ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. 

Ζ Δηαηξεία πηνζέηεζε ην ΓΞΣΑ 4 απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005 κε αλαδξνκηθή εθαξκνγή απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2004. 

α) Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα  

Ζ Δηαηξεία εθδίδεη θπξίσο βξαρππξφζεζκα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζε φινπο ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο γεληθψλ δεκηψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ελψ καθξνπξφζεζκα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζπλάπηνληαη θπξίσο ζηνλ θιάδν πεξηνπζίαο.  

Ρα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αηπρεκάησλ θπξίσο θαιχπηνπλ ηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο απφ ηνλ θίλδπλν 

ηξαπκαηηζκνχ ηνπο ή αζζέλεηαο ή ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο δεκηάο ζε ηξίηνπο (αζηηθή επζχλε) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

λφκηκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Νη πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπκβαηηθά θαη κε γεγνλφηα. Πηελ 

θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκβφιαηα πνπ θαιχπηνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο αζηηθήο επζχλεο απηνθηλήησλ θαη ηεο 

επζχλεο εξγνδφηε, θαζψο επίζεο θαη ηεο γεληθήο αζηηθήο επζχλεο ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ.  

Ρα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πεξηνπζίαο θπξίσο θαιχπηνπλ ηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο απφ ηνλ θίλδπλν δεκηάο ή 

νιηθήο θαηαζηξνθήο ζηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα απψιεηα εζφδσλ απφ ηελ αδπλακία 

ρξεζηκνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο απηήο.  

Ρα αζθάιηζηξα ησλ ζπκβνιαίσλ δεκηψλ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα (δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα) αλαινγηθά κε ηελ 

πεξίνδν δηάξθεηαο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ην πνζφ ησλ θαηαρσξεζέλησλ αζθαιίζηξσλ πνπ αλαινγεί ζην επφκελν ή ζηα επφκελα έηε κεηαθέξεηαη ζην απφζεκα 

κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Γηα φινπο ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο δεκηψλ, ην απφζεκα απηφ ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ηελ αλαινγία ρξφλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ γηα 

ηελ νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα αζθάιηζηξα θαη ηα δηθαηψκαηα ζηα κεηξψα εθηφο απφ ηνλ θιάδν κεηαθνξψλ φπνπ ην 

απφζεκα ππνινγίδεηαη ζην 20,0% ησλ εηήζησλ αζθαιίζηξσλ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία. Ρα 

αζθάιηζηξα αλαγλσξίδνληαη πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ησλ πιεξσηέσλ πξνκεζεηψλ. 

Νη απνδεκηψζεηο θαη ηα έμνδα απνδεκηψζεσλ αλαγλσξίδνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ηελ εθηηκψκελε 

ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο Δηαηξείαο ή ζε ηξίηνπο πνπ δεκηψζεθαλ απφ ελέξγεηεο ή 

παξαιείςεηο πειαηψλ ηεο Δηαηξείαο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ θαηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο, θαζψο θαη άκεζα θαη έκκεζα 

έμνδα θαη ππνινγίδνληαη έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο απφ αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ 

επέιζεη κέρξη ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ έρνπλ ή φρη δεισζεί ζηελ Δηαηξεία. 

Ζ Δηαηξεία δελ πξνεμνθιεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο γηα εθθξεκείο απνδεκηψζεηο. Γίλεηαη πιήξεο πξφβιεςε ηνπ ηειηθνχ 

θφζηνπο φισλ ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ εθθξεκνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο, κε αθαίξεζε ησλ πνζψλ πνπ 

δηθαηνχηαη λα αλαθηήζεη απφ αληαζθαιηζηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ νη πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο απνδεκηψζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ην 

απφζεκα γηα δεκηέο πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη δελ έρνπλ αλαγγειζεί ζηελ Δηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (I.B.N.R. – Incurred But Not Reported) θαζψο θαη ηα έμνδα δηαθαλνληζκνχ ησλ δεκηψλ 

απηψλ. Θαζπζηεξήζεηο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ηφζν ζηελ αλαγγειία δεκηψλ φζν θαη ζην δηαθαλνληζκφ ηνπο, 

ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο δεκηψλ αζηηθήο επζχλεο. Δπνκέλσο απαηηείηαη ε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ απνζέκαηνο εθθξεκψλ δεκηψλ, ην ηειηθφ θφζηνο ησλ νπνίσλ δελ είλαη γλσζηφ κε αθξίβεηα θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

β) Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 

Ζ Δηαηξεία ηεξεί θαηάιιεια απνζεκαηηθά κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο, πνπ απνξξένπλ 

απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. Νη αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο δηαθξίλνληαη ζηα αθφινπζα είδε : 

Ξξνβιέςεηο γηα κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα: Αληηπξνζσπεχνπλ ην κέξνο ησλ εγγεγξακκέλσλ αζθαιίζηξσλ 

πνπ θαιχπηεη θαη‟ αλαινγία ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέρξη ηε ιήμε 

ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα αζθάιηζηξα ζηα αληίζηνηρα κεηξψα ηεο Δηαηξείαο. 

Ξξνβιέςεηο γηα Θηλδύλνπο ζε Ηζρύ: Αθνξά ηελ πξφζζεηε πξφβιεςε ε νπνία ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φηαλ εθηηκάηαη φηη  ην απφζεκα ησλ κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ θαη 

δηθαησκάησλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αλαινγνχλησλ εμφδσλ πξφζθηεζεο δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δεκηψλ θαη εμφδσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία απηή. 
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Ξξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο απνδεκηώζεηο: Δίλαη εθείλεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ  

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο, πνπ έρνπλ 

επέιζεη κέρξη ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ έρνπλ ή φρη δεισζεί, γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ηα ζρεηηθά πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ εμφδσλ ή δελ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ην αθξηβέο χςνο ηνπο ή ακθηζβεηείηαη ε έθηαζε ηεο επζχλεο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρεηξήζεσο. Ρν χςνο 

ηεο εθηηκνχκελεο πξφβιεςεο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ηαηξηθέο εθζέζεηο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Δπίζεο, νη 

πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο απνδεκηψζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ην απφζεκα γηα δεκηέο πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη δελ έρνπλ 

αλαγγειζεί ζηελ αζθαιηζηηθή Δηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (I.B.N.R). Ν 

ππνινγηζκφο ηνπ IBNR γίλεηαη κε βάζε ηελ Θ3-3974/11.10.1999 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ. 

Ξιεξσηέεο παξνρέο:  Δίλαη νη αζθαιηζηηθέο παξνρέο πνπ νθείινληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 

δελ έρνπλ εμνθιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.          

Ζ εθηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ δηελεξγείηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ  θαηαζηάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο αξρέο θαη θαλφλεο απνηίκεζεο αλά θαηεγνξία αζθαιηζηηθήο πξφβιεςεο. Πεκεηψλεηαη 

φηη σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ ιακβάλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληα Λφκνπ 400/1970 

φπσο απηφο έρεη δηακνξθσζεί έσο ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ 4 «Αζθαιηζηήξηα 

Ππκβφιαηα» φζνλ αθνξά ηελ πξψηε θάζε εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 

Ζ δηαθνξά ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ (αχμεζε / κείσζε) ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελε απνηίκεζή ηνπο, κεηαθέξεηαη 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο φζνλ αθνξά ηηο αλαινγνχζεο πξνβιέςεηο επί ηδίαο θξάηεζεο ηεο 

Δηαηξείαο, ην δε ππφινηπν πνζφ κεηαθέξεηαη ζε ρξέσζε ησλ αληαζθαιηζηψλ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο.   

γ) Κεηαθεξόκελα Έμνδα Ξξόζθηεζεο  

Νη κεηαθεξφκελεο πξνκήζεηεο θαη έμνδα πξφζθηεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε  ηελ εμαζθάιηζε λέσλ ζπκβνιαίσλ θαη ηηο 

αλαλεψζεηο ησλ πθηζηακέλσλ ζπκβνιαίσλ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ «Ινηπέο απαηηήζεηο». Όια ηα άιια 

θφζηε αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξνθχπηνπλ. Ρα κεηαθεξφκελα έμνδα πξφζθηεζεο απνζβέλνληαη αλαινγηθά κε 

ηα δνπιεπκέλα αζθάιηζηξα.     

δ) Απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο  πνπ ζρεηίδνληαη κε αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα 

Νη  απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο  αλαγλσξίδνληαη φηαλ θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο θαη πεξηιακβάλνπλ πνζά πνπ 

νθείινληαη απφ θαη πξνο ζπλεξγάηεο θαη αζθαιηζκέλνπο. Δάλ ππάξμεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο ησλ 

απαηηήζεσλ απηψλ, ε Δηαηξεία κεηψλεη ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία αλάινγα θαη αλαγλσξίδεη ηε δεκηά απνκείσζεο ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο θαη αλαγλσξίδεη δεκηέο 

απνκείσζεο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αθνινπζψληαο ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ζεκείσζε 2.8. 

(ε) Έιεγρνο επάξθεηαο αζθαιηζηηθώλ απνζεκάησλ 

Ζ Δηαηξεία πξαγκαηνπνηεί ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έιεγρν επάξθεηαο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηεο απνζεκάησλ (“Liability Adequacy Test”), ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 4, ρξεζηκνπνηψληαο ηξέρνπζεο 

εθηηκήζεηο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ 

δηαρείξηζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνθχπηνπζεο ππνρξεψζεηο απφ ηνλ έιεγρν επάξθεηαο ππεξβαίλνπλ ηα 

αζθαιηζηηθά απνζέκαηα πνπ έρνπλ ππνινγηζζεί βάζεη ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κείνλ ηα κεηαθεξφκελα 

έμνδα πξφζθηεζεο, ε επηπξφζζεηε πξφβιεςε απμάλεη ηα απνζεκαηηθά ησλ θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο αθνξά θαη 

επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία δηελεξγείηαη ν έιεγρνο. 

 

2.14 Αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο  

Νη αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ε Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα απνδεκησζεί γηα δεκηέο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

ζπκβνιαίσλ πνπ εθδίδνληαη απφ απηήλ, πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαηαλνκήο ηνπο σο αζθαιηζηηθά πξντφληα θαη 

ηαμηλνκνχληαη σο ζπκβφιαηα αληαζθάιηζεο. Αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα πνπ ζπλάπηεη ε Δηαηξεία κε ζπκβαιιφκελν κέξνο 

έλαλ άιιν αζθαιηζηή (αλαιήςεηο), ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα αζθαιηζηηθά πξντφληα. 

Ρα νθέιε ηεο Δηαηξείαο απφ ηηο αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, αλαγλσξίδνληαη σο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηνλ ινγαξηαζκφ 

«Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο». Νη «Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο» αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ αληαζθαιηζηψλ 

ζηα αζθαιηζηηθά απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο, βάζεη ησλ αληαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί. Ινηπέο 
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βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ ηνπο αληαζθαιηζηέο (θπξίσο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αληαζθαιηζηψλ 

ζηηο πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο) αλαγλσξίδνληαη σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζην ινγαξηαζκφ «Ινηπέο Απαηηήζεηο». Νη 

ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο αληαζθαιηζηέο αθνξνχλ θπξίσο ηα νθεηιφκελα αληαζθάιηζηξα ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη σο 

δαπάλε ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 

Ζ αληαζθάιηζε είλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο έθζεζεο ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν δεκηψλ 

απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. Όιεο νη εθρσξήζεηο γίλνληαη ζε αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο. Θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ αληαζθαιηζηηθψλ ηεο πξνγξακκάησλ, ε 

Δηαηξεία ιακβάλεη ππφςε ηελ νηθνλνκηθή πγεία ησλ αληαζθαιηζηψλ ηεο, θαζψο επίζεο θαη ηα νθέιε θαη ην θφζηνο ηεο 

αληαζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη φινη νη θίλδπλνη έρνπλ νξζή θαη επαξθή αληαζθαιηζηηθή 

πξνζηαζία. 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη αλ νη απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο φηη κηα απαίηεζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε, ηφηε κεηψλεη ηε 

ινγηζηηθή αμία ηνπο αλαιφγσο θαη αλαγλσξίδεη ηε δεκία απνκείσζεο ζηα απνηειέζκαηα. Κία απαίηεζε απφ 

αληαζθαιηζηή είλαη απνκεησκέλε φηαλ θαη κφλνλ φηαλ: 

1. ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο, σο απνηέιεζκα γεγνλφηνο πνπ ζπλέβε κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο 

απαίηεζεο, φηη ε Δηαηξεία ελδέρεηαη λα κελ εηζπξάμεη νιφθιεξν ην πνζφ πνπ ηνπ αλαινγεί ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη 

2. ην γεγνλφο απηφ έρεη αμηφπηζηα κεηξήζηκε επίδξαζε ζηα πνζά ηα νπνία ε Δηαηξεία ζα εηζπξάμεη απφ ηνλ 

αληαζθαιηζηή. 

    

Ξεξίιεςε ηνπ αληαζθαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Δηαηξείαο γηα ην 2015 :  

 

Ξξόγξακκα                                                                        
(πνζά ζε € ρηι.) 

      

Κέγηζηε 
Θαζαξή 

Εεκηά  (Ηδία 
Θξάηεζε 

Δηαηξείαο) 

  

Κηθηά Όξηα 
(ζπκπ/λεο 

Ηδίαο 
Θξάηεζεο) 

Πρόιην 

Ξεξηνπζία   
    

    
  

  

Working (property) XOL risk   Αλά θίλδπλν   500.000   

50.000.000 
ζπκπ/λεηαη 

& bust 
layer Working (property) XOL risk   

Δπηπξφζζεηε απαιιαγή 
(AAD) 

  500.000   

Fire Catastrophe XOL risk   Αλά γεγνλφο   14.000.000   310.000.000   
Αηπρήκαηα 

  
    

    
    

Casualty XOL risk (MOTOR)   Αλά αηχρεκα   1.500.000   50.000.000   

Casualty XOL risk 
(LIABILITIES, Accident etc) 

  Αλά αηχρεκα   100.000   5.000.000 
  

(MID TERM)               

Κεηαθνξέο – Λαπηηιία   
            

Cargo & Pleasure Craft XOL risk 
Δκπνξεχκαηα ζε 
κεηαθνξά 

  500.000   8.000.000   

Cargo & Pleasure Craft XOL risk Πθάθε   500.000   800.000   
 

2.15 Κηζζώζεηο 

Ζ Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κφλν σο κηζζσηήο θαη εθκηζζσηήο ζε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  

 

Ζ Δηαηξεία σο εθκηζζσηήο: 

Πηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ εθκηζζψλνληαη βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηα ελζψκαηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, ζχκθσλα κε 

παξφκνηα ηδηφθηεηα ελζψκαηα πάγηα. Ρν έζνδν απφ ελνίθηα (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ζε 

κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο. 

Ζ Δηαηξεία σο κηζζσηήο: 

Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο είλαη νη κηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηδηνθηεζίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηα 

εθκηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξακέλνπλ  ζηνλ εθκηζζσηή. Ξιεξσκέο πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 
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(κεηά ηελ αθαίξεζε θηλήηξσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή), αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

2.16 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ρα ζπλδεφκελα κέξε ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ: 

(α)  ηελ ηειηθή κεηξηθή  «Eurobank», ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ειέγρνληαη, ειέγρνληαη απφ θνηλνχ ή 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ απηή, θαζψο θαη ηα βαζηθά κέιε ηεο Γηνίθεζεο απηήο θαη ηα ζηελά ζπγγεληθά ηνπο 

πξφζσπα. 

(β) ηα βαζηθά κέιε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, ηα ζηελά ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα, θαη ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ 

ειέγρνληαη ή ειέγρνληαη απφ θνηλνχ απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα 

(γ) ηηο ζπγγελείο εηαηξείεο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ Eurobank. 

Όιεο νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη κε ζπλδεφκελα κέξε, είλαη κέζα ζηα ζπλήζε πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ 

θαη γίλνληαη κε θαζαξά εκπνξηθνχο φξνπο.  

2.17 Κεηνρηθό θεθάιαην 

Νη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαηαρσξνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα.  Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη 

θαζαξά απφ θφξνπο, αθαηξεηηθά ζηα  ίδηα θεθάιαηα, σο κείσζε ηνπ πξντφληνο έθδνζεο. 

2.18 Κεξίζκαηα 

Ρα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο απεηθνλίδνληαη ζαλ ππνρξέσζε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. Ρα κεξίζκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζαλ ππνρξέσζε 

θαηά ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.  

2.19 Ξξνβιέςεηο - Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κηα ππάξρνπζα λνκηθή ή ηεθκεξησκέλε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα 

γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ λα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο γηα 

ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο ην πνζφ ηεο νπνίαο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία. 

Ρν πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο πξφβιεςε απνηειεί ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη, γηα λα 

δηαθαλνληζηεί ε παξνχζα δέζκεπζε θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

αβεβαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην πνζφ πνπ αλαγλσξίζηεθε σο πξφβιεςε. Νη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε 

εκεξνκελία αλαθνξάο θαη αλαπξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε. Αλ 

κεηαγελέζηεξα δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη γηα λα δηαθαλνληζηεί ε δέζκεπζε ζα απαηηεζεί κηα εθξνή πφξσλ πνπ 

ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε, ηφηε ε πξφβιεςε αληηινγίδεηαη. 

2.20 Σξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη άιια ηζνδύλακα 

Ρα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν, θαηαζέζεηο φςεσο ζε ηξάπεδεο, άιιεο 

βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ, κε αξρηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο ηξηψλ ή 

ιηγφηεξσλ κελψλ. 

2.21 Αλαγλώξηζε εζόδσλ  

Έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ην πνζφ 

κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πεξηγξάθεηαη ζηελ ζεκείσζε 

2.13.  Ζ αλαγλψξηζε ησλ ινηπψλ εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

 

Έζνδα από ηόθνπο 

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε δεδνπιεπκέλε βάζε γηα φια ηα ηνθνθφξα 

κέζα ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ξξαγκαηηθφ είλαη ην επηηφθην πνπ πξνεμνθιεί αθξηβψο 

ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο εθξνέο ή εηζξνέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο δσήο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ή ζε κηθξφηεξε πεξίνδν φπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν, ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. 
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Όηαλ κία απαίηεζε απνκεηψλεηαη, ε ινγηζηηθή αμία απηήο κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα 

αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηε 

ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

Έζνδα από κεξίζκαηα 

Ρα έζνδα απφ κεξίζκαηα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ φηαλ ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο εγθξηζεί απφ ηνπο κεηφρνπο. 

2.22  Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο 

Νη επελδχζεηο ζηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο Δηαηξείεο ινγίδνληαη ζε θφζηνο κείνλ ηπρφλ απνκεηψζεηο. Ρν θφζηνο είλαη 

ε εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ δφζεθε, ή αλ απηφ δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα, ε εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο 

πνπ ιήθζεθε, καδί κε ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζπλαιιαγή. 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 3: ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ  ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΔΘΡΗΚΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΣΔΠ  

 

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ θαη νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Νη εθηηκήζεηο απηέο ζηεξίδνληαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ζε εθηηκήζεηο  γηα κειινληηθά γεγνλφηα πνπ είλαη εχινγεο 

ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε.  Νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο 

πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηελ επφκελε νηθνλνκηθή 

πεξίνδν έρνπλ σο εμήο: 

(α) πνρξεώζεηο από απνδεκηώζεηο γηα αζθαιηζηηθά ζπκβόιαηα 

Ζ εθηίκεζε ησλ εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ απφ αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα είλαη ε πην θξίζηκε ινγηζηηθή εθηίκεζε ηεο 

Δηαηξείαο.  πάξρεη κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ πεγψλ αβεβαηφηεηαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ππνρξέσζεο ηελ νπνία ζα αλαιάβεη ηειηθά ε Δηαηξεία ζε ζρέζε κε απηέο ηηο απνδεκηψζεηο. Νη αμηψζεηο ησλ πειαηψλ 

αθνξνχλ ηφζν αζθαιίζεηο πεξηνπζίαο φζν θαη  αζθαιίζεηο αζηηθήο επζχλεο (Property and Casualty). Δθηφο απφ ην 

απνζεκαηηθφ πνπ ππνινγίδεηαη θαηά πεξίπησζε, ε Δηαηξεία επίζεο ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο γηα δεκηέο πνπ έρνπλ ζπκβεί 

αιιά δελ έρνπλ αλαγγειζεί (IBNR) θαζψο θαη γηα ηα έμνδα δηαρείξηζεο ησλ δεκηψλ. Ζ επάξθεηα ησλ πξνβιέςεσλ γηα 

εθθξεκείο απνδεκηψζεηο εμεηάδεηαη θαη κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο. Όηαλ ην απνηέιεζκα ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ηηο ζρεκαηηζκέλεο ηαθηηθέο πξνβιέςεηο, ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη επηπιένλ πξνβιέςεηο (αμηνιφγεζε 

επάξθεηαο ηερληθψλ απνζεκάησλ - LAT).  

 (β) Απνκείσζε αμίαο δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ 

Γηα ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κία ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ζηελ 

εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ θάησ ηνπ θφζηνπο θηήζεο ηνπο είλαη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο. 

Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ηη ζεσξείηαη ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζε 

εθηηκήζεηο. Ξξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε βαξχηεηα, ε κείσζε ζηελ εχινγε αμία ζπγθξίλεηαη κε ηελ ηηκή θηήζεο, ελψ κία 

κείσζε ζηελ εχινγε αμία ζεσξείηαη παξαηεηακέλε βάζεη ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο ηηκή είλαη 

ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή θηήζεο. Πε απηφ ην πιαίζην, ε Δηαηξεία ζεσξεί κία κείσζε σο «ζεκαληηθή» φηαλ ε εχινγε 

αμία ππνιείπεηαη ηεο αμίαο θηήζεσο θαηά 30,0% έσο 40,0%, βάζεη ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε κεηνρψλ θαη σο 

«παξαηεηακέλε» ηελ κείσζε κίαο πεξηφδνπ δψδεθα κελψλ. Ζ Δηαηξεία επίζεο ιακβάλεη ππφςε, εθηφο ησλ άιισλ 

παξαγφλησλ, ηελ ηζηνξηθή κεηαβιεηφηεηα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εθδφηξηαο εηαηξείαο 

(investee), ηνλ ηνκέα θαη θιάδν δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ηπρφλ αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη 

ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο. 

 

(γ) Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαθηλνχληαη ζε ελεξγή αγνξά, πξνζδηνξίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Δπηπξφζζεηα, γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα ηα νπνία νη ζπλαιιαγέο είλαη 

ζπάληεο θαη ε ηηκνιφγεζή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξή δηαθάλεηα, ε εχινγε αμία είλαη ιηγφηεξν αληηθεηκεληθή θαη 

απαηηεί θξίζε ζε δηάθνξα επίπεδα αλάινγα κε ηελ ξεπζηφηεηα, ηε ζπγθέληξσζε, ηελ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηνπο 
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παξάγνληεο ηεο αγνξάο, ηηο παξαδνρέο φζνλ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηνπο ινηπνχο θηλδχλνπο πνπ επεξεάδνπλ ην ελ 

ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν. 

