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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η ολοκληρωµένη ανάλυση µιας επιχείρησης θα πρέπει να αρχίσει µε την ανάλυση 

των µακροοικονοµικών εξελίξεων, να εξετάσει τις ανταγωνιστικές συνθήκες οι οποίες 

επικρατούν στον κλάδο που λειτουργεί η επιχείρηση και να καταλήξει σε µία ανάλυση των 

ειδικών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την επιχείρηση. 

Οι συχνές αναφορές στα διεθνή λογιστικά πρότυπα γίνονται, γιατί αυτά παρέχουν 

πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες έχουν θεωρηθεί χρήσιµες από τις διάφορες οµάδες που 

χρησιµοποιούν τις λογιστικές καταστάσεις. 

Για τη διεξαγωγή µιας ολοκληρωµένης χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης µιας 

επιχείρησης ο χρηµατοοικονοµικός αναλυτής θα πρέπει να έχει, πέρα από τις γνώσεις της 

ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων, και εξαιρετικές γνώσεις χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, 

µακροοικονοµίας και µικροοικονοµίας, καθώς επίσης και βασικές γνώσεις µάρκετινγκ, 

διοίκησης επιχειρήσεων, δικαίου το οποίο διέπει τις εµπορικές συναλλαγές και 

οικονοµετρίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση βασικών και απολύτως 

απαραίτητων γνώσεων για τη διεξαγωγή µιας συστηµατικής ανάλυσης Λογιστικών 

Καταστάσεων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον ακριβή υπολογισµό των διαφόρων µεγεθών 

που χρησιµοποιούνται κατά την ανάλυση και στην αναγκαιότητα αναζήτησης πρόσθετων 

πληροφοριών για τη διεξαγωγή µιας ολοκληρωµένης ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων. 

Η λεπτοµερής γνώση της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής αποτελεί «εκ των ουκ 

άνευ» για το χρηµατοοικονοµικό αναλυτή, γιατί του επιτρέπει να αναγνωρίζει τις ελλείψεις 

των δηµοσιευµένων λογιστικών καταστάσεων, να αναζητά πρόσθετες πληροφορίες και να 

προσαρµόζει τα λογιστικά µεγέθη προκειµένου να διεξάγει µια σωστή ανάλυση. Τα έτοιµα 

προϊόντα ανάλυσης τα οποία συχνά χρησιµοποιούνται από χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες 

δεν τους παρέχουν τη δυνατότητα προσαρµογής των λογιστικών µεγεθών και διερεύνησης 

τόσο των υποθέσεων που έχουν γίνει όσο και της ισχύος των συµπερασµάτων που έχουν 

εξαχθεί. 

Για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας και των συµπερασµάτων επιλέχθηκε η 

εφαρµογή της θεωρίας σε µία εταιρία που έχει έδρα στην N. Σµύρνη, επί της οδού Λεωφόρος 

Συγγρού 163, και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 

12821/05/Β/86/1. Η αρχική διάρκεια της Εταιρίας έχει οριστεί σε 100 χρόνια. Από 

05.08.2005 η Εταιρία χρησιµοποιεί ως λογότυπο τον τίτλο «ΑΤΕ Ασφαλιστική». Ο σκοπός 

της Εταιρίας, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 4 του καταστατικού, είναι: για δικό της 

λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, άσκηση ασφαλίσεων (πρωτασφαλίσεων και 

αντασφαλίσεων) κατά ζηµιών και ζωής στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε όλους τους 

κλάδους, όπως αυτοί αναφέρονται και ταξινοµούνται στο άρθρο 13 του Ν.∆. 400/1970, η 

ανάληψη της αντιπροσώπευσης κάθε ηµεδαπής και αλλοδαπής ασφαλιστικής ή 

αντασφαλιστικής εταιρίας  κ.λ.π. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι λογιστικές καταστάσεις εµπεριέχουν τις επιδράσεις όλων αυτών των δυνάµεων, οι 

οποίες αποτελούν το οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Η ανάλυση 

µιας επιχείρησης, όµως, δεν περιορίζεται µόνο στην εξέταση ποσοτικών πληροφοριών, οι 

οποίες εµφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις και οι οποίες συχνά δίνουν ένα χαρακτήρα 

µεγαλύτερης αντικειµενικότητας, αλλά και στην εξέταση ποιοτικών στοιχείων, όπως η 

ποιότητα της διοίκησης µιας επιχείρησης, τα οποία θεωρούνται εξίσου σπουδαία µε τα 

ποσοτικά. 

Αν οι λογιστικές καταστάσεις θεωρηθούν ένα οικονοµικό αγαθό για το οποίο υπάρχει 

προσφορά και ζήτηση, τότε οι δυνάµεις οι οποίες επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση 

αυτού του αγαθού καθορίζουν και το περιεχόµενο του. Ειδικότερα, οι συγκρούσεις 

συµφερόντων µεταξύ των διαφόρων οµάδων οι οποίες έχουν αξιώσεις έναντι των 

οικονοµικών πόρων µιας επιχείρησης και βασίζονται στις λογιστικές καταστάσεις για τη 

λήψη αποφάσεων, η ισχύουσα νοµοθεσία και το κόστος παροχής λογιστικών πληροφοριών 

καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το περιεχόµενο των λογιστικών καταστάσεων και το χρόνο 

αποκάλυψης των διαφόρων πληροφοριών.  

Στο πρακτικό κοµµάτι της εργασίας θα γίνει εφαρµογή όλων όσων αναφέρονται στο 

θεωρητικό. Επιλέγθηκε µία ασφαλιστική εταιρία στην οποία θα εξεταστούν οι δείκτες µέσα 

από τους οποίους θα δοθούν και συµπεράσµατα για την οικονοµική πορεία της επιχείρησης 

για τα έτη 2007 και 2008. 

Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις βασικές έννοιες ισολογισµού, 

στην έννοια και τον ορισµό των καταστάσεων καθώς και στην ανάλυση των λογιστικών 

καταστάσεων. Η Λογιστική έχει ορισθεί ως επιστήµη, τέχνη, τεχνική, εξιστόρηση, 

επιστηµονική τεχνική. Η χρήση της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής πληροφόρησης λαµβάνει 

χώρα µέσα στο πλαίσιο δραστηριότητας των οικονοµικών µονάδων, οι οποίες εξελισσόµενες 

επηρεάζουν και την ανάπτυξη των λογιστικών αρχών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά 

στους αριθµοδείκτες την έννοια και τις κατηγορίες αριθµοδεικτών. Οι αριθµοδείκτες  

εκφράζουν µία µαθηµατική σχέση µεταξύ ενός ποσού, το οποίο περιέχεται στον αριθµητή, 

και ενός άλλου, το οποίο περιέχεται στον παρονοµαστή του αριθµοδείκτη. Ένας 

αριθµοδείκτης είναι σηµαντικός, εάν η σχέση µεταξύ των δύο ποσών µπορεί να ερµηνευθεί, 

είναι δηλαδή µία λογική και κατανοητή σχέση, και εάν µπορεί να επηρεάσει τη λήψη 

κάποιων χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η αγροτική 

ασφαλιστική.  Στο τέταρτο κεφάλαιο βλέπουµε τις οικονοµικές καταστάσεις, τον  

ισολογισµό, την  κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης καθώς και την κατάσταση µεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση µε τη χρήση των αριθµοδεικτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

 

 1.1 Ορισµός Λογιστικής   

  

Με δεδοµένο
1
 ότι ο ανθρώπινος νους είναι πεπερασµένος και η ποικιλοµορφία 

πολυάριθµων ανταλλαγών/συναλλαγών είναι απεριόριστη, προκαλείται αδυναµία στην 

αποµνηµόνευση τους και προκύπτει η ανάγκη καταγραφής τους. Αυτή η καταγραφή 

εξελίχθηκε µε βραδείς ρυθµούς από τις ανταλλαγές σε είδος κατά την αρχαιότητα µέχρι τις 

οικονοµικές συναλλαγές σε νοµισµατική µονάδα µέτρησης κατά τους επόµενους αιώνες. 

Σταδιακά, µέσω της αναγνώρισης οικονοµικών γεγονότων αποτιµάται η χρηµατική αξία των 

συναλλαγών, οι οποίες καταχωρούνται κατάλληλα ταξινοµηµένες για να παρουσιασθεί το 

αποτέλεσµα των συναλλαγών και η οικονοµική κατάσταση του συναλλασσοµένου που 

καταγράφει τα γεγονότα. Αυτή η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση επιτυγχάνεται µε τις 

διαδικασίες που ακολουθεί η Λογιστική. Στη διεθνή βιβλιογραφία για την έννοια της 

Λογιστικής έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις οι οποίες δεν έχουν καταφέρει ακόµη να 

συγκλίνουν σε έναν κοινώς αποδεκτό ορισµό. Ως ένα βαθµό, αυτή η δυσκολία είναι ανάλογη 

εκείνης που αντιµετωπίζουν οι επιµέρους κλάδοι των ανθρωπιστικών επιστηµών, όπως είναι 

η Λογιστική, όταν η εξέλιξή τους λαµβάνει χώρα σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο διεθνές 

περιβάλλον. ∆ιαχρονικά, µεταξύ διαφορετικών συγγραφέων και «σχολών» η Λογιστική έχει 

ορισθεί µε έναν από τους παρακάτω χαρακτηρισµούς: Επιστήµη, τέχνη, τεχνική, εξιστόρηση, 

επιστηµονική τεχνική, επιστηµονική µεθοδολογία, επιστηµονικός κλάδος, σύστηµα, µέθοδος, 

συστηµατική µέθοδος, διαδικασία. 

Η χρήση
2
 της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής πληροφόρησης λαµβάνει χώρα µέσα 

στο πλαίσιο δραστηριότητας των οικονοµικών µονάδων, οι οποίες εξελισσόµενες επηρεάζουν 

και την ανάπτυξη των λογιστικών αρχών. Οικονοµική µονάδα είναι κάθε οργανωµένος 

συνδυασµός των συντελεστών παραγωγής (έδαφος/φύση, εργασία, υλικό κεφάλαιο), ο οποίος 

επιδιώκει την παραγωγή/πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη 

ανθρωπίνων αναγκών. Η πλειοψηφία των οικονοµικών µονάδων έχει σκοπό το κέρδος, ενώ οι 

σύγχρονες µεγάλες οικονοµικές µονάδες σκοπεύουν επιπλέον στη διατήρηση και βελτίωση 

της θέσης τους στον κλάδο που ανήκουν, στη σταθερότητα απασχόλησης, στην απόκτηση 

δύναµης και ευρύτερης επιρροής κ.ά. Όλες οι οικονοµικές µονάδες, ανεξαρτήτως είδους, 

παρουσιάζουν δύο κοινά γνωρίσµατα που σχετίζονται άµεσα µε τη Χρηµατοοικονοµική 

Λογιστική: 

α. ∆ιέπονται από τη βασική οικονοµική αρχή, την αρχή της οικονοµικότητας, 

σύµφωνα µε την οποία επιδιώκουν την επίτευξη του µεγαλύτερου (θετικού) δυνατού 

αποτελέσµατος µε τη µικρότερη δυνατή προσπάθεια (θυσία), β. Ύπαρξη περιουσίας (κτίρια, 

έπιπλα κ.λπ.) για την επίτευξη της αποστολής τους και την πραγµατοποίηση των σκοπών 

τους. 

Η επιλογή του κατάλληλου είδους οικονοµικής µονάδας για την άσκηση 

συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας εξαρτάται κυρίως από τους παρακάτω λόγους: 

α. Το είδος της δραστηριότητας,  

β. Το ύψος των αναγκαίων κεφαλαίων,  
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γ. Τη φορολογική νοµοθεσία. 

δ. Την πιθανότητα και το ύψος του επιχειρηµατικού κινδύνου. Γενικότερα, τα 

κριτήρια διάκρισης των οικονοµικών µονάδων είναι: 

  

Η χρηµατοοικονοµική
3
 λογιστική ενώ ασχολείται µε όλες τις οικονοµικές µονάδες, εν 

τούτοις το ενδιαφέρον της στρέφεται κατ' εξοχήν προς τις επιχειρήσεις. Η προτίµηση αυτή 

οφείλεται κυρίως στο ότι η ανάπτυξη των λογιστικών αρχών, µεθόδων και διαδικασιών που 

εφαρµόζει η χρηµατοοικονοµική λογιστική έχει στηριχθεί σε αυτή την κατηγορία των 

οικονοµικών µονάδων. Πρόκειται για ανεξάρτητες µονάδες που έχουν σαφή διαφοροποίηση 

από την ιδιοκτησία τους και από εκείνους που τις διοικούν. Από τη διάκριση µεταξύ της 

επιχειρηµατικής µονάδας και των ιδιοκτητών της προκύπτει η έννοια της λογιστικής µονάδας 

ή της λογιστικής οντότητας που αποτελεί σήµερα θεµελιώδη βάση της Χρηµατοοικονοµικής 

Λογιστικής. Έτσι, Λογιστική µονάδα αποτελεί κάθε οικονοµική µονάδα που θεωρείται 

λογιστικά ανεξάρτητη από τους φορείς της, αρκεί η οικονοµική της κατάσταση και οι 

συναλλαγές της να παρακολουθούνται από αυτοτελές λογιστικό κύκλωµα. 

Η αναγνώριση της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας των επιχειρηµατικών µονάδων 

παράλληλα µε τη θεώρηση ότι οι λογιστικές µονάδες έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής, αν 

και οι φορείς της έχουν περιορισµένη ζωή, δηµιουργούν τις δύο πρώτες λογιστικές υποθέσεις 

για την ανάπτυξη λογιστικών αρχών: την αυτοτέλεια της οικονοµικής οντότητας 

(επιχειρήσεως) και τη διαρκή επιχειρηµατική δραστηριότητα που παρουσιάζονται στο έκτο 

κεφάλαιο. Οι έννοιες αποτελούν πνευµατική εικόνα της αντικειµενικής πραγµατικότητας, 

δηµιουργούνται µε την αποµάκρυνση ενός µέρους των χαρακτηριστικών µιας οµάδας 

αντικειµένων και την παραµονή ενός µέρους των (κοινών) χαρακτηριστικών τους, ώστε να 

διατυπωθεί ο ορισµός αυτών των αντικειµένων. Έτσι, το οριζόµενο αντικείµενο 

διαφοροποιείται από τις άλλες έννοιες και ιδιαίτερα στη Λογιστική οι ορισµοί εκφράζουν τις 

αναγκαίες έννοιες για την κατανόηση λειτουργίας του µηχανισµού της.  

 

1.2. Έννοια και Ορισµός των Καταστάσεων 

 

Η επικρατούσα άποψη
4
 συνδέει τις βασικές έννοιες της Λογιστικής που ακολουθούν 

παρακάτω µε τις λογιστικές υποθέσεις και τις λογιστικές αρχές (κεφάλαιο 6) για να 

συναποτελέσουν το θεωρητικό πλαίσιο της Λογιστικής. Λογιστικές εκθέσεις καλούνται οι, 

κατά κανόνα, γραπτές εκθέσεις που γνωστοποιούν ή και αποκαλύπτουν λογιστικές 

πληροφορίες των οικονοµικών µονάδων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες αυτών. 

∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει λογιστικές εκθέσεις που 

αφορούν αποκλειστικά τους εσωτερικούς χρήστες (διοίκηση-διαχείριση) και περιέχουν όχι 

µόνο τις λογιστικές καταστάσεις, αλλά και άλλους τύπους λογιστικών εκθέσεων όπου 

αναφέρουν κατά πλειοψηφία εµπιστευτικές πληροφορίες. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι 

ότι τα στοιχεία που περιέχουν και η κατάρτισή τους δεν στηρίζονται υποχρεωτικά σε 

γενικούς κανόνες, αρχές και µεθόδους. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει λογιστικές 

εκθέσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, οι ποίες αποβλέπουν στο να πληροφορήσουν 

κυρίως τους εξωτερικούς χρήστες (∆ΟΥ, Τράπεζες, Μέτοχοι, Πιστωτές), αλλά είναι χρήσιµες 

και για τους εσωτερικούς χρήστες. Αυτές οι εκθέσεις καλούνται χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις στις οποίες περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, δύο πρωταρχικής σηµασίας 

εκθέσεις: ο ισολογισµός και η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 
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Ισολογισµός είναι η χρηµατοοικονοµική κατάσταση η οποία εµφανίζει τα στοιχεία 

του ενεργητικού και του παθητικού µιας επιχειρηµατικής µονάδας σε δεδοµένη χρονική 

στιγµή και σε ενιαίο νόµισµα. 

Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονοµικών αγαθών που ανήκουν κατά κυριότητα 

σε µία επιχειρηµατική µονάδα για την επίτευξη των σκοπών της και η τιµή τους µπορεί να 

προσδιορισθεί µε αντικειµενικό τρόπο. Για παράδειγµα, Ενεργητικό αποτελούν τόσο τα 

µετρητά, τα κτίρια, τα έπιπλα κ.λπ., όσο και οι απαιτήσεις από πελάτες παρόλο που δεν είναι 

στην κυριολεξία αγαθά, αλλά θεωρούνται ως τέτοια, επειδή µε τα χρήµατα που θα 

εισπραχθούν µπορούν να αγορασθούν υλικά ή άϋλα οικονοµικά αγαθά. Τα στοιχεία του 

Ενεργητικού διακρίνονται:  

α) σε βραχυπρόθεσµα που προορίζονται για ρευστοποίηση στο άµεσο µέλλον (π.χ. 

αποθέµατα, απαιτήσεις, µετρητά) και συνοπτικά καλούνται κυκλοφορούν ενεργητικό και  

β) σε µακροπρόθεσµα που δεν προορίζονται για άµεση ρευστοποίηση, αλλά για 

µακροχρόνια χρήση (π.χ. οικόπεδα, κτίρια, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, έπιπλα) και 

συνοπτικά καλούνται πάγιο ενεργητικό.  

Παθητικό είναι το σύνολο των υποχρεώσεων µιας επιχειρηµατικής µονάδας προς τους 

τρίτους (ξένα κεφάλαια) και προς τους ιδιοκτήτες της (ίδια κεφάλαια), των οποίων το ποσό 

µπορεί να προσδιορισθεί µε αντικειµενικό τρόπο. Για παράδειγµα, Παθητικό αποτελούν τόσο 

οι υποχρεώσεις στις τράπεζες, στους προµηθευτές, στη ∆ΟΥ, στο ΙΚΑ (πραγµατικό 

παθητικό), όσο και τα ποσά που δικαιούνται να λαµβάνουν οι ιδιοκτήτες της αν π.χ. διαλυθεί 

η επιχείρηση (συµβατικό παθητικό). Τότε, από το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό) θα 

χρησιµοποιηθεί όσο είναι απαραίτητο για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε ξένους και το 

υπόλοιπο θα µείνει ως καθαρό ποσό που θα εισπράξουν οι ιδιοκτήτες. Αυτή η συµβατική 

υποχρέωση προς τους ιδιοκτήτες ονοµάζεται καθαρή θέση ή καθαρή περιουσία ή ίδια 

κεφάλαια και προκύπτει ως διαφορά του πραγµατικού παθητικού από το ενεργητικό, γι' αυτό 

ορίζεται και ως καθαρό ενεργητικό. Κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους αυξάνεται µε 

τα έσοδα και τα κέρδη, ενώ µειώνεται µε τα έξοδα και τις ζηµιές. Τα στοιχεία του 

πραγµατικού παθητικού διακρίνονται: α) σε βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που πρέπει να 

εξοφληθούν µέχρι το τέλος του επόµενου διαχειριστικού έτους (π.χ. γραµµάτια προς 

πληρωµή) και β) σε µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που πρέπει να εξοφληθούν µετά το τέλος 

του επόµενου διαχειριστικού έτους (π.χ. ενυπόθηκο δάνειο). 

Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως είναι η χρηµατοοικονοµική κατάσταση που 

εµφανίζει το αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) µιας χρονικής περιόδου για τις δραστηριότητες 

µιας επιχειρηµατικής µονάδας, αλλά και τους προσδιοριστικούς παράγοντες (έσοδα, έξοδα) 

αυτού του αποτελέσµατος. 

Έσοδο είναι κάθε αύξηση της καθαρής θέσης µιας επιχειρηµατικής µονάδας η οποία 

προέρχεται από τις δραστηριότητές της. Οι νέες εισφορές του επιχειρηµατία αυξάνουν την 

καθαρή θέση, αλλά δεν θεωρούνται έσοδο, αφού δεν προέρχονται από δραστηριότητες (π.χ. 

πωλήσεις) της επιχειρηµατικής µονάδας. 

Έξοδο είναι κάθε µείωση της καθαρής θέσης µιας επιχειρηµατικής µονάδας η οποία 

προέρχεται από τις δραστηριότητές της. Οι αναλήψεις του επιχειρηµατία µειώνουν την 

καθαρή θέση, αλλά δεν θεωρούνται έξοδο, αφού δεν προέρχονται από δραστηριότητες (π.χ. 

αγορές) της επιχειρηµατικής µονάδας. 

Φιλολογιστική προετοιµασία
5
 

Σε κάθε χρήση, εκτός από τις εγγραφές των λογιστικών γεγονότων καταχωρούνται οι 

αναγκαίες εγγραφές τακτοποίησης ή προσαρµογής και ακολουθούν οι εγγραφές 

προσδιορισµού του αποτελέσµατος για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές τέλους χρήσεως. 
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Μέσω του λογαριασµού «Γενική Εκµετάλλευση» (κωδ. 80 ΕΓΛΣ) προσδιορίζονται τα 

καθαρά τακτικά και οργανικά (οµαλά) αποτελέσµατα (έξοδα, έσοδα) των κύριων, 

παρεπόµενων και δευτερευουσών δραστηριοτήτων, ώστε το τη διαφορά τους να προκύπτει το 

οργανικό αποτέλεσµα της χρήσεως. Για τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος, είναι χρήσιµο 

να συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δεδοµένα σε µία πρόχειρη κατάσταση και µε απλές 

αριθµητικές πράξεις που σχετίζονται µε τα προηγούµενα, να υπολογίζεται το Μικτό Κέρδος ή 

η Μικτή Ζηµιά της εκµετάλλευσης (εξωλογιστικός προσδιορισµός). 

Σε πρώτη φάση (στάδιο I), από το συνολικό κόστος των διαθεσίµων εµπορευµάτων 

προς πώληση εµπορεύµατα αρχής + αγορές εµπορευµάτων + ειδικά έξοδα αγορών - 

επιστροφές αγορών - εκπτώσεις αγορών) αφαιρείται το κόστος των απούλητων 

εµπορευµάτων (εµπορεύµατα τέλους/ stock), για να προκύψει το κόστος όσων εµπορευµάτων 

επωλήθησαν (κόστος πωληθέντων). 

Σε δεύτερη φάση (στάδιο II), από το σηµαντικότερο έσοδο, της καθαρής αξίας 

πωλήσεων (Πωλήσεις - επιστροφές πωλήσεων - εκπτώσεις πωλήσεων), αφαιρείται το κόστος 

πωλήσεων (ή πωληθέντων), για να προκύψει το µικτό (περιθώριο) κέρδους ή ζηµιάς. Στη 

συνέχεια, προστίθενται τα τυχόν άλλα οργανικά έσοδα (της οµάδας 7 του ΕΓΛΣ) και 

αφαιρούνται όλα τα οργανικά έξοδα της οµάδας 6 του ΕΓΛΣ για να προκύψει το Μικτό 

Κέρδος ή η Μικτή Ζηµιά Εκµετάλλευσης (κωδ. 80.00 ΕΓΛΣ). 

 Όσον  αφορά στις επόµενες διαδικασίες του λογιστικού κύκλου κάθε χρήσεως, η 

συγκέντρωση δικαιολογητικών εγγράφων µε την ανάλυση των λογιστικών γεγονότων, τις 

καταχωρήσεις σε ηµερολόγιο και καθολικό και την κατάρτιση προσωρινών (περιοδικών) 

ισοζυγίων αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 3 (παρ. 3.2-3.4, σχήµατα 7-9), ενώ η πραγµατική 

(φυσική) απογραφή µε τις εγγραφές τακτοποίησης (προσαρµογής) και τις εγγραφές «Γενικής 

Εκµεταλλεύσεως» αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 4 (παρ. 4.1-4.6, σχήµα 4, πίνακες 4-9). Στις 

εφαρµογές λογιστικού κύκλου του παρόντος κεφαλαίου (παρ. 5.3) αναπτύσσονται και οι 

διαδικασίες για την κατάρτιση του προσαρµοσµένου (β' προσωρινού) ισοζυγίου και την 

καταχώρηση εγγραφών «Αποτελεσµάτων Χρήσεως»,  ενώ στο κείµενο που ακολουθεί 

αναφέρεται η εµβόλιµη διαδικασία του Φύλλου Μερισµού σε συνδυασµό µε την κατάρτιση 

πινάκων «Γενικής Εκµεταλλεύσεως» και «Αποτελεσµάτων Χρήσεως. 

