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Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο: Μάξηνο Φάιηεο (ΑΜ ΟΔΛ 38081) Θεόδωπορ Καλανηώνηρ Μη Δκηελεζηικό Μέλορ

Διεγθηηθή εηαηξεία: Kenneth Howard Prince-Wright Μη Δκηελεζηικό Μέλορ

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ: Με ζύκθσλε γλώκε - ζέκα έκθαζεο Νικόλαορ Γελένδαρ Δκηελεζηικό Μέλορ

Βαζίλειορ Νικηθοπάκηρ

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Αζθαιίζεηο Εσήο

01.01.2015 - 

31.12 2015

01.01.2014 - 

31.12 2014

01.01.2015 - 

31.12 2015

26.09.2014 - 

31.12.2014

Δλζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 15.756 1.689 1 1 Αθαζάξηζηα εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα 246.438 323.208 - -                      

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 159 161 - - Μείνλ: Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα (16.002) (21.956) - -                      

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 24.007 24.214 2 - Λνηπά ζπλαθή έζνδα αζθαιηζηηθώλ εξγαζηώλ 8.585 9.718 - -                      

Πξνκήζεηεο θαη έμνδα πξόζθηεζεο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ - - Μείνλ: Γεδνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο θαη έμνδα  παξαγσγήο (15.629) (18.513) - -                      

επνκέλσλ ρξήζεσλ (Μ.Δ.Π.) 20.032 21.950 - - Μείνλ: Αζθαιηζηηθέο απνδεκηώζεηο – Ηδία θξάηεζε (157.364) (196.503) - -                      

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο - 346.301 346.301 Μεηαβνιή καζεκαηηθώλ θαη ινηπώλ πξνβιέςεσλ- Ηδία Κξάηεζε (59.268) (94.615) - -                      

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 570.346 538.855 - - Καζαξό εηζόδεκα επελδύζεσλ αζθαιίζεσλ δσήο 44.847 53.357 - -                      

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα γηα πώιεζε 1.452.039 1.470.487 - - Κέξδε αζθαιίζεσλ δσήο             (α)   51.606 54.697 - -                      

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γηαθξαηνύκελα σο ηε Λήμε 19.295 19.149 - -

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηαηαζζόκελα σο Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο 23.365 23.272 - - Αζθαιίζεηο θαηά Εεκηώλ

Υξεώζηεο αζθαιίζηξσλ 7.895 9.743 - - Αθαζάξηζηα εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα 60.102 74.532 - -                      

Απαηηήζεηο από αληαζθαιηζηέο 28.137 29.302 - - Μείνλ: Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα (9.029) (10.413) - -                      

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 75.753 65.325 41.510 43.193 Λνηπά ζπλαθή έζνδα αζθαιηζηηθώλ εξγαζηώλ 932 768 - -                      

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 6.029 12.218 173 70 Μείνλ: Γεδνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο θαη έμνδα  παξαγσγήο (8.257) (11.374) - -                      

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 2.242.814 2.216.364 387.987 389.564 Μείνλ: Αζθαιηζηηθέο απνδεκηώζεηο – Ηδία θξάηεζε (6.878) (19.399) - -                      

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Μεηαβνιή αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ - Ηδία Κξάηεζε 3.556 4.361 - -                      

Μεηνρηθό Κεθάιαην 350.000 350.000 350.000 350.000 Καζαξό εηζόδεκα επελδύζεσλ αζθαιίζεσλ θαηά δεκηώλ 4.994 4.621 - -                      

Λνηπά ζηνηρεία 77.929 49.492 37.932 39.460 Κέξδε αζθαιίζεσλ δεκηώλ           (β) 45.419 43.097 -                        -                      

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α) 427.929 399.492 387.932 389.460

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Έζνδα από ζπγαηξηθέο                     (γ) - - 35.900 40.000

Τπνρξεώζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο θαη αληαζθαιηδόκελνπο 9.269 11.448 - -                       Έζνδα από ππεξεζίεο κεζηηείαο αζθαιίζεσλ    (δ) 1.391 1.450 -                      

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο ππνρξεώζεηο 165.213 222.181 55 104 Λεηηνπξγηθά έμνδα                             (ε)                   (29.235) (26.673) (181) (268)

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 174.482 233.629 55 104 Λνηπά έζνδα / (έμνδα)                      (ζη)                    (895) (710) 416 14

Απνζέκαηα αζθαιεηώλ δσήο Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ         (α) + (β) + (γ) + (δ) + (ε) + (ζη) 68.285 71.860 36.135 39.746

Μαζεκαηηθά απνζέκαηα αζθαιίζεσλ 1.160.110 1.103.062 - - Μείνλ: Φόξνο Δηζνδήκαηνο (19.963) (13.708) (52) 64