Νη ηερληθέο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηιακβάλνπλ κεζφδνπο παξνχζαο αμίαο θαη άιια κνληέια πνπ 

βαζίδνληαη θπξίσο ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε αμηνπηζηία ηεο επηκέηξεζεο ησλ εχινγσλ αμηψλ. 

Κνληέια απνηίκεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ απνηίκεζε εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ παξαγψγσλ θαη ηίηισλ πνπ 

επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε εχινγε αμία εθηηκάηαη απφ παξαηεξήζηκα δεδνκέλα 

παξφκνησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ή κε ηε ρξήζε κνληέισλ. 

Όπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη απνηίκεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εχινγσλ αμηψλ, απηέο επηθπξψλνληαη θαη 

εμεηάδνληαη πεξηνδηθά απφ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, αλεμάξηεην απφ ην πξνζσπηθφ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ απνηίκεζε. Όια ηα κνληέια πηζηνπνηνχληαη πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε 

λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα αληηθαηνπηξίδνπλ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη ηηο ζπγθξηηηθέο ηηκέο αγνξάο. Νη 

θχξηεο παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ δηνίθεζε φηαλ εθαξκφδεηαη έλα κνληέιν απνηίκεζεο 

πεξηιακβάλνπλ: 

(α) ηελ πηζαλφηεηα θαη ηελ αλακελφκελε ρξνληθή ζηηγκή ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 

(β) ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ελφο ζπκκεηέρνληνο ζηελ 

αγνξά γηα ην θαηάιιειν πεξηζψξην επί ηνπ επηηνθίνπ κεδεληθνχ θηλδχλνπ, 

(γ) άζθεζε θξίζεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κνληέινπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. 

Όπνπ είλαη δπλαηφ, ηα κνληέια ρξεζηκνπνηνχλ κφλν παξαηεξήζεηο απφ ηελ αγνξά, αιιά ζε ηνκείο φπσο ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο (ηφζν ηεο Δηαηξείαο φζν θαη ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ κέξνπο), απαηηνχληαη εθηηκήζεηο απφ ηε Γηνίθεζε γηα 

παξακέηξνπο φπσο ε κεηαβιεηφηεηα (volatility) θαη νη ζπζρεηίζεηο (correlations) ψζηε λα αληαλαθινχλ αβεβαηφηεηεο 

ζηελ εχινγε αμία, σο απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ αγνξά. 

Ρα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο απνηηκήζεηο θαη βαζίδνληαη ζε κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα είλαη εμ νξηζκνχ 

αβέβαηα, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ή κε δηαζεζηκφηεηαο πξφζθαησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ αγνξά. Δληνχηνηο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ νξηζκέλα ηζηνξηθά δεδνκέλα ζηα νπνία κπνξεί λα βαζηζηεί ε επηκέηξεζε ηεο 

εχινγεο αμίαο, ζπλεπψο αθφκε θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα, νξηζκέλα παξαηεξήζηκα 

δεδνκέλα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εχινγσλ αμηψλ. 

Νη ηερληθέο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εχινγσλ αμηψλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 

4.6. 

Γεδνκέλεο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εχινγσλ αμηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηπρφλ αιιαγέο ζηηο παξαδνρέο θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο ζα κπνξνχζαλ λα 

επεξεάζνπλ ηηο εχινγεο αμίεο πνπ παξνπζηάδνληαη. 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 4: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

ΘΗΛΓΛΥΛ 

4.1 Ξιαίζην δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηελ χπαξμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ βάζεη ελφο πιαηζίνπ ην νπνίν 

νξίδεη ηηο γεληθέο αξρέο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, σο θχξην 

ζπζηαηηθφ ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη, φπσο επίζεο θαη έλαλ κεραληζκφ πξνζηαζίαο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ κεηφρσλ ηνπ. 

Ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ε Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε αζθαιηζηηθνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο 

φπσο πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν αγνξάο (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θαη επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ 

θηλδχλνπ κεηνρψλ) θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο, ε Δηαηξεία έρεη θαηαξηίζεη: 

 πιαίζην ην νπνίν αληαλαθιά ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ  

 κεζνδνινγία γηα ηελ αλαγλψξηζε, επηκέηξεζε, δηαρείξηζε θαη αλαθνξά φισλ ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο ε 

Δηαηξεία εθηίζεηαη ή ελδέρεηαη λα εθηεζεί, θαη ηέινο  

 δνκή δηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαλνληζηηθφ θαη ην εζσηεξηθά 

θαζνξηζκέλν πιαίζην.  
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Πε απηφ ην πιαίζην, έρεη ζπγθξνηεζεί Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ, Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Θηλδχλσλ Δλεξγεηηθνχ – Ξαζεηηθνχ & Δπελδχζεσλ θαη Ιεηηνπξγία Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ. 
 

4.1.1 Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ 
 

Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο απνηειεί επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Ζ απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ είλαη: 

 λα αλαπηχμεη ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα φια ηα είδε θηλδχλσλ θαη δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ πνπ 

αληαλαθιά ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ηελ επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ φζνλ 

αθνξά ην θεθάιαην, ην πξνζσπηθφ θαη ηα ζπζηήκαηα. 

 λα εμαζθαιίζεη ηελ χπαξμε ελφο εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηελ ελζσκάησζε απηνχ 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (π.ρ. απνθάζεηο γηα ηελ θπθινθνξία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ βάζεη θηλδχλνπ, ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

θεξδνθνξίαο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ θεθαιαίσλ αλά είδνο θηλδχλνπ) ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο Δηαηξείαο.  

 λα ζέζεη αξρέο, ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεηαη θαη ηελ επάξθεηα ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ, πνπ λα ξπζκίδνπλ ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε, ηελ πξφβιεςε, ηελ 

επηκέηξεζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αληηκεηψπηζε. Ζ Δπηηξνπή δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ 

αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ θηλδχλσλ 

ηεο Δηαηξείαο. 

 λα είλαη ελήκεξε γηα ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ε Δηαηξεία θαη λα αμηνινγεί ηηο αλαθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηελ Κνλάδα Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ.  Λα ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηνπο 

θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 λα ζπληνλίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

θηλδχλνπο θαη ηελ επάξθεηα ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ, φπσο επίζεο θαη ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ 

θηλδχλνπ (αγνξάο, πηζησηηθνχ, ξεπζηφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ). 

 λα ππνβάιιεη πξνηάζεηο θαη λα πξνηείλεη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ζε πεξίπησζε 

απνηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ή φηαλ παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο απφ ηελ 

εθαξκνγή απηήο. 

 λα αμηνινγεί ζε εηήζηα βάζε: 

α) ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, κε έκθαζε ζηε 

ζπκκφξθσζε ζην εγθεθξηκέλν επίπεδν αλνρήο θηλδχλνπ, 

β) ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ νξίσλ θηλδχλνπ, ηελ επάξθεηα ησλ απνζεκαηηθψλ θαη ηελ ζπλνιηθή επάξθεηα 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν θαη ην είδνο ησλ αλαιεθζέλησλ θηλδχλσλ (δηάζεζε γηα 

αλάιεςε θηλδχλνπ θαη αλνρή θηλδχλνπ), 

γ) ηηο εθζέζεηο ηνπ Δπηθεθαιήο ηεο Κνλάδαο Γηαρείξηζεο Θηλδχλνπ θαη ην ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ 

έθζεζε ηνπ Ρκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 
4.1.2 Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Θηλδύλσλ Δλεξγεηηθνύ – Ξαζεηηθνύ & Δπελδύζεσλ 
 

Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Θηλδχλσλ Δλεξγεηηθνχ – Ξαζεηηθνχ & Δπελδχζεσλ, είλαη αξκφδηα: 

 Λα πξνηείλεη ζηε Γηνίθεζε ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή επελδχζεσλ, κε βάζε ηε ζρεηηθή εγθεθξηκέλε ζπλνιηθή 

δηάζεζε αλάιεςεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο, 

 Λα ππνζηεξίδεη ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ αλαζεψξεζε επελδπηηθψλ νξίσλ πνπ 

ζπλάδνπλ κε ηηο επελδπηηθέο εηζεγήζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο θηλδχλνπ αγνξάο, ηφζν εζσηεξηθά θαζνξηζκέλσλ 

νξίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ φζν θαη ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Λ.Γ. 400/1970,  

 Λα δηαζθαιίδεη φηη νη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπκκνξθψλνληαη ζηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

επελδπηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη λα παξαθνινπζεί ηελ 

επάξθεηα ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ θεξεγγπφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ ηζνινγηζκφ, 
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 Λα εμεηάδεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ραξηνθπιαθίσλ επελδχζεσλ, φπσο είλαη ε θαηαλνκή θαη ην κείγκα 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε αληηζηνίρεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (Assets-Liabilities 

Matching - ALM), ε επαηζζεζία ζηε δηάξθεηα, ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο, ε κέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ, ε παξνπζίαζε θαη επαλεμέηαζε ησλ επελδπηηθψλ πξννπηηθψλ, 

 Λα αμηνινγεί ζπγθεθξηκέλεο ad hoc επελδπηηθέο πξνηάζεηο θαη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα λα 

απνθαζίζεη εάλ ζα δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο, θαη 

 Λα θαζνξίδεη ηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή θαη ηαθηηθή εληφο ησλ νξίσλ ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ. 

Γηα λα δηαζθαιίδεη ηε δηαξθή ζπλάθεηα ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, ησλ ζηφρσλ, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη 

ησλ πξνζδνθηψλ ζε ζρέζε κε ηηο θεθαιαηαγνξέο φπσο νξίδνληαη απφ ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο, ε 

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Θηλδχλσλ Δλεξγεηηθνχ – Ξαζεηηθνχ & Δπελδχζεσλ ζα αλαζεσξεί ηελ 

επελδπηηθή πνιηηηθή ζε εηήζηα βάζε. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγψλ ζηελ Δπελδπηηθή Ξνιηηηθή 

απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Δπηηξνπήο. 

4.1.3 Ιεηηνπξγία Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ 

Ζ Ιεηηνπξγία Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ είλαη θπξίσο αξκφδηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Δηαηξείαο ζηελ εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα: 

 πξνσζεί ηελ ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδχλνπο ζε φιε ηελ Δηαηξεία. 

 αλαπηχζζεη ην πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη 

κεζνδνινγίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε απηνχ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. 

 έρεη σο ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ θηλδχλνπ αλά είδνο θηλδχλνπ κε βάζε ηε δηάζεζε 

αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη ηελ αλνρή θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο. Ξαξάιιεια, νξίδνληαη θαη δείθηεο θηλδχλνπ.  

 ππνβάιιεη εθζέζεηο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ, παξέρνληαο πιεξνθφξεζε γηα 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ε Δηαηξεία, φπσο επίζεο θαη ελεκεξψλεη γηα ηπρφλ 

απνθιίζεηο απφ ηα εγθεθξηκέλα φξηα.  

 ζπκκεηέρεη ζηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί. 

4.2 Αζθαιηζηηθόο θίλδπλνο 

Ν θίλδπλνο πνπ ελππάξρεη ζε θάζε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζπλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην αζθαιηζκέλν 

γεγνλφο θαη ζηελ αβεβαηφηεηα ηνπ πνζνχ ηεο επεξρφκελεο απνδεκίσζεο. Ιφγσ ηεο θχζεο ησλ αζθαιηζηήξησλ 

ζπκβνιαίσλ, ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο είλαη ηπραίνο θαη ζπλεπψο κε πξνβιέςηκνο. 

Πε έλα ραξηνθπιάθην αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ φζνλ αθνξά ηελ 

ηηκνιφγεζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ, ν βαζηθφο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία απφ ηα αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα είλαη ην ελδερφκελν ηα πξαγκαηηθά πνζά ησλ δεκηψλ θαη ησλ απνδεκηψζεσλ λα ππεξβαίλνπλ ηε ινγηζηηθή 

αμία ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί εάλ ε ζπρλφηεηα ή/θαη ε ζθνδξφηεηα ησλ δεκηψλ θαη 

ησλ απνδεκηψζεσλ ππεξβαίλνπλ ηηο ζρεηηθέο εθηηκήζεηο. Ρα αζθαιηζηηθά ζπκβάληα είλαη ηπραία θαη ν πξαγκαηηθφο 

αξηζκφο θαη ηα πξαγκαηηθά πνζά ησλ δεκηψλ θαη ησλ απνδεκηψζεσλ ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ρξφλν ζε ρξφλν απφ 

ην επίπεδν πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί απφ ζηαηηζηηθέο ηερληθέο. 

Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη έλα ραξηνθπιάθην φκνησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ, ηφζν κηθξφηεξε ζα 

είλαη ε ζρεηηθή αβεβαηφηεηα ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο. Δπίζεο, φζν πην δηαθνξνπνηεκέλν είλαη έλα 

ραξηνθπιάθην ηφζν ιηγφηεξν πηζαλφ είλαη λα επεξεαζηεί απφ κηα κεηαβνιή ζε έλα ππνζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Ζ 

Δηαηξεία έρεη αλαπηχμεη ηελ ζηξαηεγηθή αλάιεςεο θηλδχλσλ κε ζηφρν ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ 

πνπ αλαιακβάλεη θαη ηελ επίηεπμε επαξθνχο αξηζκνχ θηλδχλσλ ζε θάζε θαηεγνξία θηλδχλνπ ψζηε λα κεηψζεη ηε 

κεηαβιεηφηεηα ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο. 

4.2.1 Γεληθέο αζθαιίζεηο 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ. Ν θχξηνο φγθνο ησλ εξγαζηψλ 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θιάδνπο Ξπξφο (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θιάδνη Πεηζκφο θαη Ρερληθέο Αζθαιίζεηο), 

Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήησλ, Σεξζαίσλ Νρεκάησλ θαη Ινηπψλ Θιάδσλ, ε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ ζηα 
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πξσηαζθάιηζηξα γηα ηελ ρξήζε 2015 αλέξρεηαη ζε 52,3%, 22,0%, 4,7% θαη 21,0%, αληίζηνηρα (2014: 44,7%, 

31,1%, 5,6% θαη 9,2%). 

 

4.2.1.1 Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο απηνθηλήησλ 
 

Ζ δηαδηθαζία αλάιεςεο θηλδχλνπ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ κεραληζκφ αληηκεηψπηζεο θηλδχλνπ ζηνλ αζθαιηζηηθφ 

θιάδν. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ζπκβάιιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ αζθάιηζηξνπ γηα θάζε αζθαιηζκέλν. Νη 

αξκφδηνη ηεο δηαδηθαζίαο αλάιεςεο θηλδχλνπ αληηζηνηρίδνπλ ηα εηζπξαρζέληα αζθάιηζηξα κε ηηο θαηαβιεζείζεο 

απνδεκηψζεηο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θεξδνθνξίαο. Ν θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη ζηε δηαδηθαζία αλάιεςεο θηλδχλνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην ελδερφκελν ηα αζθάιηζηξα πνπ εηζπξάηηνληαη λα κελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ απνδεκηψζεσλ 

θαη ζπλνδεχεηαη απφ πηζαλφηεηα δεκηάο. Ρα αζθάιηζηξα πνπ ρξεψλεη ε Δηαηξεία εκπεξηέρνπλ ην αζθάιηζηξν αλάιεςεο 

θηλδχλνπ πνπ θαιχπηεη ηφζν ηηο απνδεκηψζεηο φζν θαη ηηο απαηηήζεηο θεθαιαίνπ θαη θεξεγγπφηεηαο. 

 

α) Ππρλόηεηα θαη ζθνδξόηεηα δεκηώλ 

 

Ζ ζπρλφηεηα θαη ε ζθνδξφηεηα ησλ δεκηψλ εμαξηψληαη απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ φπσο είλαη ε ηηκνιφγεζε, νη 

δηθιείδεο αζθαιείαο ζηε δηαδηθαζία αλάιεςεο θηλδχλσλ θαη ηα φξηα. Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί πξνζερηηθά ην 

ραξηνθπιάθην αλά θάιπςε θαη ζπληειεζηή αζθαιίζηξνπ ζε κελαία βάζε. Ρν αζθάιηζηξν αλάιεςεο θηλδχλνπ 

επεξεάδεηαη απφ παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία ηνπ νδεγνχ θαη ηεο άδεηαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

νρήκαηνο φπσο είλαη ε ρξήζε, ε θνξνινγήζηκε ηππνδχλακε θαη ην αζθαιηζκέλν θεθάιαην. Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία 

παξέρεηαη ε αζθάιηζε απνηειεί επίζεο ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αζθάιηζηξνπ θηλδχλνπ. 

Ξαξάιιεια, Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κηαο εμειηγκέλεο ηερληθήο ηηκνιφγεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο 

πνιππαξακεηξηθψλ κνληέισλ κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ δηαξξνψλ ζηε δηαδηθαζία αλάιεςεο θηλδχλνπ. 

Ζ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν θαηαλέκεηαη πξνζεθηηθά. Ζ αλάιεςε θηλδχλνπ ζε ηνκείο ρακεινχ θηλδχλνπ θαη ε αληηκεηψπηζε 

ή ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ζε κε θεξδνθφξεο πεξηνρέο απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηε ζπρλφηεηα θαη ηε ζθνδξφηεηα ησλ δεκηψλ. Ζ Δηαηξεία ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο φζνλ αθνξά ηα 

πξνγξάκκαηα απηνθηλήησλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάιεςεο θηλδχλσλ θαη ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ αλάιεςεο θίλδπλνπ. 

Ζ Δηαηξεία πξνζθέξεη κηα γθάκα πξντφλησλ θαη κε αηνκηθψλ θαιχςεσλ γηα λα δηαηεξήζεη ηελ θεξδνθνξία θαη λα 

θεξδίζεη ηελ πξνηίκεζε ησλ πειαηψλ: 

 Βαζηθή (ππνρξεσηηθή) θάιπςε απνηειείηαη απφ ηελ Αζηηθή Δπζχλε έλαληη Ρξίησλ, Νδηθή Βνήζεηα, ιηθέο 

Εεκηέο απφ Αλαζθάιηζην Όρεκα θαη Ξξνζσπηθφ Αηχρεκα, Θξαχζε Θξπζηάιισλ, Λνκηθή Ξξνζηαζία σο 

πξναηξεηηθέο θαιχςεηο. 

 Κεξηθή θάιπςε πνπ πεξηιακβάλεη Βαζηθή θάιπςε, Θινπή, Ξπξθαγηά, Ξξνζσπηθφ Αηχρεκα, Θξαχζε 

Θξπζηάιισλ, Φπζηθέο Θαηαζηξνθέο θαη Λνκηθή Ξξνζηαζία θαη Νδηθή Βνήζεηα σο πξναηξεηηθέο θαιχςεηο. 

 Νιηθή θάιπςε πνπ πεξηιακβάλεη Κεξηθή θάιπςε θαη Ίδηεο δεκηέο. 

 

Ρα φξηα ηεο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Ρξίησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν είλαη €1,0 εθαη. γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη 

€1,0 εθαη. αλά αηχρεκα γηα πιηθέο δεκηέο. Υο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ νξίσλ απφ €0,5 εθαη. ζε €1,0 εθαη. ην 

αζθάιηζηξν απηνθηλήηνπ πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ψζηε λα θαιχπηεη ην απμεκέλν θφζηνο ησλ δεκηψλ. 

Δπηπιένλ, ηα φξηα θαη ηα πνζά απαιιαγήο ησλ θαιχςεσλ νδεγνχλ ζε ρακειφηεξν ηειηθφ θφζηνο δεκηψλ γηα ηελ 

Δηαηξεία θαη απνηεινχλ απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηνλ πειάηε. 

Νη ζπκθσλίεο αληαζθάιηζεο πεξηιακβάλνπλ ζπκβάζεηο ππεξβάιινπζαο δεκηάο κε κέγηζην φξην αλάιεςεο θηλδχλνπ γηα 

ηελ Δηαηξεία φζνλ αγνξά ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ ζηα πξνγξάκκαηα απηνθηλήηνπ πνπ αλέξρεηαη ζε €50 εθαη. 

αλά ζπκβάλ. Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζπγθεληξψζεηο αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ απφ έλα θαη κφλν ζπκβάλ. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνδεκηψζεσλ απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ παξάγνληα ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νπνηαδήπνηε 

δηαθνξνπνίεζε ζηε δηαδηθαζία (ιεηηνπξγία απνζεκαηνπνίεζεο, ξπζκφο ηαθηνπνίεζεο απνδεκηψζεσλ) αληαλαθιάηαη 

ζηελ θεξδνθνξία ηεο Δηαηξείαο. 

 

 

β) Ξεγέο αβεβαηόηεηαο ζηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθώλ απνδεκηώζεσλ 

 

Ρα αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα θαιχπηνπλ δεκηέο εθφζνλ ε εκεξνκελία ζπκβάληνο είλαη κέζα ζηε δηάξθεηα αζθάιηζεο, 

αθφκα θαη αλ ε αλαγγειία ή ε δηαπίζησζε ηεο δεκηάο γίλεη κεηά ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο (πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία). Νη δεκηέο πνπ ζπλέβεζαλ εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη αλαγγέιζεθαλ κεηά ηε 
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ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ απνηεινχλ ηκήκα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ρξεηάδεηαη λα εθηηκεζνχλ. Δπίζεο, θάπνηεο 

απφ ηηο απνδεκηψζεηο πνπ αθνξνχλ αζηηθή επζχλε απηνθηλήησλ νδεγνχληαη πξνο δηθαζηηθή επίιπζε κε ην ελδερφκελν 

νη επίδηθεο ππνζέζεηο λα παξακείλνπλ εθθξεκείο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα πξνθαιέζνπλ αβεβαηφηεηα γηα 

ηελ Δηαηξεία φζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε πνπ πξφθεηηαη λα θαηαβιεζεί. 

Ρν εθηηκψκελν θφζηνο ησλ απνδεκηψζεσλ πεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνδεκηψζεσλ. Ρα απνζέκαηα 

γηα ηηο εθθξεκείο απνδεκηψζεηο πεξηιακβάλνπλ αλαγγειζείζεο δεκηέο πνπ εθηηκψληαη θαηά πεξίπησζε, δεκηέο πνπ 

έρνπλ ζπκβεί αιιά δελ έρνπλ αλαγγειζεί (IBNR) νη νπνίεο ππνινγίδνληαη βάζεη ζηαηηζηηθήο κεζφδνπ, κε 

θαηαλεκεκέλα έμνδα πξνζαξκνγήο δεκηάο θαη έλα επηπιένλ απφζεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν 

αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ. 

 

γ) Γηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ππνζέζεσλ 

 

Ζ επηινγή δεηθηψλ κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ 

πιεξσκψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηε δηαβάζκηζή ηνπο θαη ηε ζπλεηή πξφβιεςε.  

Γείθηεο πνπ απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηνλ κέζν φξν εμαηξνχληαη απφ ηελ ηειηθή επηινγή ηδηαίηεξα αλ ε εθαξκνγή 

ηνπο νδεγεί ζε ρακειφηεξεο ηνπ αλακελφκελνπ εθηηκήζεηο. Ξαξάιιεια, δελ ιακβάλνληαη ππφςε δείθηεο κηθξφηεξνη 

ηεο κνλάδαο παιαηφηεξσλ εηψλ δεδνκέλνπ φηη ελδέρεηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο λα νδεγήζνπλ ζε εζθαικέλε 

εθηίκεζε. 