Η κατάρτιση Φύλλου Μερισµού (ΦΜ) είναι µία διαδικασία µεταξύ των εγγραφών 

«Γενικής Εκµεταλλεύσεως» και «Αποτελεσµάτων Χρήσεως» που αφορά τη Γενική 

(Χρηµατοοικονοµική) Λογιστική και όχι την Αναλυτική. Είναι περισσότερο απαραίτητη κατά 

την εφαρµογή του ΕΓΛΣ, και σχετίζεται µε τους λογαριασµούς της οµάδας 6, οι οποίοι 

περιλαµβάνουν έµµεσα  έξοδα κατά είδος που δαπανώνται κατά τη λειτουργία των 

υπηρεσιών της επιχείρησης. Για να υπολογισθεί µε ακρίβεια το κόστος λειτουργίας (αγοράς ή 

παραγωγής, εµπορευµάτων ή προϊόντων ή υπηρεσιών) πρέπει να κοστολογηθεί κάθε 

υπηρεσία και να συσχετισθεί µε το έργο που παρήγαγε κάθε µία από αυτές για να 

αντιπροσωπεύει τη συµβολή της στις αγορασθείσες παραχθείσες µονάδες ή υπηρεσίες, όπου 

τελικά προκύπτουν τα έξοδα και κατά υπηρεσία (από κατά είδος). Έτσι, διαµορφώνονται οι 

εξής κατηγορίες εξόδων:  

• Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 

• Έξοδα διοικητικής  

• Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως 

• Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (πώλησης)  

• Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 

Η κατανοµή (µερισµός) των εξόδων κατά (λειτουργικό) προορισµό ή κατά κέντρο 

δραστηριότητας γίνεται εξωλογιστικά µε την κατάρτιση Φύλλου Μερισµού (ΦΜ), εφόσον 

δεν τηρείται ο λογαριασµός 92 «Κέντρα (θέσεις) κόστους» του ΕΓΛΣ (Αναλυτική 

Λογιστική). Η επιλογή των µονάδων κατανοµής µπορεί να βασισθεί είτε: 

α) σε πραγµατικές µετρήσεις, όπως προκύπτει π.χ. από τις, κατά λειτουργία, συσκευές 
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µετρητών για τις δαπάνες ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ. ή την, κατά λειτουργία, ωριαία απασχόληση ή 

αµοιβή για τις δαπάνες προσωπικού, είτε  

β) σε κριτήρια που σχετίζονται π.χ. µε τον αριθµό ή και τη θέση των εργαζοµένων 

στις επιµέρους λειτουργίες ή στην απασχολούµενη επιφάνεια των χώρων κάθε λειτουργίας ή 

στη δέσµευση κεφαλαίου που απαιτείται για κάθε λειτουργία. 

 

1.3 Ανάλυση Λογιστικών καταστάσεων 

 

Η ανάλυση
6
 της οικονοµίας και του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση απαιτεί 

λεπτοµερής ανάλυση των ατοµικών χαρακτηριστικών της επιχείρησης. Η ανάλυση αυτή 

εξετάζει τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Κατά τη 

διάρκεια της ανάλυσης καθώς και µετά την ανάλυση, όταν εξάγονται συµπεράσµατα, θα 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι υπάρχει µια διαρκής επίδραση και αλληλεξάρτηση των 

ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιχείρησης. 

Η ανάλυση των ποσοτικών χαρακτηριστικών µιας επιχείρησης περιλαµβάνει 

λεπτοµερή εξέταση όλων των πληροφοριών τις οποίες παρέχει το λογιστικό σύστηµα. Στην 

ουσία, οι λογιστικές πληροφορίες αποτελούν την πρώτη ύλη του κάθε αναλυτή ο οποίος θα 

πρέπει να έχει σε βάθος γνώση του τρόπου προετοιµασίας αυτών των πληροφοριών, των 

επιλογών που έχουν γίνει από τη διοίκηση και των συνεπειών που έχουν οι επιλογές αυτές για 

το τελικό προϊόν του λογιστικού συστήµατος, δηλαδή τις δηµοσιευµένες λογιστικές 

καταστάσεις. Μεταξύ των βασικών ερωτηµάτων τα οποία θα πρέπει να εξετάζει ο κάθε 

αναλυτής είναι: Έχει η διοίκηση της επιχείρησης επηρεάσει τους λογιστικούς αριθµούς; Με 

ποιες επιλογές; Ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των επιλογών για τους λογιστικούς αριθµούς 

οι οποίοι περιέχονται στις λογιστικές καταστάσεις; 

Τα σπουδαιότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά µιας επιχείρησης είναι τα ακόλουθα: η 

ποιότητα της διοίκησης, η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων, η ποιότητα των παραγοµένων 

προϊόντων και των παρεχοµένων υπηρεσιών, η απουσία εξάρτησης από έναν πελάτη ή έναν 

προµηθευτή και η κοινωνική ευαισθησία της επιχείρησης. Ο όρος "ποιότητα της διοίκησης" 

µιας επιχείρησης αναφέρεται στην ορθότητα των επιλογών της διοίκησης σχετικά µε τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν αναληφθεί, τις επενδύσεις οι οποίες έχουν 

γίνει, τους τρόπους χρηµατοδότησης της επιχείρησης, τη µερισµατική πολιτική, την 

αξιοποίηση και εξέλιξη του προσωπικού και γενικά την αύξηση της αξίας της επιχείρησης. 

Μία διοίκηση υψηλής ποιότητας έχει την ικανότητα να αντιλαµβάνεται τις µεταβολές οι 

οποίες συµβαίνουν στην αγορά, στην κοινωνία και στην ίδια την επιχείρηση, να αντιδρά και 

να επιτυγχάνει την αύξηση του πλούτου των µετόχων. Αυτές οι ικανότητες και οι γνώσεις 

των διοικητικών στελεχών αποτελούν σπουδαία χαρακτηριστικά διοικήσεων υψηλής 

ποιότητας τα οποία µακροχρόνια γίνονται γνωστά στην αγορά εργασίας. Τα στελέχη µε αυτά 

τα προσόντα όχι µόνο αµείβονται ανάλογα, αλλά δέχονται και πολλαπλές προσφορές 

εργασίας από άλλες επιχειρήσεις. Τα ενηµερωτικά δελτία των εταιρειών που εισάγονται στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών αποτελούν µία σπουδαία πηγή πληροφόρησης για την 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και την εµπειρία των στελεχών τους. 

 

Α. Η εσωτερική ανάλυση 

  

Γίνεται από πρόσωπα, που βρίσκονται σε άµεση σχέση µε την επιχείρηση και που 

µπορούν να προσφύγουν στα λογιστικά της βιβλία για να ελέγξουν τους επιµέρους 

λογαριασµούς και τα λογιστικά έγγραφα. Το κυριότερο πλεονέκτηµα αυτού του είδους της 

                                                 
6
 ∆ηµητρίου Χ. Γκίκα, 2002, Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων, Εκδόσεις 

Γ.Μπένου, σελ. 24-25 
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αναλύσεως είναι ότι επιτρέπει σε αυτόν που διενεργεί να ελέγξει τις διάφορες µεθόδους και 

διαδικασίες που εφαρµόστηκαν. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση αποκτά µεγαλύτερη 

διαύγεια και επιτρέπει στον αναλυτή να εµβαθύνει σε αυτή. Η εσωτερική ανάλυση, γίνεται 

από πρόσωπα της επιχειρήσεως τα οποία ενδιαφέρονται κυρίως να προσδιορίσουν το βαθµό 

αποδοτικότητας της και να ερµηνεύσουν τις µεταβολές της οικονοµικής της θέσεως. 

Επιπλέον, η εσωτερική ανάλυση προσπαθεί να ερµηνεύσει ορισµένα οικονοµικά στοιχεία της 

επιχειρήσεως για λογαριασµό της διοικήσεως, έτσι ώστε να της επιτρέψει να µετρήσει την 

πρόοδο που πράγµατι επιτελέστηκε, σε σύγκριση µε τα υπάρχοντα προγράµµατα. Κατά αυτόν 

τον τρόπο επιτυγχάνεται ο έλεγχος της λειτουργίας µιας επιχειρήσεως. 

 

Β. Η εξωτερική ανάλυση 

 

Πραγµατοποιείται από πρόσωπα που βρίσκονται έξω από την επιχείρηση και 

βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στα στοιχεία που δηµοσιεύονται στις λογιστικές 

καταστάσεις και στις εκθέσεις του διοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών. Έτσι, ο 

αναλυτής δεν µπορεί να διεισδύσει βαθύτερα µέσα στην επιχείρηση, το δε έργο του είναι 

τόσο δυσκολότερο όσο πιο συνοπτικά είναι τα στοιχεία που δηµοσιεύονται. Η εξωτερική 

ανάλυση γίνεται κυρίως από πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται να προσδιορίσουν την 

οικονοµική θέση και την αποδοτικότητα της επιχειρήσεως. 

Η γνώση των διαφόρων οµάδων
7
 οι οποίες ζητούν λογιστικές καταστάσεις επιτρέπει 

την καλύτερη αναγνώριση των συµφερόντων τους, των συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ 

των οµάδων και της µεταφοράς πλούτου που συµβαίνει από τη µία οµάδα στην άλλη ως 

συνέπεια αυτών των συγκρούσεων. Οι κυριότερες οµάδες που ζητούν και χρησιµοποιούν τις 

λογιστικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες: Οι µέτοχοι, οι πιστωτές, η διοίκηση, οι 

εργαζόµενοι, οι πελάτες, οι δηµόσιες υπηρεσίες και διάφορες άλλες οµάδες. Οι µέτοχοι 

µπορεί να έχουν είτε επενδυτικό είτε εποπτικό ενδιαφέρον, όταν ζητούν τις λογιστικές 

καταστάσεις µιας επιχείρησης. Το επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται στις αποφάσεις 

επιλογής µετοχών οι οποίες πρόκειται να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή ο 

οποίος επιθυµεί να γίνει µέτοχος. Οι επιλογές αυτές µπορούν να αφορούν επιχειρήσεις µε 

επιθυµητά επίπεδα κινδύνου και µερισµατικής απόδοσης προκειµένου να περιληφθούν στο 

χαρτοφυλάκιο του επενδυτή και τα οποία είναι σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του. 

Εναλλακτικά, οι επιλογές µπορούν να αφορούν υποτιµηµένες ή υπερτιµηµένες µετοχές, γιατί 

ο επενδυτής πιστεύει ότι έχει καλύτερη πληροφόρηση για τα µελλοντικά κέρδη της 

επιχείρησης σε σχέση µε αυτά τα οποία έχουν ήδη ενσωµατωθεί στην τρέχουσα 

χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής. Το εποπτικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται, όταν ο µέτοχος 

επιθυµεί να ελέγξει τις ενέργειες και τη συµπεριφορά της διοίκησης. Η εποπτεία της 

διοίκησης καθίσταται αναγκαία, γιατί η διοίκηση έχει σχετικά µεγάλη ευχέρεια χρήσης και 

διάθεσης των οικονοµικών πόρων της επιχείρησης, πολλές φορές, δε, για την επίτευξη 

στόχων και συµφερόντων τα οποία ενδέχεται να είναι αντίθετα µε αυτά των µετόχων. Η 

έκδοση ετήσιων και εξαµηνιαίων λογιστικών καταστάσεων, για παράδειγµα, επιτρέπει τον 

έγκαιρο έλεγχο της διοίκησης µιας επιχείρησης όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων που της 

έχουν εµπιστευτεί οι µέτοχοι. Η παρουσία συµβάσεων οι οποίες συνδέουν την αµοιβή της 

διοίκησης µε τα συµφέροντα των µετόχων, όπως για παράδειγµα την αύξηση της 

αποδοτικότητας των ίδιων κεφαλαίων, επιτρέπει την ευθυγράµµιση των συµφερόντων της 

διοίκησης µε αυτά των µετόχων και δηµιουργεί ζήτηση για την παροχή λογιστικών 

πληροφοριών προκειµένου να διαπιστωθεί η εφαρµογή των όρων της σύµβασης. 

Οι πιστωτές, όπως για παράδειγµα οι τράπεζες, ζητούν την παροχή λογιστικών 

                                                 
7
 ∆ηµητρίου Χ. Γκίκα, 2002, Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάεων, Εκδόσεις 

Γ.Μπένου, σελ. 29 
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καταστάσεων τη στιγµή υποβολής µιας αίτησης για τη χορήγηση κάποιου δανείου ή µιας 

εγγυητικής επιστολής. Με βάση τις πληροφορίες που περιέχουν οι λογιστικές καταστάσεις 

εκτιµάται η αποδοτικότητα, ο βραχυχρόνιος και ο µακροχρόνιος κίνδυνος επιβίωσης της 

επιχείρησης και αποφασίζεται το ποσό του δανείου, το επιτόκιο και οι ασφάλειες που θα 

ζητηθούν από την επιχείρηση. Η συµφωνία δανειοδότησης επιβάλλει συνήθως ορισµένους 

περιορισµούς στην επιχείρηση η οποία λαµβάνει το δάνειο. Οι περιορισµοί αυτοί έχουν 

σκοπό να αποτρέψουν την αύξηση του κινδύνου της επιχείρησης και την πιθανή απώλεια 

όλων των κεφαλαίων τα οποία έχουν συνεισφέρει οι πιστωτές, µπορούν δε να εκφραστούν 

είτε µε τη µορφή αριθµοδεικτών, όπως ρευστότητας ή δοµής κεφαλαίων, οι οποίοι δεν πρέπει 

να υπερβαίνουν ορισµένα όρια, είτε µε τη µορφή λογιστικών µεγεθών, όπως καθαρά θέση ή 

ξένα κεφαλαία, τα οποία επίσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν ορισµένα ποσά. Η έκφραση των 

περιορισµών που περιέχονται στις συµφωνίες χορήγησης δανείων µε τη µορφή 

αριθµοδεικτών και λογιστικών µεγεθών δηµιουργεί ζήτηση για διαδοχικές λογιστικές 

καταστάσεις µέχρι την εξόφληση του δανείου. Επιπλέον, οι πιστωτές έχουν κίνητρο όχι µόνο 

να ζητούν λογιστικές καταστάσεις, αλλά και να εξετάζουν εάν η διοίκηση έχει παραβιάσει 

τους περιορισµούς που καθορίζουν οι συµφωνίες δανεισµού µε την επιλογή διαφορετικών 

λογιστικών µεθόδων. Εξίσου σπουδαία, βέβαια, είναι και η ζήτηση λογιστικών πληροφοριών 

την οποία έχουν οι προµηθευτές µιας επιχείρησης, όταν την εξετάζουν προκειµένου να 

αποφασίσουν εάν θα εγκρίνουν µια αγορά της επιχείρησης επί πιστώσει, τους όρους και το 

ποσό της πίστωσης. 

Η διοίκηση µιας επιχείρησης χρησιµοποιεί τις λογιστικές καταστάσεις προκειµένου να 

λάβει επενδυτικές, χρηµατοοικονοµικές ή λειτουργικές αποφάσεις. Οι Λογιστικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους 

παρέχουν πληροφορίες για τη δυνατότητα εισόδου µιας επιχείρησης σε κάποιον άλλο κλάδο 

όπου παρατηρούνται υψηλά περιθώρια κέρδους. Οι δείκτες κάλυψης των τόκων µε ταµειακές 

ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ή µε κέρδη παρέχουν πληροφορίες στη διοίκηση για 

τις δυνατότητες περαιτέρω δανεισµού. Οι καταστάσεις κοινών µεγεθών για µία σειρά ετών 

παρέχουν πληροφορίες για έξοδα τα οποία έχουν µεταβληθεί δυσανάλογα µε τις πωλήσεις και 

θα πρέπει να περικοπούν. Συχνά, οι αµοιβές διοικητικών στελεχών είναι συνδεδεµένες µε 

λογιστικούς αριθµούς, όπως τα καθαρά κέρδη ή η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, και η 

ζήτηση για λογιστικούς αριθµούς προκύπτει από την ύπαρξη τυπικών ή άτυπων συµφωνιών 

οι οποίες προσφέρουν υψηλότερες αµοιβές για υψηλότερα κέρδη ή υψηλότερες 

αποδοτικότητες ιδίων κεφαλαίων. Άτυπες συµφωνίες αµοιβής της διοίκησης µε βάση τα 

κέρδη συνήθως παρατηρούνται σε ανώνυµες εταιρείες, ενώ τυπικές συµφωνίες αµοιβής 

υπάρχουν στις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης όπου τα καθαρά κέρδη διανέµονται µεταξύ 

των εταίρων µε βάση προκαθορισµένα ποσοστά τα οποία λαµβάνουν υπόψη και τη 

συνεισφορά υπό τη µορφή εργασίας ορισµένων εταίρων. Οι εργαζόµενοι ενδιαφέρονται για 

τη βιωσιµότητα της επιχείρησης που εργάζονται και την ικανότητα δηµιουργίας κερδών. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες περιέχονται στις λογιστικές καταστάσεις, αποκτούν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και ζήτηση σε περιόδους διαπραγµάτευσης νέων συµβάσεων εργασίας. Σε αυτές 

τις περιόδους, οι εργαζόµενοι θα πρέπει να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν αυξήσεις της 

παραγωγικότητάς τους οι οποίες αντανακλώνται στα κέρδη, για να διεκδικήσουν ανάλογες 

αυξήσεις των αµοιβών τους, και εάν η επιχείρηση έχει την ικανότητα να καταβάλει τις 

διεκδικούµενες αυξήσεις. Επιπλέον, ορισµένες επιχειρήσεις χορηγούν πρόσθετη αµοιβή 

στους εργαζοµένους η οποία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την επίτευξη ορισµένου ύψους 

κερδών και έτσι δηµιουργείται άµεση ζήτηση για την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  

Οι διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες ζητούν λογιστικές καταστάσεις προκειµένου να 

επιτύχουν µία σειρά από σκοπούς, όπως
8
: 
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1) Τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας ή 

τη δυνατότητα επιβολής πρόσθετων φόρων ή χορήγησης φορολογικών απαλλαγών από το 

Υπουργείο Οικονοµικών. 

2) Την ύπαρξη υγιούς ανταγωνισµού σε κλάδους όπου παρατηρούνται 

υπερβολικά κέρδη από την επιτροπή ανταγωνισµού του Υπουργείου Εµπορίου. 

3) Τον καθορισµό της τιµής πώλησης ορισµένων προϊόντων, όπως των 

φαρµάκων και των πετρελαιοειδών, από το Υπουργείο Εµπορίου. 

4) Την έγκριση εισαγωγής µιας εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. 

Σε πολλές από τις πιο πάνω περιπτώσεις, η απόφαση η οποία λαµβάνεται δε 

στηρίζεται µόνο σε λογιστικές πληροφορίες αλλά και σε πολιτικά κριτήρια, πολλές φορές δε, 

µόνο σε πολιτικά κριτήρια, ενώ οι λογιστικές καταστάσεις απλώς παρέχουν τις δικαιολογίες. 

Οι πελάτες ενδιαφέρονται για τη βιωσιµότητα µιας επιχείρησης, όταν αγοράζουν 

προϊόντα µε µακροχρόνιες εγγυήσεις ή αναµένουν κάποια µακροχρόνια εξυπηρέτηση από την 

επιχείρηση η οποία τους πώλησε το προϊόν. Το ενδιαφέρον ενός πελάτη για τη βιωσιµότητα 

της επιχείρησης γίνεται ιδιαίτερα έντονο, όταν υπάρχουν πληροφορίες ή υπόνοιες ότι η 

επιχείρηση αντιµετωπίζει κάποια προβλήµατα η έκταση των οποίων δεν είναι γνωστή στο 

ευρύ κοινό. Οι διάφορες άλλες οµάδες οι οποίες ζητούν λογιστικές καταστάσεις 

περιλαµβάνουν: τους καθηγητές και φοιτητές πανεπιστηµίων, τους χρηµατοοικονοµικούς 

αναλυτές και τους συµβούλους επενδύσεων. Οι τελευταίες δύο οµάδες δηµιουργούν και 

πωλούν το προϊόν της ανάλυσής τους κυρίως σε µετόχους. 
                                   

                                                                                                                                                         
Γ.Μπένου, σελ. 32 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
                                   

2.1 Έννοια του Αριθµοδείκτη 

 

Οι αριθµοδείκτες
9
 εκφράζουν µία µαθηµατική σχέση µεταξύ ενός ποσού, το οποίο 

περιέχεται στον αριθµητή, και ενός άλλου, το οποίο περιέχεται στον παρονοµαστή του 

αριθµοδείκτη. Ένας αριθµοδείκτης είναι σηµαντικός, εάν η σχέση µεταξύ των δύο ποσών 

µπορεί να ερµηνευθεί, είναι δηλαδή µία λογική και κατανοητή σχέση, και εάν µπορεί να 

επηρεάσει τη λήψη κάποιων χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. Η σχέση, για παράδειγµα, 

µεταξύ κόστους πωληθέντων και πωλήσεων εκπληρώνει τις δύο αυτές προϋποθέσεις, γιατί 

δείχνει τι ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύει το κόστος τους και γιατί µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε κάποιες χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις, όπως εισόδου σε κάποιον κλάδο, 

ενώ η σχέση µεταξύ χρεογράφων και εξόδων µεταφοράς δεν παρέχει καµία λογική 

πληροφορία στον αναλυτή και είναι αµφίβολο εάν µπορεί να βοηθήσει τη λήψη κάποιων 

αποφάσεων. 

Η λήψη χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων µε τη βοήθεια αριθµοδεικτών γίνεται 

συνήθως µετά από διαχρονικές ή διαστρωµατικές συγκρίσεις. 

Στις διαχρονικές συγκρίσεις ο αριθµοδείκτης ενός έτους συγκρίνεται µε τις µετρήσεις 

του ίδιου αριθµοδείκτη παρελθόντων ετών και εξετάζεται η τάση και η διακύµανση του 

αριθµοδείκτη. Η τάση ενός αριθµοδείκτη µπορεί να εξεταστεί µε την επιλογή ενός έτους ως 

βάσης και τη διαίρεση των µετρήσεων µεταγενεστέρων ετών µε τη µέτρηση του έτους βάση, 

δηλαδή µε µία διαδικασία ανάλογη αυτής η οποία εξετάζει την τάση των διαφόρων 

λογαριασµών στις καταστάσεις κοινών µεγεθών. Η διακύµανση µπορεί να εξεταστεί είτε µε 

τη µέτρηση της τυπικής απόκλισης του αριθµοδείκτη είτε µε τη µέτρηση της διαφοράς 

µεταξύ της µέγιστης και της ελάχιστης τιµής του αριθµοδείκτη εκφρασµένης ως ποσοστό της 

µέσης τιµής του. Στις διαστρωµατικές συγκρίσεις ο αριθµοδείκτης µιας επιχείρησης 

συγκρίνεται µε αυτόν µιας άλλης από τον ίδιο κλάδο ή µε κάποια µέτρηση η οποία θεωρείται 

αντιπροσωπευτική του κλάδου, όπως µε το µέσο όρο ή µε τη διάµεσο της κατανοµής του 

αριθµοδείκτη για τον κλάδο. Οι αναλυτές, οι οποίοι εργάζονται για ορισµένες 

χρηµατοοικονοµικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγµα τράπεζες, έχουν µε βάση την 

εµπειρία τους σχηµατίσει αποδεκτά διαστήµατα διακύµανσης των διαφόρων αριθµοδεικτών 

κατά κλάδο, δηλαδή διαστήµατα µέσα στα οποία πρέπει να βρίσκεται η µέτρηση ενός 

αριθµοδείκτη µιας επιχείρησης από κάποιο συγκεκριµένο κλάδο. Θα πρέπει να σηµειωθεί, 

όµως, ότι δεν υπάρχουν θεωρητικά αποδεκτές µετρήσεις ή διαστήµατα διακύµανσης των 

διαφόρων δεικτών και για αυτό το λόγο καταφεύγει κανείς στη διενέργεια συγκρίσεων για τη 

διαµόρφωση γνώµης σχετικά µε το ύφος του αριθµοδείκτη και την έννοια που εκπροσωπεί. 