Απνζέκαηα γηα κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 8.558 8.909 - - Κέξδε κεηά από θόξνπο 48.323 58.152 36.083 39.810

Απνζέκαηα γηα εθθξεκείο δεκηέο 59.192 52.652 - -

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο πνπ νη αζθαιηζκέλνη θέξνπλ ηνλ επελδπηηθό 

θίλδπλν (Unit Linked)
315.978 316.153 - -

Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 8.975 9.460 - -

Απνζέκαηα γεληθώλ αζθαιίζεσλ - -

Απνζέκαηα γηα κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 24.597 28.022 - -

Απνζέκαηα γηα εθθξεκείο δεκηέο  62.993 64.984 - -

ύλνιν αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ (γ) 1.640.403 1.583.243 -                       -                       

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ  ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ   (α) + (β) + (γ) 2.242.814 2.216.364 387.987 389.564 Κέξδε ρξήζεο κεηά από θόξνπο   (Α) 48.323 58.152 36.083              39.810   

17.699 67.566 - -

Μεηαβνιή ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, κεηά από θόξνπο (125) (146) - -

Δπαλεθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο ζην πξνζσπηθό, κεηά από θόξνπο 162 (268) - -

Λνηπά απνηειέζκαηα κεηά από θόξν απεπζείαο -

2015 2014 ζηελ Καζαξή Θέζε  (Β) 17.736 67.151                     -                            -     

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1 Ηαλνπαξίνπ 399.492 314.181 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)   66.058 125.303 36.083 39.810

Κέξδε ρξήζεο κεηά από θόξνπο 48.323 58.152                 

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα (37.700) (40.000)

Λνηπά απνηειέζκαηα κεηά από θόξν απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε 17.736 67.151

Λνηπέο κεηαβνιέο 78 8

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 31 Γεθεκβξίνπ 427.929 399.492

2015 2014

ύζηαζε ηεο Δηαηξείαο ηελ 26 επηεκβξίνπ 389.460 349.650

Κέξδε ρξήζεο κεηά από θόξνπο 36.083 39.810

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα (37.700) -

Λνηπέο κεηαβνιέο 89 -
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 31 Γεθεκβξίνπ 387.932 389.460

01.01.2015 - 

31.12 2015

01.01.2014 - 

31.12 2014

01.01.2015 - 

31.12 2015

26.09.2014 - 

31.12 2014

ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο           (α) 63.185 (417.193) 120 (506)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο         (β) (15.057) (1.187) 35.897 39.999

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    (γ) (37.700) (40.000) (37.700) 3.699

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα

θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 10.428 (458.379) (1.683) 43.193

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 65.325 523.704 43.193 -                       

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 75.753 65.325 41.510 43.193

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

01.01.2015 - 

31.12 2015

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

εηήζηα  πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

26.09.2014 - 

31.12.2014

εηήζηα  πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ

ΟΜΗΛΟ

Μεηαβνιή απνζεκαηηθνύ απνηίκεζεο Υξενγξάθσλ Γηαζεζίκσλ πξνο 

Πώιεζε, κεηά από θόξνπο

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ

εηήζηα  πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ

ΟΜΗΛΟ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

εηήζηα  πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ

εηήζηα πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ

ΟΜΗΛΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Δκηελεζηικό Μέλορ

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΠξαηζγνπσηεξρανποΚνππεξο Αλώλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία                

(ΑΜ ΟΔΛ 113)

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Αζήλα, 12 Απξηιίνπ 2016

EUROLIFE  ERB INSURANCE GROUP AΝΩΝΤΜΖ EΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ
Γ.Δ.ΜΖ 131910001000

ΔΓΡΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 33-35 ΚΑΗ ΚΟΡΑΖ, 105 64 ΑΘΖΝΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ ΑΠO 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2015 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015

(Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ. λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα Γ.Π.Υ.Α)

01.01.2015 - 

31.12 2015

01.01.2014 - 

31.12 2014

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο ''EUROLIFE ERB Insurance Group Α.Δ. πκκεηνρώλ'' θαη ηνπ Οκίινπ ηεο. πληζηνύκε επνκέλσο

ζηνπο αλαγλώζηεο, πξηλ πξνβνύλ ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξία, λα αλαηξέμνπλ ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο, όπνπ αλαξηώληαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

(Γ.Π.Υ.Α.) θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..      
& ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ 
ΤΜΒΟΤΛΟ  

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. & 
 ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & MIS 

Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ  
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΗΛΔΗΟ Ν.  
ΝΗΚΖΦΟΡΑΚΖ ΑΓΣ 