Γηα ηνλ θιάδν Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήησλ επηιέγεηαη ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο κε ζηφρν λα δεκηνπξγεζνχλ εθηηκήζεηο 

απνζεκαηηθψλ φζν ην δπλαηφλ πην θεξέγγπεο θαη αμηφπηζηεο νη νπνίεο λα πξνζεγγίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ Δηαηξεία, ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ θαη ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ησλ κηθηψλ 

απνζεκάησλ δεκηψλ βάζεη ηχπσλ θαζψο θαη αλαινγηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο κεζφδνπο, φπσο είλαη νη 

κέζνδνη Chain Ladder, Bomheutter Ferguson θαη Cape Cod.  

Νη ελ ιφγσ κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αληαλαθινχλ ηελ εκπεηξία ησλ πξνγελέζηεξσλ εηψλ κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ απνδεκηψζεσλ αλά έηνο ζπκβάληνο. Γηα ηε κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ πηζαλνχ 

ζθάικαηνο ησλ εθηηκήζεσλ ε ηειηθή επηινγή ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Mack (εθαξκφδνληαο επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο 75,0%).  

Πηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, φπσο είλαη ην πξψην θαη ην ηξίην ηξίκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ε Δηαηξεία δελ 

επαλππνινγίδεη ην ηειηθφ θφζηνο ησλ δεκηψλ γηα πξνεγνχκελα έηε ζπκβάληνο. Ρα ηειηθά θφζηε γηα ηα πξνεγνχκελα 

έηε ζπκβάληνο αλαπξνζαξκφδνληαη κφλν εάλ ε εκπεηξία δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο.  

Γηα ην ηξέρνλ έηνο ζπκβάληνο γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη εκπεηξία, ε εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ζηεξίδεηαη ζηνλ 

δείθηε δεκηψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ φπσο απηφο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή θαζψο θαη ην κειινληηθφ θφζηνο δηαθαλνληζκνχ ησλ δεκηψλ. 

Δπίζεο ε Δηαηξεία ζρεκαηίδεη απφζεκα θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο ελ ηζρχ. Γηα ηελ παξαπάλσ πξφβιεςε ε Δηαηξεία 

ζηεξίδεηαη ζηνλ δείθηε δεκηψλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία φζνλ αθνξά ηηο απνδεκηψζεηο ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ 

ππνινγηζκνχ θαζψο θαη ζηνλ δείθηε δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ κε βάζε ηελ αλάιπζε εμφδσλ ηεο Δηαηξείαο  ζην ηέινο 

θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο. 

δ) Κεηαβνιέο ζε εθηηκήζεηο θαη αλάιπζε επαηζζεζίαο 

Ν δείθηεο εθηίκεζεο επάξθεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν επηκέξνπο δεηθηψλ αλάπηπμεο νη νπνίνη 

ππφθεηληαη ζε αλάιπζε επαηζζεζίαο. Πε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ γηλνκέλνπ ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ αλάπηπμεο θαηά 

10,0% δεκηνπξγείηαη αλάγθε θάιπςεο ησλ απνζεκαηηθψλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 17,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απνζεκάησλ εθθξεκψλ δεκηψλ ηνπ θιάδνπ Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήησλ (31 Γεθεκβξίνπ 2014: 18,8%) Πε 

πεξίπησζε κείσζεο ηνπ γηλνκέλνπ ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ αλάπηπμεο θαηά 10,0% δεκηνπξγείηαη πιεφλαζκα ίζν κε ην 

1,52% ηνπ ζπλφινπ ησλ απνζεκάησλ εθθξεκψλ δεκηψλ ηνπ θιάδνπ Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήησλ (31 Γεθεκβξίνπ 

2014: 0,77%). 

Πε πεξίπησζεο αχμεζεο ηνπ εθηηκψκελνπ δείθηε δεκηψλ θαηά 10,0% δελ απαηηείηαη ν ζρεκαηηζκφο επηπιένλ 

απνζέκαηνο θηλδχλσλ ελ ηζρχ, ελψ ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ δείθηε δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ θαηά 10,0% δελ 

απαηηείηαη ζρεκαηηζκφο επηπιένλ απνζέκαηνο.  

 
 
 
(ε) Έιεγρνο απνκείσζεο ππεξαμίαο 
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Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε θαηά πφζνλ ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο, ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή 

αξρή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζεκείσζε 2.5 (i). Ρα αλαθηήζηκα πνζά ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ 

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ αμία ρξήζεψο ηνπο. Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεσο απνηειεί κηα εγγελψο 

ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη ηε ρξήζε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ εθηηκήζεσλ θαη ηεο θξίζεο ηεο δηνίθεζεο, 

εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ε ησλ νκάδσλ 

κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηα θαηάιιεια πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα. 

Ρν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ησλ 

κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ην νπνίν αληιείηαη απφ ηνπο κειινληηθνχο πεληαεηείο πξνυπνινγηζκνχο πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ δηνίθεζε, θαη νη νπνίνη πξνεθηείλνληαη γηα κηα πξφζζεηε πεληαεηή πεξίνδν δηαηεξήζηκεο 

αλάπηπμεο πνπ αθνινπζείηαη απφ κηα καθξνπξφζεζκε πεξίνδν αλάπηπμεο ζην δηελεθέο. Νη πξνυπνινγηζκνί θαη ηα 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ηξέρνπζεο πξνζδνθίεο ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβνιέο ζηα 

κεγέζε, ηα πεξηζψξηα θαη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθηηκψκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ επίδξαζε πξφζθαησλ ζεζκηθψλ ή λνκνζεηηθψλ κεηαβνιψλ. 

Ρν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάζε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ αληηπξνζσπεχεη 

ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ γηα ηελ κνλάδα απηή. Ρν “Capital Asset Pricing Model” (CAPM) ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ. 

Νη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

κνληέιν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, θαζψο θαη ε επίδξαζε πηζαλψλ κεηαβνιψλ ζε ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο, 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 7 θαη ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ θαζψο νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη νη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο κεηαβάιινληαη. 

 

4.2.1.2 Αζθάιηζε πεξηνπζίαο 

Ζ Δηαηξεία πξνζθέξεη πξντφληα ιηαληθήο γηα λνηθνθπξηά θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη εμαηνκηθεπκέλε θάιπςε 

κεγάισλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ θηλδχλσλ. Ππλήζσο ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα έρνπλ εηήζηα δηάξθεηα. Ζ Δηαηξεία 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαηηκνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηά ηελ αλαλέσζε.  

Πηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ ηνπ, Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, βαζκνιφγεζεο, 

ηηκνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Ρα αζθάιηζηξα πνπ ρξεψλεη Ζ Δηαηξεία εκπεξηέρνπλ ην θφζηνο αληαζθάιηζεο, 

ην αζθάιηζηξν αλάιεςεο θηλδχλνπ πνπ θαιχπηεη ηφζν ηηο απνδεκηψζεηο φζν θαη ηηο απαηηήζεηο θεθαιαίνπ θαη έλα 

εχινγν πεξηζψξην θέξδνπο.  

α) Ππρλόηεηα θαη ζθνδξόηεηα δεκηώλ 

Ρα πξντφληα ιηαληθήο πνηθίινπλ απφ βαζηθέο αζθαιίζεηο ππξφο έσο πιήξε παθέηα πνπ πεξηιακβάλνπλ θαιχςεηο φπσο 

γηα πιεκκχξα, βξαρπθχθισκα, θαθφβνπιεο ελέξγεηεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, απνθνκηδή ζπληξηκκάησλ, ινηπά 

έμνδα, αζηηθή επζχλε θαη ζεηζκφ. 

Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ζε ηαθηηθή βάζε ην ραξηνθπιάθην αλά παθέην κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δείθηε δεκηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηνπο κεγάινπο εκπνξηθνχο θαη βηνκεραληθνχο θηλδχλνπο, ε Δηαηξεία πξνζθέξεη θάιπςε γηα ζπλδπαζκφ 

θηλδχλσλ ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε. Δθαξκφδνληαη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο θηλδχλνπ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ 

ππφςε θξηηήξηα φπσο ε θχζε ηνπ θηλδχλνπ, ε πνηφηεηα ηνπ θηλδχλνπ, ηα πθηζηάκελα κέηξα θαηά ππξφο θαη 

δηάξξεμεο, ε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία, ε ζεηζκνγέλεηα, ν ηχπνο θαη ην έηνο θαηαζθεπήο, νη απαιιαγέο, ηα επηκέξνπο 

φξηα γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαιχςεσλ, ην ηζηνξηθφ δεκηψλ. 

Ζ δηαδηθαζία αλάιεςεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαθψο θαζνξηζκέλε δηάζεζε αλάιεςεο θηλδχλνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ιήςεο απνθάζεσλ. 

Ζ αλάιεςε ησλ θηλδχλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηεγνξία 

θηλδχλνπ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηελ αμία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ρα φξηα 

ησλ απνδεκηψζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε γηα λα νξηνζεηήζνπλ ην πιεξσηέν πνζφ ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί ην 

αζθαιηζκέλν γεγνλφο.  

Ζ Δηαηξεία ζπλάπηεη αληαζθαιηζηηθέο ζπκθσλίεο κε αμηφπηζηνπο αληαζθαιηζηέο γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνπο θηλδχλνπο 

θαηαζηξνθψλ. 
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Ζ ζπρλφηεηα θαη ην πνζφ ησλ απνδεκηψζεσλ εμαξηψληαη σο έλαλ βαζκφ θαη απφ ηνπο θαλφλεο αλάιεςεο θηλδχλσλ. Ζ 

εθαξκνγή πνζψλ απαιιαγήο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θπξίσο ηεο ζπρλφηεηαο θαη 

δεπηεξεπφλησο ηεο ζθνδξφηεηαο. 

Δηδηθά φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα γηα λνηθνθπξηά, νη ζπρλφηεξεο αηηίεο απνδεκηψζεσλ είλαη ην ζπάζηκν ζσιήλσλ θαη 

ε δηάξξεμε φκσο ζπλήζσο νη ελ ιφγσ απνδεκηψζεηο δελ είλαη ζεκαληηθέο. 

Νη δεκηέο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο σο εμήο: Πηηο κηθξέο δεκηέο, ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε 

ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ κέζνπ θφζηνπο θαη αλαπξνζαξκφδεη ην κέζν θφζηνο κε έλα ζπληειεζηή πιεζσξηζκνχ. 

Πηηο κεγάιεο δεκηέο, ε Δηαηξεία εμεηάδεη κηα πην καθξνπξφζεζκε πεξίνδν γηα λα ππνινγίζεη ηε ζπρλφηεηα.  

Πηηο πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθψλ, δει. γεγνλφησλ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ αζθαιηζηηθψλ 

ζπκβνιαίσλ φπσο είλαη ν ζεηζκφο, ε Δηαηξεία αλαιχεη ην ραξηνθπιάθην ψζηε λα αμηνινγήζεη ην εηήζην θφζηνο θαη λα 

νξίζεη ην πνζφ πνπ ζα εθρσξεζεί κέζσ ησλ ζπκθσληψλ αληαζθάιηζεο θαη ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ επηπέδνπ ζπζζψξεπζεο 

θηλδχλνπ θαη αλψηαηνπ πνζνχ δεκηάο αλά θίλδπλν ή ζπκβάλ πνπ ζα βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Ρα ηπρφλ 

ππεξβάιινληα πνζά απνηεινχλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο αληηθείκελν αληαζθαιηζηηθήο εθρψξεζεο κέζσ ζπκθσληψλ 

αληαζθάιηζεο ή πξναηξεηηθέο εθρσξήζεηο. 

Πηελ Διιάδα, ν ζεηζκφο ζεσξείηαη ν πην πηζαλφο θαηαζηξνθηθφο θίλδπλνο. Ππλεπψο, ε Δηαηξεία εμεηάδεη πξνζεθηηθά ηε 

ζπγθέληξσζε θηλδχλνπ, αγνξάδεη αληαζθαιηζηηθή θάιπςε θαη ρξεψλεη δηαθνξεηηθά αζθάιηζηξα αλά ζεηζκνγελή δψλε. 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα αλαιχεηαη ε ζπγθέληξσζε θηλδχλνπ ζην ραξηνθπιάθην ηεο Δηαηξείαο θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

γηα ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2014 (φζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν ζεηζκνχ). 

Γεσγξαθηθή πεξηνρή  
(πνζά ζε € ρηι.) 

  

    

Ππλνιηθά 
αζθαιηζκέλα 
θεθάιαηα  31 

Γεθεκβξίνπ 2015  
(GROSS)   

Ππλνιηθά 
αζθαιηζκέλα 
θεθάιαηα  31 
Γεθεκβξίνπ 

2014  (GROSS) 

Αηηηθή θαη Πηεξεά Διιάδα       8.553.570   8.568.341 

πφινηπε Διιάδα       8.296.155   8.054.567 

Πύλνιν       16.849.725 

 
16.622.908 

 

Ζ Δηαηξεία θαιχπηεηαη απφ αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ππεξβάιινπζαο δεκηάο γηα θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα γηα ην πνζφ 

πνπ ππεξβαίλεη ηα €14εθαη. αλά δεκηά θαη κέρξη ηα €310εθαη.  Ρν ζπλνιηθφ (αλψηαην) φξην έρεη απμεζεί θαηά €10εθ 

απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν (2014). 

 

β) Ξεγέο αβεβαηόηεηαο ζηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθώλ απνδεκηώζεσλ  

 

Νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο αβεβαηφηεηαο ζηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ απνδεκηψζεσλ είλαη νη εμήο: 

 ην ηειηθφ θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ θαηαζηξαθέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη/ή ε ηπρφλ 

ππνιεηκκαηηθή αμία δηαζσζέλησλ αληηθεηκέλσλ (ε νπνία επεξεάδεη ηελ ηειηθή δεκία πνπ ζα επηβαξχλεη ηελ 

Δηαηξεία). 

 ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, ε εξκελεία ησλ φξσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ε εθδνρή πεξί 

ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζα πηνζεηήζεη ην δηθαζηήξην. 

 ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, ν ρξφλνο κέρξη ηελ θαηαβνιή ηπρφλ απνδεκίσζεο πνπ ζα 

επηδηθαζηεί, γηα ιφγνπο ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο. 

Ρν εθηηκψκελν θφζηνο ησλ απνδεκηψζεσλ πεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνδεκηψζεσλ. Ρα απνζέκαηα 

γηα ηηο εθθξεκείο απνδεκηψζεηο πεξηιακβάλνπλ αλαγγειζείζεο δεκηέο πνπ εθηηκψληαη θαηά πεξίπησζε, δεκηέο πνπ 

έρνπλ ζπκβεί αιιά δελ έρνπλ αλαγγειζεί (IBNR) νη νπνίεο ππνινγίδνληαη βάζεη ζηαηηζηηθήο κεζφδνπ, κε 

θαηαλεκεκέλα έμνδα πξνζαξκνγήο δεκηάο θαη έλα επηπιένλ απφζεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν 

αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ. 

 

γ) Γηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ππνζέζεσλ 

 

Ζ επηινγή δεηθηψλ κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ κειινληηθψλ πιεξσκψλ γίλεηαη κε 

θξηηήξην ηελ εμνκάιπλζε ηνπο θαη ηελ ζπλεηή εθηίκεζε.  
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Γείθηεο πνπ απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηνλ κέζν φξν εμαηξνχληαη απφ ηελ ηειηθή επηινγή ηδηαίηεξα αλ ε εθαξκνγή 

ηνπο νδεγεί ζε ρακειφηεξεο ηνπ αλακελφκελνπ εθηηκήζεηο. Ξαξάιιεια, δελ ιακβάλνληαη ππφςε δείθηεο κηθξφηεξνη 

ηεο κνλάδαο παιαηφηεξσλ εηψλ δεδνκέλνπ φηη ελδέρεηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο λα νδεγήζνπλ ζε εζθαικέλε 

εθηίκεζε. 

Γηα ηηο αζθάιεηεο πεξηνπζίαο επηιέγεηαη ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αμηφπηζησλ εθηηκήζεσλ 

ιακβάλνληαο ππφςε έθηαθηα θαη απξφβιεπηα γεγνλφηα φπσο ήηαλ νη ηαξαρέο ζηελ Αζήλα ζηα ηέιε ηνπ 2008. 

Νη κεγάιεο δεκηέο θαη ε εμέιημε ηνπο παξαθνινπζνχληαη ρσξηζηά απφ ην ππφινηπν ραξηνθπιάθην έηζη ψζηε 

νπνηαδήπνηε ζεηηθή εκπεηξία φζνλ αθνξά ηνλ δηαθαλνληζκφ ηνπο λα κελ επεξεάζεη ηελ πξφβιεςε γηα ηηο ππφινηπεο 

πξνβιέςεηο. Νκαδνπνηήζεηο παξεκθεξψλ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ γίλνληαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ επαξθή 

ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 

Ζ Δηαηξεία, ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ θαη ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ησλ κηθηψλ 

απνζεκάησλ δεκηψλ ε νπνία βαζίδεηαη ζε ηχπνπο θαζψο θαη αλαινγηζηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν Incurred 

Chain Ladder. Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο αληαλαθιά ηελ εκπεηξία ησλ πξνγελέζηεξσλ εηψλ κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ απνδεκηψζεσλ αλά έηνο ζπκβάληνο. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα απηέο ηηο θαηεγνξίεο 

θηλδχλνπ ε Δηαηξεία έρεη ζεηηθή εκπεηξία θαη δελ απαηηείηαη ν ζρεκαηηζκφο επηπξφζζεηνπ απνζέκαηνο σο απνηέιεζκα 

ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ησλ δεκηψλ. 

Δπίζεο ε Δηαηξεία ζρεκαηίδεη απφζεκα θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο ελ ηζρχ. Γηα ηελ παξαπάλσ πξφβιεςε ε Δηαηξεία 

ζηεξίδεηαη ζηνλ δείθηε δεκηψλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία φζνλ αθνξά ηηο απνδεκηψζεηο ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ 

ππνινγηζκνχ θαζψο θαη ζηνλ δείθηε δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ κε βάζε ηελ αλάιπζε εμφδσλ ηεο Δηαηξείαο ζην ηέινο θάζε 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο. 

δ) Κεηαβνιέο ζε εθηηκήζεηο θαη αλάιπζε επαηζζεζίαο 

 

Ν δείθηεο εθηίκεζεο επάξθεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν επηκέξνπο δεηθηψλ αλάπηπμεο νη νπνίνη 

ππφθεηληαη ζε αλάιπζε επαηζζεζίαο. Πε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ γηλνκέλνπ ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ αλάπηπμεο θαηά 

10,0% δελ δεκηνπξγείηαη επηπιένλ αλάγθε θάιπςεο ησλ απνζεκάησλ εθθξεκψλ δεκηψλ. Πε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ 

γηλνκέλνπ ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ αλάπηπμεο θαηά 10,0% δεκηνπξγείηαη πιεφλαζκα ίζν κε ην 10,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απνζεκάησλ εθθξεκψλ δεκηψλ (31 Γεθεκβξίνπ 2014: 15,5%). 

4.3 Σξεκαηννηθνλνκηθνί Θίλδπλνη  

Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Δηαηξείαο. Ζ Γηνίθεζε, έρνληαο σο ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δίλεη 

κεγάιε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ζηφρν ηεο εθαξκνγήο θαη ζπλερνχο βειηίσζεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.  

Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ: πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν αγνξάο (πνπ πεξηιακβάλεη επηηνθηαθφ, ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν θαη θίλδπλν κεηνρψλ) θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

4.3.1 Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ηελ Δηαηξεία πξνθχπηεη απφ ηελ πηζαλφηεηα θάπνηνο αληηζπκβαιιφκελνο λα πξνθαιέζεη 

νηθνλνκηθή δεκία ιφγσ αζέηεζεο νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο επηκέξνπο εθζέζεηο ζε 

πηζησηηθφ θίλδπλν φπσο επίζεο θαη ηηο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Ππγθέληξσζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

Νη θχξηνη αληηζπκβαιιφκελνη πνπ ζπλεπάγνληαη πςειή ζπγθέληξσζε θηλδχλνπ γηα ηελ Δηαηξεία είλαη νη αληαζθαιηζηέο 

θαη νη εθδφηεο ρξενγξάθσλ. Πην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα πξφηππα πηζησηηθήο 

αμηνιφγεζεο. Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηελ έθζεζή ηεο ζε θίλδπλν ζπγθέληξσζεο κε βάζε ηα θαζνξηζκέλα φξηα 

ζπγθέληξσζεο αλά εθδφηε κεηνρψλ θαη εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο 

Αζθάιηζεο (ΓΔΗΑ), πνπ είλαη ε ειιεληθή ξπζκηζηηθή αξρή ηνπ αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ. Ρν πιαίζην πνπ έρεη δηακνξθσζεί 

πεξηιακβάλεη ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ξπζκηζηηθή αξρή φζνλ αθνξά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε φπσο επίζεο θαη ηα φξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί εζσηεξηθά γηα ηε 

Γηαρείξηζε Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Θηλδχλσλ. Γηα ηνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο έθδνζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηηο 

κεηνρέο ηεο ηειηθήο κεηξηθήο Δηαηξείαο Eurobank Ergasias Α.Δ. δελ ηζρχνπλ αλψηαηα φξηα ζπγθέληξσζεο θηλδχλνπ. 

Έλα αθφκε είδνο ζπγθέληξσζεο θηλδχλνπ πνπ αλαγλσξίδεη θαη παξαθνινπζεί ε Δηαηξεία ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο πνπ δηαηεξεί ζε νξηζκέλνπο αληηζπκβαιιφκελνπο.  
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Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 2014 ε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο δελ ππεξέβαηλε ηα φξηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο 

αληηζπκβαιιφκελνπο. 

Ζ έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν αθνξά θαηά θχξην ιφγν ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ. πάξρνπλ επίζεο ζηνηρεία εθηφο 

ηζνινγηζκνχ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη έθζεζε ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο, ε νπνία φκσο δελ θξίλεηαη ζεκαληηθή θαη 

αθνξά θπξίσο εμαζθαιίζεηο φπσο ελέγγπεο πηζηψζεηο. Νη ελ ιφγσ εμαζθαιίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ έθζεζε ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο νη νπνίνη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο ινηπέο απαηηήζεηο.  

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν κε ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηπρφλ εμαζθαιίζεσλ θαη άιισλ πηζησηηθψλ 

εγγπήζεσλ έρεη σο εμήο: 

Κέγηζηε έθζεζε           
(πνζά ζε € ρηι.)     31/12/2015   31/12/2014 

 
      

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 27.755   8.564 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 103.283   126.203 

Σξεψζηεο αζθαιίζηξσλ      2.215   1.787 

Ινηπέο απαηηήζεηο     4.032   4.469 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο   6.738   7.055 

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα   5.001   2.189 

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ 
θέξνπλ πηζησηηθό θίλδπλν 149.024   150.267 

 

Ζ ζπλνιηθή έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν φζνλ αθνξά ηα παξάγσγα είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο ε 

Δηαηξεία δελ πξαγκαηνπνίεζε  ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ ζηε ρξήζε ηνπ 2015. 