Ένας σπουδαίος λόγος
10

 για την ευρεία χρήση των αριθµοδεικτών είναι ότι 

επιτρέπουν στον αναλυτή να αποµακρύνει την επίδραση του παράγοντα "µέγεθος" τόσο κατά 

τις διαστρωµατικές όσο και κατά τις διαχρονικές συγκρίσεις. Η χρήση όµως αριθµοδεικτών 

για την αποµάκρυνση του παράγοντα "µέγεθος" βασίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχει µία 

αυστηρά αναλογική σχέση µεταξύ αριθµητή και παρονοµαστή του αριθµοδείκτη. Η αυστηρά 

καθορισµένη αναλογική σχέση µεταξύ αριθµητή και παρονοµαστή του δείκτη αποκλείει την 

                                                 
9
 ∆ηµητρίου Χ. Γκίκας, 2002, Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάεων, Εκδόσεις 

Γ.Μπένου, σελ. 55 
10

 ∆ηµητρίου Χ. Γκίκας, 2002, Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάεων, Εκδόσεις 

Γ.Μπένου, σελ. 56 
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παρουσία µη γραµµικών σχέσεων ή γραµµικών σχέσεων µε σταθερά, γιατί δεν είναι αυστηρά 

αναλογικές. Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των αριθµοδεικτών είναι ότι επιτρέπουν στον 

αναλυτή την εύκολη προσαρµογή των λογιστικών αριθµών που περιέχονται στον αριθµητή 

και τον παρονοµαστή του κάθε αριθµοδείκτη έτσι ώστε να περιέχουν ποσά τα οποία δεν 

έχουν αναγνωριστεί από τη λογιστική του ιστορικού κόστους. Τέτοιες προσαρµογές είναι 

αναγκαίες, αν ο αναλυτής έχει αξιόπιστες πληροφορίες ότι η τρέχουσα αξία στην αγορά των 

στοιχείων του ενεργητικού είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από τη λογιστική τους αξία, οπότε 

υπάρχουν αποθεµατικά τα οποία δεν εµφανίζονται στα ίδια κεφάλαια, τα λεγόµενα αφανή ή 

µυστικά αποθεµατικά (secret reserves). Επίσης προσαρµογές στις λογιστικές αξίες που 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό αριθµοδεικτών είναι αναγκαίες, όταν ορισµένα 

στοιχεία του ενεργητικού δεν έχουν καµία αξία εάν πωληθούν, όπως οι συναλλαγµατικές 

διαφορές από δάνεια για κτήση παγίων ή τα έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης, ή έχουν 

µικρότερη ρευστοποιήσιµη αξία από τη λογιστική αξία, όπως εµπορεύµατα τα οποία δεν 

έχουν πωληθεί για µία σειρά ετών. Προσαρµογές ποσών τα οποία χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό αριθµοδεικτών απαιτούνται επίσης και στην περίπτωση υποχρεώσεων οι οποίες 

είναι εκτός του ισολογισµού. Παραδείγµατα τέτοιων υποχρεώσεων αποτελούν: οι 

υποχρεώσεις από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις, οι µακροχρόνιες υποχρεώσεις για τη 

συνταξιοδότηση του προσωπικού, οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που είναι λογικά πιθανό ότι 

υφίστανται και το ποσό τους µπορεί να καθοριστεί, οι πιθανές υποχρεώσεις από πωλήσεις 

απαιτήσεων ή από συµφωνίες πώλησης προϊόντων µε την υποχρέωση επαναγοράς των ίδιων 

προϊόντων. Συχνά, βέβαια, προσαρµόζονται και τα αποτελέσµατα χρήσης που περιέχονται σε 

αριθµοδείκτες για κέρδη ή ζηµίες τα οποία δεν είναι λειτουργικά και δεν αναµένονται να 

επανεµφανιστούν στο προβλεπόµενο µέλλον, δηλαδή για κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν 

από ασυνήθιστα γεγονότα, καθώς και για ενδεχόµενες ζηµίες οι οποίες δεν έχουν 

αναγνωριστεί. 

Μειονέκτηµα
11

 των αριθµοδεικτών είναι ότι η διοίκηση µιας επιχείρησης µπορεί να 

αναλάβει ενέργειες οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό στόχο την επιρροή τους και την 

εµφάνιση µιας επιθυµητής εικόνας στους χρήστες των λογιστικών καταστάσεων. Οι 

χρηµατοικονοµικές και επενδυτικές αποφάσεις της διοίκησης καθώς και οι λογιστικές 

µέθοδοι που έχουν επιλεγεί µπορούν να επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό τους αριθµοδείκτες. Η 

αξιοπιστία όµως, των αριθµοδεικτών βασίζεται στην αξιοπιστία του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου, ενός τοµέα ο οποίος εξετάζεται από τον εξωτερικό ελεγκτή. Συνεπώς, οι 

αριθµοδείκτες των επιχειρήσεων οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από εξωτερικούς ελεγκτές θα 

πρέπει να αντιµετωπίζονται µε πνεύµα ιδιαίτερου σκεπτικισµού, καθώς µπορούν να έχουν 

προκύψει µετά από προσπάθειες ωραιοποίησης των λογιστικών αριθµών. 

Συχνά στη βιβλιογραφία αναφέρεται ένας αρκετά µεγάλος αριθµός αριθµοδεικτών. 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, όµως, ότι πολλοί από τους αριθµοδείκτες βασίζονται σε κοινές 

λογιστικές πληροφορίες και συνεπώς θα πρέπει να αναµένεται µια υψηλή συσχέτιση µεταξύ 

τους. Εποµένως, για τη διάγνωση µιας κατάστασης δεν απαιτείται ο υπολογισµός κάθε 

πιθανού αριθµοδείκτη, αλλά απλώς µιας αντιπροσωπευτικής οµάδας αριθµοδεικτών. Το 

σπουδαιότερο ζήτηµα στην ανάλυση ειδικά µε αριθµοδείκτες, αλλά και γενικά µε 

οποιοδήποτε άλλο µέσο, αποτελεί η ερµηνεία των δεικτών και η εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Με βάση τα συµπεράσµατα που εξάγονται η διοίκηση µιας επιχείρησης µπορεί να αναλάβει 

κάποιες ενέργειες οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν τα µελλοντικά επίπεδα των 

αριθµοδεικτών. Ο αναλυτής θα πρέπει να προβλέψει την επίδραση των διαφόρων ενεργειών 

της διοίκησης στα µελλοντικά επίπεδα των δεικτών και να εξάγει τα κατάλληλα 

συµπεράσµατα, γεγονός το οποίο αποτελεί το σπουδαιότερο βήµα στην ανάλυση λογιστικών 
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 ∆ηµητρίου Χ. Γκίκας, 2002, Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάεων, Εκδόσεις 

Γ.Μπένου, σελ. 57-58 
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καταστάσεων. 

Οι Εκτιµήσεις ∆ιαφόρων Παραµέτρων 

∆ιάφορες στατιστικές παράµετροι
12

, όπως ο µέσος, η διάµεσος και η τυπική 

απόκλιση, παρέχουν µία ικανοποιητική περιγραφή για ένα δείγµα παρατηρήσεων το οποίο 

ενδιαφέρει κάποιον αναλυτή. Μία µέτρηση της διακύµανσης ενός δείγµατος µπορεί επίσης να 

εκτιµηθεί ως εξής: (Μέγιστη Τιµή - Ελάχιστη Τιµή) / Μέσος Όρος του ∆είγµατος. 

Η µέτρηση αυτή µπορεί εύκολα να εκτιµηθεί και είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, όταν 

υπάρχει µία χρονολογική σειρά από παρατηρήσεις, όπως για παράδειγµα µία χρονολογική 

σειρά ενός αριθµοδείκτη, και επιθυµεί ο αναλυτής να γνωρίζει τη διακύµανσή της. Συχνά, 

κατά την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, ο αναλυτής ενδιαφέρεται για το ρυθµό 

αύξησης κάποιου µεγέθους, όπως για παράδειγµα των κερδών, κατά τη διάρκεια µιας 

περιόδου.  

Στις συγκρίσεις µπορεί να συγκριθεί µία µέτρηση από µια επιχείρηση, για παράδειγµα 

ένας αριθµοδείκτης, µε την αντίστοιχη µέτρηση µιας άλλης επιχείρησης από τον ίδιο κλάδο ή 

µε το µέσο όρο από την κατανοµή των µετρήσεων για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Ο 

µέσος όρος µπορεί να είναι ο σταθµικός µέσος όρος για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου και 

βρίσκεται αν χρησιµοποιηθούν ως σταθµά είτε λογιστικές αξίες, όπως η λογιστική αξία του 

ενεργητικού ή των ιδίων κεφαλαίων, είτε χρηµατιστηριακές αξίες, εφόσον η εταιρεία είναι 

εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η ισχύς των συµπερασµάτων από τις συγκρίσεις µε 

µέσους όρους µπορεί να επιβεβαιωθεί µε τη χρήση της διαµέσου της κατανοµής αντί του 

µέσου όρου στις συγκρίσεις, καθώς η διάµεσος δεν επηρεάζεται από ακραίες παρατηρήσεις. 

Μία πιο λεπτοµερής ανάλυση, βέβαια, απαιτεί γνώση των διαφόρων δεκατηµορίων της 

κατανοµής, για να ξέρει ο αναλυτής την ακριβή θέση της µέτρησης για την επιχείρηση που 

τον ενδιαφέρει στην κατανοµή. Στην περίπτωση που αντλούνται πληροφορίες για τη 

στατιστική κατανοµή ενός αριθµοδείκτη κάποιου κλάδου από τράπεζες πληροφοριών, θα 

πρέπει ο αναλυτής να βεβαιωθεί ότι ο αριθµοδείκτης έχει υπολογιστεί σωστά στην τράπεζα 

πληροφοριών και ότι συγκρίνει το δείκτη που τον ενδιαφέρει µε τον ανάλογο σωστό δείκτη 

από την τράπεζα πληροφοριών και όχι µε οποιονδήποτε δείκτη συµβαίνει να περιέχει η 

τράπεζα πληροφοριών. Ο αναλυτής θα πρέπει επίσης να ερευνήσει εάν η τράπεζα 

πληροφοριών περιέχει επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διαλυθεί, καθώς αυτές είναι πολύ πιθανό 

να διαφέρουν από τις επιχειρήσεις που Λειτουργούν ακόµα. Τέλος, ο αναλυτής θα πρέπει να 

έχει υπόψη του όλες τις συνθέσεις λογαριασµών τις οποίες έχει κάνει µία τράπεζα 

πληροφοριών και τις ουσιώδεις λεπτοµέρειες που έχει χάσει και οι οποίες ενδέχεται να είναι 

σηµαντικές για τη λήψη της σωστής απόφασης. 

 

  2.2 Κατηγορίες αριθµοδεικτών 

  

Οι αριθµοδείκτες µπορούν να ταξινοµηθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε το 

κριτήριο που χρησιµοποιείται και τον τύπο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που 

αναφέρεται, αλλά και ανάλογα µε την ανάλυση και έρευνα που επιχειρούνται. 

 

1. Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας  

Η έννοια της αποδοτικότητας αναφέρεται στην ικανότητα µιας επιχείρησης να 

δηµιουργεί κέρδη. Η ικανότητα δηµιουργίας κερδών ενδιαφέρει τους µετόχους, τους 

πιστωτές, τη διοίκηση και γενικό τους εργαζόµενους σε µια επιχείρηση. Οι µέτοχοι 

ενδιαφέρονται να γνωρίζουν την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης είτε για να επιλέξουν τις 

µετοχές της ως επένδυση είτε για να αποφασίσουν εάν θα τις διατηρήσουν στο χαρτοφυλάκιο 
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τους, καθώς αυξήσεις της αποδοτικότητας µιας επιχείρησης σχετίζονται µε αυξήσεις του 

πλούτου των µετόχων. Οι διάφοροι πιστωτές ενδιαφέρονται να γνωρίζουν την ικανότητα µιας 

επιχείρησης να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της προκειµένου να βοηθηθούν στις αποφάσεις 

χορήγησης πιστώσεων. Η διοίκηση µιας επιχείρησης συνήθως αµείβεται µε βάση τις 

επιτεύξεις της και την καλύτερη ένδειξη για τις επιτεύξεις της παρέχουν οι αριθµοδείκτες 

αποδοτικότητας. Η διοίκηση επίσης θέτει στόχους για την επιλογή επενδυτικών 

προγραµµάτων, οι οποίοι συνήθως εκφράζονται µε τη µορφή αναµενοµένης αποδοτικότητας 

των επενδύσεων, ο δε έλεγχος επίτευξης αυτών των στόχων εξετάζει αποκλίσεις από 

επιθυµητούς βαθµούς αποδοτικότητας. Γενικά, µια επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιεί 

αριθµοδείκτες αποδοτικότητας στις φάσεις προγραµµατισµού των διαφόρων επενδύσεων, 

ελέγχου και αµοιβής των υπεύθυνων στελεχών. Όλες, όµως, οι κατηγορίες των εργαζοµένων 

θα πρέπει να επιζητούν αυξήσεις των αµοιβών τους ανάλογες µε την αύξηση της 

αποδοτικότητας της επιχείρησης όπου εργάζονται. Συχνά η έννοια της αποδοτικότητας 

ταυτίζεται µε την έννοια της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης µιας επιχείρησης. Την 

καλύτερη βέβαια ένδειξη για την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης παρέχει η µακροχρόνια 

αποδοτικότητα της επιχείρησης, και ιδιαίτερα όταν υπολογίζεται για έναν ολόκληρο 

οικονοµικό κύκλο. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τους δύο βασικούς αριθµοδείκτες 

αποδοτικότητας: την αποδοτικότητα του συνόλου των κεφαλαίων και την αποδοτικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων µιας επιχείρησης. Η έννοια της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων µιας 

επιχείρησης θα πρέπει βέβαια να αντιδιαστέλλεται από την έννοια της αποδοτικότητας της 

επένδυσης την οποία έχει κάνει ένας χρηµατιστηριακός επενδυτής σε µία επιχείρηση. 

 

2. Αριθµοδείκτες ρευστότητας  

 

Η έννοια της ρευστότητας αναφέρεται στην ικανότητα µιας επιχείρησης να µπορεί να 

ικανοποιεί τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και υποδηλώνει δυνατότητα µετατροπής 

ενεργητικών στοιχείων σε διαθέσιµα. Ένας υψηλός βαθµός ρευστότητας ωφελεί τόσο τους 

µετόχους όσο και τους πιστωτές. Μία υψηλή ρευστότητα επιτρέπει επίσης στη διοίκηση µιας 

επιχείρησης να επωφελείται από τις διάφορες ευκαιρίες που εµφανίζονται, για να αυξήσει τα 

κέρδη. Ως παραδείγµατα τέτοιων ευκαιριών αναφέρονται οι αγορές εµπορευµάτων, πρώτων 

υλών κ.λ.π., σε προνοµιακές τιµές ή η πληρωµή των υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές 

µέσα στην περίοδο έκπτωσης την οποία παρέχουν µε σκοπό την ταχεία είσπραξη των 

απαιτήσεών τους. Αυξηµένα κέρδη και υψηλή ρευστότητα επιτρέπουν την άνετη διανοµή 

µερισµάτων καθώς και την πληρωµή δανεισθέντων ποσών και τόκων επί των ποσών αυτών. 

Ενδείξεις για τη ρευστότητα µιας επιχείρησης τη χρονική στιγµή κατάρτισης των λογιστικών 

καταστάσεων παρέχονται από µία σειρά αριθµοδεικτών, οι οποίοι και θα εξεταστούν στη 

συνέχεια. Το ενδιαφέρον όµως ενός αναλυτή θα πρέπει να επικεντρώνεται στη µελλοντική 

ρευστότητα µιας επιχείρησης και τότε απαιτείται η προετοιµασία καταστάσεων 

αναµενόµενων ταµειακών ροών ή προϋπολογισµών διαθεσίµων. 

 

3. Αριθµοδείκτες αποτελεσµατικότητας  

 

Αναφέρονται στις σχέσεις διαφόρων στοιχείων της επιχείρησης στα πλαίσια της 

δραστηριότητας της και δείχνουν τον βαθµό αποτελεσµατικότητας, δηλαδή κατά πόσο γίνεται 

ικανοποιητική ή όχι η χρησιµοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. 

 

4. Αριθµοδείκτες φερεγγυότητας  

 

Εκφράζεται η ικανότητα της επιχείρησης να εκπληρώνει τις πάγιες υποχρεώσεις της 

προς το ξένο κεφάλαιο. 
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5. Αριθµοδείκτες περιθωρίου κέρδους  

 

Είναι η έκφραση του κέρδους σαν ποσοστό του κύκλου εργασιών και αναλύονται σε 

περιθώριο καθαρού, εκµετάλλευσης και µικτού κέρδους. 

 

6. Αριθµοδείκτες χρηµατιστηρίου  

Οι οποίοι και αφορούν τους µετόχους και τους δυνητικούς επενδυτές της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

  
 

3.1 Γενικά  

 

Η Εταιρία
13

 ιδρύθηκε το 1980 µε την επωνυµία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ». Η αλλαγή της επωνυµίας από «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» σε «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» αποφασίστηκε στις 20.12.2002 από την Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των µετόχων 

της η οποία ενέκρινε και την συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρίας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ» από την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». 

Η Εταιρία που προέκυψε από τη συγχώνευση µε απορρόφηση της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ» από την Εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» έχει έδρα στην N. Σµύρνη, 

επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού 163, τηλ. 210-9379100, και είναι εγγεγραµµένη στο 

Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 12821/05/Β/86/1. Η αρχική διάρκεια της Εταιρίας 

έχει οριστεί σε 100 χρόνια.  

Ήδη από 05.08.2005 η Εταιρία χρησιµοποιεί ως λογότυπο τον τίτλο «ΑΤΕ Ασφαλιστική». 

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι: 

Πρόεδρος: ∆. Μηλιάκος 

Αντιπρόεδρος  & ∆ιευθ. Σύµβουλος : Αν. Παπανικολάου 

Μέλη: Ι. Παυλίδης, Α. Γραµµατικός, Λ. Καµπισιούλης, Θ.Κουτσιούµπας, Σ. Μουλλάς, 

Γ.Συκαµιάς, Χ.Τσιτσιρίγγος 

Ο σκοπός της Εταιρίας, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 4 του καταστατικού, είναι: 

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

(πρωτασφαλίσεων και αντασφαλίσεων) κατά ζηµιών και ζωής στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό σε όλους τους κλάδους, όπως αυτοί αναφέρονται και ταξινοµούνται στο 

άρθρο 13 του Ν.∆. 400/1970.  

β)  Η ανάληψη της αντιπροσώπευσης κάθε ηµεδαπής και αλλοδαπής ασφαλιστικής ή 

αντασφαλιστικής εταιρίας. 

γ)  Η ίδρυση στην Ελλάδα  και το εξωτερικό άλλων ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών 

Εταιριών οποιασδήποτε επιτρεπόµενης µορφής. 

δ)   Η ίδρυση Ινστιτούτου ασφαλιστικών σπουδών , µελετών και επιµόρφωσης. 

ε)  Κάθε σχετική µε τις πιο πάνω, εργασία ή δραστηριότητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

στ)  Η ίδρυση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανωνύµων µε σκοπό χρηµατοπιστωτικές 

εργασίες καθώς και εταιρειών οποιασδήποτε δραστηριότητας και εταιρικού τύπου και η 

συµµετοχή σε παρόµοιες Εταιρείες, έστω και αν οι Εταιρείες αυτές δεν έχουν ως 

αντικείµενο τις ασφαλιστικές εργασίες, εφ’ όσον αυτό επιτρέπεται από το Νόµο ή θα 

επιτραπεί µελλοντικά. 

ζ)  Οποιαδήποτε άλλη, συναφής ή µη εργασία ή δραστηριότητα, εφ’ όσον δεν απαγορεύεται 

από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.  

Όλες οι πιο πάνω δραστηριότητες µπορούν να ασκηθούν και σε συνεργασία µε 

τρίτους είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε όλους τους 

σύγχρονους κλάδους ασφαλειών, µε πρωτοποριακά και εξειδικευµένα προγράµµατα, που 

                                                 
13

 http://www.tsilimi.gr/Online/asfalistikesetereies.aspx?langid=2&catid=950157631173 
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παρέχουν ολοκληρωµένη ασφαλιστική κάλυψη, τόσο σε ατοµικό όσο και σε επιχειρησιακό 

επίπεδο. Οι αναφερόµενες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30 Μαρτίου 2009 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 
 

3.2 Μετοχική Σύνθεση 

 
Οι  βασικοί µέτοχοι της εταιρίας την 31/12/2008 ήταν οι ακόλουθοι :  
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΤΟΧΩΝ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 22.969.757 84,08% 

Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 543.196 1,99% 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 3.805.394 13,93% 

ΣΥΝΟΛΟ 27.318.347 100,00% 

 

Τακτικοί Ελεγκτές 

 

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2008 Εταιρίας και 

ενοποιούµενων εταιριών διενεργήθηκε από τον : 

κ.Ντζανάτο ∆ηµήτριο – Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 

GRANT THORNTON Α.Ε. – Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα 

 

Φορολογικοί Έλεγχοι 

 

Ολοκληρώθηκε µέσα στην χρήση ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας των 

ετών 2002-2007. Παρά την εκτίµηση της Εταιρίας ότι δεν θα υπήρχαν  ουσιώδεις πρόσθετες 

επιβαρύνσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις λόγω των µεγάλων φορολογικών ζηµιών 

προηγουµένων χρήσεων, εν τέλει  το ποσό που ανέκυψε και πρέπει να αποδοθεί στην Εφορία 

ανέρχεται στο ύψος των 1.900 xιλ. €. Με το ποσό αυτό επιβαρύνονται τα αποτελέσµατα της 

χρήσης  2008. Για την ανέλεγκτη χρήση 2008 έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη 200 χιλ. €. 
  
 

3.3 Αρχές παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων  

 

Οι οικονοµικές
14

 καταστάσεις της Εταιρίας συντάσσονται µε βάση τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρίας στα ∆.Π.Χ.Π. ορίσθηκε η 1 

Ιανουαρίου 2004, οπότε και συντάχθηκε ο ισολογισµός έναρξης σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ∆.Π.Χ.Π. 1. Η Εταιρία έχει εφαρµόσει το σύνολο των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης συµπεριλαµβανοµένων και των προτύπων 4, 32, 39. Οι 

επιπτώσεις που προέκυψαν στην περιουσιακή διάρθρωση και στην οικονοµική θέση της 

Εταιρίας κατά τη µετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, που εφάρµοζε µέχρι και 

την 31 ∆εκεµβρίου 2004, στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

απεικονίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και υιοθέτηση 

παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις 

                                                 
14http://www.atticabank.gr/images%5Csiteimages%5Cgroup_companies%5Cfinancial_results%5C201

3%5CATTICABANK_PROPERTIES_FS_2013_GR.pdf 
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και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, καθώς 

επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της 

λογιστικής χρήσεως. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής 

κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα πραγµατικά 

µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι 

αποκλίσεις δύνανται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι 

ενοποιηµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

της Εταιρίας (ΑΤΕ Ασφαλιστική) και των Εταιριών ΑΤΕ INSURANCE ROMANIA S.A. 

(µέθοδο ολικής ενοποίησης), της ΑΤΕ Ανώνυµης Εταιρίας ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων 

Κεφαλαίων και ΑΤΕ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ (µέθοδος καθαρής θέσης). Η ενοποίηση των παραπάνω 

Εταιριών απεικονίζεται µε την ένδειξη «Όµιλος», µε την ένδειξη δε «Εταιρία» αναφέρεται η 

Μητρική Εταιρία η «ΑΤΕ Ασφαλιστική». 
 

 

3.4 Λογιστικές Αρχές 

 
Οι λογιστικές

15
  αρχές  που εφάρµοσε η Εταιρία για την σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων της  31 ∆εκεµβρίου 2008 είναι ίδιες µε αυτές  που περιγράφονται στις 

δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2007  µε 

εξαίρεση  την  παρουσίαση των ακινήτων , οικοπέδων και κτηρίων, στην εύλογη αξία. Κατά 

την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2008, ανατέθηκε σε εταιρία εκτίµησης ακινήτων 

(CBRE) η µελέτη εκτίµησης της αξίας όλων των ακινήτων. Η εκτίµηση βασίσθηκε στο ∆ΛΠ 

16 που έχει εφαρµογή στα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και στο ∆ΛΠ 40 που έχει 

εφαρµογή στα επενδυτικά ακίνητα και χρησιµοποιήθηκε η συγκριτική µέθοδος (τιµή αγοράς). 

Η µελέτη εκτίµησης των ακινήτων ανέδειξε αξία µεγαλύτερη από την αναπόσβεστη αξία που 

εµφανίζεται στα λογιστικά βιβλία, µε αποτέλεσµα  να µην απαιτείται αποµείωση της αξίας 

της περιουσίας. ∆ιενεργήθηκε εγγραφή της υπεραξίας των οικοπέδων και των κτηρίων η 

οποία εµφανίζεται στον Ισολογισµό της 31.12.2008. Η παραπάνω µεταβολή της αξίας των 

ακινήτων  µε την εύλογη αξία  καθώς και η αναµόρφωση της προηγούµενης χρήσης 2007. 