Σ 014791                          

ΧΡΗΣΟ Κ.  
ΣΖΟΤΒΕΛΕΚΗ 

ΑΡ. ΑΔ. 0025315 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Π. 
ΑΡΡΖΓΔΧΡΓΗΟΤ 

ΑΓΣ Η 195689 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Γ. 
ΣΕΟΤΡΑΛΖ             

ΑΡ. ΑΓΔΗΑ 0099260 

1. Ζ Δηαηξεία "Eurolife ERB Insurance Group Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ" ("Eηαηξεία") ζπζηάζεθε ζηηο 26 επηεκβξίνπ 2014, κε ηελ θαηαβνιή €3.699 ρηι. ζε κεηξεηά 
από ηελ Eurobank ζηηο 17 Οθησβξίνπ 2014 θαη ηελ εηζθνξά θαη κεηαβίβαζε, άκεζα θαη έκκεζα, ζηελ Δηαηξεία ησλ κεηνρώλ ησλ εηαηξεηώλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ ηεο 
ηνκέα, ν νπνίνο απνηειείηαη από ηηο Eurolife ERB A.E.A.Z., Eurolife ERB A.E.Γ.Α., ERB Aζθαιηζηηθέο Τπεξεζίεο Α.Δ.Μ.Α., Δurolife ERB Assigurari de Viata S.A. 
θαη Δurolife ERB Assigurari Generale S.A. («ύζηαζε ηεο Δηαηξείαο»). (βιέπε ζεκείσζε 1). 
2. ηελ ελνπνίεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 πεξηιακβάλνληαη νη εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 9 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 
Δηαηξείαο. ηε ζεκείσζε παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζην κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην, ηελ έδξα ησλ εηαηξεηώλ απηώλ θαζώο 
θαη ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Γεδνκέλνπ όηη, ε ύζηαζε ηεο Δηαηξείαο ζπληζηά ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ πνπ ηεινύλ ππό θνηλό έιεγρν, νη ζπγαηξηθέο 
ινγηζηηθνπνηνύληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ κε ηελ κέζνδν ηεο ζπλέλσζεο ζπκθεξόλησλ (βιέπε ζεκείσζε 2.2 θαη ζεκείσζε 39). Σνλ Μάην ηνπ 
2015 , ε ζπγαηξηθή Eurolife ERB AEAZ, αγόξαζε ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Παλεπηζηεκίνπ 33-35 θαη Κνξαή γηα ζθνπνύο ηδίαο ρξήζεο, κε ηελ απόθηεζε 
ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ  ηεο εηαηξείαο "Γηεζλήο Κηεκαηηθή" , πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 5 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 
3. Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 
4. Γελ πθίζηαληαη επίδηθεο δηαθνξέο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 
5. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2014 θαη 2015. Ζ πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ 
παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 40  ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.  
6. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Οκίινπ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ήηαλ 330 άηνκα (2014: 331). 
7. Οη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο: Μεηξηθή: α) Έζνδα €41.163ρηι., β) Έμνδα €14.592ρηι., γ) Απαηηήζεηο: €215.101ρηι., δ) 
Τπνρξεώζεηο: €3.030 ρηι., Λνηπέο πλδεδεκέλεο:  α) Έζνδα €6.809 ρηι., β) Έμνδα €3.129 ρηι., γ) Απαηηήζεηο: €107.690 ρηι., δ) Τπνρξεώζεηο: €403ρηι., 
πλαιιαγέο κε κέιε Γηνίθεζεο: α) Έζνδα €111ρηι.,  β) Έμνδα €122 ρηι., γ) Απαηηήζεηο: €0 ρηι., δ) Τπνρξεώζεηο: €297ρηι., Γάλεηα πξνο κέιε ηεο Γηνίθεζεο: 
€ 24 ρηι., Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο πξνο κέιε ηεο Γηνίθεζεο: €2.458 ρηι.  
Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο: Μεηξηθή: α) Έζνδα € 416 ρηι. β) Έμνδα € 71 ρηι., γ) Απαηηήζεηο: € 41.513ρηι., δ) 
Τπνρξεώζεηο: € 0 ρηι.  
8. Σν ζέκα έκθαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 'Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή, αθνξά ζηηο αβεβαηόηεηεο πνπ απνξξένπλ από ηηο πθηζηάκελεο 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, νη νπνίεο δύλαηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα  (βιέπε ζεκείσζε 2.1). 
9. Γελ ππάξρεη άιιε νπζηώδεο γηα ηνπο αλαγλώζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πιεξνθνξία σο πξνο ηε  ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη πνξεία ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπο, ε νπνία ζα απαηηνύζε είηε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ή ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζε απηέο. 
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