Νη ζεκαληηθφηεξνη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη: 

Ξηζησηηθόο θίλδπλνο από ρξεσζηηθνύο ηίηινπο: 

Νη πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ηνπ εθδφηε λα 

εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα απνπιεξψζεη ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ νκνιφγνπ φηαλ επέιζεη ε σξίκαλζε θαη ε 

εκεξνκελία εμφθιεζεο απηνχ. Πχκθσλα κε ην Ξιαίζην Γηαρείξηζεο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο, νη 

πηζησηηθέο αμηνινγήζεηο πνπ παξέρνληαη απφ αλεμάξηεηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξσηαξρηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ελέρνπλ νη επελδχζεηο ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο. Ζ Δηαηξεία 

θαη' αξρήλ ρξεζηκνπνηεί ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ νίθνπ Fitch θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

πξφζθαηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηείηαη ε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο Standard & Poor‟s ή ηεο Moody‟s.   

 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ, κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθδφηε ηνπ ηίηινπ, ηνλ θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή: 

 

Θξαηηθά νκόινγα   

(πνζά ζε € ρηι.) 

Αμηνιόγεζε 

31/12/2015   
Αμηνιόγεζε 

31/12/2014 
Fitch Fitch 

Διιάδα CCC 72.682 
 

B 77.913 

Ηζπαλία BBB+ 2.506 
 

BBB+ 7161 

Ηηαιία BBB+ 10.721 
 

BBB+ 7556 

Ηξιαλδία A- 1.412 
 

A- 1422 

Ξνξηνγαιία BB+ 16.145 
 

BB+ - 

Ξνισλία A- - 
 

A- 16.157 

Πύλνιν   103.467     110.210 
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Δηαηξηθά νκόινγα   

(πνζά ζε € ρηι.) 

Αμηνιόγεζε 

31/12/2015   
Αμηνιόγεζε 

31/12/2014 
Fitch Fitch 

Σξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ 

(Ρξάπεδεο) 

A -   A - 

C 2.995   B- 3.004 

Δθηφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ 

(Ινηπέο εκπνξηθέο εηαηξείεο) 

BB 504   BB 971 

B+ 479 
 

B- - 

NR 957 
 

NR 929 

Πύλνιν   4.935     4.904 

 

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 2014, ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζην ραξηνθπιάθην ρξεσζηηθψλ ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο 

εληνπίδεηαη ζηα Δπξσπατθά θξαηηθά νκφινγα πνπ απνηεινχλ ην 95,4% θαη 95,7% αληίζηνηρα ηνπ ζπλνιηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ νκνιφγσλ θαη ην 76,1% θαη 80,5% αληίζηνηρα ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδχλακσλ).  

Δηδηθά γηα ηνλ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ειιεληθά θξαηηθά νκφινγα, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 2014 ε έθζεζε 

ηεο Δηαηξείαο αλεξρφηαλ ζε €72.682 ρηι. (53,4% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ) θαη €77.913 ρηι. (56,9 % ησλ 

ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ), αληίζηνηρα. 

 

Ξηζησηηθόο θίλδπλνο από απαηηήζεηο αληαζθάιηζεο: 
 

Πηα πιαίζηα ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ε Δηαηξεία αληηζηαζκίδεη ηνλ αζθαιηζηηθφ θίλδπλν κέζσ 

αλαινγηθψλ, κε αλαινγηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ αληαζθαιηζηηθψλ ζπκθσληψλ. Ξαξ' φηη κε απηέο ηηο ζπκθσλίεο 

αληηκεησπίδεηαη ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο, νη απαηηήζεηο απφ ηνπο αληαζθαιηζηέο εθζέηνπλ ηελ Δηαηξεία ζε πηζησηηθφ 

θίλδπλν. 

Νη αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο αλαζεσξνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία ζε εηήζηα βάζε (ή θαη λσξίηεξα, ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην επίπεδν πξνζηαζίαο είλαη επαξθέο θαη φηη νη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο 

ππνζηεξίδνληαη απφ θεξέγγπνπο αληαζθαιηζηέο. Πην πιαίζην απηφ έρνπλ ζεζπηζηεί απζηεξέο αξρέο γηα ηελ επηινγή 

ησλ αληαζθαιηζηψλ, νη νπνίνη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πςειφ βαζκφ αμηνιφγεζεο απφ 

αλαγλσξηζκέλνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. 

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηα ειάρηζηα απνδεθηά επίπεδα αμηνιφγεζεο ησλ αληαζθαιηζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ηεο, θαη σο εθ ηνχηνπ αληαζθαιηζηέο νη νπνίνη δηαζέηνπλ αμηνιφγεζε ρακειφηεξε απφ A- 

απφ ηνλ νίθν Standard & Poor‟s ή αληίζηνηρε αμηνιφγεζε απφ άιινλ αλαγλσξηζκέλν νίθν (AM Best, Fitch) δελ γίλνληαη 

απνδεθηνί. Ξξνζσξηλή παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα απηφ κπνξεί λα γίλεη γηα αληαζθαιηζηέο κε ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία 

έρεη καθξά επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία θαη νη νπνίνη αλ θαη είραλ αμηνιφγεζε A- ή πςειφηεξε θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

αληαζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ε αμηνιφγεζή ηνπο κεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

Πχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή αληαζθάιηζεο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία, έρεη επηιερζεί ν θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο 

αληαζθαιηζηψλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν επίπεδν αληαζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη ε Δηαηξεία απφ ηηο απαηηήζεηο αληαζθάιηζεο απφ ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο 

αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αλέξρεηαη ζε 60,7% (2014: 61,6%). Υζηφζν, δεδνκέλεο ηεο πςειήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο 

αλαγλσξηζκέλεο θεξεγγπφηεηαο ησλ αληαζθαιηζηηθψλ απηψλ εηαηξεηψλ, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ αλακέλεη δεκηέο 

απφ αζέηεζε. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ αληαζθαιηζηψλ αλά θιάδν αζθάιηζεο γηα ην 2015 θαη 2014 παξνπζηάδεηαη ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο.  

 

2015 RATING 

Line of Business AA A+ A A- AA- 

Property 
  

45,63% 5,00% 29,38% 20,00% 

Catastrophe 
  

19,67% 8,17% 18,17% 54,00% 

Motor 
  

30,00% 
 

20,00% 50,00% 

Engineering 
  

45,63% 5,00% 29,38% 20,00% 

Cargo 
  

25,00% 25,00% 50,00%   

Accident /TPL (MID TERM)   30,00%   20,00% 50,00% 



 

Eurolife ERB A.Δ.Γ.Α.    

Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
Πειίδα   45                                                                           31 Γεθεκβξίνπ 2015 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

 

2014 RATING 

Line of Business AA A+ A A- AA- 

Property 
  

31,00% 23,00% 5,00% 41,00% 

Catastrophe 
 

1,33% 20,00% 10,33% 7,00% 61,33% 

Motor 
  

55,00% 10,00% 
 

35,00% 

Engineering 
  

31,00% 23,00% 5,00% 41,00% 

Cargo 
  

40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

Accident /TPL (MID TERM)         100,00% 

 

 
Ξηζησηηθόο θίλδπλνο από απαηηήζεηο αζθαιίζηξσλ: 
 

Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη ε Δηαηξεία ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα πξνέξρεηαη θπξίσο απφ 

αλεμάξηεηνπο πξάθηνξεο, κεζίηεο θαη άιινπο δηακεζνιαβεηέο. Ν θίλδπλνο ππάξρεη φηαλ εηζπξάηηνπλ ηα αζθάιηζηξα 

απφ ηνπο πειάηεο γηα λα ηα απνδψζνπλ ζηελ Δηαηξεία. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη πνιηηηθέο θαη πξφηππα γηα ηε δηαρείξηζε 

θαη παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ δηακεζνιαβεηέο κε έκθαζε ζηελ θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ησλ 

κεγαιχηεξσλ ππνινίπσλ, παξαθνινπζψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα φξηα απηψλ ησλ εθζέζεσλ ζε θίλδπλν. Δπίζεο, ε 

Δηαηξεία έρεη νξίζεη κηα δηαδηθαζία πξνεπηινγήο θαη αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν κέζσ ηεο πξνζεθηηθήο επηινγήο ησλ 

αληηζπκβαιιφκελσλ.  

Νη απαηηήζεηο πνπ είλαη ιεμηπξφζεζκεο αιιά κε απνκεησκέλεο ζεσξνχληαη κε εμαζθαιηζκέλεο, κε εμαίξεζε νξηζκέλσλ 

πνπ θαιχπηνληαη απφ εμαζθαιίζεηο, θπξίσο ελέγγπεο πηζηψζεηο. Ζ Δηαηξεία ζπληάζζεη εζσηεξηθέο αλαθνξέο γηα ηηο 

ιεμηπξφζεζκεο αιιά κε απνκεησκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ην ππφινηπν ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 

απαηηήζεσλ φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν, ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ.  

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηηο απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ αλά 

δίθηπν δηαλνκήο ήηαλ: 

 

Αλάιπζε αλά είδνο δηθηύνπ                                   
(πνζά ζε € ρηι. )   31/12/2015 31/12/2014 

Γίθηπν Νκίινπ       43 25 

Αζθαιηζηηθά πξντφληα κέζσ ηξάπεδαο (Bancassurance) 204 76 

Ξξάθηνξεο θαη κεζίηεο     1.968 1.685 

Πύλνιν       2.215 1.787 

 

Ρν δίθηπν Bancassurance  αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο απφ αζθαιηζκέλνπο γηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ 

δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Eurobank Ergasias ΑΔ. Πχκθσλα κε ηηο επνπηηθέο απαηηήζεηο, νη 

Ρξάπεδεο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο, αιιά ε Δηαηξεία εηζπξάηηεη ηα 

αζθάιηζηξα ρξεζηκνπνηψληαο ην δίθηπν ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Ρξάπεδαο. Υο εθ ηνχηνπ, ν θίλδπλνο 

αληηζπκβαιιφκελνπ ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ε Δηαηξεία δελ κεηαβηβάδεηαη ζηηο Ρξάπεδα.  

Ρν δίθηπν πξαθηφξσλ θαη κεζηηψλ πεξηιακβάλεη δχν θαηεγνξίεο: ηνπο δηακεζνιαβεηέο πνπ έρνπλ δηθαίσκα είζπξαμεο 

θαη ηνπο δηακεζνιαβεηέο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα είζπξαμεο.  

 

Ξηζησηηθόο θίλδπλνο από ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα: 

Θαηά ηηο ρξήζεηο 2015 θαη 2014, ε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή πνπ αθνινχζεζε ε Δηαηξεία ήηαλ ε ηνπνζέηεζε ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ ζε ινγαξηαζκνχο πνπ δηαηεξεί ζηελ κεηξηθή Δηαηξεία, Eurobank. Υζηφζν ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ πνπ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο ζηελ 

κεηξηθή εηαηξεία Eurobank επαλαηνπνζεηήζεθαλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ κε 

ζπλδεδεκέλα κέξε (βιέπε ζεκείσζε 2.1),  ζπλεπψο ε Δηαηξεία θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε δελ εθηίζεην ζε κεγάιε 

ζπγθέληξσζε θηλδχλνπ.  

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2014, νη ηνπνζεηήζεηο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ζηνλ Όκηιν ηεο Eurobank 

Ergasias ΑΔ αλέξρνληαλ ζε €4.063 ρηι. θαη €1.542 ρηι. αληίζηνηρα.  

 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά βαζκίδα πηζησηηθήο 

αμηνιφγεζεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 2014 : 
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31/12/2015 
 
 

(πνζά ζε €  ρηι.) 

Δκπνξηθό 

Σαξη/θην 

Γηαζέζηκα 

πξνο 

πώιεζε 

Σξεώζηεο 

αζθαιίζηξσλ 

Ινηπέο 

απαηηήζεηο 

Απαηηήζεηο 

από 

αληαζθ/ηέο 

Ρακεηαθά 
δηαζέζηκα 

θαη 

ηζνδύλακα 

Πύλνια 

ΑΑ-       2 3.303   3.305 

Α+       3 2.777   2.780 

Α       31 236   267 

Α-   1.412     138   1.550 

BBB+   13.227         13.227 

ΒΒ+   16.145         16.145 

ΒΒ   504         504 

B+   479         479 

CCC 24.845 47.837         72.682 

C 2.763 232       4.952 7.946  

Λνn rating 147 23.445 2.215 3.997 284 49 30.137 

  27.755 103.283 2.215 4.032 6.738 5.001 149.024 

 
 
 

31/12/2014 

 
 

(πνζά ζε €  ρηι.) 

Δκπνξηθό 

Σαξη/θην 

Γηαζέζηκα 

πξνο 

πώιεζε 

Σξεώζηεο 

αζθαιίζηξσλ 

Ινηπέο 

απαηηήζεηο 

Απαηηήζεηο 

από 

αληαζθ/ηέο 

Ρακεηαθά 

δηαζέζηκα 

θαη 

ηζνδύλακα 

Πύλνια 

ΑΑ-       57 4.080   4.137 

Α+       1 1.034   1.036 

Α       1 1.842   1.842 

Α-   1.422     53   1.475 

BBB+   14.717         14.717 

ΒΒ+   16.157         16.157 

ΒΒ   971         971 

Β 5.852 72.061         77.913 

Β -  2.560 444       2.186 5.190 

Λνn rating 151 20.431 1.787 4.410 46 3 26.829 

                

  8.564 126.203 1.787 4.469 7.055 2.189 150.267 

 
Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ: 
 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ε ιήμε ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ θαη κε απνκεησκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηεί σο απνκεησκέλα. 

 

 

 

 

 31 Γεθεκβξίνπ 2015 Δκπνξηθό Γηαζέζηκα  Απαηηήζεηο από Απαηηήζεηο από Ινηπέο    

(πνζά ζε € ρηι.)  Σαξη/θην πξνο πώιεζε Αζθάιηζηξα Αληαζθάιηζηξα Απαηηήζεηο Πύλνιν 

Κε ιεμηπξόζεζκα θαη κε 

απνκεησκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

27.755 103.103 - 6.738 4.037 141.635 

Ιεμηπξόζεζκα αιιά κε 

απνκεησκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

            

Ιεμηπξφζεζκα θαηά:             

1 έσο 90 εκέξεο     1.807     1.807 

>90 εκέξεο     408   (5) 403 

Πύλνιν 27.755 103.103 2.215 6.738 4.032 143.844 
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Σξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε 

            

Ππλνιηθή ινγηζηηθή αμία 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

  338 4.208 - 5 4.551 

Ξξφβιεςε απνκείσζεο γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ αμηνινγεζεί ζε αηνκηθή 

βάζε 

  (159) (4.208)   (5) (4.372) 

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

27.755 103.283 2.215 6.738 4.032 144.023 

 

 
 31 Γεθεκβξίνπ 2014 Δκπνξηθό Γηαζέζηκα  Απαηηήζεηο από Απαηηήζεηο από Ινηπέο    

(πνζά ζε € ρηι.)  Σαξη/θην πξνο πώιεζε Αζθάιηζηξα Αληαζθάιηζηξα Απαηηήζεηο Πύλνιν 

Κε ιεμηπξόζεζκα θαη κε 

απνκεησκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

8.564 125.878 - 7.055 4.443 145.939 

Ιεμηπξόζεζκα αιιά κε 

απνκεησκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

            

Ιεμηπξφζεζκα θαηά:             

1 έσο 90 εκέξεο     1.042     1.042 

>90 εκέξεο     746   26 772 

Πύλνιν 8.564 125.878 1.787 7.055 4.469 147.753 

              

Σξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε 

            

Ππλνιηθή ινγηζηηθή αμία 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

  572 4.548 - 26 5.146 

Ξξφβιεςε απνκείσζεο γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ αμηνινγεζεί ζε αηνκηθή 

βάζε 

  (247) (4.548)   (26) (4.821) 

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

8.564 126.203 1.787 7.055 4.469 148.078 

 

Νη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνκείσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηε Πεκείσζε 3β. 

 
4.3.2 Θίλδπλνη αγνξάο 
 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζηνπο θηλδχλνπο αγνξάο, κέζσ δηαηήξεζεο ζέζεσλ ζε νκφινγα, κεηνρέο, ακνηβαία θεθάιαηα, 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη γεληθά κέζσ ησλ επελδπηηθψλ ηεο ηνπνζεηήζεσλ. Ν θίλδπλνο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηελ 

πηζαλφηεηα δεκηψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο σο απνηέιεζκα δηαθπκάλζεσλ ζην επίπεδν ή ζηε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ αγνξάο, φπσο είλαη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ, επηηνθίσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. 

Ζ Δηαηξεία κεηξά θαη παξαθνινπζεί ηνπο θηλδχλνπο αγνξάο κέζσ εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ Αμία – ζε – Θίλδπλν (VaR), 

θαη αλάιπζεο ησλ επηηνθίσλ. 

Ππγθεθξηκέλα, νη θίλδπλνη αγνξάο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ε Δηαηξεία είλαη νη αθφινπζνη: 

(α) Θίλδπλνο επηηνθίσλ 

Νη δηαθπκάλζεηο ζηα ηζρχνληα επηηφθηα ηεο αγνξάο, δπλεηηθά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηφζν ηηο ηακεηαθέο ξνέο φζν θαη 

ηελ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Ν θίλδπλνο επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο ζπλίζηαηαη ζην 

ελδερφκελν νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο κίαο επέλδπζεο λα δηαθπκαλζνχλ ιφγσ κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα ηεο 

αγνξάο. Αληίζηνηρα, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηελ εχινγε αμία ζπλίζηαηαη ζην ελδερφκελν ε εχινγε αμία κίαο 

επέλδπζεο λα δηαθπκαλζεί ιφγσ κεηαβνιήο ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ρέηνηνπ είδνπο κεηαβνιέο ζηα επηηφθηα ελδέρεηαη 

λα απμήζνπλ ή λα κεηψζνπλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηνλ έιεγρν, ηελ 
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παξαθνινχζεζε θαη ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ, ε Δηαηξεία εθαξκφδεη ζε κφληκε βάζε ηελ 

κεζνδνινγία Αμία ζε θίλδπλν (VaR – Value at Risk). 

Αλάιπζε ηνθνθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αλά κέζν πξαγκαηηθφ επηηφθην: 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 
 (πνζά ζε € ρηι.) 0 – 3 % 3 – 6 % Πύλνιν 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ  
Απνηειεζκάησλ: 

      

 - Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 24.845 2.763 27.608 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 20.199 60.595 80.794 

Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα 5.001 - 5.001 

Πύλνιν 50.045 63.358 113.403 

 
31 Γεθεκβξίνπ 2014   

(πνζά ζε € ρηι.) 0 – 3 % 3 – 6 % Πύλνιν 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ  
Απνηειεζκάησλ: 

      

 - Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 5.852 2.560 8.412 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 63.780 42.921 106.701 

Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα 2.189 - 2.189 

Πύλνιν 71.822 45.481 117.303 

 

Δπίζεο, ε Δηαηξεία ρνξεγεί δάλεηα ζην πξνζσπηθφ κε ζηαζεξφ επηηφθην 3,0% ηα νπνία ηαμηλνκεί ζηηο «Ινηπέο 

απαηηήζεηο». Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ηα δάλεηα ζην πξνζσπηθφ αλέξρνληαλ ζε €63 ρηι., ελψ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2014 ζε €76 ρηι.  

 
Αλάιπζε ηνθνθόξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ αλά είδνο επηηνθίνπ: 
 
 

  31/12/2015 
 

31/12/2014 

(πνζά ζε € ρηι. ) Πηαζεξό 
επηηόθην 

Θπκαηλόκελν 
επηηόθην Πύλνιν 

 

Πηαζεξό 
επηηόθην 

Θπκαηλόκελν 
επηηόθην Πύλνιν 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε 
εχινγε αμία  κέζσ 
απνηειεζκάησλ  

       - Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 

27.608 - 27.608 
 

8.412 - 8.412 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

80.794 - 80.794 
 

106.701 - 106.701 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδχλακα 

5.001 - 5.001 
 

2.189 - 2.189 

Πύλνια 
113.403 - 113.403 

 
117.303 - 117.303 

 
 
(β) Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 
 

Πχκθσλα κε ην πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο, ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο παξαθνινπζείηαη θαη 

αληηκεησπίδεηαη ζε ζπλερή βάζε. Κε βάζε ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ε αμία ζε 

θίλδπλν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο VaR.  

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πεξηνξηζκέλν ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, θαζψο δελ δηεμάγεη ζεκαληηθέο εκπνξηθέο θαη 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε μέλν λφκηζκα.  

Ζ ζπλνιηθή έθζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ  ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 αλεξρφηαλ 

ζε 4,7% (31 Γεθεκβξίνπ 2014: 3,9%) θαη δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή.  

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 αληίζηνηρα. Πηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ αλά λφκηζκα. 
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Ππλαιιαγκαηηθόο Θίλδπλνο 

31 Γεθεκβξίνπ 2015         

(πνζά ζε € ρηι.)   

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ EUR USD RON ΠΛΝΙΝ 

Ξξνκήζεηεο θαη κεηαθεξφκελα έμνδα πξφζθηεζεο (ΚΔΞ) 1.705 - - 1.705 

Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 4.179 - - 4.179 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ:      

 - Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 27.755 - - 27.755 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 94.937 8.140 205 103.283 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 4.991 9 - 5.001 

Σξεψζηεο αζθαιίζηξσλ 2.215 - - 2.215 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο 6.738 - - 6.738 

Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 26.461 - - 26.461 

Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 168.981 8.149 205 177.336 

ΞΑΘΖΡΗΘΝ 

    
Καζεκαηηθά απνζέκαηα θαη αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 86.729 - - 86.729 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 12.358 
  

12.358 

Πύλνιν παζεηηθνύ 99.087 - - 99.087 

          

Θαζαξή ζέζε ζηνλ ηζνινγηζκό 69.894 8.149 205 78.249 

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2014         

(πνζά ζε € ρηι.)   

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ EUR USD RON ΠΛΝΙΝ  

Ξξνκήζεηεο θαη κεηαθεξφκελα έμνδα πξφζθηεζεο (ΚΔΞ) 2.048 - - 2.048 

Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 4.179 - - 4.179 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ:      

 - Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 8.564 - - 8.564 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 119.128 6.870 205 126.203 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 2.175 14 - 2.189 

Σξεψζηεο αζθαιίζηξσλ 1.787 - - 1.787 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο 7.055 - - 7.055 

Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 27.757 - - 27.757 

Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 172.693 6.884 205 179.782 

ΞΑΘΖΡΗΘΝ 
    

Καζεκαηηθά απνζέκαηα θαη αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 92.162 - - 92.162 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 11.637 - - 11.637 

Πύλνιν παζεηηθνύ 103.798 - - 103.798 

 
        

Θαζαξή ζέζε ζηνλ ηζνινγηζκό 68.895 6.884 205 75.984 
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(γ) Θίλδπλνο κεηνρώλ 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν κεηνρψλ πνπ νθείιεηαη ζε κεηαβνιή ησλ κεηνρηθψλ δεηθηψλ θαη ηεο αμίαο 

κεκνλσκέλσλ κεηνρψλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο κεηνρψλ θαη κεηνρηθψλ ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ. 

Πην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ε Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη θαη παξαθνινπζεί ηνλ θίλδπλν κεηνρψλ, 

δηαθνξνπνηεί ην ραξηνθπιάθην ηνπ θαη εθαξκφδεη ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πνιηηηθέο. Κε βάζε ην 

πιαίζην νξίσλ πνπ έρεη πηνζεηεζεί, νη επελδχζεηο ζε κεηνρέο  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε κεηνρηθά 

ακνηβαία θεθαιαία) θαη ζε Αλψλπκεο Δηαηξείεο Δθκεηάιιεπζεο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο Α.Δ.Δ.Α.Ξ. δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξβαίλνπλ ην 15,0% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά. 