Συνολικά τα ακίνητα (Επενδυτικά και Ιδιοχρησιµοποιούµενα ) κατά την 31.12.2008 

αυξήθηκαν µε την υπεραξία των  23.013 χιλ. € , η οποία εµφανίζεται στην σηµείωση 34, 

συνολικά διαµορφούµενη στο «Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων» ποσού 

33.492 χιλ. €. Από την παραπάνω  αλλαγή της λογιστικής αρχής  προέκυψαν οι  παρακάτω 

µεταβολές  σε µεγέθη του Ισολογισµού και των  αποτελεσµάτων   του 2007, ως κάτωθι : 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

  ∆ηµοσ/µένα  Αναµόρφωση  ∆ιαφορά ∆ηµοσ/µένα  Αναµόρφωση  ∆ιαφορά 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

Ακίνητα επενδύσεων 5.107 5.326 219 5.107 5.326 219 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία 51.992 63.092 11.100 51.961 63.061 11.100 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 25.637 23.373 -2.264 25.637 23.373 -2.264 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ             

                                                 
15

 http://www.pantelakis.gr/Pantelakis/docs/default-source/oikonomikes-

katastaseis/%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%

B5%CF%82-

%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%

AD%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9

%CF%82-2009.pdf?sfvrsn=0 
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Συσωρευµένα κέρδη/ζηµιές -2.404 -4.665 -2.261 78 -2.183 -2.261 

Αποθεµατικά -6.589 4.727 11.316 -6.589 4.727 11.316 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 32.634 41.689 9.055 35.081 44.136 9.055 

 
Πίνακας 3.1 Ισολογισµός 2007 
  

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  2007 ∆ηµοσ/µένα Αναµόρφωση ∆ιαφορά ∆ηµοσ/µένα  Αναµόρφωση  ∆ιαφορά 

              

Αλλα λειτουργικά έσοδα 1.917 2.133 216 1.917 2.133 216 

Λειτουργικά έξοδα -40.667 -40.810 -143 -40.255 -40.398 -143 

Κέρδη/(Ζηµία) προ φόρων 18.193 18.266 73 16.330 16.403 73 

Φόροι -2.315 -2.329 -14 -2.315 -2.329 -14 

Κέρδη/(Ζηµία) µετά από φόρους 15.878 15.937 59 14.015 14.074 59 

 

Πίνακας 3.2 Αποτελέσµατα Χρήσης  2007 

 

3.5 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

 

Το συναλλακτικό
16

 νόµισµα του Οµίλου και της Μητρικής Εταιρίας είναι το ευρώ (€) 

εκτός της θυγατρικής εταιρείας ATE INSURANCE ROMANIA SA που είναι σε Ρον (RON) 

Ρουµανίας. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο συναλλακτικό νόµισµα µε 

βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν τις ηµεροµηνίες των εκάστοτε συναλλαγών. 

Τα συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από την εκκαθάριση αυτών των 

συναλλαγών και από τη µετατροπή των νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα αναγνωρίζονται µέσω της κατάστασης λογαριασµού 

αποτελεσµάτων. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των χρεογράφων και των 

άλλων νοµισµατικών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που επαναποτιµώνται σε 

εύλογες αξίες περιέχονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης. Οι συναλλαγµατικές 

διαφορές από τη µετατροπή των µη νοµισµατικών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων αποτελούν ένα από τα συστατικά στοιχεία της µεταβολής της εύλογης αξίας τους. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει ένα µη 

νοµισµατικό χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, αναγνωρίζονται είτε στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων, είτε στα ίδια κεφάλαια, σε περίπτωση που τα µη νοµισµατικά 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ενταχθεί στα αξιόγραφα διαθέσιµα προς 

πώληση. 

Κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις των οικονοµικών µονάδων της αλλοδαπής µετατρέπονται σε ευρώ 

χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία 

κλεισίµατος του ισολογισµού, ενώ τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται βάσει των µέσων 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών της περιόδου. 

Οι προκύπτουσες διαφορές από τη χρήση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά την 

ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού και των µέσων ισοτιµιών της περιόδου καθώς και 

από την επανεκτίµηση των εκ µεταφοράς ιδίων κεφαλαίων της οικονοµικής µονάδας µε την 

ισοτιµία της ηµεροµηνίας κλεισίµατος του ισολογισµού, καταχωρούνται απευθείας στο 

λογαριασµό «συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή στοιχείων αλλοδαπών οικονοµικών 

µονάδων» των ιδίων κεφαλαίων. 
 

 

                                                 
16http://www.ateinsurance.gr/oikonimikhplhroforisi/oikonomikaMegeth/Documents/F2013/Ethsia_Oik

onomikh_Ekthesh_2013.pdf 
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3.6 Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί 

 

Τα στοιχεία του Ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 

αποκτώνται µέσω επιχειρηµατικής συνένωσης αποτιµώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες 

αξίες τους και η διαφορά, µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας των επί 

µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία στο Ενεργητικό, εφόσον το 

κόστος εξαγοράς είναι µεγαλύτερο. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο 

από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται 

άµεσα στα αποτελέσµατα. 

  
Θυγατρικές Εταιρίες 

 

Θυγατρικές νοούνται οι Εταιρίες στις οποίες η Μητρική είτε συµµετέχει άµεσα ή 

έµµεσα σε ποσοστό µεγαλύτερο από το µισό των δικαιωµάτων ψήφου, είτε ασκεί 

δεσπόζουσα επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους. Όλες οι θυγατρικές 

Εταιρίες έχουν ενοποιηθεί µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Μητρική υποχρεούται να 

ενοποιεί όλες τις θυγατρικές Εταιρίες από την ηµεροµηνία απόκτησης ελέγχου επί αυτών, 

ενώ η υποχρέωση ενοποίησης παύει να υφίσταται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο 

έλεγχος αυτών εκλείπει. Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές, τα λογιστικά υπόλοιπα καθώς και 

τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες από συναλλαγές µεταξύ των Εταιριών του 

Οµίλου έχουν απαλειφθεί. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, οι επιµέρους λογιστικές αρχές των 

θυγατρικών Εταιριών τροποποιήθηκαν προκειµένου να διασφαλισθεί η συνέπειά τους µε τις 

λογιστικές αρχές που έχει υιοθετήσει η Μητρική Εταιρία. 

 

Συγγενείς Εταιρίες 

 

Συγγενείς νοούνται οι Εταιρίες στις οποίες το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου 

κυµαίνεται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου και επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί 

ουσιώδη επιρροή, αλλά δεν τις ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς Εταιρίες ενσωµατώνονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η Υπεραξία που προκύπτει 

κατά την απόκτηση µιας συγγενούς εταιρείας συµπεριλαµβάνεται στην αξία κτήσης της 

επένδυσης. Προβλέψεις σχηµατίζονται για τυχόν αποµείωση της αξίας των Εταιριών αυτών 

και διενεργούνται µόνο εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για µακροχρόνια αποµείωση της αξίας 

τους. Σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, µια επένδυση σε συγγενή Εταιρία 

καταχωρείται αρχικά στην αξία κτήσης της. Μεταγενέστερα της ηµεροµηνίας επένδυσης, η 

αξία κτήσης αυξάνεται ή µειώνεται ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στα 

κέρδη ή τις ζηµιές της συγγενούς Εταιρίας. Το ποσό των µερισµάτων που εισπράχθηκε από 

τη συγγενή Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης αφαιρείται από τη λογιστική αξία της 

συγκεκριµένης επένδυσης. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές από συναλλαγές 

µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών Εταιριών απαλείφονται σε ποσοστό που αφορά τη 

συµµετοχή του Οµίλου στις Εταιρίες αυτές. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, οι επιµέρους 

λογιστικές αρχές των συγγενών Εταιριών του Οµίλου τροποποιήθηκαν προκειµένου να 

διασφαλισθεί η συνέπειά τους µε τις λογιστικές αρχές που έχει υιοθετήσει ο Όµιλος. 
 

 

3.7 Ενσώµατα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία είναι ιδιοχρησιµοποιούµενα είτε για τις 

λειτουργικές εργασίες της Εταιρίας είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώµατα περιουσιακά 

στοιχεία περιλαµβάνουν οικόπεδα, κτίρια, βελτιώσεις µισθωµένων ακινήτων, έπιπλα και 
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λοιπό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα. Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται 

στην αξία κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και σωρευµένες αποµειώσεις. 

Αποσβέσεις: Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Τα υπόλοιπα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 

αποσβένονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της 

αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η ωφέλιµη ζωή 

των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία έχει ως εξής : 

 

Κτίρια 40 – 50 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5 –  8  έτη 

Μεταφορικά µέσα 7 –  9  έτη 

 

Εξαιρούνται οι «Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων» οι οποίες αποσβένονται στο 

µικρότερο χρονικό διάστηµα µεταξύ της ωφέλιµης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας 

µίσθωσης του µισθωµένου ακινήτου. 

Αποµείωση: Η Εταιρία εξετάζει σε ετήσια βάση τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 

για τυχόν ενδείξεις αποµείωσης. Αν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης η λογιστική αξία του 

ενσώµατου στοιχείου µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό µε ισόποση επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων. 

Πρώτη Εφαρµογή: Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. η Εταιρία επέλεξε 

για τα οικόπεδα και τα κτίρια να κάνει χρήση της παραγράφου 17 του ∆.Π.Χ.Π. 1 και να 

λάβει ως τεκµαρτό κόστος ή θεωρητική αξία κτήσης την εύλογη αξία των οικοπέδων και 

κτιρίων όπως αυτή προσδιορίσθηκε από εταιρία εκτίµησης ακινήτων. Κατά την διάρκεια του 

πρώτου εξαµήνου του 2008, ανατέθηκε σε εταιρία εκτίµησης ακινήτων (CBRE) η µελέτη 

εκτίµησης της αξίας όλων των ακινήτων στην εύλογη αξία. Η µελέτη εκτίµησης των 

ακινήτων ανέδειξε αξία µεγαλύτερη από την αναπόσβεστη αξία που εµφανίζεται στα 

λογιστικά βιβλία, µε αποτέλεσµα  να µην απαιτείται αποµείωση της αξίας της περιουσίας. 

∆ιενεργήθηκε εγγραφή της υπεραξίας των οικοπέδων και των κτηρίων η οποία εµφανίζεται 

στον Ισολογισµό της 31.12.2008.   

 

3.8 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν οικόπεδα και κτίρια που κατέχονται από την 

Εταιρία για ενοικίαση ή για κεφαλαιουχικό κέρδος και ταξινοµούνται ως ακίνητα για 

επένδυση. Αρχικά, οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται στην αξία κτήσης τους, η οποία 

περιλαµβάνει και τις δαπάνες απόκτησής τους. Μεταγενέστερα τα κτίρια και τα οικόπεδα 

αποτιµώνται στην αξία κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και σωρευµένες 

αποµειώσεις. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι επενδύσεις σε κτίρια αποσβένονται µε βάση 

τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, 

η οποία επανεξετάζεται κάθε έτος. Η ωφέλιµη ζωή των κτιρίων είναι 50 έτη. Η Εταιρία 

εξετάζει σε ετήσια βάση τα ακίνητα για ενδείξεις αποµείωσης. Αν υπάρχει αποµείωση, η 

λογιστική αξία του ενσώµατου στοιχείου µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό µε ισόποση 

επιβάρυνση των αποτελεσµάτων. Τα στοιχεία αναγνωρίζονται µέχρι την πώλησή τους ή 

νωρίτερα, κατά την ηµεροµηνία που η Εταιρία παύει να έχει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 

από το στοιχείο. Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της 

χρήσης. Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2008, ανατέθηκε σε εταιρία εκτίµησης 

ακινήτων (CBRE) η µελέτη εκτίµησης της αξίας όλων των ακινήτων στην εύλογη αξία. Η 

µελέτη εκτίµησης των ακινήτων ανέδειξε αξία µεγαλύτερη από την αναπόσβεστη αξία που 

εµφανίζεται στα λογιστικά βιβλία, µε αποτέλεσµα  να µην απαιτείται αποµείωση της αξίας 

της περιουσίας. ∆ιενεργήθηκε εγγραφή της υπεραξίας των οικοπέδων και των κτηρίων η 

οποία εµφανίζεται στον Ισολογισµό της 31.12.2008 .   
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3.9 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Τα «άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνουν τα λογισµικά προγράµµατα και 

λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία. Τα λογισµικά προγράµµατα που αποκτώνται µεµονωµένα 

κεφαλαιοποιούνται στην αξία κτήσης. Μεταγενέστερα αποτιµούνται στο κόστος κτήσης 

µείον σωρευµένες αποσβέσεις και σωρευµένες αποµειώσεις. Τα λογισµικά προγράµµατα 

αποσβένονται σε 3 χρόνια. Η διοίκηση της Εταιρίας, σε ετήσια βάση, εξετάζει την αξία των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται αποµείωση της 

αξίας τους ή αν έχει µεταβληθεί η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή τους. Όταν η λογιστική αξία 

ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, τότε διενεργείται 

ανάλογη πρόβλεψη για αποµείωση µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων. 

 
3.10 Ταµείο Και Ταµειακά Ισοδύναµα 

 

Το ταµείο και τα ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία 

της εταιρίας µε ηµεροµηνία λήξης µικρότερη των τριών µηνών από την ηµεροµηνία 

απόκτησης. 

 

3.11 Απαιτήσεις Από Ασφαλισµένους Και Αντασφαλιστές 

 

Οι απαιτήσεις απεικονίζονται στον ισολογισµό αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις. Η εισπραξιµότητα των απαιτήσεων αξιολογείται κατά ξεχωριστή 

περίπτωση που η Εταιρία θεωρεί σηµαντική. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την οικονοµική 

κατάσταση, το ιστορικό αποπληρωµής του οφειλέτη, την πιθανότητα στήριξης από 

πιστοληπτικά αξιόπιστους εγγυητές και τη ρευστοποιήσιµη αξία των εξασφαλίσεων. Οι 

απαιτήσεις που δεν θεωρούνται σηµαντικές καθώς και αυτές που είναι µεν σηµαντικές αλλά 

δεν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης κατηγοριοποιούνται σε οµάδες µε όµοια χαρακτηριστικά 

πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρία εξετάζει την πιθανή πρόβλεψη για αποµείωση κάθε 

κατηγορίας. Κατά την αξιολόγηση κάθε κατηγορίας λαµβάνονται υπόψη το ύψος των υπό 

παρακολούθηση ή πιθανών επισφαλών απαιτήσεων, η χρονική διάρκεια που οι απαιτήσεις 

βρίσκονται σε καθυστέρηση, η εισπραξιµότητά τους από τη στιγµή που θα χαρακτηριστούν 

ως επισφαλείς, οι οικονοµικές συγκυρίες της αγοράς και η εµπειρία του παρελθόντος σχετικά 

µε το ύψος των αναµενόµενων ζηµιών. Όταν µία απαίτηση
17

 χαρακτηριστεί ως επισφαλής, η 

λογιστική της αξία µειώνεται στην εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η οποία προσδιορίζεται ως 

η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, συµπεριλαµβανοµένων των 

εκτιµώµενων ανακτήσιµων ποσών από εγγυήσεις και εµπράγµατες εξασφαλίσεις, 

προεξοφλούµενων µε το πραγµατικό επιτόκιο της αγοράς. Μεταγενέστερες αλλαγές στα 

ανακτήσιµα ποσά και το χρόνο κατά τον οποίο αναµένεται να εισπραχθούν συγκρίνονται µε 

προηγούµενους υπολογισµούς και όπου προκύπτει διαφορά στη σχηµατισµένη πρόβλεψη 

γίνεται αντίστοιχη χρέωση ή πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Απαιτήσεις 

και λοιπά δάνεια, όταν δεν είναι πλέον εφικτή η είσπραξή τους, διαγράφονται έναντι των 

σχηµατισµένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 
 

                                                 
17http://www.ateinsurance.gr/oikonimikhplhroforisi/oikonomikaMegeth/Documents/F2005/Endiamese

s_oikonomikes_katastaseis_9-2005.pdf 
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3.12 Μισθώσεις 

 

Η Εταιρία ως µισθωτής 

Α) Λειτουργικές Μισθώσεις 

Η Εταιρία συµµετέχει σε λειτουργικές µισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί σηµαντικό 

µέρος από τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκµισθωµένα περιουσιακά 

στοιχεία. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης, µε τη σταθερή µέθοδο, καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

∆εν έχει συνάψει η Εταιρία. 

 

Η Εταιρία Ως Εκµισθωτής 

 

Α) Λειτουργικές Μισθώσεις 

Τα εκµισθωµένα περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρίας και αποσβένονται σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή τους.  

Β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

∆εν έχει συνάψει η Εταιρία. 

 
3.13  Συµψηφισµός Απαιτήσεων – Υποχρεώσεων 

 

Ο συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε υποχρεώσεις και η 

απεικόνιση του καθαρού ποσού στις Οικονοµικές Καταστάσεις επιτρέπεται µόνο εφόσον 

υπάρχει νόµιµο δικαίωµα για συµψηφισµό των καταχωρηµένων ποσών και υπάρχει πρόθεση 

είτε για διακανονισµό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συµψηφισµό ή για 

ταυτόχρονο διακανονισµό του συνολικού ποσού τόσο του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου όσο και της υποχρέωσης. 
 

3.14  Έσοδα και Έξοδα από Τόκους 

 

Για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα έσοδα και τα έξοδα από τόκους 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 

πραγµατικού επιτοκίου. Η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου είναι µία µέθοδος σύµφωνα 

µε την οποία υπολογίζεται το αναπόσβεστο κόστος του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ή της 

υποχρέωσης και κατανέµονται τα έσοδα ή τα έξοδα από τόκους καθ’ όλη την περίοδο 

αναφοράς. Αποτελεσµατικό επιτόκιο είναι εκείνο το οποίο προεξοφλεί ακριβώς τις 

εκτιµώµενες µελλοντικές πληρωµές ή εισπράξεις καθ’ όλη την προσδοκώµενη διάρκεια του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου. Μόλις ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα 

από οµοειδή χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υποτιµηθούν ως αποτέλεσµα 

αποµείωσης της αξίας τους, τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται εφαρµόζοντας το επιτόκιο 

που χρησιµοποιήθηκε για την προεξόφληση των µελλοντικών ταµιακών ροών για το σκοπό 

της µέτρησης της ζηµιάς αποµείωσης. 

 
3.15  Προµήθειες και Συναφή Έσοδα 

 

Οι προµήθειες και τα συναφή έσοδα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης κατά τη διάρκεια της χρήσεως  στην οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές µε αυτά 

υπηρεσίες. Προµήθειες και συναφή έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές για λογαριασµό 

τρίτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο περαίωσης της συναλλαγής. 

Αµοιβές για υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και συµβουλευτικές υπηρεσίες 
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καταχωρούνται στα αποτελέσµατα σύµφωνα µε το συµβόλαιο παροχής υπηρεσιών, συνήθως 

σε αναλογική βάση. 

 
 
3.16 Φόρος Εισοδήµατος 

 

Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των κερδών της χρήσης βάσει της κείµενης 

φορολογικής νοµοθεσίας και αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσεως. 

Φορολογικές ζηµιές που µεταφέρονται σε επόµενες χρήσεις για συµψηφισµό αναγνωρίζονται 

ως περιουσιακά στοιχεία όταν θεωρείται πιθανή η πραγµατοποίηση µελλοντικών 

φορολογητέων κερδών, τα οποία θα είναι επαρκή για τον συµψηφισµό των σωρευµένων 

φορολογικών ζηµιών. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε τη µέθοδο του 

ισολογισµού, βάσει των προσωρινών διαφορών οι οποίες προκύπτουν µεταξύ της λογιστικής 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύµφωνα µε τη 

φορολογική νοµοθεσία. Για τον προσδιορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας εισοδήµατος 

χρησιµοποιούνται οι θεσπισµένοι φορολογικοί συντελεστές ή οι φορολογικοί συντελεστές 

που θεσπίζονται σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κλεισίµατος του 

ισολογισµού. Η Εταιρία αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις όταν είναι 

πιθανόν τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη να είναι επαρκή για το συµψηφισµό των 

προσωρινών διαφορών. 

 

3.17  Παροχές Προς το Προσωπικό 

 

Η Εταιρία συµµετέχει σε προγράµµατα παροχών προς το προσωπικό τους µετά την 

έξοδό του από την υπηρεσία. Η Εταιρία συµµετέχει τόσο σε προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών όσο και σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. Σε ένα πρόγραµµα 

καθορισµένων εισφορών, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει καθορισµένες εισφορές στα 

Ταµεία. Ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι στην ουσία ένα συνταξιοδοτικό 

πρόγραµµα στο οποίο η υποχρέωση της Εταιρίας καθορίζεται από το ύψος της αποζηµίωσης 

που θα λάβει ο υπάλληλος κατά το χρόνο συνταξιοδότησής του, βάσει της ηλικίας του, της 

προϋπηρεσίας του στην Εταιρία και της αµοιβής του. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον 

Ισολογισµό αναφορικά µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών συνίσταται από την 

παρούσα αξία των παροχών κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

µειωµένη µε την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, µε τις 

αναπροσαρµογές που απαιτούνται για κέρδη ή ζηµιές που προέρχονται από αναλογιστική 

µελέτη και δεν έχουν ακόµα καταχωρηθεί καθώς και µε το κόστος της υπηρεσίας που έχει 

ήδη παρασχεθεί. Η υποχρέωση των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών προσδιορίζεται 

σε ετήσια βάση από ανεξάρτητο αναλογιστή χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προβαλλόµενης 

µονάδας πίστωσης (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης που 

προκύπτει από το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών υπολογίζεται προεξοφλώντας τις 

µελλοντικές ταµιακές εκροές µε το επιτόκιο χρεογράφων του δηµοσίου, τα οποία έχουν 

περίοδο ωρίµανσης που προσεγγίζει τους όρους της σχετικής υποχρέωσης αποζηµίωσης. 

Αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που µπορεί να προέλθουν από αναπροσαρµογές, βάσει της 

εµπειρίας, καθώς και από αλλαγή των αναλογιστικών υποθέσεων, χρεώνονται ή πιστώνονται 

στα αποτελέσµατα αναλογικά σύµφωνα µε τη µέση υπολειπόµενη εργασιακή ζωή των 

υπαλλήλων. 
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3.18  Παύση απεικόνισης του Χρηµατοοικονοµικού Μέσου στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις  

 

Ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο δεν απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρίας από τη στιγµή που η Εταιρία παύει να έχει τον έλεγχο των συµβατικών δικαιωµάτων 

που απορρέουν από το χρηµατοοικονοµικό µέσο. Ο έλεγχος των δικαιωµάτων του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου παύει να υφίσταται ή όταν πωληθεί ή όταν οι ταµιακές εισροές, 

που σχετίζονται µε αυτό, µεταβιβαστούν σε ένα ανεξάρτητο τρίτο µέρος. 

 
 

3.19  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας 

 

Ο επιχειρησιακός τοµέας δραστηριότητας είναι ο πρωτεύων τύπος πληροφόρησης. Ο 

επιχειρησιακός τοµέας είναι οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που 

δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, οι οποίες υπόκεινται σε οµοειδείς κινδύνους 

και αποδόσεις και διαφέρουν από εκείνους των άλλων επιχειρησιακών τοµέων της Εταιρίας. 

Ο γεωγραφικός τοµέας δραστηριότητας είναι ο δευτερεύων τύπος πληροφόρησης. Ο 

γεωγραφικός τοµέας δραστηριότητας παρέχει πληροφόρηση για τις δραστηριότητες της 

Εταιρίας σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον που υπόκειται σε κινδύνους και 

αποδόσεις που διαφέρουν από αντίστοιχους κινδύνους και αποδόσεις άλλων επιχειρησιακών 

και γεωγραφικών τοµέων. 

 
3.20  Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιµες 

προνοµιούχες µετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. Άµεσα κόστη για την έκδοση 

µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του 

προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την 

απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται. 

 
3.21  Ίδιες Μετοχές 

 

Μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από την ίδια την Εταιρία καταχωρούνται στην 

αξία κτήσης τους και απεικονίζονται αφαιρετικά της καθαρής θέσης της Εταιρίας έως ότου 

ακυρωθούν. Στην περίπτωση που οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή επανεκδοθούν, το τίµηµα που 

θα εισπραχθεί δεν θα περιληφθεί στα αποτελέσµατα της χρήσης αλλά θα καταχωρηθεί 

κατευθείαν στην καθαρή θέση. 