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ε ζπλνιηθή έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θίλδπλν κεηνρψλ – εθθξαζκέλε σο πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ αλεξρφηαλ ζε 14,8% (31 Γεθεκβξίνπ 2014: 12,6%), θαη παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

 

  31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014 

Θίλδπλνο απφ εηζεγκέλνπο ηίηινπο 13,1% 10,9% 

Θίλδπλνο απφ κεηνρέο ΑΔΔΑΞ 1,7% 1,7% 

Ππλνιηθή έθζεζε ζηνλ θίλδπλν κεηνρώλ & ΑΘ 14,8% 12,6% 

 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε επίδξαζε κηαο αχμεζεο/κείσζεο ησλ ηηκψλ αγνξάο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα.  

 

Ζ αλάιπζε βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε έθζεζε ζηνλ θίλδπλν απφ ηηο ηηκέο αγνξάο ησλ κεηνρψλ 

απμάλεηαη/κεηψλεηαη θαηά 10,0%, κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην 

θέξδνο ζα απμαλφηαλ/κεησλφηαλ ιφγσ θεξδψλ/δεκηψλ απφ ηηο κεηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο, νη ινγαξηαζκνί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (ζπλνιηθφ εηζφδεκα) ζα 

απμάλνληαλ/κεηψλνληαλ ιφγσ θεξδψλ/δεκηψλ απφ ηηο κεηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε.   

 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ ζε δηαθπκάλζεηο ηηκψλ: 

 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο 31 Γεθεκβξίνπ 2015   31 Γεθεκβξίνπ 2014 

(πνζά ζε € εθαη. ) 
Δπίδξαζε ζηα 

Ίδηα Θεθάιαηα 

Δπίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα 
  

Δπίδξαζε ζηα 

Ίδηα Θεθάιαηα 

Δπίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα 

Ρηκή αγνξάο κεηνρψλ (κεηαβνιή=+10,0%) 2,0 0,0 
 

1,7 0,0 

Ρηκή αγνξάο κεηνρψλ (κεηαβνιή=-10,0%)                          (2,0) (0,0) 
 

(1,7) (0,0) 

 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη αλάιπζε κε ην είδνο θαη ηελ θχζε ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ζηα νπνία επελδχεη 

ε Δηαηξεία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015. 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 Ακνηβαία Θεθάιαηα 

(πνζά ζε ρηι. €) 
 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο Ξώιεζε 
 

Νκνινγηαθά  2.536    

Κεηνρηθά 19.067    

  Πύλνιν Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ 21.603    

  Κέγηζηε έθζεζε ζε δεκηέο από Ακνηβαία Θεθάιαηα                    21.603    

 

Ρα ακνηβαία θεθάιαηα απνηεινχλ κε ελνπνηνχκελεο δνκεκέλεο  νληφηεηεο. Ρα θέξδε / δεκηέο απφ πψιεζε ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ηα θέξδε /δεκηέο απφ απνηίκεζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 24 θαη 25, 

αληίζηνηρα. Γελ ππάξρνπλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο (δεζκεχζεηο θαη εγγπήζεηο εθηφο ηζνινγηζκνχ) γηα ηελ 

Δηαηξεία αλαθνξηθά κε ηα ακνηβαία θεθάιαηα πνπ λα απμάλνπλ ηελ έθζεζε ηεο ζε δεκηέο.  

 

    

(δ) Ππλνπηηθή παξνπζίαζε κεζόδνπ VaR 

 

Ζ κέζνδνο VaR ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, ππνινγίδνληαο ηελ πηζαλή 

αξλεηηθή κεηαβνιή ηεο αγνξαίαο αμίαο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα («πεξίνδνο 
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δηαθξάηεζεο») θαη κε ζπγθεθξηκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο («επίπεδν εκπηζηνζχλεο»), εάλ νη ζέζεηο παξέκελαλ 

ακεηάβιεηεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δηαθξάηεζεο. Ρν VaR πνπ ππνινγίδεη ε Δηαηξεία, ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

εζσηεξηθή επηκέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ζθνπνχο ειέγρνπ, είλαη βαζηζκέλν ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99,0% θαη 

πεξίνδν δηαθξάηεζεο 10 εκεξψλ, ππνινγηζκέλν κε ηε κέζνδν πξνζνκνίσζεο Monte Carlo (νινθιεξσκέλε 

επαλαλαηηκνιφγεζε). 

Ρα κνληέια VaR είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ζε νκαιέο ζπλζήθεο. Γίλεηαη ε ππφζεζε 

φηη νη φπνηεο κεηαβνιέο ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ επεξεάδνπλ ηηο νκαιέο ζπλζήθεο αγνξάο ζα αθνινπζήζνπλ 

θαλνληθή θαηαλνκή. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ εθζεηηθά ζηαζκηζκέλνπ 

θηλνχκελνπ κέζνπ (EWMA) κε ηζηνξηθά ζηνηρεία 6 κελψλ θαη  ζπληειεζηή εμνκάιπλζεο 0,94. Όζνλ αθνξά ηηο 

ξνπκαληθέο ζπγαηξηθέο, ην λφκηζκα βάζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο είλαη ην RON, ελψ ηα 

απνηειέζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ΔΘΡ πνπ ηζρχεη ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο. 

Δπεηδή ην VaR απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πιαηζίνπ παξαθνινχζεζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, έρεη θαζνξηζηεί 

αληίζηνηρν φξην. Ξαξ' φια απηά, ε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ δελ απνηξέπεη δεκηέο πνπ ππεξβαίλνπλ απηφ ην φξην ζε 

πεξίπησζε αθξαίσλ κεηαβνιψλ ζηελ αγνξά. 

 

VaR πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ αλά θαηεγνξία θηλδύλνπ 

 

 

Ρν άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεηξήζεσλ  VaR γηα ηνλ επηηνθηαθφ, ζπλαιιαγκαηηθφ θαη ηνλ θίλδπλν κεηνρψλ δελ 

αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθφ  VaR ηνπ Νκίινπ ιφγσ ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη ηεο επαθφινπζεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

θηλδχλσλ.  

To Monte Carlo VaR θαη ε εθαξκνγή απηήο ηεο κεζνδνινγίαο κέηξεζεο θηλδχλνπ απφ ηνλ Όκηιν εγείξνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο, φπσο φηη ην 99,0% VaR ζεκαίλεη φηη ζην 1,0% ησλ πεξηπηψζεσλ ε δεκηά αλακέλεηαη λα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ ηνπ VaR. Ρν  VaR δε δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην κέγεζνο ησλ δεκηψλ ζε απηφ ην 1,0% 

ησλ εκεξψλ δηαπξαγκάηεπζεο νχηε γηα ηε κέγηζηε δπλαηή απψιεηα.  

 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Νκίινπ είλαη λα  εληζρχζεη ην VaR θαη κε άιιεο κεζνδνινγίεο κέηξεζεο θηλδχλνπ, φπσο είλαη ε 

πξνζνκνίσζε αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ.  

     

4.3.3 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 

Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα εθπιεξψλεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο γίλνληαη απαηηεηέο.  

Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρξνληθήο αληηζηνηρίαο 

ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ, φπσο επίζεο θαη ζηε δηαζθάιηζε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πςειή εκπνξεπζηκφηεηα ηα νπνία είλαη εχθνιν λα 

ξεπζηνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ. Ζ παξαθνινχζεζε πεξηιακβάλεη ηε κέηξεζε ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθηηκήζεσλ γηα ηελ επφκελε κέξα, εβδνκάδα θαη κήλα αληίζηνηρα, θαζψο απηέο είλαη νη 

θαίξηεο ρξνληθέο πεξίνδνη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Ρν πξψην βήκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ 

εθηηκήζεσλ είλαη ε αλάιπζε ησλ ζπκβαηηθψλ ιήμεσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αλακελφκελσλ 

εκεξνκεληψλ είζπξαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ. 

 

α) Ρακεηαθέο ξνέο από κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα 
 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη αλακελφκελεο ηακεηαθέο εθξνέο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ πνπ αθνξνχλ ππνρξεψζεηο απφ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο 

εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπο. Ρα πνζά πνπ αλαθέξνληαη απνηεινχλ ηηο ζπκβαηηθέο κε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο, 

 31/12/2015 31/12/2014 
(πνζά ζε € εθαη.) 

Θίλδπλνο επηηνθίνπ (ΘΔ) 1,8 1,7 

Θίλδπλνο κεηνρψλ  0,1 1,2 

Ππλνιηθφ VaR 1,8 2,7 
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εθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζκέλνπο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο αλακελφκελεο ηακεηαθέο 

ηνπο ξνέο.  

 

Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο κε βάζε ηηο εθηηκψκελεο κε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο. Νη 

ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε επξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

31ε Γεθεκβξίνπ 2015 

(Ξνζά ζε € ρηι.) 

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Ινγηζηηθή 

αμία 
0-1 

κήλεο 
1-3 

κήλεο 
3-12 
κήλεο 

> ηνπ 
έηνπο 

Πύλνιν 

πνρξεψζεηο ζε αληαζθαιηζηέο 2.057 - - 2.057 - 2.057 

πνρξεψζεηο ζε αληαζθαιηδφκελνπο 36 - - 36 - 36 

Ξξάθηνξεο θαη αζθαιεηνκεζίηεο 2.983 112 2.256 - 615 2.983 

Ξηζησηέο Γηάθνξνη 920 - 920 - - 920 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 1.723 - - 212 1.511 1.723 

Πύλνιν 
7.720 112 3.176 2.305 2.126 7.720 

 

31ε Γεθεκβξίνπ 2014             

(πνζά ζε € ρηι.)             

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Ινγηζηηθή 

αμία 
0-1 

κήλεο 
1-3 

κήλεο 
3-12 
κήλεο 

> ηνπ 
έηνπο 

Πύλνιν 

πνρξεψζεηο ζε αληαζθαιηζηέο 2.646 - - 2.646 - 2.646 

πνρξεψζεηο ζε αληαζθαιηδφκελνπο 176 - - 176 - 176 

Ξξάθηνξεο θαη αζθαιεηνκεζίηεο 2.231 735 807 69 621 2.231 

Ξηζησηέο Γηάθνξνη 671 - 671 - - 671 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 1.764 - - 434 1.330 1.764 

Πύλνιν 
7.489 735 1.478 3.325 1.951 7.489 

 

Αλάιπζε ιήμεσλ αζθαιηζηηθώλ απνζεκάησλ (αλακελόκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο) 

 

31ε Γεθεκβξίνπ 2015                                                                  
(πνζά ζε € ρηι.) 

Ινγηζηηθή 
αμία 

 0-1 έηε  1-3 έηε  3-5 έηε  5-10 έηε Πύλνιν 

 
      Κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 23.812 2.674 4.265 845 1.530 9.314 

Δθθξεκείο απνδεκηψζεηο 62.917 30.105 13.704 11.072 7.711 62.592 

 
     

 
Πύλνιν αζθαιηζηηθώλ απνζεκάησλ 86.729 32.779 17.969 11.917 9.240 71.906 

 

31ε Γεθεκβξίνπ 2014                                                                  

(πνζά ζε € ρηι.) 

Ινγηζηηθή 

αμία 
 0-1 έηε  1-3 έηε  3-5 έηε  5-10 έηε Πύλνιν 

 
      

 
      Κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 27.259 2.878 4.227 1.572 1.941 10.617 

Δθθξεκείο απνδεκηψζεηο 64.903 29.106 17.845 12.502 5.424 64.876 

 
     

 
Πύλνιν αζθαιηζηηθώλ απνζεκάησλ 92.162 31.983 22.072 14.074 7.365 75.493 

 
(β) Αληηζηνίρηζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ (ALM) 
 

Ρν πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο έρεη αλαπηπρζεί κε ζηφρν ηελ επίηεπμε καθξνπξφζεζκσλ απνδφζεσλ απφ επελδχζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη επελδπηηθέο ζπκθσλίεο.  

Πε ηαθηηθή βάζε κηα ζεηξά εθζέζεσλ φζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ, ηηο θαηεγνξίεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε επίπεδν νκίινπ θαηαξηίδνληαη θαη γλσζηνπνηνχληαη  ζε κέιε Γηνίθεζεο 

ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Θηλδχλσλ Δλεξγεηηθνχ – 

Ξαζεηηθνχ & Δπελδχζεσλ. 
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Ζ βαζηθή ηερληθή πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ ιήμεσλ θαη ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο θαη ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηπρφλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πηζαλή αλαληηζηνηρία ησλ ζέζεσλ απηψλ.  

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα εθηηκψκελα πνζά θαη o ρξνληθφο νξίδνληαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ  ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο:  

 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 Ρακεηαθέο ξνέο ζπκβνιαίσλ Γεληθώλ (κε-πξνεμνθιεκέλεο) 

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Ινγηζηηθή 

αμία 
0-1 έηε 1-2 έηε 2-3 έηε 3-4 έηε >4 έηε Πύλνιν 

Ινγηζηηθή αμία θαη ηακεηαθέο ξνέο απφ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία : 

              

Δκπνξηθό ραξηνθπιάθην               

Δηζεγκέλεο κεηνρέο 147 147 - - - - 147 

Δηζεγκέλα νκφινγα:               

– Πηαζεξνχ επηηνθίνπ 27.608 25.128 128 3.128 - - 28.383 

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε:               

Δηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ακνηβαία θεθάιαηα 21.991 21.991 - - - - 21.991 

Κε Δηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ακνηβαία θεθάιαηα 497 497 - - - - 497 

Δηζεγκέλα νκφινγα:               

– Πηαζεξνχ επηηνθίνπ 80.794 20.125 7.588 2.186 20.173 49.837 99.909 

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα             0 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 5.001 5.001 - - - - 5.001 

Πύλνιν 136.039 72.889 7.715 5.314 20.173 49.837 155.928 

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2015               

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 
Ινγηζηηθή 

αμία 
0-1 έηε 1-2 έηε 2-3 έηε 3-4 έηε >4 έηε Πύλνιν 

                

  Αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο  (κε-πξνεμνθιεκέλεο) 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 86.729 32.779 10.306 7.664 6.603 14.554 71.906 

Πύλνιν 86.729 32.779 10.306 7.664 6.603 14.554 71.906 

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 Ρακεηαθέο ξνέο ζπκβνιαίσλ Γεληθώλ (κε-πξνεμνθιεκέλεο) 

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Ινγηζηηθή 

αμία 
0-1 έηε 1-2 έηε 2-3 έηε 3-4 έηε >4 έηε Πύλνιν 

Ινγηζηηθή αμία θαη ηακεηαθέο ξνέο απφ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία : 

              

Δκπνξηθό ραξηνθπιάθην               

Δηζεγκέλνη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 151 151  - - - - 151 

Δηζεγκέλα νκφινγα:               

– Πηαζεξνχ επηηνθίνπ 8.412 6.028 128 128 3.128  - 9.410 

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε:               

Δηζεγκέλνη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 19.297 19.297  -  -  -  - 19.297 

Κε εηζεγκέλεο κεηνρέο 
205 205  -  -  -  - 205 

Δηζεγκέλα νκφινγα:               

– Πηαζεξνχ επηηνθίνπ 106.701 66.026 1.855 2.355 1.838 44.192 116.266 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 2.189 2.189  -  -  -  - 2.189 

Πύλνιν 136.956 93.896 1.983 2.483 4.966 44.192 147.518 
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31 Γεθεκβξίνπ 2014               

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 
Ινγηζηηθή 

αμία 
0-1 έηε 1-2 έηε 2-3 έηε 3-4 έηε >4 έηε Πύλνιν 

                

  Αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο  (κε-πξνεμνθιεκέλεο) 

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 92.162 31.983 12.616 9.456 7.622 13.816 75.493 

Πύλνιν 92.162 31.983 12.616 9.456 7.622 13.816 75.493 

 

Πηνπο αλσηέξσ πίλαθεο δελ έρεη γίλεη ππφζεζε επαλεπέλδπζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηά ηελ ιήμε ηνπο.  

 

Δπηπξφζζεηα, νη ηακεηαθέο ξνέο ησλ κεηνρψλ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ πξψηε νκάδα ιεθηφηεηαο «0-1 έηε», δεδνκέλνπ 

φηη νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο θαη κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή.  

4.4 Ιεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

Ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκηάο ιφγσ αλεπάξθεηαο ή απνηπρίαο εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, αλζξψπσλ, 

ζπζηεκάησλ θαη/ή εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ.  Δίλαη εγγελήο ζε θάζε ιεηηνπξγία θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ζπλεπψο έλα απνηειεζκαηηθφ Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ιεηηνπξγηθψλ Θηλδχλσλ ζα έθαλε εθηθηή ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ φηαλ επέιζεη, ηελ επηκέηξεζε θαη, εάλ απαηηείηαη, ηε κείσζε ηνπ ζε απνδεθηά επίπεδα.  

Ζ Δηαηξεία, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο έρεη 

ζπγθξνηήζεη έλα Νινθιεξσκέλν Ξιαίζην Γηαρείξηζεο Ιεηηνπξγηθψλ Θηλδχλσλ κε αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθή αλαγλψξηζε, αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ 

(ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα εθηίζεηαη). Ρν πιαίζην έρεη ελζσκαησζεί ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ 

εηαηξηθή θνπιηνχξα (Δπίγλσζε ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ). 

Ζ Κεζνδνινγία Γηαρείξηζεο Ιεηηνπξγηθψλ Θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ ηε κεζνδνινγία Απηναμηνιφγεζεο 

ζε ζέκαηα Θηλδχλνπ θαη Διέγρνπ (RCSA), ηε κεζνδνινγία Απηναμηνιφγεζεο ζε ζέκαηα Απάηεο (FRA), ηε κεζνδνινγία 

Γηαρείξηζεο Ππκβάλησλ (ιεηηνπξγηθέο απψιεηεο) θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηέο δηαδηθαζίεο. 

4.5  Θεθαιαηαθή Δπάξθεηα 

Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ελεξγά ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο θαη δηελεξγεί πξνζαξκνγέο αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηελ 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο, αλαπξνζαξκφδνληαο ην πνζφ δηαλνκήο κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο, επηζηξέθνληαο 

θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο ή εθδίδνληαο κεηνρηθνχο ηίηινπο. Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο ζηνπο ζηφρνπο, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε.  

Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ πνπ εθαξκφδεηαη έρεη ζηφρν ηε δηαζθάιηζε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα ηελ 

Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαζψο θαη κε ην πξνζερέο πιαίζην Φεξεγγπφηεηαο II (Solvency 

II), απνηξέπνληαο ελδερφκελεο απξφνπηεο ζπλέπεηεο ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο. Νη δείθηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο. Ζ 

Δηαηξεία παξαθνινπζεί ζπλερψο ην επίπεδν ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, ζχκθσλα κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ηηο εζσηεξηθέο 

νδεγίεο. Νη ξπζκηζηηθέο αξρέο νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλν ειάρηζην πνζφ θαη ηχπν θεθαιαίνπ πνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη απφ 

ηελ Δηαηξεία επηπξφζζεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ.  

Πηελ Διιάδα, ν ππνινγηζκφο ηνπ πεξηζσξίνπ θεξεγγπφηεηαο θαη ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο βαζίδνληαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ Λ.Γ. 400/1970 πεξί "Ηδησηηθήο Δπηρείξεζεο 

Αζθαιίζεσο". Ζ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ειέγρεηαη ρξεζηκνπνηψληαο, κεηαμχ άιισλ κέηξσλ, ηνπο 

θαλφλεο θαη ηνπο δείθηεο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ ΓΔΗΑ (Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο ηεο ΡηΔ.).  

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ Δηαηξεία θαη ην επνπηηθφ θεθάιαην 

πνπ δηαηεξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. Ρα πνζά απηά είλαη ζπγθεληξσηηθά, θαζψο 

πεξηιακβάλνπλ ην πνζφ ηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ αιιά θαη επηπξφζζεησλ απαηηήζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα 

γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  
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Ξεξηζώξην θεξεγγπόηεηαο          

(πνζά ζε €  ρηι.)         

    31/12/2015   31/12/2014 

Απαηηνχκελν Θεθάιαην Φεξεγγπφηεηαο   12.250   13.026 

Γηαζέζηκν Θεθάιαην Φεξεγγπφηεηαο (επνπηηθά Ίδηα 

Θεθάιαηα)   51.897   49.343 

Ξιεόλαζκα   39.648   36.317 

Ξεξηζώξην θεξεγγπόηεηαο    423,7%   378,8% 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο επνπηηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ επνπηηθή αξρή ηεο 

ρψξαο. Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαιχπηνπλ 

ηηο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα αζθαιηζηηθή λνκνζεζία:   

 

Δπελδύζεηο πνπ θαιύπηνπλ αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο       

(πνζά ζε €  ρηι.)   31/12/2015   31/12/2014 

Δπελδχζεηο   89.315   98.917 

Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζκέλνπο   1.595   1.418 

Απαηηήζεηο απφ ΚΔΞ   1.705   2.048 

Αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε   92.615   102.383 

          

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο   86.691   92.014 

Ξιεόλαζκα   5.783   11.038 

 

Νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα βαζίδνληαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην Φεξεγγπφηεηα Η, 

θαζψο ην πιαίζην Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016. 

Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ επηπξφζζεηεο θεθαιαηαθέο 

αλάγθεο σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πιαηζίνπ Φεξεγγπφηεηα II απφ ην 2016.  Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη λσξίηεξα 

ηνλ πξψην ππιψλα ηεο Φεξεγγπφηεηαο II φζνλ αθνξά ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Δηαηξείαο 

θαη έρεη νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλεο ππνδνκήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ε νπνία ζα θαιχπηεη θαη 

ηνπο ηξεηο ππιψλεο ηνπ πιαηζίνπ Φεξεγγπφηεηα II γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνλ επνπηηθφ θαλνληζκφ. Νη νκάδεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη επελδχζεσλ ζπλεξγάδνληαη νχησο ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο εθαξκφδνληαη θαηάιιεια.  

4.6 Δύινγε αμία Σξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ 

(α) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ απνηηκώληαη ζηε 
εύινγε αμία: 

 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, παξάγσγα θαη άιιεο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, θαζψο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ απνηειεζκάησλ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία κε αλαθνξά ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο, φηαλ απηέο είλαη 

δηαζέζηκεο. Αλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο, ηφηε νη εχινγεο αμίεο ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

κεζφδνπο απνηίκεζεο (βιέπε ζεκ. 2.7 θαη 3.γ). 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο 

ζχκθσλα κε ηα επίπεδα ηεξάξρεζεο εχινγσλ αμηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ΓΞΣΑ 13 αλάινγα κε ην εάλ ε 

απνηίκεζή ηνπο βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζηκα ή κε παξαηεξήζηκα ζηνηρεία. Ρα παξαηεξήζηκα ζηνηρεία είλαη ζηνηρεία απφ 

ηελ αγνξά πνπ πξνέξρνληαη απφ αλεμάξηεηεο πεγέο θαη ηα κε παξαηεξήζηκα ζηνηρεία αληαλαθινχλ ηηο εθηηκήζεηο ηεο 

Δηαηξείαο γηα ηελ αγνξά. Απηά ηα δχν είδε δεδνκέλσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηακφξθσζε ηεο παξαθάησ 

ηεξαξρίαο: 

I. Δπίπεδν 1: Ρηκέο αγνξάο (κε πξνζαξκνζκέλεο) νκνίσλ ζηνηρείσλ πνπ ηζρχνπλ ζε ελεξγέο αγνξέο. Νη ηηκέο απηέο 

πξέπεη λα είλαη άκεζα θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δηαζέζηκεο απφ θάπνην ρξεκαηηζηήξην ή ελεξγφ δείθηε/αγνξά 

θαη λα αληηπξνζσπεχνπλ πξαγκαηηθέο θαη ζπρλέο ζπλαιιαγέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη ζηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 
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Ρν επίπεδν απηφ πεξηιακβάλεη εηζεγκέλνπο ηίηινπο θαη ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ δηαθηλνχληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο 

θαη εκπνξεχζηκα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

II. Δπίπεδν 2: Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο απνηίκεζεο, κε ηα αθφινπζα 

δεδνκέλα: i) επίζεκεο ηηκέο γηα παξεκθεξή ρξεκαηννηθνλνκηθά ζε ελεξγέο αγνξέο, ii) επίζεκεο ηηκέο γηα παλνκνηφηππα 

ή παξεκθεξή ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε αγνξέο πνπ δελ είλαη ελεξγέο, iii) δεδνκέλα, εθηφο ησλ επίζεκσλ ηηκψλ, πνπ 

είλαη άκεζα ή έκκεζα παξαηεξήζηκα, θπξίσο επηηφθηα θαη θακπχιεο απφδνζεο παξαηεξήζηκα ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, επηηφθηα πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, ηηκέο κεηνρψλ, πηζησηηθά πεξηζψξηα θαη 

ηεθκαξηή κεηαβιεηφηεηα πνπ ιακβάλνληαη απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο πνπ παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ 

αγνξά θαη iv) ελδερνκέλσο κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα πνπ δελ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ζπλνιηθή επηκέηξεζε ηεο 

εχινγεο αμίαο.  

Νη ελ ιφγσ ηερληθέο απνηίκεζεο κεγηζηνπνηνχλ ηε ρξήζε παξαηεξήζηκσλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο φπνπ απηά είλαη 

δηαζέζηκα θαη ζηεξίδνληαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ζε εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Δάλ φια ηα ζεκαληηθά 

ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ είλαη 

παξαηεξήζηκα, ην κέζν απηφ θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν 2. Δάλ έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα ζεκαληηθά δεδνκέλα δελ 

βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα απφ ηελ αγνξά, ην κέζν θαηαηάζζεηαη ζην Δπίπεδν 3. Γελ έρεη ζεκεησζεί θακία 

αιιαγή ζηηο ηερληθέο απνηίκεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ επηπέδνπ 2 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα θαη ρξεσζηηθνχο ηίηινπο ρακειφηεξεο ξεπζηνπνίεζεο.  

III. Δπίπεδν 3: Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα κε κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζεκαληηθά 

δεδνκέλα πνπ είλαη κε παξαηεξήζηκα. Ρν επίπεδν απηφ πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή κε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο. 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζηελ εχινγε αμία θαη ε θαηάηαμή ηνπο κε βάζε ηα επίπεδα ηεξαξρίαο ηνπ ΓΞΣΑ 13.  

31 Γεθεκβξίνπ 2015                 

(πνζά ζε € ρηι.)   Δπίπεδν 1 
 

Δπίπεδν 2 
 

Δπίπεδν 3  Πύλνιν 

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία          

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα εκπνξηθνχο 
ζθνπνχο   24.992   2.763   -   27.755 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε   102.786   -    497   103.283 

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνύ   127.778   2.763   497   131.038 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2014                 

(πνζά ζε € ρηι.)   Δπίπεδν 1   Δπίπεδν 2   Δπίπεδν 3   Πύλνιν 

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
      

 

 - Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα εκπνξηθνχο 
ζθνπνχο 

 
6.004 

 
2.560 

 
- 

 
8.564 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε 

 
125.998 

 
- 

 
205 

 
126.203 

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνύ 

 
132.002 

 
2.560 

 
205 

 
134.767 

 

Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαθαηαηάμεηο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ 1 θαη 2 θαηά ηελ ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2015 

θαη 2014, αληίζηνηρα. 

 

Θίλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαηεγνξηνπνηεκέλα ζε Δπίπεδν 3 εύινγεο αμίαο: 

 

  
31/12/2015   31/12/2014 

πόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

 

205 
 

205 

Αχμεζε επελδχζεσλ θαηεγνξηνπνηεκέλσλ ζε Δπίπεδν 3                292  
 

 -  

πόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ  497 
 

205 

 
β) Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη Ξαζεηηθνύ πνπ δελ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία : 

 

Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη απνηηκεκέλα ζε εχινγε αμία. 
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 5 : ΔΛΠΥΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 

  

Βειηηώζεηο 

ζε αθίλεηα 

ηξίησλ   

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

  
Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο    

Πύλνιν 

Δλζώκαησλ 

Ξαγίσλ 

Αμία θηήζεσο:                 

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015   191   5   880   1.076 

Αγνξέο, βειηηψζεηο   -   -   58   58 

Ξσιήζεηο θαη δηαγξαθέο   (146)   -   (4)   (150) 

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2015   45   5   934   984 

                  

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο:                 

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015   (122)   (3)   (653)   (779) 

Ξσιήζεηο θαη δηαγξαθέο   126   -   4   131 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο   (20)   -   (67)   (87) 

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2015   (15)   (3)   (716)   (735) 

                  

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ                   
31 Γεθεκβξίνπ 2015   29   2   218   249 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 

  

Βειηηώζεηο 

ζε αθίλεηα 

ηξίησλ   

Κεηαθνξηθά 

κέζα 
  

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο    

Πύλνιν 

Δλζώκαησλ 

Ξαγίσλ 

Αμία θηήζεσο:                 

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014   185   3   745   934 

Αγνξέο, βειηηψζεηο   6   2   135   143 

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2014   191   5   880   1.076 

                  

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο:                 

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014   (101)   (3)   (594)   (699) 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο   (21)   -   (59)   (80) 

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2014   (122)   (3)   (653)   (779) 

                  

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2014   69   2   227   298 

 
Ρελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 2014 δελ ππήξραλ δεζκεχζεηο θεθαιαίσλ γηα ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 6 : ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΠΔ ΑΘΗΛΖΡΑ 

(πνζά ζε € ρηι.) 

  

Δπελδύζεηο 
ζε Γήπεδα - 
Νηθόπεδα 

 
Δπελδύζεηο ζε 

Θηίξηα  

Πύλνιν 
Δπελδπηηθώλ 

Ξαγίσλ 

Αμία θηήζεσο:             

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015   374   846   1.220 

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
  

374   846   1.220 

              

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο:             

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015   -   (180)   (180) 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο   -   (39)   (39) 

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
  

-   (219)   (219) 

              

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ  31 Γεθεκβξίνπ 
2015   

374   627   1.001 
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(πνζά ζε € ρηι.) 

  

Δπελδύζεηο 
ζε Γήπεδα - 
Νηθόπεδα 

 
Δπελδύζεηο ζε 

Θηίξηα  

Πύλνιν 
Δπελδπηηθώλ 

Ξαγίσλ 

Αμία θηήζεσο:             

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014   374   742   1.116 

Αγνξέο, βειηηψζεηο   -   104   104 

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
  

374   846   1.220 

              

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο:             

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014   -   (148)   (148) 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο   -   (32)   (32) 

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
  

-   (180)   (180) 

              

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ  31 Γεθεκβξίνπ 
2014   

374   666   1.040 

 

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 2014, πξαγκαηνπνηήζεθε εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα απφ 

αλεμάξηεην νξθσηφ εθηηκεηή.  

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, αλαγλσξίζηεθε ζην ινγαξηαζκφ «Έζνδα 

Δπελδχζεσλ» ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ πνζφ € 65 ρηι (2014: € 43 ρηι) ην νπνίν αθνξά ελνίθηα απφ επελδχζεηο 

ζε αθίλεηα. Ρελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 2014 δελ ππήξραλ δεζκεχζεηο θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο ζε αθίλεηα.  

Ρελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ε εχινγε αμία γηα θάζε θαηεγνξία επελδχζεσλ ζε αθίλεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. Νη θχξηεο θαηεγνξίεο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα έρνπλ πξνζδηνξηζζεί κε βάζε ηελ θχζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα αθίλεηα απηά. Νη εχινγεο αμίεο ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην επίπεδν 3 ηεο ηεξαξρίαο εχινγεο αμίαο.  

Ξεξηγξαθή Αθηλήηνπ Ξεξηνρή 

Ινγηζηηθή 
Αμία 

31/12/2015 

Ινγηζηηθή 
Αμία 

31/12/2014 
Δύινγε Αμία 
31/12/2015 

Δύινγε Αμία 
31/12/2014 

Δκπνξηθφ αθίλεην 558 η.κ. Αζήλα, Πίλα 2-4 843 879 870 830 
Νηθηζηηθφ αθίλεην 99,47 
η.κ. 

Θεζζαινλίθε, 
Θξήηεο 47 87 89 70 77 

Δκπνξηθφ αθίλεην  111,68 
η.κ. 

Θεζζαινλίθε, 
Ραληάινπ 7 71 73 65 70 

Πύλνιν   1.001 1.040 1.005 977 

 

Νη βαζηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα είλαη ε 

πξνζέγγηζε βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο (θεθαιαηνπνίεζε εζφδσλ/κέζνδνο πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ), ε 

πξνζέγγηζε βάζεη ηεο αγνξάο (ζπγθξίζηκσλ ζπλαιιαγψλ), νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζπλδπαζηηθά, 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ αθηλήηνπ πνπ απνηηκάηαη.  

Ζ κέζνδνο ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 

επελδχζεσλ ζε εκπνξηθά αθίλεηα. Ζ εχινγε αμία ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο εθηίκεζεο κηαο ζεηξάο κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

ηδηνθηεζία ησλ αθηλήησλ (ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη έμνδα, δείθηεο θελήο ζέζεο, αλάπηπμε εηζνδήκαηνο), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ην αθίλεην ζην ηέινο ηεο πξνεμνθιεηηθήο 

πεξηφδνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ελ ιφγσ ηακεηαθψλ ξνψλ εθαξκφδεηαη θαηάιιειν 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ηεο αγνξάο. 

Κε ηελ πξνζέγγηζε βάζεη εηζνδήκαηνο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη γηα ηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ ζε 

εκπνξηθά αθίλεηα, ε εχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ είλαη ην απνηέιεζκα απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θαζαξψλ ιεηηνπξγηθψλ 

εζφδσλ πνπ παξάγνληαη απφ ην αθίλεην κε ην επηηφθην θεθαιαηνπνίεζεο (επηηφθην απφδνζεο). 

Ζ πξνζέγγηζε βάζεη ηεο αγνξάο ρξεζηκνπνηείηαη γηα  επελδχζεηο ζε νηθηζηηθά, εκπνξηθά αθίλεηα θαη νηθφπεδα. Ζ εχινγε 

αμία εθηηκάηαη βάζεη δεδνκέλσλ γηα ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο, είηε αλαιχνληαο ηηο πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο γηα 
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παξφκνηα αθίλεηα, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κεηά ηελ δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ 

πξνζαξκνγψλ. 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 7 : ΑΙΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

(πνζά ζε € ρηι.)   Ινγηζκηθό 

  

πεξαμία   
Πύλνιν 

Δλζώκαησλ 
Ξαγίσλ 

Αμία θηήζεσο:             

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015   1.792   22.056   23.848 

Αγνξέο, βειηηψζεηο   54   -   54 

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
  1.847   22.056   23.903 

              

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο:             

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015   (963)   -   (963) 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο   (354)   -   (354) 

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
  (1.317)   -   (1.317) 

              

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ   31 Γεθεκβξίνπ 
2015 

  530   22.056   22.586 

 

(πνζά ζε € ρηι.)   Ινγηζκηθό 

  

πεξαμία   
Πύλνιν 

Δλζώκαησλ 
Ξαγίσλ 

Αμία θηήζεσο:             

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014   1.280   22.056   23.336 

Αγνξέο, βειηηψζεηο   512   -   512 

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
  1.792   22.056   23.848 

              

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο:             

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014   (778)   -   (778) 

Ξσιήζεηο θαη δηαγξαθέο   -   -   - 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο   (185)   -   (185) 

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
  (963)   -   (963) 

              

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ    31 
Γεθεκβξίνπ 2014 

  829   22.056   22.885 

 

Ζ ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηαθεξζέληνο αληαιιάγκαηνο 

θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά 

ηελ εμαγνξά θαη ζπγρψλεπζε ηεο εηαηξείαο Activa Insurance ΑΔ.  

 
Έιεγρνο απνκείσζεο ππεξαμίαο 
 

Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ θαηαλέκεηαη, θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο, ζηηο κνλάδεο 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΚΓΡΟ), νη νπνίεο αλακέλεηαη λα έρνπλ νθέιε απφ ηελ ζπλέλσζε. Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ζε 

εηήζηα βάζε θαηά πφζνλ ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο, ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή αξρή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηε ζεκείσζε 2.5 (i). Ρα αλαθηήζηκα πνζά ησλ ΚΓΡΟ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ππνινγηζκνχο ηεο αμίαο 

ιφγσ ρξήζεο (value in use). Νη ππνινγηζκνί απηνί, ρξεζηκνπνηνχλ εθηηκήζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ, βαζηδφκελεο ζε 5 έηε 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, εγθεθξηκέλα απφ ηελ Γηνίθεζε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην έθην έσο θαη 

ην δέθαην έηνο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο 

ζπλζήθεο αγνξάο. Νη ηακεηαθέο ξνέο κεηά ηελ πξψηε 10εηία (ζην δηελεθέο), έρνπλ εθηηκεζεί κε βάζε ηνπο 

ζπληειεζηέο αλάπηπμεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.  
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Νη βαζηθέο παξαδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζπληειεζηέο πξνεμφθιεζεο, 

ηνπο ζπληειεζηέο αλάπηπμεο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε βάζε ηελ αχμεζε ησλ κηθηψλ εγγεγξακκέλσλ 

αζθαιίζηξσλ. Ζ Γηνίθεζε ππνινγίδεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο βαζηδφκελε ζηελ εκπεηξία ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, ηηο 

πξαγκαηηθέο απνδφζεηο θαη πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο. Ρα επηκέξνπο ζηνηρεία γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ (επηηφθην άλεπ θηλδχλνπ, αζθάιηζηξν θηλδχλνπ αγνξάο, θίλδπλνο ρψξαο θαη ζπληειεζηήο beta), 

βαζίδνληαη ζε εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Νη ζπληειεζηέο αλάπηπμεο βαζίδνληαη είηε ζε εζσηεξηθέο είηε ζε 

εμσηεξηθέο πξνβιέςεηο θαη δελ μεπεξλνχλ ηνλ κέζν καθξνπξφζεζκν δείθηε αλάπηπμεο γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο. 

Νη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο γηα ην 2015 θαη ην 2014 

είλαη νη αθφινπζεο: 

 

  2015 
 

2014 

Ππληειεζηήο πξνεμφθιεζεο (πξν θφξνπ) 19% 
 

22% 

Ππληειεζηήο αλάπηπμεο 3% 
 

3% 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 8 : ΠΚΚΔΡΝΣΔΠ ΠΔ ΘΓΑΡΟΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟEΗΔΠ 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 

 
31/12/2015   31/12/2014 

Ινγηζηηθή Αμία (εθαη. €) 
 

4.179 
 

4.179 

Ξνζνζηφ Ππκκεηνρήο 
 

95,28% 
 

95,28% 

Θπγαηξηθή 
 

EUROLIFE ERB 
ASIGURARI 

GENERALE S.A. 

 

EUROLIFE ERB 
ASIGURARI 

GENERALE S.A. 

Σψξα Δγθαηάζηαζεο 
 

Ονπκαλία 
 

Ονπκαλία 

Ρνκέαο Γξαζηεξηφηεηαο 
 

Γεληθέο Αζθαιίζεηο 
 

Γεληθέο Αζθαιίζεηο 
 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ έρεη σο εμήο: 

 

Αμία θηήζεσο: 
 

2015 
 

2014 

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ  
 

4.179 
 

3.671 

Αχμεζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 
 

- 
 

507 

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  
 

4.179 
 

4.179 

 

Πηηο 4 Πεπηεκβξίνπ 2014, ε Δηαηξεία αγφξαζε 990 κεηνρέο ηεο Eurolife ERB Asigurari Generale S.A (9,28% ζπκκεηνρή 

ζην κεηνρηθφ θεθάιαην) απφ ηελ ηξάπεδα Eurobank Ergasias ΑΔ βάζεη ηεο ζπκθσλίαο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ηεο 4 

Πεπηεκβξίνπ 2014 θαη ηηο απφ 25 Απγνχζηνπ 2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. Ρν ζπλνιηθφ 

ηίκεκα ηεο αγνξάο ησλ κεηνρψλ αλήιζε ζε RON 2.235 ρηι ην νπνίν είλαη ηζνδχλακν κε €507 ρηι. Ρν αλσηέξσ ηίκεκα 

θαηαβιήζεθε ζηηο 5 Πεπηεκβξίνπ 2014 θαη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ. Κεηά ηελ κεηαβίβαζε 

ησλ κεηνρψλ ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Eurolife ERB Asigurari Generale S.A απμήζεθε απφ 

85,94% ζε 95,28%. 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 9 : ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΑΛΑΒΑΙΙΝΚΔΛΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ 

 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα 

λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ 

νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

Ρν ππφινηπν θαζψο θαη ε θίλεζε γηα ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ ρξήζε έρνπλ 

σο εμήο : 
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31/12/2015 

πόινηπν 

έλαξμεο 
01/01/2015 

Κεηαβνιή ζηελ 

Θαηάζηαζε 
Απνηειεζκάησλ 

Κεηαβνιή 

ζηα Ίδηα 
Θεθάιαηα 

πόινηπν 

Ιήμεο 
31/12/2015 

 (ποσά σε € χιλ.)         

Απνηίκεζε Δπελδύζεσλ 
    

Κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία Σξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ Γηαζεζίκσλ πξνο Ξψιεζε 

(195) - (549) (744) 

Κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία Σξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ Γηαζεζίκσλ πξνο Ξψιεζε ιφγσ απνκείσζεο 

42 4 - 46 

Κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία Αμηφγξαθσλ γηα 
εκπνξηθνχο ζθνπνχο 

121 (47) - 73 

Γηάθνξεο Ξξνβιέςεηο     
Ξξνβιέςεηο γηα ζπληάμεηο θαη ινηπέο παξνρέο κεηά ηελ 
έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

84 (5) - 78 

Αμία παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην πξνζσπηθφ 35 - (21) 13 

Ξξνβιέςεηο γηα κε ιεθζείζεο άδεηεο πξνζσπηθνχ 38 (35) - 3 

Ξξνβιέςεηο γηα ινηπέο επηζθαιείο & επίδηθεο απαηηήζεηο 896 21 - 917 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Σξενγξάθσλ 
    

Δλζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
    

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ ελζψκαησλ θαη άπισλ 
ζηνηρείσλ 

93 (184) - (90) 

Πύλνιν απαηηήζεσλ/(ππνρξεώζεσλ) από 
αλαβαιιόκελνπο θόξνπο 

1.113 (246) (571) 297 

 

 

 

πόινηπν 

έλαξμεο 

01/01/2014 

Κεηαβνιή ζηελ 

Θαηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ 

Κεηαβνιή 

ζηα Ίδηα 

Θεθάιαηα 

πόινηπν 

Ιήμεο 

31/12/2014 

 (πνζά ζε € ρηι.)         

Απνηίκεζε Δπελδύζεσλ 
    

Κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία Σξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ Γηαζεζίκσλ πξνο Ξψιεζε 

73  - (267) (195) 

Κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία Σξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ Γηαζεζίκσλ πξνο Ξψιεζε ιφγσ απνκείσζεο 

42  -  - 42 

Κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία Αμηφγξαθσλ γηα 
εκπνξηθνχο ζθνπνχο 

1 120  - 121 

Κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία Ξαξάγσγσλ 
Σξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ   

(5) 5  -  - 

Γηάθνξεο Ξξνβιέςεηο     
Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 
ηελ ππεξεζία 

93 (7) 33 119 

Ξξνβιέςεηο γηα κε ιεθζείζεο άδεηεο πξνζσπηθνχ 13 25  - 38 

Ξξνβιέςεηο γηα ινηπέο επηζθαιείο & επίδηθεο απαηηήζεηο 750 146  - 896 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Σξενγξάθσλ 
    

Κεηαβνιέο ζε εχινγε αμία ιφγσ ζπλαιιαγκαηηθψλ 
δηαθνξψλ 

67 (67)  -  - 

Δλζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
    

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ ελζψκαησλ θαη άπισλ 

ζηνηρείσλ 
63 31  - 93 

Πύλνιν απαηηήζεσλ/(ππνρξεώζεσλ) από 
αλαβαιιόκελνπο θόξνπο 

1.096 252 (235) 1.113 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 10 :  ΑΜΗΝΓΟΑΦΑ ΓΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝΠ ΠΘΝΞΝΠ 

 

(πνζά ζε € ρηι.)   
31/12/2015   31/12/2014 

Ρίηινη εθδόζεσο Γεκνζίνπ : 
   Θπβεξλεηηθνί εζσηεξηθνχ 24.845  

 
5.852  
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Ρίηινη εθδόζεσο ινηπώλ νξγαληζκώλ: 
   Ρξάπεδεο 2.697  

 
2.494  

Ινηπνί 147  
 

151  

Πύλνιν  27.690  
 

8.498  

    Δηζεγκέλνη ηίηινη 27.690  
 

8.498  

Πύλνιν  27.690  
 

8.498  

    Νκφινγα 2.697  
 

2.494  

Έληνθα Γξακκάηηα 24.845  
 

5.852  

Κεηνρέο 147  
 

151  

Πύλνιν  27.690  
 

8.498  

πιένλ  
   Γεδνπιεπκέλνη ηφθνη 65 

 
66 

Πύλνιν  27.755 
 

8.564 

    Ζ θίλεζε ησλ ρξενγξάθσλ έρεη σο θάησζη: 
   

    

 
2015   2014 

πφινηπν 1ε Ηαλνπαξίνπ 8.498 
 

1.976 

Αγνξέο 232.743 
 

8.958 

Ξσιήζεηο / Οεπζηνπνηήζεηο (213.875) 
 

(2.000) 

Απνζβέζεηο νκνιφγσλ 112 
 

24 

Απνηηκήζεηο ρξεσζηηθψλ ηίηισλ 225 
 

(71) 

Απνηηκήζεηο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ (14) 
 

(390) 

πόινηπν ηελ πεξίνδν/ρξήζε πνπ έιεμε 27.690 
 

8.498 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 11 :  ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ ΞΟΝΠ ΞΥΙΖΠΖ 

 

(πνζά ζε € ρηι.)   
31/12/2015   31/12/2014 

Ρίηινη εθδόζεσο Γεκνζίνπ : 
   Θπβεξλεηηθνί εζσηεξηθνχ 46.870  

 
71.725 

Θπβεξλεηηθνί εμσηεξηθνχ 30.189  
 

31.632 

    Ρίηινη εθδόζεσο ινηπώλ νξγαληζκώλ: 
   Ρξάπεδεο 227 

 
106 

Ινηπνί 24.394 
 

21.697 

Πύλνιν 101.681 
 

125.160 

    Δηζεγκέλνη ηίηινη 101.184 
 

124.955 

Κε εηζεγκέλνη ηίηινη 497 
 

205 

Πύλνιν 101.681 
 

125.160 

    Νκφινγα 61.499 
 

41.878 

Έληνθα Γξακκάηηα 17.693 
 

63.780 

Κεηνρέο 885 
 

1.962 

ETFs 613 
 

582 

Κεξίδηα Α/Θ 20.990 
 

16.958 

Πύλνιν 101.681 
 

125.160 

πιένλ  
   Γεδνπιεπκέλνη ηφθνη 1.602 

 
1.043 

Πύλνιν  103.283 
 

126.203 
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Ζ θίλεζε ησλ ρξενγξάθσλ έρεη σο θάησζη: 
   

    

 
2015   2014 

πφινηπν 1ε Ηαλνπαξίνπ 125.160 
 

95.569 

Αγνξέο 157.129 
 

208.641 

Ξσιήζεηο / Οεπζηνπνηήζεηο (184.243) 
 

(182.451) 

Απνζβέζεηο νκνιφγσλ 1.046 
 

1.185 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  - 
 

258 

Απνηηκήζεηο ρξεσζηηθψλ ηίηισλ 1.249 
 

1.451 

Απνηηκήζεηο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ 1.251 
 

57 

Απνκεηψζεηο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ (impairment) 88 
 

450 

πόινηπν ηελ πεξίνδν/ρξήζε πνπ έιεμε 101.681 
 

125.160 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 12 :  ΣΟΔΥΠΡΔΠ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 

 
31/12/2015   31/12/2014 

Σξεώζηεο αζθαιίζηξσλ 
    Σξεψζηεο αζθαιίζηξσλ έσο 30 εκέξεο 
 

1.566 
 

1.216 

Σξεψζηεο αζθαιίζηξσλ κεηαμχ 30 έσο 90 εκεξψλ 241 
 

406 

Σξεψζηεο αζθαιίζηξσλ πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ 4.797 
 

5.294 

Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ ρξεσζηψλ 
 

(4.208) 
 

(4.548) 

(κείνλ) Ξξνθαηαβνιέο αζθαιίζηξσλ 
 

(181) 
 

(581) 

Πύλνιν 
 

2.215 
 

1.787 

 

Νη απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα απφ ηε κεηξηθή θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 18,2% 

(2014:32,6%) ησλ ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ. Ζ δηνίθεζε δελ αλακέλεη δεκηέο απφ αδπλακία εμφθιεζεο νθεηιψλ ηεο 

κεηξηθήο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ.  