 
3.22  Αναβαλλόµενη Φορολογία 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την 

οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής 

διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης ή 

απαίτησης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Το όφελος 

απεικονίζεται ως αναβαλλόµενος φόρος Ενεργητικού, ενώ η αντίστοιχη υποχρέωση θα 

απεικονίζεται ως αναβαλλόµενος φόρος Παθητικού, µε αντίστοιχη επίπτωση στα 

αποτελέσµατα της χρήσης. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς 
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συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά την περίοδο όπου το περιουσιακό στοιχείο ή η 

υποχρέωση θα τακτοποιηθεί οριστικά, σύµφωνα µε τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν 

κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
 

3.23  Κόστος ∆ανεισµού 

 
Το κόστος δανεισµού, σύµφωνα µε το λογιστικό χειρισµό που προτείνει το ∆.Λ.Π. 23, 

αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία δηµιουργήθηκε. 

 
 

 

3.24  Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 

 
Α) Χρήση 2003 

 

Όλα τα συµβόλαια  που έχουν εκδοθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2003, έχουν 

θεωρηθεί ασφαλιστήρια συµβόλαια και έχουν ακολουθηθεί οι διατάξεις του Ν.∆. 400/1970 

περί  «Ιδιωτικής Επιχείρησης Ασφαλίσεως» και των αποφάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

 

 

Β) Περίοδος 1.1.2004 έως 31.12.2008 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η εταιρεία υιοθέτησε το ∆.Π.Χ.Π. 4 από την 1η Ιανουαρίου 

2004 οπότε και έγινε η ταξινόµηση των συµβολαίων  σε ασφαλιστικά  και σε επενδυτικά 

συµβόλαια και η αξιολόγηση της επάρκειας των ασφαλιστικών  προβλέψεων. 

 

� ∆ιαχωρισµός χρηµατοοικονοµικού κινδύνου των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

Η εταιρεία εφαρµόζοντας τις διατάξεις του ∆.Π.Χ.Π. 4 διενήργησε διαχωρισµό των 

συµβολαίων της σε ασφαλιστήρια συµβόλαια και σε χρηµατοοικονοµικά συµβόλαια. 

Στις περιπτώσεις όπου σε ασφαλιστήριο συµβόλαιο υπάρχει ταυτόχρονα ασφαλιστικός και 

χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος η Εταιρία δεν έχει προβεί στο διαχωρισµό του 

χρηµατοοικονοµικού κινδύνου των συµβολαίων. 

 

Α) Ασφαλιστήρια συµβόλαια 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι εκείνα τα συµβόλαια µε τα οποία µεταφέρεται σηµαντικός 

ασφαλιστικός κίνδυνος από τον ασφαλιζόµενο στην ασφαλιστική εταιρεία και όπου η 

ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο σε περίπτωση 

επέλευσης καθορισµένου αβέβαιου µελλοντικού συµβάντος που επηρεάζει αρνητικά τον 

ασφαλιζόµενο. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι σηµαντικός όταν και µόνον όταν ένα 

ασφαλιζόµενο συµβάν θα µπορούσε να αναγκάσει την ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει 

σηµαντικές επιπλέον παροχές. Οι επιπλέον παροχές αναφέρονται σε ποσά που υπερβαίνουν 

εκείνα που θα ήταν καταβλητέα αν ο ασφαλισµένος κίνδυνος δεν είχε επέλθει. Ένα 

συµβόλαιο που εκθέτει την ασφαλιστική εταιρεία σε χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο χωρίς 

σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο, δεν είναι ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Κάποια συµβόλαια 

εκθέτουν την ασφαλιστική σε χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο επιπροσθέτως του σηµαντικού 

ασφαλιστικού κινδύνου. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες 

ανάλογα µε τη φύση του ασφαλισµένου κινδύνου. 

 

1)  Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζωής 
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� Παραδοσιακά συµβόλαια 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα συµβόλαια που εκδίδει η εταιρεία για την κάλυψη 

του κινδύνου θανάτου, ισοβίων παροχών, συντάξεων, ανικανότητας, ατυχηµάτων, 

προγραµµάτων ασθενείας τόσο σε ατοµική όσο και σε οµαδική βάση. 

 

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζωής µε χαρακτηριστικά προαιρετικής συµµετοχής στα 

κέρδη 

Ο κύριος
18

 όγκος των παραδοσιακών ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής περιέχουν 

χαρακτηριστικά προαιρετικής συµµετοχής στα κέρδη (DPF) επειδή ο ασφαλιζόµενος δύναται 

να λάβει πρόσθετα οφέλη πέραν αυτών που εγγυάται το συµβόλαιο, το ύψος των οποίων και 

η χρονική στιγµή της καταβολής τους έγκειται στην διακριτική ευχέρεια της εταιρείας σε 

συνδυασµό µε τους όρους κάθε συµβολαίου και µε την απόδοση των επενδύσεων της 

εταιρείας που αντιστοιχούν στις ασφαλιστικές προβλέψεις ζωής. 

 

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζωής χωρίς χαρακτηριστικά προαιρετικής συµµετοχής στα 

κέρδη 

Υφίστανται ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής χωρίς χαρακτηριστικά προαιρετικής συµµετοχής 

στα κέρδη το ύψος των οποίων δεν κρίνεται σηµαντικό σε σχέση µε το συνολικό ύψος του 

συνόλου των συµβολαίων. 

� Συµβόλαια για λογαριασµό ασφαλισµένων ζωής που οι ασφαλιζόµενοι φέρουν τον 

χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο (Unit Linked) 

Χρηµατοοικονοµικά συµβόλαια είναι αυτά τα οποία µεταφέρουν τον 

χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο στον κάτοχο του συµβολαίου. Τα συµβόλαια αυτά µεταφέρουν 

χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο στον κάτοχο του συµβολαίου, αλλά ταυτόχρονα η ασφαλιστική 

εταιρεία αναλαµβάνει την κάλυψη µε την εγγύηση µέρους του χρηµατοοικονοµικού 

κινδύνου. Ταυτόχρονα εµπεριέχουν και σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο (κάλυψη θανάτου, 

ανικανότητας, ατυχηµάτων και ασθενείας). Κατά το µέρος που τα συµβόλαια αυτά αφορούν 

τις συµπληρωµατικές αυτές καλύψεις αναγνωρίζονται σαν ασφαλιστικά συµβόλαια, το δε 

άλλο µέρος που η εύλογη αξία της υποχρέωσης ενός Unit Linked συµβολαίου προσδιορίζεται 

από την τρέχουσα καθαρή τιµή µονάδας που απεικονίζει την εύλογη ανά µονάδα αξία των 

περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται µε την υποχρέωση, πολλαπλασιασµένη µε το σύνολο 

των µονάδων που αποδίδονται στον κάτοχο του συµβολαίου κατά την ηµεροµηνία σύνταξης 

του ισολογισµού, χαρακτηρίζεται σαν χρηµατοοικονοµικό συµβόλαιο. Τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια ζωής ασφαλίζουν κατά µεγάλο ποσοστό γεγονότα κατά την διάρκεια µιας µακράς 

περιόδου. Τα σχετικά ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν καθίστανται απαιτητά από 

τον ασφαλιζόµενο. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς την µείωση λόγω αναλογουσών 

προµηθειών. 

Στα υφιστάµενα συµβόλαια δεν υπάρχουν ενσωµατωµένα παράγωγα. 

 

2) Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζηµιών 

 

� Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζηµιών – Αστικής ευθύνης Αυτοκινήτου 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα συµβόλαια που εκδίδει η εταιρεία για την 

κάλυψη του κινδύνου της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. 

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζηµιών – Λοιπών κλάδων 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα συµβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο πυρός, 

σεισµού, χερσαίων οχηµάτων, κλοπής, µεταφορών, γενικής αστικής ευθύνης, πιστώσεων, 
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εγγυήσεων, βοηθείας, σκαφών, πληρωµάτων και λοιπά. Στα υφιστάµενα συµβόλαια δεν 

υπάρχουν ενσωµατωµένα παράγωγα.  Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ζηµιών αναγνωρίζονται 

ως έσοδα (δεδουλευµένα ασφάλιστρα) αναλογικά µε την περίοδο διάρκειας του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Στην ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων το ποσό των 

ασφαλίστρων που αναλογεί στο επόµενο ή στα επόµενα έτη για την περίοδο από το κλείσιµο 

των οικονοµικών καταστάσεων µέχρι την λήξη της χρήσεως  για την οποία έχουν 

καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα, περιλαµβάνεται στο απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων. 

Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς τη µείωση των αναλογουσών προµηθειών. 

 

Β) Χρηµατοοικονοµικά συµβόλαια 

 

Λογαριασµοί ∆ιαχείρισης Κεφαλαίου (Deposit Αdministration Funds) 

Είναι η οµαδική ασφάλιση µε την οποία συµφωνείται επενδυτική διαχειριστική 

ασφάλιση (λογαριασµός διαχείρισης κεφαλαίου) όπου η παροχή του ασφαλιστή 

καταβάλλεται είτε µε την, για οποιαδήποτε λόγο, αποχώρηση του ασφαλισµένου-µέλους της 

οµάδας από την εργασία του είτε µε την συµπλήρωση ορισµένης ηλικίας. Η ασφαλιστική 

εταιρεία καταβάλλει στο µέτρο της επάρκειας του λογαριασµού διαχείρισης κεφαλαίου. Σε 

περίπτωση µη επάρκειας του λογαριασµού, ο δικαιούχος δεν έχει αξίωση κατά της 

ασφαλιστικής. Η διαχείριση του λογαριασµού γίνεται είτε από την ασφαλιστική κατά την 

ελεύθερη βούληση της ή µε υπόδειξη του λήπτη της ασφάλισης είτε από το λήπτη της 

ασφάλισης. Η ευθύνη της ασφαλιστικής λήγει µε την εξάντληση του λογαριασµού έστω και 

αν η σύµβαση µε την µορφή επενδυτικής διαχειριστικής ασφάλισης έχει λήξει νωρίτερα. 

Επειδή η Εταιρία επέλεξε να παρουσιάσει τη 31.12.2008 τα οικόπεδα και τα κτήρια στην 

εύλογη αξία σύµφωνα µε την εκτίµηση της Εταιρίας CBRE, έγινε αναµόρφωση του 

Ισολογισµού 2007 όπως και των αποτελεσµάτων χρήσης 2007. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

 
ΕΝΣΩΜΑΤΑ 
ΠΑΓΙΑ 2007 ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ 

Α/
Α 

Κατηγορία 
ενσώµατων 

παγίων 

Αναπόσβεστη αξία 
εµφανιζόµενη στον 

Ισολογισµό 31.12.07 

Αναµόρφωσ
η βάση της 

Εύλογης 
Αξίας 

∆ιαφορά 
Καθαρ
ή Θέση 

Αποτελέσµατ
α χρήσης 

Αναβαλλόµεν
η φορολογία 

1 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 16.918 28.827 11.909 9.527   -2382 

2 ΚΤΙΡΙΑ 34.141 33.332 -809 -647   162 

  ΣΥΝΟΛΟ 51.059 62.159 11.100 8.880 0 -2.220 

       

        

  ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ 2007 ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ 

Α/
Α 

Κατηγορία 
ενσώµατων 

παγίων 

Αναπόσβεστη αξία 
εµφανιζόµενη στον 

Ισολογισµό 31.12.07 

Αναµόρφωσ
η βάση της 

Εύλογης 
Αξίας 

∆ιαφορά 
Καθαρ
ή Θέση 

Αποτελέσµατ
α χρήσης 

Αναβαλλόµεν
η φορολογία 

1 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 2.900 2.471 -429 -316 -157 86 

2 ΚΤΙΡΙΑ 2.207 2.855 648 432 216 -130 

  ΣΥΝΟΛΟ 5.107 5.326 219 116 59 -44 

 

Πίνακας 3.3  Πίνακας Αναµόρφωσης  Επενδυτικά Ακίνητα 
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Πίνακας 3.4 Ενσώµατα Πάγια 
        ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ 

Α/Α 
Κατηγορία 

ενσώµατων παγίων 

Αναπόσβεστη 
αξία 

εµφανιζόµενη 
στον 

Ισολογισµό 
31.12.08 

Αναµόρφωσ
η βάση της 

Εύλογης 
Αξίας 

∆ιαφορά 
Καθαρή 

Θέση 
Αποτελέσµα
τα χρήσης 

Αναβαλλόµεν
η φορολογία 

1 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 2.947 2.375 -572   -114 29 

2 ΚΤΙΡΙΑ 2.393 3.257 864   173 -43 

  ΣΥΝΟΛΟ 5.340 5.632 292 0 59 -14 

        

Πίνακας 3.5  Επενδυτικά Ακίνητα 

 

3.25   Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, 

τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 

παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από 

την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

 

Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση 2008  

 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»  

∆ΠΧΠ 7(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» – 

Επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων  

Η τροποποίηση
19

 εγκρίθηκε µε τον Κανονισµό της Ε.Ε. Νο 1004/2008. Η 

τροποποίηση επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε διαφορετική κατηγορία από την «Χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων» σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η 

τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να µεταφέρει από την κατηγορία 

«Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση» στην κατηγορία «∆άνεια και 

Απαιτήσεις» ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο που θα µπορούσε να πληροί τον ορισµό 

«∆άνεια και Απαιτήσεις», εφόσον η οικονοµική οντότητα έχει την πρόθεση και την 

δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον.  

Η εταιρεία έκανε χρήση της τροποποίησης αυτής  από 1.7.2008 

 

 

                                                 
19

http://www.audiovisual.gr/uploads/financial_docs/OIKONOMIKES_KATASTASEIS/VML_ABEE/

OK_UseOf_2008.pdf 

 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 2008 ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ 

Α/
Α 

Κατηγορία ενσώµατων 
παγίων 

Αναπόσβεστη 
αξία 

εµφανιζόµενη 
στον 

Ισολογισµό 
31.12.08 

Αναµόρφωση 
βάση της 

Εύλογης Αξίας 

∆ιαφορ
ά 

Καθαρή 
Θέση 

Αποτελέσµατ
α χρήσης 

Αναβαλλόµε
νη 

φορολογία 

1 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 28.827 32.750 3.923 3.176   -794 

2 ΚΤΙΡΙΑ 33.332 48.291 14.959 6.182   -1545 

  ΣΥΝΟΛΟ 62.159 81.041 18.882 9.358 0 -2.339 
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∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008  

 

Ε∆∆ΠΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου  
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου 

οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης 

διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε 

διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η 

διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

Ε∆∆ΠΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που 

συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία.  

Ε∆∆ΠΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο 

απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά 

την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών 

προς τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή 

επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να 

θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου 

ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων 

µελλοντικών.  

 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008  

 

∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων  

Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, 

κάτω από το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση 

απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας 

οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε 

βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Εφόσον η Εταιρία έχει έναν µόνο τοµέα 

δραστηριότητας δεν έχει εφαρµογή το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009.  

 

3.26  Πληροφόρηση ανά Τοµέα 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ 

(Ποσά σε χιλ. €)                                                            31.12.2008 

 
ΖΩΗ 

ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΛΟΙΠΟΙ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΑ∆ΟΙ 

Ασφάλιστρα 56.337 63.692 84.810 204.839 

Αντασφάλιστρα -1.342 -1.278 -25.279 -27.899 

∆εδουλευµένες προµήθειες παραγωγής -8.198 -7.563 -9.576 -25.337 

Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις- Ιδ .κράτηση -53.545 -41.086 -14.094 -108.725 

Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις 6.458 -15.686 -3.054 -12.281 

Έσοδα επενδύσεων 9.042 2.435 2.334 13.811 

Κέρδος/ζηµιά ανά εκµετάλλευση 8.753 514 35.141 44.408 

Λοιπά  έσοδα 681 986 1.212 2.879 

Λειτουργικά έξοδα -10.053 -14.513 -18.326 -42.892 

Λοιπά έξοδα -1.022 -755 -1.777 -3.554 

Αποτελέσµατα από συγγενείς εταιρίες 494 134 78  706 

Κέρδη προ φόρων -1.147 -13.634 16.328 1.547 
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(Ποσά σε χιλ. €)                                                            31.12.2007 

 
ΖΩΗ 

ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΛΟΙΠΟΙ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΑ∆ΟΙ 

Ασφάλιστρα 54.954 51.547 92.776 199.277 

Αντασφάλιστρα -1.233 -1.132 -30.148 -32.513 

∆εδουλευµένες προµήθειες παραγωγής -8.826 -7.378 -7.822 -24.026 

Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις- Ιδ .κράτηση -47.445 -37.138 -10.920 -95.503 

Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις 92 -8.840 -5.412 -14.160 

Έσοδα επενδύσεων 15.143 4.110 2.380 21.633 

Κέρδος/ζηµιά ανά εκµετάλλευση 12.685 1.169 40.854 54.708 

Λοιπά  έσοδα 676 650 807 2.133 

Λειτουργικά έξοδα -9.590 -11.972 -16.971 -38.532 

Λοιπά έξοδα -480 -355 -835 -1.670 

Αποτελέσµατα από συγγενείς εταιρίες 1.139 309 179 1.627 

Κέρδη προ φόρων 4.430 -10.198 24.034 18.266 

 

Πίνακας 3.6 Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεων  Οµίλου 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
(Ποσά σε χιλ. €)                                                            31.12.2008 

 
ΖΩΗ 

ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΛΟΙΠΟΙ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΑ∆ΟΙ 

Ασφάλιστρα 56.315 63.692 84.515 204.522 

Αντασφάλιστρα -1.342 -1.278 -25.279 -27.899 

∆εδουλευµένες προµήθειες παραγωγής -8.198 -7.563 -9.573 -25.334 

Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις- Ιδ .κράτηση -53.532 -41.086 -13.862 -108.480 

Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις 6.461 -15.686 -3.044 -12.269 

Έσοδα επενδύσεων 8.973 2.435 1.410 12.818 

Κέρδος/ζηµιά ανά εκµετάλλευση 8.677 514 34.167 43.358 

Λοιπά  έσοδα 681 986 1.212 2.879 

Λειτουργικά έξοδα -10.017 -14.513 -17.845 -42.375 

Λοιπά έξοδα -1.022 -755 -1.777 -3.554 

Κέρδη προ φόρων -1.681 -13.768 15.757 308 

 

 
 
 
    

(Ποσά σε χιλ. €)                                                            31.12.2007 

  ΖΩΗ 
  

ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

    ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΑ∆ΟΙ 

Ασφάλιστρα 54.953 51.547 92.365 198.865 

Αντασφάλιστρα -1.233 -1.132 -30.148 -32.513 

∆εδουλευµένες προµήθειες παραγωγής -8.826 -7.378 -7.819 -24.023 

Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις- Ιδ .κράτηση -47.445 -37.138 -10.562 -95.145 

Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις 92 -8.840 -5.401 -14.149 

Έσοδα επενδύσεων 15.143 4.110 2.380 21.633 

Κέρδος/ζηµιά ανά εκµετάλλευση 12.684 1.169 40.815 54.668 
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Λοιπά  έσοδα 504 731 898 2.133 

Λειτουργικά έξοδα -9.624 -12.074 -17.030 -38.728 

Λοιπά έξοδα -480 -355 -835 -1.670 

Κέρδη προ φόρων 3.084 -10.529 23.848 16.403 

 
Πίνακας 3.7 Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεων  Εταιρίας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 

4.1 Ισολογισµός  

 
(Ποσά σε χιλ. € )      

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙ
ΩΣΕΙΣ 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Ταµείο και ∆ιαθέσιµα  5.15 13.130 13.267 12.260 10.120 
Απαιτήσεις κατά άλλων χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων 5.16 51.107 86.678 45.446 83.131 

∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες 5.17 6.044 5.921 6.044 5.921 

Αξιόγραφα εµπορικής εκµετάλλευσης 5.18 0 20.517 0 20.517 

Αξιόγραφα διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων 5.19 331.789 305.904 331.789 305.904 

Αξιόγραφα διακρατούµενων ως τη λήξη επενδύσεων 5.20     40.165 39.272 40.165 39.272 
Επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων              
(Unit Linked) 5.21 23.862 25.129 23.862 25.129 

Απαιτήσεις κατά ασφαλισµένων 5.22 43.247 45.296 43.217 45.234 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες 5.23 27.667 26.221 27.667 26.221 

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 5.24 9.608 9.535 19.036 18.639 

Ακίνητα επενδύσεων 5.25 5.632 5.326 5.632 5.326 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5.26 82.164 63.092 82.140 63.061 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.27 37 9 0 0 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 5.28 26.615 26.588 26.615 26.588 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 5.29 38.358 39.536 38.352 39.532 

 Σύνολο Ενεργητικού  699.425 712.291 702.225 714.595 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ         

Υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την 
εταιρία 5.30 32.771 32.157 32.771 32.157 

Ασφαλιστικές Προβλέψεις 5.31 622.245 606.718 622.224 606.707 

Άλλες υποχρεώσεις 5.32 24.284 28.512 24.105 28.380 

 Σύνολο υποχρεώσεων  679.300 667.387 679.100 667.244 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.33 40.978 40.978 40.978 40.978 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 5.33 614 614 614 614 

Σωρευµένα κέρδη/ ζηµιές   -13.178 -4.665 -11.197 -2.183 

Αποθεµατικά 5.34 -8.324 7.942 -7.270 7.942 

 Σύνολο   20.090 44.869 23.125 47.351 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  35 35 - - 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   20.125 44.904 23.125 47.351 

 Σύνολο Παθητικού   699.425     712.291 702.225 714.595 
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4.2 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 
 

 (Ποσά σε χιλ. € ) 

  
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

    
ΣΗΜΕΙ
ΩΣΕΙΣ 

01/01/2008
31/12/2008 

01/01/2007 
31/12/2007 

01/01/2008 
31/12/2008 

01/01/2007 
31/12/2007 

 Τόκοι και συναφή έσοδα 5.5 19.031 18.200 17.863 17.189 

 Μείον: Τόκοι και συναφή έξοδα 5.5 -1.714 -329 -1.539 -329 

Καθαρά έσοδα από τόκους  17.317 17.871 16.324 16.860 

 Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 5.6 173 179 173 179 

 Μείον: Έξοδα από αµοιβές και προµήθειες   -402  0 

Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες  173 -223 173 179 

 Κέρδη (ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 5.7 -5.421 1.963 -5.421 1.963 

 
Κέρδη (ζηµιές) από πράξεις επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου 5.8 418 1.183 418 1.183 

 Έσοδα από Μερίσµατα  5.9 1.324 1.448 1.324 1.448 

 
Αποτελέσµατα από πώληση Ασφαλιστηρίων 
Συµβολαίων 5.10 30.597 33.074 30.540 33.035 

 Άλλα λειτουργικά έσοδα 5.11 2.879 2.133 2.879 2.133 

Λειτουργικά Έσοδα  47.287 57.449 46.237 56.801 

 Λειτουργικά έξοδα 5.12 -46.446 -40.810 -45.929 -40.398 

Λειτουργικά Κέρδη  841 16.639 308 16.403 

 Αναλογία αποτελεσµάτων συγγενών εταιρειών   706 1.627  - 

Κέρδη (ζηµία) προ φόρων  1.547 18.266 308 16.403 

 Φόροι 5.13 -7.061 -2.329 -6.983 -2.329 

Κέρδη (ζηµία) µετά από φόρους  -5.514 15.937 -6.675 14.074 

       

Κατανέµονται σε:      

 Μετόχους εταιρίας  -5.516 15.936 -6.675 14.074 

 Μετόχους µειοψηφίας  2 1       - - 

       

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 5.14 (0,2018) 0,5834 (0,2443) 0,5152 
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4.3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
1/1/2008 - 31/12/2008                                                                       ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε χιλ. € )        

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

∆ιαφορά 
από 

έκδοση 
µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατ
ικά 

Σωρευµένα 
κέρδη/ 
(ζηµίες) 

∆ικαιώµατ
α 

µειοψηφίας 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 
2006 

40.978   (197) 614   5.351   (13.831)  - 32.915   

Κέρδη περιόδου 1/1 - 
31/12/2007 

    15.937     15.937   

Κέρδη/(Ζηµιές) από την 
αποτίµηση των διαθεσίµων 
προς πώληση χρεογράφων 

      (8.334)     (8.334) 

Κέρδη/(Ζηµιές) από την 
πώληση των διαθεσίµων 
προς πώληση χρεογράφων 
µεταφερθέντα στα 
αποτελέσµατα χρήσης 

      (2.954)     (2.954) 

Φόρος που αναλογεί σε 
διαφορές που 
καταχωρήθηκαν απ' ευθείας 
στα ίδια κεφάλαια 

    3.215   3.215 

Αγορές / πωλήσεις Ιδίων 
µετοχών 

  197       (46)  151   

Αποθεµατικό από 
αναπροσαρµογή αξίας 
κτηρίων 

      (809)     (809) 

Αποθεµατικό από 
αναπροσαρµογή αξίας 
οικοπέδων 

      12.125       12.125   

Μειώσεις αναπροσαρµογής 
αξίας ακινήτων  

        (2.320)   (2.320) 

Λοιπά       (652) (4.405) 35   (5.022) 

Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 
2007 

40.978   0   614   7.942  (4.665) 35   44.904   

Κέρδη περιόδου 1/1 - 
31/12/2008 

    (5.514) 0   (5.514) 