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 13 :  ΙΝΗΞΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

(πνζά ζε € ρηι.) 

 
31/12/2015   31/12/2014 

Απαηηήζεηο απφ δηεπθνιχλζεηο ζε πξάθηνξεο 
θαη αζθαιεηνκεζίηεο 

 
14 

 
52 

Πρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ζπλεξγάηεο (5) 
 

(26) 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηδφκελνπο 
 

677 
 

673 

Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο (ινγ. ηξερνχκελνη) 390 
 

665 

Ινηπέο απαηηήζεηο 
 

681 
 

648 

Ξξνκήζεηεο παξαγσγήο επνκέλσλ ρξήζεσλ 1.705 
 

2.048 

Ινηπά έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 
 

507 
 

333 

Γάλεηα ζην πξνζσπηθφ 
 

63 
 

76 

Πύλνιν 
 

4.032 
 

4.469 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 14 :  ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΑΛΡΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ 

 

Νη απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο αθνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή ησλ αληαζθαιηζηψλ ζηα απνζέκαηα κε 

δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ θαη εθθξεκψλ δεκηψλ. 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 

 
31/12/2015   31/12/2014 

     Απαηηήζεηο Απνζέκαηνο Κε Γεδνπιεπκέλσλ 
Αζθαιίζηξσλ 

 

909 
 

778 

Απαηηήζεηο Απνζέκαηνο Δθθξεκψλ Εεκηψλ 
 

5.829 
 

6.277 

Πύλνιν 
 

6.738 
 

7.055 
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Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο είλαη πεξηνξηζκέλνο  ιφγσ ηεο 

αμηφπηζηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αληαζθαιηζηψλ (Πεκείσζε 4.3.1). 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 15 :  ΡΑΚΔΗΑΘΑ ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ ΘΑΗ ΗΠΝΓΛΑΚΑ 

 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 

 
31/12/2015   31/12/2014 

     Ρακείν 
 

49 
 

3 

Ρξάπεδεο - Θαηαζέζεηο φςεσο 
 

1.229 
 

1.083 

Ρξάπεδεο - Θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο 
 

3.720 
 

1.100 

Θαηαζέζεηο Γεζκεπκέλεο γηα παξάγσγα 
 

3 
 

3 

Πύλνιν 
 

5.001 
 

2.189 

 

Νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο δελ μεπεξλνχλ ζε δηάξθεηα ηηο 90 εκέξεο. Ρν κεζνζηαζκηθφ απνηειεζκαηηθφ επηηφθην ησλ 

πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ήηαλ 1.22%. 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 16 :  ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΝΟΑ ΔΘΓΝΠΖΠ ΚΔΡΝΣΥΛ ΞΔΟ ΡΝ 

ΑΟΡΗΝ 

 

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εγθεθξηκέλσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ είλαη 49.800 κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία € 61,53 

αλά κεηνρή. Ρν ζχλνιν ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ έρεη εθδνζεί θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη νινζρεξψο 

θαηαβιεκέλν Όιεο νη κεηνρέο αλήθνπλ ζηνλ κνλαδηθφ κέηνρν, κε ηελ επσλπκία "Eurolife Insurance Group Α.Δ. 

Ππκκεηνρψλ". Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξφγξακκα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ. 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 

 
31/12/2015   31/12/2014 

     Αξηζκφο Θνηλψλ Κεηνρψλ 
 

49.800 
 

49.800 

     Θαηαβεβιεκέλν 
 

3.064 
 

3.064 

Κεηνρηθό Θεθάιαην 
 

3.064 
 

3.064 

     Ζ θίλεζε έρεη σο θάησζη: 
    

     πφινηπν 1ε Ηαλνπαξίνπ 
 

3.064 
 

2.923 

Θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ Λ.4172/2013 - 
 

141 

πόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
 

3.064 
 

3.064 

 

Πηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2014, δπλάκεη ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηαβίβαζεο κεηνρψλ,  ε Eurobank εηζέθεξε θαη 

κεηαβίβαζε ζηελ Eurolife ERB Insurance Group ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.  

 

Κε απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2014, ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο 

Δηαηξείαο απμήζεθε θαηά € 141 ρηι.. Ζ αχμεζε πξνέθπςε απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε αθνξνιφγεηψλ απνζεκαηηθψλ 

ζρεκαηηζζέλησλ ζηελ ρξήζε 2013, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Λ.4172/2013. Ππλέπεηα ηεο αχμεζεο απηήο ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο απμάλεηαη 

θαηά € 2,84, δειαδή απφ € 58,69 ζε € 61,53 ε θάζε κία. 
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 17 :  ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΑ  

 
 

31/12/2015 
  

Ραθηηθό 

Απνζεκαηηθό 

Έθηαθηα               

Απνζ/θά 

Απνηίκεζε 

Δπελδύζεσλ 

Απνζεκαηηθά 

παξνρώλ ζε 

πξνζσπηθό 

Ινηπά 

απνζεκαηηθά  

Πύλνιν 

Απνζεκαηηθώλ 

(πνζά ζε € ρηι.)               

πόινηπα  1 Ηαλνπαξίνπ 2015 10.920 28.501 2.430 (99) 6.689 48.442 

Γηάζεζε Απνζεκαηηθψλ 
 

(25.000) 
   

(25.000) 

Κεηαθνξά θεξδψλ εηο λένλ ζε 
ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 

- - - - 5 5 

Κεηαβνιή απνζεκαηηθψλ απφ 
αδηαλέκεηα θέξδε 

1.337 22.981 - - 159 24.478 

Δπαλεθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο 
ζην πξνζσπηθφ  

- - - 66 - 66 

Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε 

- - 2.500 - - 2.500 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 
απνηηκήζεσλ 

- - (549) - - (549) 

πόινηπα  31 Γεθεκβξίνπ 2015 12.257 26.483 4.381 (33) 6.854 49.941 

 

31/12/2014 
  

Ραθηηθό 

Απνζεκαηηθό 

Έθηαθηα               

Απνζ/θά 

Απνηίκεζε 

Δπελδύζεσλ 

Απνζεκαηηθά 
παξνρώλ ζε 

πξνζσπηθό 

Ινηπά 

απνζεκαηηθά  

Πύλνιν 

Απνζεκαηηθώλ 

(πνζά ζε € ρηι.)               

πόινηπα  1 Ηαλνπαξίνπ 2014 5.847 59.044 1.189 (6) 6.995 73.069 

Γηάζεζε Απνζεκαηηθψλ - (51.000) - - - (51.000) 

Θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ κε 
βάζε ην Λ.4172/13 

- (258) - - 116 (141) 

Κεηαβνιή απνζεκαηηθψλ απφ 

αδηαλέκεηα θέξδε 
5.073 20.715 

 
- (421) 25.367 

Ρέινο επηηξνπήο αληαγσληζκνχ - 
 

- - (2) (2) 

Δπαλεθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο 
ζην πξνζσπηθφ  

- - - (93) - (93) 

Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε 

- - 1.508 - - 1.508 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 
απνηηκήζεσλ 

- - (267) - - (267) 

πόινηπα  31 Γεθεκβξίνπ 2014 10.920 28.501 2.430 (99) 6.689 48.442 

 

Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ έρεη ζρεκαηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ 400/1970 αξζ.18, ππνινγηζκέλν ζην έλα 

πέκπην ησλ εηήζησλ θαζαξψλ θεξδψλ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  Απηφ ην 

απνζεκαηηθφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο εμαηξνχκελεο ηεο πεξίπησζεο ξεπζηνπνίεζεο.  

Ρα έθηαθηα απνζεκαηηθά έρνπλ ζρεκαηηζζεί απφ θέξδε πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ βάζεη απφθαζε Γεληθήο Ππλέιεπζεο 

ηεο Δηαηξείαο. Ρα απνζεκαηηθά απηά, κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ρσξίο πξφζζεηε 

θνξνιφγεζε κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

Ρα απνζεκαηηθά απνηίκεζεο επελδχζεσλ κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ πψιεζε ησλ 

επελδχζεσλ ή ηελ απνκείσζε ηνπο. Πηα απνζεκαηηθά απηά πεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη αλαβαιιφκελνη θφξνη. 

Ρν απνζεκαηηθφ απφ ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο ηεο ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ έρεη 

ζρεκαηηζηεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 θαη δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί. Ξεξηιακβάλνληαη νη 

αληίζηνηρνη αλαβαιιφκελνη θφξνη. 

Ρα Ινηπά Απνζεκαηηθά πεξηιακβάλνπλ απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ θαη είλαη απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ζα 

πξνθχςεη θφξνο εάλ απνθαζηζηεί ε δηαλνκή ηνπο, κε ηνλ εθάζηνηε ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ 

ζηελ νπνία ζα γίλεη ε δηαλνκή.  

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 18 :  ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΠΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

 

Ζ Δηαηξεία ππνινγίδεη πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο, νη 

νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πιεξσκή ελφο εθάπαμ πνζνχ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο θαη ηνπ επηπέδνπ 
ακνηβήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληαμηνδφηεζεο, αλ απηνί παξακείλνπλ ζηελ απαζρφιεζε ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηελ 
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πξνβιεπφκελε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ζηελ Διιάδα. Νη ππνρξεψζεηο 

απνδεκίσζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ζπλήζσο εθζέηνπλ ηελ Δηαηξεία ζε αλαινγηζηηθνχο θηλδχλνπο, φπσο ν θίλδπλνο 

επηηνθίνπ θαη ν θίλδπλνο κηζζνχ. Υο εθ ηνχηνπ, κία κείσζε ζην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εθξνψλ ή κηα αχμεζε ζε κειινληηθνχο 

κηζζνχο ζα απμήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο απνδεκίσζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 

   Κεηαβνιή ζηελ πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ 
εμόδνπ από ηελ πεξεζία 

31/12/2015 
 

31/12/2014 

πφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 454  356 

Ξαξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε (299)  (164) 

Πχλνιν Γαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ 248  137 

Αλαινγηζηηθή δεκηά / (θέξδνο) (87)  125 

πόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 316  454 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 

Ξνζά πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηνλ ινγαξηαζκό ησλ απνηειεζκάησλ 2015 
 

2014 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 31 
 

13 

Θαζαξνί ηφθνη 11 
 

9 

Θφζηνο πεξηθνπψλ / δηαθαλνληζκψλ / ηεξκαηηζκνχ ππεξεζίαο 206 
 

114 

Ππλνιηθό έμνδν / (έζνδν) ζηνλ ινγαξηαζκό ησλ απνηειεζκάησλ 248 
 

137 

 

Ζ παξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ζπληαμηνδφηεζε εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζε αλαινγηζηηθή βάζε ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά απφ ππνζέζεηο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

Νη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ησλ ππνρξεψζεσλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ πεξηιακβάλνπλ ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην θαη ηηο κειινληηθέο απμήζεηο 

ησλ κηζζψλ. Ρπρφλ αιιαγέο ζηηο παξαδνρέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ηεο ππνρξέσζεο. 

Ζ Δηαηξεία θαζνξίδεη ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο 

αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο ζην ηέινο θάζε έηνπο. Θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ 

πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ, ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηα επηηφθηα Δπξσπατθψλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πςειήο πηζησηηθήο 

δηαβάζκηζεο. Ρν λφκηζκα θαη νη φξνη ιήμεο ησλ νκνιφγσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζπκβαηά κε ην λφκηζκα θαη ηελ 

εθηηκψκελε δηάξθεηα ησλ ππνρξεψζεσλ γηα παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ παξαδνρή γηα ην πνζνζηφ ηεο αχμεζεο ηνπ 

κηζζνχ θαζνξίδεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ ηεο Δηαηξείαο θάζε ρξφλν. 

Νη ινηπέο παξαδνρέο ησλ ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, φπσο αιιαγέο ζην πνζνζηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ, 

βαζίδνληαη ελ κέξεη ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 

Αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο 2015 
 

2014 

Ξξνεμνθιεηηθφ Δπηηφθην 2,58% 
 

2,57% 

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 0,25% έσο 2,6% 
 

0,5% έσο 4,0% 

Ξιεζσξηζκφο 1,6% 
 

2,0% 

Αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή (έηε) 15,6 
 

14,9 

 
Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο βάζεη ινγηθψλ αιιαγψλ ζηηο ζεκαληηθέο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, 

έρεη σο εμήο: 

 Κία αχμεζε/(κείσζε) ηνπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο θαηά 0,5% /(0,5%) ζα νδεγνχζε ζε κηα (κείσζε)/ αχμεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο πξνζσπηθνχ θαηά (€23,7) ρηι / €26,3 ρηι. 

 Κία αχμεζε / (κείσζε) ησλ κειινληηθψλ απμήζεσλ ησλ κηζζψλ θαηά 0,5% /(0,5%) ζα είρε σο απνηέιεζκα 

(κείσζε) / αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο πξνζσπηθνχ θαηά €26,3 ρηι /(€24,1) ρηι. 
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 19 :  ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 

 

31/12/2015 

 

31/12/2014 

  

Αλαινγία 

Δηαηξείαο 

Αλαινγία 

Αληαζθαιηζηώλ 
Πύλνιν 

 

Αλαινγία 

Δηαηξείαο 

Αλαινγία 

Αληαζθαιηζηώλ 
Πύλνιν 

Κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 

 

22.903 909 23.812 

 

25.809 778 26.587 

Δθθξεκείο απνδεκηψζεηο  

 

57.087 5.829 62.917 

 

58.626 6.277 64.903 

Απφζεκα Θηλδχλσλ ελ ηζρχ 

 

- - - 

 

672 - 672 

Πύλνιν Αζθαιηζηηθώλ 
Ξξνβιέςεσλ 

 

79.990 6.738 86.729 

 

85.106 7.055 92.162 

 

Ρα απνζέκαηα εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ απφ αλαιήςεηο αλέξρνληαη ζε € 5.135  ρηι. ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015  (2014: 

€ 6.087 ρηι.) θαη ηα απνζέκαηα κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ απφ αλαιήςεηο αλέξρνληαη ζε € 158 ρηι.  γηα ηελ 

ρξήζε 2015 (2014: € 152 ρηι.). Πηηο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο πεξηιακβάλνληαη απνζέκαηα επάξθεηαο γηα εθθξεκείο 

δεκηέο (κέζνδνο ηξηγψλνπ) πνπ αλέξρνληαη γηα ηε ρξήζε ηνπ 2015 ζε € 4.026 ρηι.  (2014:4.258 ρηι.). 

 

Κεηαβνιή Απνζέκαηνο Δθθξεκώλ Εεκηώλ 
    

 
 

31/12/2015 

 

31/12/2014 

(πνζά ζε € ρηι.) 

 

Αλαινγία 

Δηαηξείαο 

Αλαινγία 

Αληαζθαιηζηώλ 
Πύλνιν 

 

Αλαινγία 

Δηαηξείαο 

Αλαινγία 

Αληαζθαιηζηώλ 
Πύλνιν 

Δθθξεκείο δεκηέο 
 

51.246 6.277 57.523 
 

44.298 6.218 50.516 

Ξξφζζεηα απνζέκαηα (LAT/IBNR) 
 

7.380 - 7.380 
 

6.449 - 6.449 

πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ-
Δθθξεκείο δεκηέο 

 

58.626 6.277 64.903 
 

50.747 6.218 56.965 

Κείσζε απφ πιεξσζείζεο δεκηέο 
 

(4.878) (317) (5.195) 
 

(5.381) (17) (5.398) 

Αχμεζε/(Κείσζε) δεκηψλ 
πεξηφδνπ/ρξήζεο 

 

7.261 110 7.371 
 

15.808 378 16.186 

Αχμεζε/(Κείσζε) δεκηψλ 
πξνεγ.πεξηφδνπ/ρξήζεο 

 

(2.812) (240) (3.052) 
 

(3.479) (302) (3.781) 

Ξξφζζεηα απνζέκαηα (LAT/IBNR) 
 

(1.110) - (1.110) 
 

931   931 

Κεηαβνιή Δθθξεκώλ Εεκηώλ 

(ζεκ.27) 
 

(1.539) (448) (1.986) 
 

7.879 59 7.938 

  
       

Δθθξεκείο δεκηέο 
 

50.818 5.829 56.647 
 

51.246 6.277 57.523 

Ξξφζζεηα απνζέκαηα (LAT/IBNR) 
 

6.270 - 6.270 
 

7.380 - 7.380 

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ-
Δθθξεκείο δεκηέο 

 

57.087 5.829 62.917 
 

58.626 6.277 64.903 

 
Ξίλαθαο εμέιημεο δεκηώλ 

Ζ εμέιημε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ παξέρεη κία έλδεημε γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα εθηηκά ην ηειηθφ 

θφζηνο ησλ δεκηψλ. Ρν πάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεη  ην πψο κεηαβάιιεηαη ε εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο  γηα ην 

ηειηθφ θφζηνο ησλ εθθξεκψλ δεκηψλ ζηα επφκελα έηε. Ρν θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεη ηε ζπκθσλία ησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ κε ην πνζφ πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ. 

 

Έηνο ζπκβάληνο 
< 

2007 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Πύλνιν 

Δθηίκεζε ηειηθνχ θφζηνπο δεκηάο: 

          
Έηνο δεκηάο 

 
12.813 21.062 14.355 18.086 14.232 19.757 19.132 22.377 10.833 210.296 

κεηά απφ 1 έηνο 
 

11.369 21.031 14.050 17.243 13.533 19.682 19.710 23.024 

  
κεηά απφ 2 έηε 

 
11.193 20.961 13.186 16.599 13.598 20.395 19.441 

   
κεηά απφ 3 έηε 

 
11.284 20.624 13.047 16.413 13.980 20.441 

    
κεηά απφ 4 έηε 

 
11.343 20.540 12.951 16.002 13.828 

     
κεηά απφ 5 έηε 

 
11.197 20.287 10.819 13.694 

      
κεηά απφ 6 έηε 

 
10.770 18.833 10.473 

       
κεηά απφ 7 έηε 

 
10.421 18.722 

        
κεηά απφ 8 έηε   10.382 
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Ρξέρνπζα εθηίκεζε 

ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ 
47.168 10.382 18.722 10.473 13.694 13.828 20.441 19.441 23.024 10.833 188.006 

Ππζζσξεπκέλεο πιεξσκέο 45.649 9.651 16.789 9.839 11.615 9.230 10.046 9.790 9.620 3.462 135.691 

Ξνζό πξόβιεςεο  1.519 731 1.933 635 2.079 4.598 10.395 9.651 13.404 7.371 52.315 

Απφζεκα γηα πξνεγνχκελεο ρξήζεηο 

         

815 

Απφζεκα Αλαιήςεσλ θιάδσλ Aπηνθηλήηνπ 

         

3.517 

Δπηπιένλ Απνζέκαηα κε ζηαηηζηηθή κέζνδν 
         

5.505 

Έκκεζα Έμνδα Γηαθαλνληζκνχ 

          

765 

Πύλνιν απνζεκάησλ 

εθθξεκώλ δεκηώλ 
1.519 731 1.933 635 2.079 4.598 10.395 9.651 13.404 7.371 62.917 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 20 :  ΔΚΞΝΟΗΘΔΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 

 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 

 
31/12/2015   31/12/2014 

     Αληαζθαιηζηέο - ινγ. ηξερνχκελνη 
 

2.057 
 

2.646 

Αληαζθαιηδφκελνη - ινγ. ηξερνχκελνη 
 

36 
 

176 

Ξξάθηνξεο θαη αζθαιεηνκεζίηεο 
 

2.983 
 

2.231 

Φφξνη-Ρέιε                         
 

2.383 
 

1.751 

Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί 
 

364 
 

502 

Ξηζησηέο Γηάθνξνη 
 

920 
 

671 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 
 

1.723 
 

1.764 

Πύλνιν 
 

10.467 
 

9.742 

     

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 21 :  ΘΑΘΑΟΑ ΓΔΓΝΙΔΚΔΛΑ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΑ  

 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 
  31/12/2015   31/12/2014 

          

Δγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα απφ πξσηαζθαιίζεηο γεληθψλ θιάδσλ 36.760   40.286 

Γηθαηψκαηα αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ γεληθψλ θιάδσλ 7.470   8.312 

Κεηαβνιή απνζέκαηνο κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ 1.199   1.958 

Πύλνιν Γεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ από πξσηαζθαιίζεηο 
γεληθώλ θιάδσλ 45.428   50.556 

        
Δγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα απφ πξσηαζθαιίζεηο αζηηθήο επζχλεο 
απηνθηλήησλ 10.357   18.198 

Γηθαηψκαηα αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ αζηηθήο επζχλεο απηνθηλήησλ 2.589   4.550 

Κεηαβνιή απνζέκαηνο κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ 2.242   3.239 

Πύλνιν Γεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ από πξσηαζθαιίζεηο 
αζηηθήο επζύλεο απηνθηλήησλ 15.188   25.987 

        

Πύλνιν Γεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ από πξσηαζθαιίζεηο 60.616   76.544 

        

Δγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα απφ αλαιήςεηο γεληθψλ θιάδσλ 1.802   1.956 

Κεηαβνιή απνζέκαηνο κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ (1)   (169) 

Γεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα από αλαιήςεηο γεληθώλ θιάδσλ 1.801   1.788 
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Δγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα απφ αλαιήςεηο αζηηθήο επζχλεο 
απηνθηλήησλ 1   218 

Κεηαβνιή απνζέκαηνο κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ 7   (579) 
Γεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα από αλαιήςεηο αζηηθήο επζύλεο 
απηνθηλήησλ 8   (360) 

Πύλνιν Γεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ από αλαιήςεηο   1.808   1.427 

          

Πύλνιν Γεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ    62.424   77.971 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 
  31/12/2015   31/12/2014 

          

Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα ζε αληαζθαιηζηέο γεληθψλ θιάδσλ (9.135)   (10.305) 

Κεηαβνιή απνζέκαηνο κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ 131   (148) 

Πύλνιν εθρσξεζέλησλ αζθαιίζηξσλ γεληθώλ θιάδσλ (9.004)   (10.453) 
Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα ζε αληαζθαιηζηέο αζηηθήο επζχλεο 
απηνθηλήησλ (178)   (398) 
Πύλνιν εθρσξεζέλησλ αζθαιίζηξσλ αζηηθήο επζύλεο 
απηνθηλήησλ (178)   (398) 
          

Πύλνιν εθρσξεζέλησλ αζθαιίζηξσλ (9.182)   (10.850) 

Πύλνιν θαζαξώλ δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ 53.242   67.120 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 22 :  ΙΝΗΞΑ ΠΛΑΦΖ ΔΠΝΓΑ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ  

 

(πνζά ζε € ρηι.) 
  31/12/2015   31/12/2014 

Ξξνκήζεηεο απφ αληαζθ/θέο ζπκβάζεηο Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήησλ 20   39 

Ξξνκήζεηεο απφ αληαζθ/θέο ζπκβάζεηο Γεληθψλ Θιάδσλ   1.289   1.142 

Πύλνιν   1.309   1.181 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 23 :  ΔΠΝΓΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 
  31/12/2015   31/12/2014 

Δκπνξηθό Σαξηνθπιάθην & Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα         

Κεξίζκαηα κεηνρψλ   6   4 

Ρφθνη ρξενγξάθσλ   239   91 

Ρφθνη θαηαζέζεσλ & ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ   221   1.739 

    466   1.834 

Σαξηνθπιάθην Γηαζεζίκσλ πξνο Ξώιεζε         

Κεξίζκαηα κεηνρψλ   59   60 

Κεξίζκαηα ETFs   21   - 

Ρφθνη ρξενγξάθσλ   3.274   2.504 

    3.355   2.564 

Ινηπά έζνδα επελδύζεσλ         

Έζνδα ελνηθίσλ αθηλήησλ   65   43 

Έζνδα ηφθσλ απνζεκάησλ αλαιήςεσλ   22   12 

    87   55 

          

Πύλνιν Δζόδσλ Δπελδύζεσλ   3.908   4.453 
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 24 :  ΘΔΟΓΖ/(ΕΖΚΗΔΠ) ΑΞΝ ΞΥΙΖΠΖ/ΙΖΜΖ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ 
 

(πνζά ζε € ρηι.) 
  31/12/2015   31/12/2014 

Σαξηνθπιάθην Γηαζεζίκσλ πξνο Ξώιεζε         

Θέξδε/(Εεκηέο) απφ πψιεζε Κεηνρψλ   (665)   (56) 

Θέξδε/(Εεκηέο) απφ πψιεζε Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ   790   268 

Θέξδε/(Εεκηέο) απφ πψιεζε ETFs   -   151 

Θέξδε/(Εεκηέο) απφ πψιεζε/ιήμε Νκνιφγσλ   639   180 

    764   543 

          

Πύλνιν Θεξδώλ / (Εεκηώλ)   764   543 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 25 :  ΘΔΟΓΖ / (ΕΖΚΗΔΠ)  ΑΞΝ ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 
  31/12/2015   31/12/2014 

Δκπνξηθό Σαξηνθπιάθην         

Θέξδε/(Εεκηέο) απφ απνηίκεζε κεηνρψλ   (4)   55 

(Εεκηέο)/ Θέξδε απφ απνηίκεζε νκνιφγσλ   216   (516) 

πνζύλνιν Δκπνξηθνύ ραξη/θίνπ    212   (460) 

          

Σαξηνθπιάθην Γηαζεζίκσλ πξνο Ξώιεζε         

Ξξνβιέςεηο Απνκείσζεο Κεηνρψλ   (58)   - 

Ξξνβιέςεηο Απνκείσζεο Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ   (23)   (24) 

Ππλαιι/θέο δηαθνξέο νκνιφγσλ    -   258 

Ππλαιι/θέο δηαθνξέο πξνζ/θψλ θαηαζέζεσλ θιπ   46   (123) 

πνζύλνιν ραξη/θίνπ Γηαζεζίκσλ πξνο Ξώιεζε   (35)   111 

          

Πύλνιν (Εεκηέο)/Θέξδε απνηίκεζεο   176   (350) 

 

Ζ Δηαηξεία γηα ην 2015 αλαγλψξηζε δεκηέο απνκείσζεο πνζνχ €81 ρηι. γηα Κεηνρέο θαη Ακνηβαία Θεθάιαηα ησλ νπνίσλ 
ε κείσζε ζηελ εχινγε αμία θάησ απφ ην θφζηνο θηήζεο ηνπο ζεσξείηαη ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε. 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 26 :  ΙΝΗΞΑ ΔΠΝΓΑ  

 

(πνζά ζε € ρηι.) 
  31/12/2015   31/12/2014 

Έζνδα απφ αζθάιηζηξα πξνζσπηθνχ   -   7 

Έζνδα δαλεηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ   27   28 

Ινηπά έζνδα παξεπνκέλσλ αζρνιηψλ   -   1 

Έζνδα εθάπαμ θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο    -   164 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα   41   198 

Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ   -   2 

Πύλνιν   68   400 
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 27 :  ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΑΠΦΑΙΗΠΚΔΛΝΠ 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 
  31/12/2015   31/12/2014 

Ξιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο  Αζη.Δπζχλεο Απηνθηλήησλ   (6.725)   (8.513) 

Ξιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο Ινηπψλ Θιάδσλ    (2.587)   (3.114) 

Αζθαιηζηηθέο απνδεκηώζεηο πξνο αζθαιηζκέλνπο   (9.312)   (11.627) 

Κεηαβνιή απνζέκαηνο εθθξεκψλ δεκηψλ Αζηηθήο Δπζχλεο 
Απηνθηλήησλ   

923   (9.967) 

Κεηαβνιή απνζέκαηνο εθθξεκψλ δεκηψλ Ινηπψλ Θιάδσλ   1.063   2.029 

Κεηαβνιή αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ   1.986   (7.938) 

Ππκκεηνρή αληαζθαιηζηψλ ζε πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο 
Αζη.Δπζχλεο Απηνθηλήησλ   

2   14 

Δμαγνξά ραξηνθπιαθίνπ Αζη.Δπζχλεο Απηνθηλήησλ   510     

Ππκκεηνρή αληαζθαιηζηψλ ζε πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο 
Ινηπψλ Θιάδσλ   

319   151 

Δμαγνξά ραξηνθπιαθίνπ Ινηπψλ Θιάδσλ   78     

Ππκκεηνρή αληαζθαιηζηψλ ζε κεηαβνιή απνζέκαηνο εθθξεκψλ 
δεκηψλ Αζη.Δπζχλεο Απηνθηλήησλ   

(94)   (153) 

Ππκκεηνρή αληαζθαιηζηψλ ζε κεηαβνιή απνζέκαηνο εθθξεκψλ 
δεκηψλ Ινηπψλ Θιάδσλ   

(354)   212 

Αλαινγία αληαζθαιηζηώλ επί αζθαιηζηηθώλ 
απνδεκηώζεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ   

461   225 

          

Ηδία θξάηεζε απνδεκηψζεσλ Αζη.Δπζχλεο Απηνθηλήησλ   (6.214)   (8.499) 

Ηδία θξάηεζε απνδεκηψζεσλ Ινηπψλ Θιάδσλ   (2.190)   (2.963) 

Ηδία θξάηεζε απνζέκαηνο εθθξεκψλ δεκηψλ Αζη.Δπζχλεο 
Απηνθηλήησλ   

829   (10.120) 

Ηδία θξάηεζε απνζέκαηνο εθθξεκψλ δεκηψλ Ινηπψλ Θιάδσλ   710   2.241 

Πύλνιν αζθαιηζηηθώλ απνδεκηώζεσλ   (6.864)   (19.340) 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 28 :  ΑΚΔΠΑ ΔΜΝΓΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 

(πνζά ζε € ρηι.) 
  31/12/2015   31/12/2014 

Ξξνκήζεηεο παξαγσγήο   (5.036)   (7.532) 

Ινηπέο ακνηβέο θαλνληζκνχ πσιήζεσλ   (1.690)   (703) 

Ινηπά ζπλαθή έμνδα παξαγσγήο   (208)   (207) 

Ξξνκήζεηεο ζε αληαζθαιηζκέλνπο   (661)   (722) 

Έμνδα πξφζθηεζεο   (343)   (846) 

    (7.938)   (10.010) 

Δηζθνξέο επί παξαγσγήο   (1.256)   (2.275) 

Αχμεζε/ (Κείσζε) πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ   21   (4) 

    (1.235)   (2.280) 

Πύλνιν   (9.173)   (12.289) 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 29 :  ΙΝΗΞΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΑ ΔΜΝΓΑ 

(πνζά ζε € ρηι.) 
  31/12/2015   31/12/2014 

Γαπάλεο πξνζσπηθνχ (ζεκ.30)   (5.017)   (4.921) 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ   (1.559)   (1.577) 

Φφξνη ηέιε   (28)   (28) 

Γηάθνξα έμνδα   (594)   (847) 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ   (479)   (297) 

Ξξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο   274   (556) 

Ινηπά έμνδα   (344)   (105) 

Πύλνιν   (7.748)   (8.330) 
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 30 :  ΓΑΞΑΛΔΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 
  31/12/2015   31/12/2014 

Κηζζνί θαη επηδφκαηα   (3.891)   (3.625) 

Ινηπέο ακνηβέο (bonus)   (59)   (25) 

Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο   (760)   (768) 

Ξξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ   (66)   (280) 

Θαζνξηζκέλεο παξνρέο θαη ινηπέο δαπάλεο   (241)   (223) 

Πύλνιν   (5.017)   (4.921) 

 
  

Κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ ρξήζεο :   114   111 

 

Ζ Δηαηξείαο σο εξγνδφηεο ζέινληαο λα εμνκαιχλεη ηελ κεηάβαζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θαηά 

ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπο, παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο νξηζκέλα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Ρα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ζηνρεχνπλ ζηελ δεκηνπξγία Θεθαιαίνπ Ππληαμηνδφηεζεο πνπ επηηπγράλεηαη κε 

ηε ζπζηεκαηηθή θαηαβνιή θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ απφ πιεπξάο ηνπο εξγνδφηε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή καθξνρξφληα 

επέλδπζή ηνπο. Ξαξάιιεια δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εξγαδφκελν κέζσ εζεινληηθψλ εηζθνξψλ λα ζπκκεηάζρεη 

θαη ν ίδηνο πεξαηηέξσ γηα ηελ ζχληαμή ηνπ εληζρχνληαο ηα πνζά ησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Νη ηειηθέο παξνρέο 

θαηαβάιινληαη εθάπαμ θαηά ηνλ ρξφλν εμφδνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηελ ππεξεζία. 

   

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 31 :  ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 

 

(πνζά ζε € ρηι.) 
  31/12/2015   31/12/2014 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο   (10.247)   (8.837) 

Έθπησζε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο   159   - 

Ξαξαθξαηνχκελνο θφξνο εμσηεξηθνχ   -   (1) 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (ζεκ. 9)   (246)   252 

Έθηαθηε  Δηζθνξά Φφξνπ     -   (8) 

Ινηπνί θφξνη   (104)   (323) 

Πύλνιν   (10.438)   (8.917) 

 

Βάζεη ηνπ Λφκνπ 4334/2015, ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ηε 16 Ηνπιίνπ 2015 θαη ηξνπνπνίεζε ην θνξνινγηθφ Λφκν 

4172/2013, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ησλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα γηα ηα έζνδα ησλ ρξήζεσλ απφ ην 2015 θαη 

έπεηηα απμήζεθε απφ 26% ζε 29%. Ζ αιιαγή απηή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο θαζαξήο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαηά € 128,4 ρηι. ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, εθ ησλ νπνίσλ € 146,9 ρηι. 

θαηαρσξήζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη € (18,5) ρηι. απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

Ρα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη, εθηφο ησλ ελδννκηιηθψλ κεξηζκάησλ, ηα νπνία ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο 

απαιιάζζνληαη ηφζν απφ ην εηζφδεκα φζν θαη απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ πεγή, ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε 

θφξνπ 10,0%.  

Πηηο 26 Ηνπλίνπ 2014, κε βάζε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ  λένπ θνξνινγηθνχ λφκνπ Λ. 4172/2013, άξζξν 72, ε Δηαηξεία 

θεθαιαηνπνίεζε αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνζνχ €176 ρηι πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013 θαη 

επηβαξχλζεθε κε εθάπαμ θνξνιφγεζε πνζνχ €33 ρηι. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο χςνπο € 33 ρηι. έρεη ππνινγηζηεί κε 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 19,0% θαη είρε αλαγλσξηζηεί σο πξφβιεςε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.  

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο  επί ησλ θαζαξψλ (πξν θφξνπ) θεξδψλ, κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο ζπληειεζηέο έρεη σο εμήο : 
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    31/12/2015   31/12/2014 

Θέξδε πξν θφξσλ   35.681   33.395 

Φφξνο κε ηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή θνξνινγίαο    (10.347)   (8.683) 

Φνξνινγηθή επίδξαζε:         

Γαπαλψλ πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε   (1.138)   (1.102) 

Δζφδσλ πνπ δελ θνξνινγνχληαη   1.238   948 

    (10.247)   (8.837) 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 32 :  ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 

H ηειηθή κεηξηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Ρξάπεδα  Eurobank Ergasias Α.Δ. (Δurobank), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη είλαη 

εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο.  

Υο ζπλέπεηα ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο Eurobank απφ ην Διιεληθφ Ρακείν 

Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (Δ.Ρ.Σ.Π.) ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 ην Δ.Ρ.Σ.Π. θαηέζηε ν ειέγρσλ κέηνρνο θαζψο θαη 

ζπλδεδεκέλν κέινο ηεο Ρξάπεδαο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Eurobank θαη 

 ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ ζηηο 9 Καΐνπ 2014,  ην πνζνζηφ 

ησλ θνηλψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρψλ  πνπ θαηέρεη ην Δ.Ρ.Σ.Π ζηελ Ρξάπεδα κεηψζεθε απφ 95,23% ζε 35,41%. 

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηνπ Λφκνπ 3864/2010 («Λφκνο ΡΣΠ»), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Λφκν 4254/2014, ηα 

δηθαηψκαηα ςήθνπ ηνπ ΡΣΠ ζηηο  Γεληθέο Ππλειεχζεηο  ηεο Eurobank είλαη πιένλ πεξηνξηζκέλα. Υο εθ ηνχηνπ, απφ ηηο 

αξρέο ηνπ Καΐνπ 2014, ην ΡΣΠ δελ είλαη πιένλ ν ειέγρσλ κέηνρνο ηεο Eurobank  αιιά ζεσξείηαη φηη αζθεί νπζηψδε 

επηξξνή. Ρνλ Λνέκβξην ηνπ 2015 ε Ρξάπεδα πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ αλαθεθαιαηνπνίεζε € 2.039 εθ. κεηψλνληαο ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ην ΡΣΠ απφ 35,41% ζε 2,38%. 

Ζ Δηαηξία πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε κέζα ζηα ζπλήζε πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ θαη ζε θαζαξά 

εκπνξηθή βάζε. Ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαη ηα ππφινηπα ζην ηέινο έηνπο θαίλνληαη πην 

θάησ: 

(πνζά ζε € ρηι.) 

Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο Έζνδα  Έμνδα Ρειηθή Κεηξηθή Δηαηξεία (Eurobank) 
31/12/2015 

Θαηαζέζεηο Όςεσο & Ξξνζεζκηαθέο 
θαηαζέζεηο 3.731 - 207 - 

Αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο 203 1.992 2.609 3.001 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο - - - 92 

Πύλνια 3.934 1.993 2.817 3.093 

     (πνζά ζε € ρηι.) 

    
 

Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο Έζνδα  Έμνδα Ππλδεδεκέλεο Δηαηξείεο   

 31/12/2015 

Θαηαζέζεηο Όςεσο & Ξξνζεζκηαθέο 
θαηαζέζεηο 333 - - - 

Αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο 199 125 1.348 1.506 

Δπελδπηηθέο εξγαζίεο 2.763 - 212 5 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο 5 125 87 491 

Πύλνια 3.300 250 1.646 2.002 

     

     Ππλαιιαγέο κε κέιε Γηνίθεζεο - 14 47 40 

Ακνηβέο θαη Ξαξνρέο ζε κέιε Γηνίθεζεο - - - 386 

 



 

Eurolife ERB A.Δ.Γ.Α.    

Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
Πειίδα   74                                                                           31 Γεθεκβξίνπ 2015 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

(πνζά ζε € ρηι.) 

     
Ρειηθή Κεηξηθή Δηαηξεία (Eurobank) 
31/12/2014 Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο Έζνδα  Έμνδα 

Θαηαζέζεηο Όςεσο & Ξξνζεζκηαθέο 
θαηαζέζεηο 1.542 - 1.703 - 

Αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο 59 914 2.861 1.931 

Δπελδπηηθέο εξγαζίεο - - 26 - 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο - - - 57 

Πύλνια 1.601 914 4.590 1.988 

 
 
 

    (πνζά ζε € ρηι.) 

     
Ππλδεδεκέλεο Δηαηξείεο   
 31/12/2014 Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο Έζνδα  Έμνδα 

Αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο 524 298 1.464 1.855 

Δπελδπηηθέο εξγαζίεο 2.560 6 67 13 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο 5 40 67 225 

Πύλνια 3.088 344 1.598 2.092 

     

     Ππλαιιαγέο κε κέιε Γηνίθεζεο 2 20 29 46 

Ακνηβέο θαη Ξαξνρέο ζε κέιε Γηνίθεζεο - - - 224 

 

Ρελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 δελ πθίζηαληαη δάλεηα πξνο ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο (31 Γεθεκβξίνπ 2014:€0 ρηι.) 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 33 :  ΓΔΠΚΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΓΔΣΝΚΔΛΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 

 
Γελ εθθξεκνχζαλ αγσγέο θαηά ηεο Δηαηξείαο νχηε ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2015 νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.  

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ ρξήζε 2008. Ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθψλ 

ρξήζεσλ, είλαη πηζαλφλ λα επηβιεζνχλ επηπιένλ πξφζηηκα θαη θφξνη, ηα πνζά ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα επί ηνπ παξφληνο. Υζηφζν, εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη 

πξφζηηκα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. 

Απφ ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη έπεηηα, νη Διιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη νη εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ησλ νπνίσλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά, ππνρξενχληαη λα 

ιακβάλνπλ «Δηήζην Φνξνινγηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 82 ηνπ Λφκνπ 2238/1994 (ζε ηζρχ ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν ην άξζξν 65α ηνπ Λφκνπ 4174/2013), ην νπνίν εθδίδεηαη, κεηά ηε δηελέξγεηα ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ, απφ ην λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ ειέγρεη θαη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο 2015 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 82 παξ 5 ηνπ Λ.2238/1994 1994 (ζε ηζρχ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ην άξζξν 

65α ηνπ Λφκνπ 4174/2013). Νη  Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο 2014 εθδφζεθαλ 

ρσξίο δηαηχπσζε επηθχιαμεο ελψ ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηελ ρξήζε 2015 είλαη ζε εμέιημε. 

Πχκθσλα κε ηελ ΞΝΙ.1006/2016 ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ πνπ απνδέρεηαη ηε γλσκνδφηεζε ππ‟ αξηζκ. 256/2015 

ηνπ  Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο, νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδίδεηαη θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο 

επηζεκάλζεηο γηα παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο δελ εμαηξνχληαη απφ ηε δηελέξγεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηελ επηβνιή επηπξφζζεησλ θφξσλ θαη πξφζηηκσλ ζην πιαίζην ησλ λνκνζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ (πέληε ρξφληα απφ ηε 

ιήμε ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία ε θνξνινγηθή δήισζε έρεη ππνβιεζεί).   

 

Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ 1.1.2014 θαη εθεμήο ζην λφκν 4174/2013 νξίδεηαη σο γεληθφο ρξφλνο παξαγξαθήο, 

ε 5εηία απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο. 



 

Eurolife ERB A.Δ.Γ.Α.    

Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
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Ρελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ε Δηαηξεία είρε εθδψζεη εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ  € 1.500 ρηι. ππέξ ηνπ  Γεκνζίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη  απαιιαγή ζηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ κεξηζκάησλ πνπ δηέλεηκε φπσο 

νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4172/2013 αλαθνξηθά κε ηα ελδννκηιηθά κεξίζκαηα. 

 

Ρα ειάρηζηα κειινληηθά πιεξσηέα κηζζψκαηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ησλ κε αθπξψζηκσλ κηζζσηηθψλ ζπκβάζεσλ 

είλαη: 

 

31/12/2015         

(πνζά ζε € ρηι.) Θηίξηα Απηνθίλεηα Δμνπιηζκόο Πύλνιν 

Κέρξη θαη ην 1ν έηνο 166 25 34 225 

Πύλνιν 166 25 34 225 

     

     31/12/2014         

(πνζά ζε € ρηι.) Θηίξηα Απηνθίλεηα Δμνπιηζκόο Πύλνιν 

Κέρξη θαη ην 1ν έηνο 201 11 7 219 

Πύλνιν 201 11 7 219 

 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 34 :  ΚΔΟΗΠΚΑΡΑ 

 

Ρα ηειηθά κεξίζκαηα δελ ινγηζηηθνπνηνχληαη εάλ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ.  

Ζ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 23 Γεθεκβξίνπ 2015 απνθάζηζε ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο ζην  κέηνρν 

Eurolife ERB Insurance Group  πνζνχ € 25 εθαη.  Νη δηαλνκέο κεξηζκάησλ πξνήιζαλ απφ θνξνινγεκέλα απνζεκαηηθά 

θαη θέξδε εηο λένλ ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2013. Ρα κεξίζκαηα πιεξψζεθαλ ζηνπο 

κεηφρνπο ζηηο  24 Γεθεκβξίνπ 2015.  

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 35 :  ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ 

 
Γελ πθίζηαληαη ζεκαληηθά νςηγελή γεγνλφηα πνπ λα απαηηείηαη ε αλαθνξά ηνπο. 