Κέρδη/(Ζηµιές) από την 
αποτίµηση των διαθεσίµων 
προς πώληση χρεογράφων 

      (34.943)     (34.943) 

Κέρδη/(Ζηµιές) από την 
πώληση των διαθεσίµων 
προς πώληση χρεογράφων 
µεταφερθέντα στα 
αποτελέσµατα χρήσης 

      42      42   

Φόρος που αναλογεί σε 
διαφορές που 
καταχωρήθηκαν απ' ευθείας 
στα ίδια κεφάλαια 

      7.863       7.863   

Μερίσµατα πληρωτέα     (649)  (649) 

Φόρος αύξησης κεφαλαίου     (11)  (11) 

Αποθεµατικό από 
αναπροσαρµογή αξίας 
κτιρίων 

      7.727       7.727   

Αποθεµατικό από 
αναπροσαρµογή αξίας 
οικοπέδων 

      3.970       3.970   
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Μειώσεις αναπροσαρµογής 
αξίας ακινήτων  

         (2.339)   (2.339) 

Συναλλαγµατικές διαφορές       (925)     (1.714) 

Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 
2008 

40.978   0   614   (8.324) (13.178) 35   20.125   
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1/1/2008 - 31/12/2008                                                                     ΕΤΑΙΡΙΑ 

(Ποσά σε χιλ. € )       

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

∆ιαφορά 
από έκδοση 
µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
Σωρευµένα 
κέρδη/ 
(ζηµίες) 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 2006 40.978   (197) 614   5.351   (13.831) 32.915   

Κέρδη περιόδου 1/1 - 
31/12/2007 

    14.074   14.074   

Κέρδη/(Ζηµιές) από την 
αποτίµηση των διαθεσίµων 
προς πώληση χρεογράφων 

      (8.334)   (8.334) 

Κέρδη/(Ζηµιές) από την 
πώληση των διαθεσίµων προς 
πώληση χρεογράφων 
µεταφερθέντα στα 
αποτελέσµατα χρήσης 

      (2.954)   (2.954) 

Φόρος που αναλογεί σε 
διαφορές που καταχωρήθηκαν 
απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 

      3.215     3.215   

Αγορές / πωλήσεις Ιδίων 
µετοχών 

  197       (46) 151   

Αποθεµατικό από 
αναπροσαρµογή αξίας κτηρίων 

      (809)   (809) 

Αποθεµατικό από 
αναπροσαρµογή αξίας 
οικοπέδων 

      12.125     12.125   

Μειώσεις αναπροσαρµογής 
αξίας ακινήτων  

        (2.320) (2.320) 

Λοιπά       (652) (60) (712) 

Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 
2007 

40.978   0   614   7.942   (2.183) 47.351   

Κέρδη περιόδου 1/1 - 
31/12/2008 

    (6.675) (6.675) 

Κέρδη/(Ζηµιές) από την 
αποτίµηση των διαθεσίµων 
προς πώληση χρεογράφων 

      (34.814)   (34.814) 

Κέρδη/(Ζηµιές) από την 
πώληση των διαθεσίµων προς 
πώληση χρεογράφων 
µεταφερθέντα στα 
αποτελέσµατα χρήσης 

      42     42   

Φόρος που αναλογεί σε 
διαφορές που καταχωρήθηκαν 
απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 

      7.863     7.863   

Αποθεµατικό από 
αναπροσαρµογή αξίας κτιρίων 

      7.727     7.727   

Αποθεµατικό από 
αναπροσαρµογή αξίας 
οικοπέδων 

      3.970     3.970   

Μειώσεις αναπροσαρµογής 
αξίας ακινήτων  

   0   (2.339) (2.339) 

Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 
2008 

40.978   0   614   (7.270) (11.197) 23.125   
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4.4 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

     

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων 1.547 18.266 308 16.403 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 650 660 622 650 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -1.951 -1.701 -1.951 584 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.714 329 1.539 329 

      

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -4.545 16.211 -45 16.141 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 4.275 -2.960 4.275 -2.960 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.714 -329 -1.539 -329 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -44 30.476 3.209 30.818 

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Απόκτηση θυγατρικών - -882 - -882 

(Αγορές)/Πωλήσεις  επενδυτικών τίτλων (µετοχών , 
αξιογράφων ) -10.340 -44.964 -10.340 -41.539 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -8.271 -6.036 -8.254 -6.025 

Τόκοι εισπραχθέντες 17.126 18.200 16.133 17.189 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  1.324 1.448 1.324 1.448 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) -161 -32.234 -1.137 -29.809 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      

Εισπράξεις από δάνεια και προκαταβολές -123  -123  

Εισπράξεις από τόκους έσοδα 191 608 191 0 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 68 608 68 0 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 
ισοδύναµα περιόδου  
(α)+(β)+(γ) -137 -1.150 2.140 1.009 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 13.267 14.417 10.120 9.111 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 13.130 13.267 12.260 10.120 
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4.5 Τόκοι και Συναφή Έσοδα – Έξοδα 

 

(Ποσά σε χιλ. €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Από αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση 17.863 17.189 17.863 17.189 

Λοιπά 1.168 1.011 0  0 

Τόκοι και Συναφή Έσοδα 19.031 18.200 17.863 17.189 

Τόκοι αντασφαλιστών και έξοδα Τραπεζών -1.714 -329 -1.539 -329 

Λοιπά 0 0 0  0 

Τόκοι και Συναφή Έξοδα -1.714 -329 -1.539 -329 

Καθαρά έσοδα από τόκους 17.317 17.871 16.324 16.860 

 
 

4.6 Έσοδα  Προµηθειών 

 

(Ποσά σε χιλ. €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Προµήθειες από Α/Κ    173 179 173 179 

Έξοδα από αµοιβές και προµήθειες 0 -402 0 0 

Έσοδα προµηθειών 173 -223 173 179 

 
 

4.7 Κέρδη / Ζηµιές Από Χρηµατ/κές Πράξεις 

 

(Ποσά σε χιλ. €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ       

Από πώληση        

Μετοχών -2.963 1.872 -2.963 1.872 

Λοιπών     

Αποτίµηση     

Μετοχών -2.458 91 -2.458 91 

Καθαρό Κέρδος / Ζηµία από Πράξεις Εµπορικού 
Χαρτοφυλακίου -5.421 1.963 -5.421 1.963 

 

4.8 Κέρδη / Ζηµιές Από Πράξεις Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 

 

(Ποσά σε χιλ. €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ         

Κέρδη Μείον Ζηµίες         

Από Πώληση         

Μετοχών     

Οµολόγων 188 810 188 810 

Αµοιβαίων Κεφαλαίων 230 373 230 373 

Λοιπά     
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ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ                                        
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 418 1.183 418 1.183 

 
4.9 Έσοδα Από Μερίσµατα 

 

(Ποσά σε χιλ. €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Από χρεόγραφα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων /             
εµπορικού χαρτοφυλακίου 481 642 481 642 

Από χρεόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση 843 806 843 806 

Έσοδα από Μερίσµατα 1.324 1.448 1.324 1.448 

 
 

4.10 Αποτελέσµατα Από Πώληση Ασφαλιστήριων Συµβολαίων 

 

(Ποσά σε χιλ. €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ     

Aσφάλιστρα  148.502 144.323 148.207 143.912 

Μείον : Αντασφάλιστρα -26.557 -31.280 -26.557 -31.280 

     ∆εδουλευµένες προµήθειες παραγωγής -17.139 -15.200 -17.136 -15.197 

     Πληρωθείσες αποζηµιώσεις ασφαλισµένων - Ιδία κράτηση -55.180 -48.058 -54.948 -47.700 

     Μεταβολή ασφαλιστικών και λοιπών προβλέψεων - Ιδία κρ. -18.740 -14.252 -18.730 -14.241 

Αποτέλεσµα από Ασφαλιστικές Εργασίες Γενικών 
Κλάδων 30.886 35.533 30.836 35.494 

ΚΛΑ∆ΟΥ ΖΩΗΣ         

Ασφάλιστρα  56.337 54.954 56.315 54.953 

Μείον : Αντασφάλιστρα -1.342 -1.233 -1.342 -1.233 

     ∆εδουλευµένες προµήθειες παραγωγής -8.198 -8.826 -8.198 -8.826 

     Πληρωθείσες αποζηµιώσεις ασφαλισµένων - Ιδία κράτηση -53.545 -47.445 -53.532 -47.445 

     Μεταβολή µαθηµατικών και λοιπών προβλέψεων - Ιδία κρ. 6.459 91 6.461 92 

Αποτέλεσµα από Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ζωής -289 -2.459 -296 -2.459 

Αποτελέσµατα από Πώληση Ασφαλιστήριων Συµβολαίων 30.597 33.074 30.540 33.035 

 

 

4.11 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 

 

(Ποσά σε χιλ. €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Έσοδα από επενδυτικά ακίνητα 361 330 361 330 

Λοιπά * 2.518 1.803 2.518 1.803 

Σύνολο 2.879 2.133 2.879 2.133 

     

* Περιγραφή λοιπών Εσόδων     

Έκτακτα και ανόργανα 2.177 1.544 2.177 1.544 

Λοιπά  125 43 125 43 

Αναπροσαρµογή παγίων FV 216 216 216 216 

Σύνολο 2.518 1.803 2.518 1.803 
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4.12 Λειτουργικά Έξοδα 

 

(Ποσά σε χιλ. €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Μισθοδοσία και ηµεροµίσθια -18.216 -17.611 -17.933 -17.491 

Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης -3.479 -3.534 -3.402 -3.500 

Έξοδα προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών -149 -1.381 -149 -1.381 

Λοιπές επιβαρύνσεις -5.157 -3.575 -5.156 -3.575 

Κόστος Προσωπικού (1) -27.001 -26.101 -26.640 -25.947 

Αµοιβές τρίτων -3.345 -2.858 -3.299 -2.735 

Έξοδα προβολής και διαφήµισης -1.141 -1.822 -1.139 -1.819 

Τηλεπικοινωνίες -1.217 -1.184 -1.212 -1.173 

Ασφάλιστρα -87 -97 -86 -96 

Επισκευές και συντηρήσεις -282 -225 -280 -223 

Μεταφορικά -501 -271 -500 -258 

Έντυπα και γραφική ύλη -221 -294 -221 -294 

Απόσβεση (ενσώµατα πάγια) -634 -650 -622 -640 

Απόσβεση (άυλα πάγια) -16 -10   -10 

Ενοίκια -969 -965 -931 -926 

Λοιπά -11.032 -6.333 -10.999 -6.277 

Λειτουργικά Έξοδα (2) -19.445 -14.709 -19.289 -14.451 

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (1) + (2) -46.446 -40.810 -45.929 -40.398 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ     

Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων είναι: 415 436 401 425 

 
 

4.13 Φόροι 

 

(Ποσά σε χιλ. €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Φόρος εισοδήµατος (τρέχουσας χρήσεως) -1.978   -1.900   

Αναβαλλόµενος φόρος -5.083 -2.329 -5.083 -2.329 

Φόροι -7.061 -2.329 -6.983 -2.329 

Αναβαλλόµενος Φόρος         

Αναπροσαρµογή αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων -458 -803 -458 -803 

Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων σε ακίνητα -14 -66 -14 -66 

Αξιόγραφα για εµπορικούς σκοπούς 490   490   

Συνταξιοδοτικές και άλλες παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 63 61 63 61 

Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 0 -670   -670 

Φορολογικές ζηµιές προς συµψηφισµό -1.349 -724 -1.349 -724 

Λοιπές προσωρινές διαφορές -3.815 -127 -3.815 -127 

Αναβαλλόµενος Φόρος -5.083 -2.329 -5.083 -2.329 
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4.14 Κέρδη Ανά Μετοχή 

 
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή έχει ως 
εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Κέρδη / Ζηµιές µετά από φορολογία  (Ποσά σε χιλ. €) -5.514 15.937 -6.675 14.074 

Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που εκδόθηκαν κατά την 
περίοδο 27.318.347 27.317.751 27.318.347 27.317.751 

Βασικά και Κέρδη κατά Μετοχή (σε €) (0,2018) 0,5834 (0,2443) 0,5152 

 
 

4.15 Ταµείο Και ∆ιαθέσιµα 

 

(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Ταµείο 1.133 559 263 508 

Καταθέσεις όψεως 11.997 12.708 11.997 9.612 

Ταµείο και ∆ιαθέσιµα 13.130 13.267 12.260 10.120 

 

4.16 Απαιτήσεις Κατά Άλλων Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων 

 

 

(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Πιστωτικά ιδρύµατα εσωτερικού 45.446 83.131 45.446 83.131 

Πιστωτικά ιδρύµατα εξωτερικού 5.661 3.547   

Καταθέσεις Προθεσµίας σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 51.107 86.678 45.446 83.131 

      

Απαιτήσεις κατά άλλων Χρηµατοπιστωτικών 
Ιδρυµάτων 51.107 86.678 45.446 83.131 

 
 

4.17 ∆άνεια Και Προκαταβολές 

 

 

(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Προσωπικά - Καταναλωτικά - Στεγαστικά 5.117 5.055 5.117 5.055 

∆άνεια σε Ασφαλισµένους 927 866 927 866 

Σύνολο 6.044 5.921 6.044 5.921 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται µε την πιθανότητα ο αντισυµβαλλόµενος να µην 

εκπληρώσει στο ακέραιο τις δανειακές του υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Για την 

Εταιρία ο πιστωτικός κίνδυνος όσο αφορά τα εκχωρούµενα δάνεια  είναι χαµηλός καθότι τα 

δάνεια είναι προς τους υπαλλήλους της  και προς τους  ασφαλισµένους µε συµβόλαια ζωής . 

Ληφθείσες Εγγυήσεις – Καλύµµατα  

Για τη διασφάλιση των δανειοδοτήσεων η Εταιρία απαιτεί διασφαλίσεις (καλύµµατα). Οι 

διασφαλίσεις που αποδέχεται η  Εταιρία  για τα δάνεια που χορηγεί είναι:  

• Υποθήκες,  

• Εκχώρηση απαιτήσεων  
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Η Εταιρία γενικά απαιτεί τα δάνεια να είναι καλυµµένα µε «διασφαλιστική αξία» που καλύπτει 

το 100% του δανείου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο αντίστοιχος πιστωτικός κίνδυνος.  Για τα 

µακροπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα δάνεια η Εταιρία γενικά απαιτεί τα καλύµµατα να έχουν τη 

µορφή υποθήκης σε ακίνητη περιουσία. Αντίθετα για δάνεια µε λήξη µέχρι 18 µήνες, η Εταιρία  

δέχεται καλύµµατα σε άλλη µορφή όπως το, πρώτο δικαίωµα επί του τραπεζικού λογαριασµού 

που καταβάλλεται η µισθοδοσία του οφειλέτη. 

 
 
4.18 Αξιόγραφα Εµπορικής Εκµετάλλευσης 

 

 

(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ 
ΑΓΟΡΑ 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Εύλογη Αξία Εύλογη Αξία Εύλογη Αξία Εύλογη Αξία 

Εισηγµένες  Μετοχές εσωτερικού   0 20.517 0 20.517 

  
Λογιστική 
Αξία 

Λογιστική 
Αξία 

Λογιστική  
Αξία 

Λογιστική  
Αξία 

Εισηγµένες  Μετοχές εσωτερικού   0 20.426 0  20.426 

 

Στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο η Εταιρία αναγνώρισε αξιόγραφα που αποκτήθηκαν µε 

σκοπό τη δηµιουργία κέρδους από τις βραχυχρόνιες διακυµάνσεις στην τιµή ή στο περιθώριο 

του διαπραγµατευτή και περιλαµβάνει µόνο µετοχές. Οι επενδύσεις που έχουν ταξινοµηθεί ως 

κρατούµενες για εµπορία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται µε βάση 

την τρέχουσα χρηµατιστηριακή αξία την ηµέρα κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων. Τα 

κέρδη ή ζηµιές από την αποτίµησή τους καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης. Σύµφωνα 

µε τις τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 39, η Εταιρία την 1.7.2008 µετέφερε από τα «Αξιόγραφα 

Εµπορικής εκµετάλλευσης» στα «Αξιόγραφα ∆ιαθέσιµα προς Πώληση Επενδύσεων» µετοχές 

εισηγµένες στο ΧΑ  αξίας 7.380 χιλ. €, καθώς λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν 

αυτήν την περίοδο στην χρηµαταγορά, εκτιµάται ότι οι τιµές αυτών στο ΧΑ, δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγµατική αξία των εταιριών αυτών. Η Εταιρία έχει την πρόθεση να 

διακρατήσει τις µετοχές αυτές και να µη προβεί σε πώληση στο άµεσο µέλλον. Η αποτίµηση  

αυτών των µετοχών για την περίοδο από 1.7.08 µέχρι και την 31.12.08, ήταν ζηµιά 2.870 χιλ. €, 

η οποία καταχωρήθηκε στο αποθεµατικό «∆ιαθέσιµα προς πώληση». Η ζηµιά από την 

αποτίµηση των παραπάνω τίτλων  για την περίοδο 1.1.08 µέχρι 30.6.08  ύψους 2.458 χιλ. €  

εµφανίζεται στα αποτελέσµατα των χρηµατοοικονοµικών πράξεων του 12/µήνου 2008. 

  
4.19 Αξιόγραφα ∆ιαθέσιµων Προς Πώληση Επενδύσεων 

 
 
(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Εύλογη Αξία Εύλογη Αξία 
Εύλογη 
Αξία 

Εύλογη 
Αξία 

ΟΜΟΛΟΓΑ       

Κρατικά - Eσωτερικού 276.517 249.333 276.517 249.333 

Εταιρικά - Εισηγµένα - Εξωτερικού 536 2.547 536 2.547 

Οµόλογα 277.053 251.880 277.053 251.880 

ΜΕΤΟΧΕΣ         

Εισηγµένες - Εσωτερικού 9.386 4.807 9.386 4.807 

Μη Εισηγµένες - Εσωτερικού * 1.813 1.813 1.813 1.813 
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Μετοχές 11.199 6.620 11.199 6.620 

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ         

Α.Κ. - Εσωτερικού 43.537 47.404 43.537 47.404 

Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων 43.537 47.404 43.537 47.404 

ΣΥΝΟΛΟ 331.789 305.904 331.789 305.904 

 
* Περιγραφή Μη Εισηγµένων Μετοχών Χαρτοφυλακίου  %  Συµµετοχή Λογιστική Αξία 

ΑΤΕ LEASING 1,00% 730 1,00% 730 

ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 10,34% 474 10,34% 474 

ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ 2,00% 67 2,00% 67 

ΑΤΕ ADVERTISING 12,70% 201 12,70% 201 

TOTAL CARE NETWORK 15,00% 118 15,00% 118 

AUDATEX 10,00% 158 10,00% 158 

ATE RENT 5,00% 50 5,00% 50 

ΑΤΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 5,00% 15 5,00% 15 

Σύνολο  1.813  1.813 

     

 

Όλα τα χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, εκτός από τις 

µη εισηγµένες µετοχές ποσού 1.813 χιλ. €, οι οποίες εµφανίζονται στο κόστος, καθώς η εύλογη 

αξία τους δεν είναι εύκολα προσδιορίσιµη.    

 
4.20 Αξιόγραφα ∆ιακρατούµενων Ως Τη Λήξη Επενδύσεων 

 

(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Εταιρικά οµόλογα  εσωτερικού 29.165 28.272 29.165 28.272 

Εταιρικά  οµόλογα εξωτερικού 11.000 11.000 11.000 11.000 

Σύνολο  40.165 39.272 40.165 39.272 

 

Ποσό 11 εκ  € αφορούν εταιρικά οµόλογα εξωτερικού, τα οποία η Εταιρία κατέχει από 

την ηµεροµηνία έκδοσής τους και προτίθεται να τα κρατήσει έως τη λήξη τους. Το αναπόσβεστο 

κόστος τους ισούται µε την ονοµαστική τους αξία. Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 29,2 εκ. €, 

προέρχεται από αλλαγή κατηγορίας κατόπιν απόφασης της Eταιρίας από το χαρτοφυλάκιο 

διαθεσίµων προς πώληση και αφορά Εταιρικά οµόλογα  εσωτερικού µε εύλογη αξία 

χρεογράφων στις 31.03.2007 ποσού 27,6 εκ. €. Η διαφορά ποσού µεταξύ ονοµαστικής αξίας και 

εύλογης κατά την παραπάνω ηµεροµηνία ύψους 7,4 εκ. €  αποσβένεται µε βάση τα χρόνια 

έκαστου χρεογράφου. Η τρέχουσα αξία των παραπάνω τίτλων  στις 31.12.08 ανέρχεται στο ποσό 

των 37,5 εκ. €. 

 

4.21 Επενδύσεις για Λογαριασµό Ασφαλισµένων Ζωής που φέρουν τον Επενδυτικό Κίνδυνο 

(Unit Linked) 

 

(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Λοιπές Επενδύσεις 23.862 25.129 23.862 25.129 

Σύνολο  23.862 25.129 23.862 25.129 
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4.22 Απαιτήσεις Κατά Ασφαλισµένων 

 

Οι απαιτήσεις κατά ασφαλισµένων αφορούν απαιτήσεις από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

που εκδόθηκαν έως την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων και 

παραµένουν ανείσπρακτα. 

Το υπόλοιπο των απαιτήσεων αναλύεται ως εξής: 
 

(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων 49.098 50.831 49.068 50.769 

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -5.851 -5.535 -5.851 -5.535 

Σύνολο 43.247 45.296 43.217 45.234 

 
 

4.23 Απαιτήσεις Από Αντασφαλιστικές ∆ραστηριότητες 

 

Οι απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες αφορούν συµµετοχή των αντασφαλιστών 

στις πληρωθείσες αποζηµιώσεις και στα ασφαλιστικά αποθεµατικά για την ανάληψη από 

µέρους των του αντασφαλιζόµενου κινδύνου. 

 

(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 27.667 26.221 27.667 26.221 

 
 
 

4.24 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 

 
(Ποσά σε χιλ. €)                                                                               31/12/2008  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
Χώρα 
Έδρας 

% Συµ/χής 
Λογιστική 
Αξία 

ΑΤΕ INSURANCE  ROMANIA  S.A.  Ρουµανία 99,47% 7.041 

ΑΤΕ Α.Ε.∆.Α.Κ.  Ελλάδα 46,00% 358 

ΑΤΕ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.   Ελλάδα 33,38% 11.637 

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις      19.036 

(Ποσά σε χιλ. €)                                                                               31/12/2007  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
Χώρα 
Έδρας 

% Συµ/χής 
Λογιστική 
Αξία 

ΑΤΕ INSURANCE  ROMANIA S.A.   Ρουµανία 99,47% 6.695 

ΑΤΕ Α.Ε.∆.Α.Κ.  Ελλάδα 46,00% 358 

ΑΤΕ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.   Ελλάδα 33,38% 11.586 

Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις      18.639 

 

Η ενοποίηση της ATE  INSURANCE ROMANIA S.A. έγινε για πρώτη φορά την περίοδο 

01.01.2007 - 31.03.2007, µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, καθότι τότε άρχισε η 

πραγµατική δραστηριοποίησή της. 

Η ενοποίηση των εταιριών ΑΤΕ Α.Ε.∆.Α.Κ. και ΑΤΕ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. γίνονται µε την µέθοδο της 

καθαρής θέσης. 

Τα υπόλοιπα που εµφανίζουν οι πίνακες που προηγήθηκαν, αφορούν τα ποσά που εµφανίζονται 

στις "ιδιαίτερες" οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες η αποτίµηση γίνεται στη αξία κτήσης. 
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Στις ενοποιηµένες καταστάσεις, η συµµετοχή στη θυγατρική έχει απαλειφθεί ενώ οι συγγενείς 

εµφανίζουν για την 31.12.2008 ένα συνολικό υπόλοιπο 9.608 χιλ. €, που αναλύεται: α) ΑΤΕ 

ΑΕ∆ΑΚ 2.170 χιλ. € και β) ΑΤΕ ΑΧΕΠΕΥ 7.438 χιλ. €. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις συµµετοχές στις συγγενείς εταιρίες, εµφανίζονται στον 

Πίνακα που ακολουθεί. 
 

 (Ποσά σε χιλ. €)                                                                          31/12/2008 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ % Συµ/χής 

 
Αξία στον 
Ισολογισµό 
Οµίλου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Ενεργητικό Υποχρεώσεις 
Κύκλος 
εργασιών 

Αποτέλεσµα 
µετά τους 
φόρους 

ΑΤΕ  ΑΕ∆ΑΚ 46,00% 2.170 6.386 1.668 4.928 458 

ΑΤΕ ΑΧΕΠΕΥ  33,38% 7.438 29.484 7.201 5.194 1.483 

Σύνολα   9.608 35.870 8.869 10.122 1.941 

 
 

4.25 Επενδύσεις σε Ακίνητα Οµίλου και Εταιρίας 

 

(Ποσά σε χιλ. €)       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γήπεδα & 
Οικόπεδα Κτίρια Σύνολο 

Έναρξη     

Αξία κτήσης 2.471 2.990 5.461 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση  -135 -135  

Αναπόσβεστη Αξία κτήσης  01/01/2007 2.471 2.855 5.326 

Πλέον:     
Αγορές     
Πωλήσεις & διαγραφές     
Μείον:     
Απόσβεση χρήσεως  -68 -68 

Αλλαγή κατηγορίας  και αύξηση υπεραξίας -96 470 374 

Αναπόσβεστη αξία κτήσης 31/12/2008 2.375 3.257 5.632 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν τα µη ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, τα οποία κατέχονται 

µε σκοπό την αποκόµιση εσόδων µέσω µισθωµάτων καθώς επίσης και την αύξηση της αξίας 

των κεφαλαίων.  Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν την 31.12.2008 σε  361 χιλ. €  έναντι  330  χιλ. 

€ την 31.12.2007. 

 
 
4.26 Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  

 
(Ποσά σε χιλ. €)                                                                         
ΟΜΙΛΟΣ        

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γήπεδα & 
Οικόπεδα 

Κτίρια 
Μηχανή
µατα 

Μεταφορ
ικά Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 
Εξοπλισµός 

Βελτιώσεις 
σε 
Μισθωµένα 
Ακίνητα 
Τρίτων 

Ακινητοπο
ιήσεις υπό 
Κατασκευή 

Σύνολο 

Έναρξη          
Αξία κτήσης 28.827 34.301 0 286 10.099 226 16.123 89.862 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις   -969  -230 -9.272 -176 -16.123 -26.770 
Αναπόσβεστη Αξία 
Κτήσης 01/01/2008 28.827 33.332 0 56 827 50 0 63.092 

Πλέον:         
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Αγορές    30 506   529 

Πωλήσεις    -20    -20 

Μείον:         

Απόσβεση χρήσεως  -239  -24 -271 -32  -566 

Αποµείωση περιόδου    19    19 

Λοιπά    -2 648   648 
Αλλαγή κατηγορίας 
και  
αυξηση υπεραξίας 3.923 15.198   -664   18.457 
Αναπόσβεστη Αξία 
Κτήσης 31/12/2008 32.750 48.291 0 59 1,046 18 0 82.164 

Αξία κτήσης 32.750 49.499 0 275 9.937 226 16.123 108.810 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και 
αποµείωση  -1.208 0 -216 -8.891 -208 -16.123 -26.646 
Αναπόσβεστη αξία 
κτήσης 31/12/2008 32.750 48.291 0 59 1.046 18 0 82.164 

ΕΤΑΙΡΙΑ            

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γήπεδα & 
Οικόπεδα 

Κτίρια 
Μηχανή
µατα 

Μεταφορ
ικά Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 
Εξοπλισµός 

Βελτιώσεις 
σε 
Μισθωµένα 
Ακίνητα 
Τρίτων 

Ακινητοπο
ιήσεις υπό 
Κατασκευή 

Σύνολο 

Έναρξη          
Αξία κτήσης 28.827 34.301 0 254 10.077 226 16.123 89.808 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και 
αποµείωση  -969  -211 -9.268 -176 -16.123 -26.747 
Αναπόσβεστη Αξία 
Κτήσης 01/01/2008 28.827 33.332 0 43 809 50 0 63.061 

Πλέον:         

Αγορές    30 499   529 

Πωλήσεις    -20    -20 

Μείον:         

Απόσβεση χρήσεως  -239  -21 -262 -32  -554 

Αποµείωση περιόδου    19    19 

Λοιπά     648   648 
Αλλαγή κατηγορίας 
και  
αυξηση υπεραξίας 3.923 15.198   -664   18.457 
Αναπόσβεστη Αξία 
Κτήσης 31/12/2008 32.750 48.291 0 51 1,030 18 0 82.140 

Αξία κτήσης 32.750 49.499 0 264 9.912 226 16.123 108.774 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και 
αποµείωση  -1.208 0 -213 -8.882 -208 -16.123 -26.634 
Αναπόσβεστη αξία 
κτήσης 31/12/2008 32.750 48.291 0 51 1.030 18 0 82.140 

 

4.27 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Λογισµικό 37 9 0 0 

Λοιπά 0 0 0 0 

Σύνολο αΰλων περιουσιακών στοιχείων 37 9 0 0 

Στον Όµιλο το ποσό των 37 χιλ.€  αναφέρεται σε αναπόσβεστη αξία  λογισµικών  

προγραµµάτων της θυγατρικής εταιρίας  ΑΤΕ Insurance Romania SA.   
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4.28 Αναβαλλόµενος Φόρος  

 

(Ποσά σε χιλ. €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Αναπροσαρµογή αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων 27 481 27 481 

Αναπροσαρµογή ενσώµατων παγίων 115   115   

Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων σε ακίνητα 1.305 -131 1.305 -131 

Αξιόγραφα για εµπορικούς σκοπούς 490   490   

Αξιόγραφα επενδύσεων διαθέσιµα προς πώληση 9.450   9.450   

Αξιόγραφα επενδύσεων - διακρατούµενες µέχρι τη ληξη 
επενδύσεις 

1.628   1.628   

Συνταξιοδοτικές και άλλες παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 

1.837 1.774 1.837 1.774 

Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 16.030 22.139 16.030 22.139 

Φορολογικές ζηµίες προς συµψηφισµό 175 1.374 175 1.374 

Λοιπές προσωρινές διαφορές 490   490   

Απαιτήσεις από Αναβαλλόµενους Φόρους 31.547 25.637 31.547 25.637 

Αναπροσαρµογή ενσώµατων παγίων -4.559 -2.220 -4.559 -2.220 

Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων σε ακίνητα -173 -130 -173 -130 

Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις -200  -200  

Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους -4.932 -2.350 -4.932 -2.350 

Καθαρές Απαιτήσεις /Υποχρεώσεις από 
αναβαλλόµενους φόρους 

26.615 23.373 26.615 23.373 

 

4.29 Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 

 

(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Προµήθειες & άλλα έξοδα παραγωγής εποµένων χρήσεων 
(D.A.C.) 17.485 16.842 17.485 16.842 

Επιταγές & γραµµάτια εισπρακτέα 7.798 6.055 7.793 6.052 

Λοιπά  13.075 16.639 13.074 16.638 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 38.358 39.536 38.352 39.532 

 

   

4.30 Υποχρεώσεις Παροχών µετά την έξοδο από την Εταιρία 

 

(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Υποχρέωση Ισολογισµού         

Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση - Μη χρηµατοδοτούµενες 7.349 7.097 7.349 7.097 

Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση - Χρηµατοδοτούµενες 25.422 25.060 25.422 25.060 

Σύνολο Υποχρέωσης 32.771 32.157 32.771 32.157 

Αποτελέσµατα Χρήσεως     

Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση – µη χρηµατοδοτούµενες 252 245 252 245 

Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση – χρηµατοδοτούµενες 902 1.136 902 1.136 

Σύνολο  εξόδων 1.157 1.381 1.157 1.381 
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Α. Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση - Μη χρηµατοδοτούµενες ( Ν. 2112) 
 

(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Παρούσα αξία δέσµευσης καθορισµένων παροχών 7.613  7.450 7.613  7.450 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) µη καταχωρηθέντα -264 -353 -264 -353 

Υποχρέωση Ισολογισµού 7.349 7.097 7.349  7.097 

Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα      

Κόστος υπηρεσίας 679 494 679 494 

Τόκοι-έξοδα 358  292 358  292 

Σύνολο επιβάρυνσης 1.037  786 1.037  786 

Μεταβολή για τη χρήση     

Υπόλοιπο έναρξης 7.097 6.852 7.097 6.852 

Μεταβολή χρήσης 1.037 786 1.037 -786 

Αποζηµιώσεις που πληρώθηκαν -783 - 541 -783  541 

Σύνολο 7.349  7.097 7.349  7.097 

 
Β. Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση – Χρηµατοδοτούµενες (DAF) 

(Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Παρούσα αξία δέσµευσης καθορισµένων παροχών 14.058  12.609 14.058  12.609 

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράµµατος 11.291 10.826 11.291 10.826 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) µη καταχωρηθέντα 73 1.625 73 1.625 

Υποχρέωση Ισολογισµού 25.422 25.060 25.422 25.060  

Επιβάρυνση στα αποτελέσµατα     

Κόστος υπηρεσίας 1.193 1.468 1.193 1.468 

Τόκοι-έξοδα 1.172 1.111 1.172 1.111 

Αναµενόµενη απόδοση στα περιουσιακά στοιχεία του 
προγράµµατος -542 -477 -542 -477 

Εισφορές καλυπτόµενου προσωπικού -918 -966  -918 -966  

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) -3 - -3 - 

Σύνολο επιβάρυνσης 902 1.136  902 1.136  

 

Η Εταιρία ανάθεσε στην Ελληνική εταιρία αναλογιστικών µελετών Prudential, να 

διεξάγει ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη και να εκτιµήσει την υποχρέωση που απορρέει για 

την Εταιρία επανεξετάζεται κάθε έτος. Οι βασικές παραδοχές / υποθέσεις βάσει των οποίων 

διενεργήθηκε η παραπάνω αναλογιστική µελέτη για την παρούσα χρήση έχουν ως εξής: 
 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ –Υποθέσεις και παραδοχές 31/12/2008 

  Μη 
χρηµατοδοτούµενες Χρηµατοδοτούµενες 

Επιτόκιο προεξόφλησης 5,50% 5,00% 

Αναµενόµενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων προγράµµατος 5,50% 5,00% 

Ποσοστό µελλοντικής αύξησης µισθών - συντάξεων 4,52% 4,52% 

   

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ–Υποθέσεις και παραδοχές 31/12/2007 

                                                                                                                                
Μη 

χρηµατοδοτούµενες Χρηµατοδοτούµενες 

Επιτόκιο προεξόφλησης 4,80% 5,00% 

Αναµενόµενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων προγράµµατος 4,80% 5,00% 
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Ποσοστό µελλοντικής αύξησης µισθών - συντάξεων 4,52% 4,52% 

 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) οι 

υποχρεώσεις της Εταιρίας προς  τους εργαζόµενους διαχωρίζονται σε συνταξιοδοτικά 

προγράµµατα προκαθορισµένων εισφορών µε εξάντληση της υποχρέωσης της Εταιρίας (defined 

contribution) και σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα που η κάλυψη της υποχρέωσης καθορίζεται 

τελικά κατά τη στιγµή της αποχώρησής των υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης βάσει της 

ηλικίας τους, της προϋπηρεσίας τους στην Εταιρία και της αµοιβής τους (defined benefit). Για 

τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα που κατατάσσονται στην κατηγορία των καθορισµένων 

παροχών (defined benefit) τα ∆.Π.Χ.Π. έχουν θεσπίσει ορισµένες απαιτήσεις σε σχέση µε την 

αποτίµηση της υπάρχουσας υποχρέωσης καθώς επίσης και τις αρχές και τις αναλογιστικές 

υποθέσεις που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εκτίµηση της υποχρέωσης που απορρέει από 

αυτά τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα. Η υποχρέωση που καταχωρείται βασίζεται στη µέθοδο 

της προβλεπόµενης µονάδας πίστωσης (projected unit credit method), η οποία υπολογίζει την 

παρούσα αξία της υποχρέωσης, µείον την εύλογη αξία των ενεργητικών στοιχείων του 

συνταξιοδοτικού προγράµµατος που πιθανόν υπάρχουν. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 η 

Εταιρία έχει αναγνωρίσει την υποχρέωσή της  που προέρχεται από τον Ν. 2112 ύψους € 7.349 

χιλ. Από το ποσό αυτό € 252 χιλ. αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα. Οι υποχρεώσεις της 

Εταιρίας που απορρέουν από το οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο (DAF), ανέρχονται σε € 

25.422 χιλ. περίπου. 
 

4.31  Ασφαλιστικές Προβλέψεις Εταιρίας 

 
(Ποσά σε χιλ. €) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΖΩΗΣ            

Αναλογιστικά Αποθεµατικά ασφαλειών ζωής 316.818 322.471 316.818 322.471   0 

Ασφαλιστικές προβλέψεις µη 
δεδουλευµένων ασφαλίστρων ασφαλίσεων 
ζωής 10.587 10.417 10.587 10.417   0 

Προβλέψεις για συµµετοχή στα κέρδη και 
επιστροφή ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζωής 20.810 23.729 20.810 23.729   0 

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις επί δηλωθεισών 
ζηµιών ασφαλίσεων ζωής 11.668 10.732 10.102 9.539 1.566 1.193 

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις επελθεισών και µη 
δηλωθεισών ζηµιών ασφαλίσεων ζωής 
(IBNR) 3.276 2.740 3.276 2.740   0 

Σύνολο αποθεµάτων ζωής 363.159 370.089 361.593 368.896 1.566 1.193 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ             

Ασφαλιστικές προβλέψεις µη 
δεδουλευµένων ασφαλίστρων γενικών 
ασφαλίσεων 52.682 51.415 42.423 41.371 10.259 10.044 

Εκκρεµείς αποζηµιώσεις επί δηλωθεισών 
ζηµιών γενικών ασφαλίσεων 169.703 160.074 149.151 143.464 20.552 16.610 

Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις Γενικών 12.818   12.818       

Σύνολο αποθεµάτων γενικών 
ασφαλίσεων 235.203 211.489 204.392 184.835 30.811 26.654 

Αποθέµατα για ασφάλειες ζωής όπου ο 
κίνδυνος ανήκει στους ασφαλισµένους 
(Unit Linked) 23.862 25.129 23.862 25.129   0 

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων 622.224 606.707 589.847 578.860 32.377 27.847 
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Οι ασφαλιστικές προβλέψεις της ΑΤΕ Insurance Romania SA στις 31.12.2008 ανέρχονται σε 21 

χιλ. € και συνεπώς οι συνολική ιδία κράτηση του οµίλου ανέρχεται σε  589.868 χιλ. € και το 

σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων σε 622.245 χιλ. €. 

 
4.32 Άλλες Υποχρεώσεις 

 

(Ποσά σε χιλ. €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Έξοδα πληρωτέα και έσοδα εποµένων χρήσεων 25 30 25 30 

Προµήθειες και τόκοι πληρωτέοι  0 0  0   0 

Πιστωτές και προµηθευτές 3.087 5.636 3.087 5.507 

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη (εκτός φόρου 
εισοδήµατος) 8.854 6.821 8.854 6.821 

Φόρος εισοδήµατος 65 0  0   0 

Μερίσµατα πληρωτέα 0 45 0  45 

Οφειλές προς το ∆ηµόσιο και επιχειρήσεις του ∆ηµοσίου 1.536 1.513 1.536 1.513 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές, συνεργάτες πωλήσεων 8.188 8.059 8.187 8.059 

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 2.453 6.219 2.348 6.219 

Λοιπές υποχρεώσεις 76 189 68 186 

Λοιπές προβλέψεις 0 0 0   0 

Άλλες Υποχρεώσεις 24.284 28.512 24.105 28.380 

 
 

4.33 Μετοχικό Κεφάλαιο, Υπέρ το Άρτιο 
  

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Αριθµός κοινών µετοχών 27.318.347 27.318.347 27.318.347 27.318.347 

(Ποσά σε χιλ. €)      

Καταβληµένο 40.978 40.978 40.978 40.978 

Μετοχικό κεφάλαιο 40.978 40.978 40.978 40.978 

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 614 614 614 614 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 40.977.520,50 διαιρούµενο σε 27.318.347 

µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,50 εκάστη.  
 

4.34 Αποθεµατικά 

 

(Ποσά σε χιλ. €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
31/12/200
8 

31/12/200
7 

31/12/200
8 

31/12/200
7 

Λοιπά αποθεµατικά 1.245 1.245 1.245 1.245 

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας διαθέσιµων προς 
πώληση αξιόγραφων -42.136 -15.098 -42.007 -15.098 

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων 33.492 21.795 33.492 21.795 

Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή στοιχείων 
αλλοδαπών  
οικονοµικών  µονάδων -925 - - - 

Αποθεµατικά -8.324 7.942 -7.270 7.942 
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ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ 

ΠΩΛΗΣΗ » 

(Ποσά σε χιλ. €)  
ΕΤΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

2007 3.215 3.215 

2008 7.863 7.863 

ΣΥΝΟΛΟ 11.078 11.078 

 
 

Από την παραπάνω κίνηση  έγινε διόρθωση λάθους στις οικονοµικές καταστάσεις του 2007 και 

αυξήθηκε η καθαρή θέση κατά 3.215 χιλ. €  µε ισόποση αύξηση  της αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης . 

∆ηλ. 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 2009 

 

(Ποσά σε χιλ. €)  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

∆ηµοσιευµένα Αναµορφωµένα ∆ηµοσιευµένα Αναµορφωµένα 

(18.313) (15.098) (18.313) (15.098) 

 
 

Τακτικό αποθεµατικό : Σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190 / 1920. 

Αφορολόγητα αποθεµατικά : Σχηµατίζονται βάσει ειδικών διατάξεων και νόµων τα οποία δεν 

προτίθενται να διανεµηθούν εντός των επόµενων χρήσεων. Για τα αποθεµατικά αυτά σύµφωνα 

µε το ∆.Λ.Π. 12 δεν υπολογίσθηκε αναβαλλόµενος φόρος. 

Φορολογηθέντα αποθεµατικά : Σχηµατίζονται από το παρελθόν και είναι πλήρως 

φορολογηµένα. Μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεµηθούν χωρίς πρόσθετη φορολογική 

επιβάρυνση. 

Αποθεµατικά αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων : Το αποθεµατικό αυτό έχει σχηµατισθεί από 

την αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρείας που έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

3229 / 2004. 

 
 
4.35  ∆ιαχείριση Κινδύνων 

 

Η  Εταιρία υπόκειται σε χρηµατοοικονοµικούς και ασφαλιστικούς κινδύνους. 

 
4.35.1. Χρηµατοοικονοµικός  κίνδυνος 
Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο µέσω των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού , των απαιτήσεων  από αντασφαλιστές και των ασφαλιστικών 

προβλέψεων. Τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο είναι ο 

κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος  ρευστότητας, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, 

ο κίνδυνος εγγυήσεων , ο πιστωτικός κίνδυνος . 

 
� Κίνδυνος αγοράς 

 

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω µεταβολής στο επίπεδο ή στη 

µεταβλητότητα των τιµών αγοράς, όπως είναι οι τιµές των µετοχών, επιτοκίων και 

συναλλαγµατικών διαφορών. Η Εταιρία εκτιµά κατά τακτά διαστήµατα την καθαρή τρέχουσα 

αξία του χαρτοφυλακίου και υπολογίζει τις τυχόν απώλειες που µπορούν να προκύψουν από 

εξαιρετικά ασυνήθιστες µεταβολές οικονοµικής φύσης 
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� Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει τις 

χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές.  

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας  επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού 

συσχετισµού των ταµιακών εισροών και εκροών, καθώς και στην εξασφάλιση επαρκών 

ταµιακών διαθεσίµων για τις τρέχουσες συναλλαγές. Για το σκοπό αυτό η Εταιρία κάνει 

ανάλυση ανοίγµατος ρευστότητας εξασφαλίζοντας µια εικόνα των αναµενόµενων χρηµατοροών 

που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού. Ο παρακάτω 

πίνακας βασίστηκε στην εναποµείνασα διάρκεια των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από την 

ηµεροµηνία σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων έως τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης τους. 

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συµβατική ηµεροµηνία λήξης για τις απαιτήσεις και τις 

υποχρεώσεις (ανοιχτοί αλληλόχρεοι λογαριασµοί, καταθέσεις όψεως και ταµιευτηρίου), τότε 

αυτές κατατάσσονται στη χρονική περίοδο µέχρι ένα µήνα. 
 

 



52 

 

 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ             

(Ποσά σε χιλ. €)  31/12/2008 31/12/2007 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Έως 1 
µήνα 

Από 1 
µήνα έως 
3 µήνες 

Από 3 
µήνες έως 

1 έτος 

Από 1 
έτος έως 5 

έτη 

Πλέον 
των 5 
ετών 

Σύνολο 
Έως 1 
µήνα 

Από 1 
µήνα έως 
3 µήνες 

Από 3 
µήνες έως 

1 έτος 

Από 1 
έτος έως 5 

έτη 

Πλέον 
των   5 
ετών 

Σύνολο 

Ταµείο και ∆ιαθέσιµα στη Κεντρική Τράπεζα 263     263 508     508 

Αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση      0      0 

Απαιτήσεις κατά άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 11,997 45,446    57.443 9.612 83.131    92.743 

Αξιόγραφα εµπορικής εκµετάλλευσης      0  20.517    20.517 

Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα      0      0 

∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες     6,044 6.044     5.921 5.921 

Αξιόγραφα διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων 43.537  9.386 49.705 234.665 337.293 47.404  6.823 52.697 204.138 311.062 

Αξιόγραφα διακρατούµενων ως τη λήξη επενδύσεων    1.000 39.165 40.165    1.000 38.272 39.272 

Αποθέµατα      0      0 

Πελάτες 17.850 29.215 21.685 2.134  70.884 17.689 30.915 20.162 2.689  71.455 

Συµµετοχές σε θυγατρικές & συγγενείς Επιχειρήσεις     13.532 13.532     13.481 13.481 

Επενδυτικά ακίνητα     5.632 5.632     5.326 5.326 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία     82.140 82.140     63.061 63.061 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία      0      0 

Επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων (Unit 
Linked) 23.862     23.862 25.129     25.129 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία  7.793 11.263  45.911 64.967  6.052 12.368  47.700 66.120 

Ενεργητικό      702.225 100.342 140.615 39.353 56.386 377.899 714.595 

              

Υποχρεώσεις προς άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα            0 

Καταθέσεις πελατών            0 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους            0 

Άλλες υποχρεώσεις  7.856 8.756 7.493  24.105  11.695 10.025 6.660  28.380 

Ασφαλιστικές Προβλέψεις     622.224 622.224     606.707 606.707 

Φορολογικές  υποχρεώσεις             

Υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την εταιρία     29.271 32.771     3.500 28.657 32.157 

Παθητικό 0 7856 8756 10.993 651.495 679.100 0 11.695 10.025 10.160 -635.364 667.244 

              

Καθαρή Θέση      23.125       47.351 
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� Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σηµαντικά  την λειτουργία της Εταιρίας δεδοµένου ότι οι συναλλαγές µε τους πελάτες και προµηθευτές  σε ξένα 

νοµίσµατα είναι ελάχιστες. Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται συνοπτικά ο βαθµός έκθεσης της Εταιρίας στον συναλλαγµατικό κίνδυνο κατά την 

31.12.2007. 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ              

(Ποσά σε χιλ. €) 31/12/2008 31/12/2007 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EUR USD GBP JPY ΛΟΙΠΑ Σύνολο EUR USD GBP JPY ΛΟΙΠΑ Σύνολο 

Ταµείο και ∆ιαθέσιµα στη Κεντρική Τράπεζα 263     263 508     508 

Αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση      0      0 

Απαιτήσεις κατά άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 54.544 2.346 553   57.443 86.111 5.955 677   92.743 

Αξιόγραφα εµπορικής εκµετάλλευσης           20.517 20.517 

Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα            0 

∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες 6.044     6.044 5.921     5.921 

Αξιόγραφα διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων 331.078 206   6.009 337.293 304.168 199   6.695 311.062 

Αξιόγραφα διακρατούµενων ως τη λήξη επενδύσεων 40.165     40.165 39.272     39.272 

Αποθέµατα            0 

Πελάτες 70.884     70.884 71.455     71.455 

Συµµετοχές σε θυγατρικές & συγγενείς Επιχειρήσεις 13.532     13.532 13.481     13.481 

Επενδυτικά ακίνητα 5.632     5.632 5.326     5.326 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 82.140     82.140 63.061     63.061 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία      0      0 

Επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων (Unit 
Linked) 23.862     23.862 25.129     25.129 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 64.967     64.967 66.120     66.120 

Ενεργητικό 693.111 2.552 553 0 6.009 702.225 680.552 6.154 677 0 27.212 714.595 

Υποχρεώσεις προς άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα            0 

Καταθέσεις πελατών            0 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους            0 

Άλλες υποχρεώσεις 24.105     24.105 28.380     28.380 

Ασφαλιστικές Προβλέψεις 622.224     622.224 606.707     606.707 

Φορολογικές  υποχρεώσεις            0 

Υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την εταιρία 32.771     32.771 32.157     32.157 

Παθητικό 679.100 0 0 0 0 679.100 667.244     667.244 

              

Καθαρή Θέση      23.125      47.351 

� Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου αναφέρεται στις µεταβολές των µελλοντικών ταµιακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων εξαιτίας των διακυµάνσεων 
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στα επιτόκια.  

Οι διακυµάνσεις των επιτοκίων επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό και την παρούσα αξία των αναµενόµενων ροών από µια επένδυση ή µια υποχρέωση. 

Η Εταιρία παρακολουθεί τις επιπτώσεις του κινδύνου επιτοκίου  εξετάζοντας την διάρκεια του χαρτοφυλακίου χρεογράφων του καθώς και των 

σχετικών της υποχρεώσεων σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις στις αγορές χρήµατος. Πολιτική της Εταιρίας είναι η επένδυση σηµαντικού τµήµατος του 

χαρτοφυλακίου σε οµόλογα σταθερού επιτοκίου µε διάρκεια αντίστοιχη των σχετικών υποχρεώσεων. 

Στον παρακάτω πίνακα τα υπόλοιπα των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της Εταιρίας εµφανίζονται ταξινοµηµένα κατά ηµεροµηνία λήξης. 

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συµβατική ηµεροµηνία λήξης (ανοιχτοί αλληλόχρεοι λογαριασµοί) ή επαναπροσδιορισµού επιτοκίου (καταθέσεις 

όψεως και ταµιευτηρίου) για τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τότε αυτές κατατάσσονται στη χρονική περίοδο µέχρι ένα µήνα.  
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ      

(Ποσά σε χιλ. €)  31/12/2008 31/12/2007 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Έως 1 
µήνα 

Από 1 
µήνα 
έως 3 
µήνες 

Από 3 
µήνες 
έως 1 
έτος 

Από 1 
έτος έως 

5 έτη 

Πλέον 
των 5 
ετών 

Στοιχεία µη 
υποκείµενα 
σε κίνδυνο 
επιτοκίου 

Σύνολο 
Έως 1 
µήνα 

Από 1 
µήνα 
έως 3 
µήνες 

Από 3 
µήνες 
έως 1 
έτος 

Από 1 
έτος έως 

5 έτη 

Πλέον 
των 5 
ετών 

Στοιχεία µη 
υποκείµενα 
σε κίνδυνο 
επιτοκίου 

Σύνολο 

Ταµείο και ∆ιαθέσιµα στη Κεντρική Τράπεζα 263      263 508      508 

Απαιτήσεις κατά άλλων χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων  57.443     57.443  92.743     92.743 

Αξιόγραφα εµπορικής εκµετάλλευσης       0 20.517      20.517 

Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα       0       0 

∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες    5.117 927  6.044    5.055 866  5.921 

Αξιόγραφα διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων 43.537  9386 49.705 234.665  337.293 47.404  6.823 52.697 204.138  311.062 

Αξιόγραφα διακρατούµενων ως τη λήξη 
επενδύσεων    10.000 30.165  40.165    10.000 29.272  39.272 

Αποθέµατα              0 

Πελάτες      70.884 70.884      71.455 71.455 

Συµµετοχές σε θυγατρικές & συγγενείς Επιχειρήσεις      13.532 13.532      13.481 13.481 

Επενδυτικά ακίνητα      5.632 5.632      5.326 5.326 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία      82.140 82.140      63.061 63.061 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία       0       0 

Επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων (Unit 
Linked)      23.862 23.862      25.129 25.129 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία      64.967 64.967      66.120 66.120 

Ενεργητικό 43.800 57.443 9.386 64.822 265.757 261.017 702.225 68.429 92.743 6.823 67.752 234.276 244.572 714.595 

Υποχρεώσεις προς άλλα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα              0 

Καταθέσεις πελατών              0 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους              0 

Άλλες υποχρεώσεις      24.105 24.105      28.380 28.380 

Ασφαλιστικές Προβλέψεις      622.224 622.224      606.707 606.707 

Φορολογικές  υποχρεώσεις              0 

Υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την 
εταιρία      -32.771 32.771      32.157 32.157 
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Παθητικό      679.100 679.100      667.244 667.244 

Καθαρή Θέση       23.125       47.351 



56 

 

Για  την διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου η Εταιρία παρακολουθεί την ευαισθησία των 

χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  στις αλλαγές των επιτοκίων 

υποθέτοντας µια παράλληλη αύξηση ή µείωση των καµπυλών επιτοκίων  κατά  100 µονάδες 

βάσης σε χρονικό ορίζοντα ενός µήνα και κατά 50 µονάδες βάσης για χρονικό ορίζοντα 

µεγαλύτερο του έτους. Το χαρτοφυλάκιο χαρακτηρίζεται συµµετρικό και για αυτό η 

µεταβολή είναι ισόποση. 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

(Ποσά σε χιλ. €) 
 100 µονάδες βάσης 

παράλληλη αύξηση 
100 µονάδες βάσης 
παράλληλη µείωση 

50 µονάδες βάσης 
αύξηση µετά από 1 

έτος 

50 µονάδες βάσης 
µείωση µετά από 1 

έτος 
31.12.2008 (14.686) 14.686 (7.292) 7.292 
31.12.2007 (13.200) 13.200 (6.534) 6.534 

 

� Κίνδυνος εγγυήσεων 

Στα ασφαλιστήρια ζωής λόγω της µακρόχρονης κάλυψης που παρέχουν παίζει 

σηµαντικό ρόλο για τον υπολογισµό των ασφαλίστρων  το επιτόκιο .Το επιτόκιο µε το οποίο 

γίνονται οι υπολογισµοί αναφέρεται σαν εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο. Μια αστοχία στην 

επιλογή του εγγυηµένου τεχνικού επιτοκίου για τον υπολογισµό των ασφαλίστρων είναι ένας 

από τους παράγοντες που οδηγούν σε έλλειµµα ή πλεόνασµα στα µαθηµατικά αποθέµατα. 

Η Εταιρία προκειµένου να µετριάσει αυτόν τον κίνδυνο τιµολογεί µε 

συντηρητικότερο εγγυηµένο επιτόκιο  µικρότερο από το ανώτατο όριο που καθορίζεται από 

το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

� Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρία  εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο  , ο οποίος αφορά τον κίνδυνο  όταν 

κάποιος αντισυµβαλλόµενος δεν  είναι ικανός να καταβάλλει  τα σχετικά ποσά όταν αυτά 

γίνονται απαιτητά. Κύριοι αντισυµβαλλόµενοι από τους οποίους  η Εταιρία  είναι εκτεθειµένη 

σε πιστωτικό κίνδυνο , είναι  οι αντασφαλιστές οι οποίοι µπορεί να µην είναι σε θέση να 

καλύψουν την αναλογία τους επί των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ή επί των ασφαλιστικών 

αποζηµιώσεων που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους , οι ασφαλισµένοι οι οποίοι 

µπορεί να µην δύνανται  να καταβάλλουν τα ποσά ασφαλίστρων που είναι απαιτητά και οι 

συνεργαζόµενοι µε την Εταιρία (ασφαλιστές , πράκτορες και λοιποί). 

Η Εταιρία αξιολογεί σε τακτή βάση τα όρια των συνεργατών και των 

αντισυµβαλλοµένων και λαµβάνει µέτρα. 

 

4.35.2 Ασφαλιστικός κίνδυνος 

 

Ο κίνδυνος για κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι η πιθανότητα να συµβεί ο 

ασφαλιστικός κίνδυνος και η αβεβαιότητα για το ποσό που θα προκύψει προς αποζηµίωση. 

Από την φύση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι τυχαίος και 

συνεπώς µη προβλέψιµος. 

Σε ένα χαρτοφυλάκιο συµβολαίων στο οποίο εφαρµόζεται η θεωρία των πιθανοτήτων 

για την τιµολόγηση και για την εκτίµηση των ασφαλιστικών προβλέψεων, ο βασικός 

κίνδυνος που αντιµετωπίζει η Εταιρία είναι η υπέρβαση των πραγµατοποιηθεισών 

αποζηµιώσεων σε σχέση µε τις ασφαλιστικές προβλέψεις. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν η 

συχνότητα και το ύψος των ζηµιών είναι µεγαλύτερη από αυτήν που είχε αρχικά εκτιµηθεί. 

 Η Εταιρία έχει υιοθετήσει µια τέτοια πολιτική ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων 

έτσι ώστε να µειώσει στο ελάχιστο τον κίνδυνο της αντεπιλογής. ∆ηλαδή, οι απαιτήσεις  που 

θα προκύψουν από τον ασφαλισµένο πληθυσµό να µην απέχουν και η δυνατόν να είναι 

µικρότερες από τις αναµενόµενες απαιτήσεις που προκύπτουν από τον γενικό πληθυσµό. Το 

σύνολο του χαρτοφυλακίου των αναλαµβανόµενων κινδύνων αποτελείται από πληθώρα 



57 

 

διαφορετικών ασφαλιστικών κινδύνων και κάθε κατηγορία κινδύνου από µεγάλο αριθµό 

παρόµοιων ασφαλιστικών συµβάσεων. Το αποτέλεσµα µιας τέτοιας σύνθεσης είναι η 

διασπορά του κινδύνου και η µείωση της πιθανής µεταβλητότητας του αναµενόµενου 

αποτελέσµατος.  Επίσης, ο ασφαλιστικός κίνδυνος µερίζεται µέσω της αντασφάλισης. 

  

4.36 Συναλλαγές µε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 

 

Η Εταιρία ελέγχεται κατά κύριο λόγο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. η 

οποία κατέχει το 84%  του µετοχικού κεφαλαίου αυτής. Το υπόλοιπο ποσοστό του µετοχικού 

κεφαλαίου είναι ευρέως διατιθέµενο στο επενδυτικό κοινό. 

Για την Εταιρία συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται η µητρική της εταιρία Αγροτική Τράπεζα της 

Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕbank), οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και οι άλλες εταιρίες του 

οµίλου της ΑΤΕbank.  

Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη αναλύονται ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΣ 

 (Ποσά σε χιλ. €) 31/12/2008 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα 

Α ΑΤΕbank 54.107 -945 11.323 -2.472 

Β Λοιπές Εταιρίες Οµίλου ΑΤΕbank 348 -413 2.233 -1.325 

 Σύνολο 54.455 -1.358 13.556 -3.797 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρίας µε τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες της έχουν απαλειφθεί 

κατά την ενοποίηση και δεν συµπεριλαµβάνονται στην ανωτέρω κατάσταση. 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 (Ποσά σε χιλ. €) 31/12/2008 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα 

Α ΑΤΕbank 54.107 -945 11.323 -2.472 

Β Λοιπές Εταιρίες Οµίλου ΑΤΕbank 348 -413 2.233 -1.325 

Γ 
Ενοποιηµένες Εταιρίες της ΑΤΕ 
Ασφαλιστικής     

 1. ΑΤΕ Α.Ε.∆.Α.Κ. 71 -20 260 0 

 2. ΑΤΕ Χρηµατιστηριακή Α.Ε. 0 -6 153 -274 

 3. ΑΤΕ Insurance Romania S.A. 0 0 0 0 

 Σύνολο 54.526 -1.384 13.969 -4.071 

 

Η Εταιρία παρέχει κυρίως ασφαλιστικές υπηρεσίες προς τα συνδεδεµένα µέρη. Οι όροι 

διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων σε ή µέσω συνδεδεµένων εταιριών εξετάζεται κατά 

περίπτωση. 

Οι συναλλαγές µε µέλη του ∆.Σ. και διευθυντικά στελέχη από την έναρξη της διαχειριστικής 

περιόδου έχουν ως εξής: 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ∆.Σ. ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

 

(Ποσά σε χιλ. €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
01/01/2008 
31/12/2008 

01/01/2007 
31/12/2007 

01/01/2008 
31/12/2008 

01/01/2007 
31/12/2007 

Συναλλαγές και αµοιβές στελεχών και µελών 
της ∆ιοίκησης  1.157 1.005 1.043 924 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη 32 51 32 51 
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της ∆ιοίκησης  

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της ∆ιοίκησης     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ 
 

5.1  Αριθµοδείκτες ρευστότητας 
 

� ∆είκτης γενικής ή κυκλοφοριακής ρευστότητας 

 

2007:     10,67                                                                     2008:  10,80 

 

ΟΡΙΑ: >1 

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ: Ο δείκτης αυτός δείχνει τη φαινοµενική, ποσοτική σχέση των κυκλοφοριακών 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού στον ισολογισµό της µονάδος µε τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, στο ίδιο χρονικό πλαίσιο του ενός έτους από την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού και όχι τόσο την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της χωρίς να καταφύγει σε πρόσθετο δανεισµό, βεβαίως. 

Επιπλέον, το µέγεθος του δείκτη τούτου χαρακτηρίζει, εφ’ όσον αυτός πραγµατικά ελέγχεται 

από τη διοίκηση, την επιχειρηµατική προσωπικότητα τούτης σαν επιθετικής ή συντηρητικής.  

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Χρησιµεύει στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσµης ρευστότητας 

της επιχείρησης και ιδιαίτερα στη χορήγηση πίστωσης από προµηθευτές ή κεφαλαίων κίνησης 

από τις τράπεζες αλλά και στην διατήρηση τούτης, από τη διοίκηση, σε ορθολογικά επίπεδα. 

� ∆είκτης άµεσης ρευστότητας 
 

 

 

    2007:       3,28                                                                         2008:    2,39 

  

 

ΟΡΙΑ: >=1 

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ: ∆είχνει την σχέση των πλέον ρευστοποιήσιµων κυκλοφοριακών στοιχείων προς 

τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αποτελώντας έτσι µια πιο αυστηρή µέτρηση της ικανότητας 

της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής 

ικανότητας της µονάδος αλλά και της αποδοτικότητας του τµήµατος εισπράξεων και 

πληρωµών. 

 

Το όριο του δείκτη άµεσης ρευστότητας είναι µεγαλύτερο ή ίσο της µονάδας (>,=1), ανάλογα 

µε τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση ή τις πραγµατικές ανάγκες και δυνατότητες 

τούτης. Η τιµή του δείκτη είναι 2,39 (και 3,28 το 2007) που φανερώνει µια ικανοποιητική 

 

Κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία + Χρεωστ. µεταβ/κοι λογ/µοι 

 

Βραχ. υποχρεώσεις + Πιστ. µεταβ/κοι λογ/µοι 

 

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  

 

Βραχ. υποχρεώσεις + Πιστ. µεταβ. λογ/µοι 
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ρευστότητα και πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας. Έχει, δηλαδή, την ικανότητα να 

αντεπεξέρχεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. 

 

 
5.2  Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆οµής και Βιωσιµότητας 

 

� ∆είκτης σχέσεως κεφαλαίων (αυτονοµίας) 

 

 
Ίδια κεφάλαια 

Σύνολο παθητικού 
 

 

2007:      0,06                                                                         2008:   0,03 

 

 

ΟΡΙΑ: <1 

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ: Τη σχέση των ίδιων κεφαλαίων της επιχείρησης προς το σύνολο των 

κεφαλαίων της. 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Ο δείκτης αυτός χρησιµοποιείται, µαζί µε άλλους συγγενείς 

δείκτες, κυρίως στην αξιολόγηση της βιωσιµότητας µιας επιχείρησης. Χρησιµεύει, επίσης, 

στην εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας µιας µονάδος δίνοντας ένα µέτρο κάλυψης που 

µπορούν να προσφέρουν οι ιδιοκτήτες στους πιστωτές. Από την άλλη µεριά, η σχέση ιδίων 

προς σύνολο κεφαλαίων δίνει και µια εικόνα της αυτονοµίας που µπορεί να έχει µια 

επιχείρηση και της ανεξαρτησίας της από δανεικά κεφάλαια και άλλους πιστωτές. 

Ταυτοχρόνως, όµως, φαίνεται αντίστοιχα και το επίπεδο κεφαλαιακής µόχλευσης στο οποίο 

(σκόπιµα, θα πρέπει) διατηρεί την επιχείρηση η διοίκηση της. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση θα αποκαλυφθεί και η αποτελεσµατικότητα ή µη της διοίκησης να εκµεταλλευθεί 

(στην περίπτωση που είναι ευνοϊκό) το περιθώριο για περαιτέρω µόχλευση και να βελτιώσει 

έτσι την απόδοση των ίδιων κεφαλαίων. Θα µπορούσαµε να πούµε, επίσης, ότι ένας υψηλός 

δείκτης ιδίων προς σύνολο κεφαλαίων τουλάχιστον δεν προδιαθέτει αρνητικά για τη 

ρευστότητα στα επόµενα χρόνια αφού από την πλευρά των (χαµηλού ύψους) ξένων 

κεφαλαίων η πίεση για ταµιακές εκροές εξυπηρέτησης τους θα είναι χαµηλή και 

αντιµετωπίσιµη, ειδικά σε περιόδους χαµηλής κερδοφορίας.  

� ∆είκτης υπερχρέωσης και επιπέδου κεφαλαιακής µόχλευσης 
 

 
Υποχρεώσεις 

 
Ίδια κεφάλαια 

 

 

2007:     0,45                                                                               2008:    0,65 

 

 

ΟΡΙΑ: >,=1 

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ: Τη σχέση ίδιων προς ξένα κεφάλαια και πιο συγκεκριµένα το επίπεδο 

κεφαλαιακής µόχλευσης της επιχείρησης. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης (και πάνω από τη 

µονάδα), τόσο υπερχρεωµένη είναι η επιχείρηση ή τόσο υψηλότερο το επίπεδο άσκησης 

κεφαλαιακής µόχλευσης. 
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ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Χρησιµεύει σαν άµεση ένδειξη της υπερχρέωσης της 

επιχείρησης µε ξένα κεφάλαια και χρησιµοποιείται πιο πολύ από τους δανειστές της 

επιχείρησης για να εκτιµήσουν το βαθµό ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια 

αλλά και από τη διοίκηση και τους µετόχους της εταιρίας για να διαπιστώσουν το επίπεδο στο 

οποίο έχει φθάσει η χρήση κεφαλαιακής µόχλευσης ή αυτό που λέγεται διεθνώς trading on 

the equity. 

 

� ∆είκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Σύνολο Υποχρεώσεων 
 

 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 
Υποχρεώσεις 

 

 

2007:          10,67                                                                 2008:    10,80 

 

ΟΡΙΑ: =>1 

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ: Τη σχέση των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού µε το σύνολο των 

υποχρεώσεων. 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Ο δείκτης είναι µια ένδειξη της µακροχρόνιας ρευστότητας της 

επιχείρησης. Ένας υψηλός (ίσος ή και µεγαλύτερος της µονάδος) δείκτης σηµαίνει ότι αν δεν 

υπάρξουν σοβαρές, συσσωρευµένες ζηµιές στο µέλλον, οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, 

όπως αυτές γίνονται σταδιακά βραχυπρόθεσµες, θα µπορούν να εξοφληθούν χωρίς να 

χρειασθεί αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δοµής της επιχείρησης ή σοβαρή αναστάτωση της 

οµαλής λειτουργίας της. Χρησιµοποιείται από τους δανειστές και τους χρηµατοοικονοµικούς 

αναλυτές. 

� ∆είκτης πάγιων προς µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

 
Πάγιο ενεργητικό (καθαρό) 

 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

 

2007:           2,12                                                                 2008:       2,67 

 

 

ΟΡΙΑ: >,=1 

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ: Τη σχέση πάγιων µε τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Ο δείκτης αυτός δείχνει, ως ένα βαθµό, την κάλυψη των 

µακροχρόνιων πιστωτών της επιχείρησης από ρευστοποιήσιµα στοιχεία και στο βαθµό που 

αυτά δεν είναι υποθηκευµένα σε άλλους πιστωτές. Επίσης, και σε συνδυασµό µε πληροφορίες 

για το ποσοστό στο οποίο τα υπάρχοντα πάγια είναι υποθηκευµένα, ο δείκτης µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση του βαθµού στον οποίο θα µπορούσε η επιχείρηση να 

αντλήσει επιπλέον δανεικά κεφάλαια µε υποθήκευση πάγιών της. Όταν ο δείκτης είναι 

µεγαλύτερος της µονάδος χρειάζεται προσοχή γιατί µπορεί να σηµαίνει υπερχρέωση της 

εταιρίας ή / και πλεόνασµα έντοκων µακροπρόθεσµων κεφαλαίων χρησιµοποιουµένων ως 

κεφαλαίων κίνησης. 

� ∆είκτης βαθµού παγιοποίησης 
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Αξία πάγιων (καθαρή) 

 
Σύνολο παθητικού 

 

  
2007:      0,09                                                                                2008:   0,12 
 

 

ΟΡΙΑ: >,=,< 1 

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ:  

∆είχνει τη σχέση του πάγιου ενεργητικού µε το σύνολο του παθητικού και το βαθµό 

στον οποίο τα κεφάλαια έχουν επενδυθεί σε πάγια στοιχεία. 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Ο δείκτης αντανακλά το βαθµό στον οποίο τα κεφάλαια που 

άντλησε η επιχείρηση έχουν επενδυθεί σε πάγια, σε σύγκριση µε τα βραχυπρόθεσµης µορφής 

περιουσιακά στοιχεία. Τηρούµενων πάντα των αναλογιών του κλάδου στον οποίο ανήκει η 

επιχείρηση, θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπερπαγιοποίηση σε µια επιχείρηση µπορεί να 

σηµαίνει και (έντοκο) υπερδανεισµό καθώς και µεγάλες αποσβέσεις, έξοδα τα οποία και τα 

δυο µειώνουν τη, λογιστική, τουλάχιστον, απόδοση της επιχείρησης, αν δεν απασχολείται 

πλήρως και εντατικά ο πάγιος εξοπλισµός τούτης. Υπερεπένδυση σε πάγια µπορεί να έχει 

επιπτώσεις και στην τρέχουσα ρευστότητα (λιγότερα κεφάλαια στο κυκλοφορούν) ειδικά αν 

δεν γίνεται καλή εκµετάλλευση / ανακύκλωση των πάγιων και αν οι αποσβέσεις διατίθενται 

για την εξυπηρέτηση δανείων στην περίπτωση που τα πάγια έχουν χρηµατοδοτηθεί από ξένα 

κεφάλαια όπως θα φαίνεται και από το δείκτη χρηµατοδότησης παγίων. Η επαρκής 

εκµετάλλευση των παγίων στα πλαίσια αυτά µπορεί να ελεγχθεί µε το δείκτη ανακύκλωσης 

πάγιων. 

 
5.2.1  ∆είκτης σχέσεως κεφαλαίων (αυτονοµίας) 

 

Η σχέση ιδίων και συνολικών κεφαλαίων σε µια επιχείρηση εξαρτάται (από ένα 

επίπεδο και πέρα) από την προσωπικότητα της συγκεκριµένης επιχείρησης, του αντικειµένου 

της, της θέσης της στην ευρύτερη αγορά αλλά και της σηµασίας της στην οικονοµία και την 

κοινωνία στην οποία ανήκει, της νοµικής της µορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ κ.λ.π) καθώς και του 

καθεστώτος που διέπει και επηρεάζει (ενισχύει πολλές φορές) το βαθµό και τον τρόπο 

χρηµατοδότησης επιχειρήσεων σε µια χώρα (επιχορηγήσεις, κρατικές εγγυήσεις κ.λ.π). Τα 

όριο του δείκτη πρέπει να είναι µικρότερο της µονάδας (<1). Η τιµή του είναι 0,03 το 2008 

(0,06 το 2007) και φανερώνει µια καλή εικόνα  αυτονοµίας και ανεξαρτησίας, της 

επιχείρησης, από δανειακά κεφάλαια και άλλους πιστωτές. Επιπροσθέτως, φανερώνει τη 

µελλοντική βιωσιµότητα της και την δυνατότητα κάλυψης των πιστωτών. 

 

 

5.2.2 ∆είκτης Υπερχρέωσης Και Επιπέδου Κεφαλαιακής Μόχλευσης 

 

Εκτός από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση και τη θέση της στην 

κεφαλαιαγορά, στη σύγκριση και αξιολόγηση του δείκτη θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν 

και η τρέχουσα γενικότερη οικονοµική κατάσταση καθώς και η νοµική µορφή της 

επιχείρησης. Οι σύνηθες τιµές του δείκτη είναι µεγαλύτερες ή ίσες της µονάδας (>,=1), ενώ 

εδώ η τιµή του ανέρχεται σε 1,04 το 2008 (0,59 το 2007). Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης 

απ’ την µονάδα τόσο υπερχρεωµένη είναι η επιχείρηση ή τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο 

άσκησης κεφαλαιακής µόχλευσης, συνεπώς δεν υπάρχει µεγάλη υπερχρέωση ή υψηλό 

επίπεδο κεφαλαιακής µόχλευσης. 
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5.2.3  ∆είκτης κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Σύνολο Υποχρεώσεων 

 

Στα πλαίσια του κλάδου και ανάλογα µε τη χρονική διάρθρωση των υποχρεώσεων σε 

βραχυπρόθεσµες / µακροπρόθεσµες το όριο του δείκτη είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε τη µονάδα 

(=,>1). Η τιµή του είναι 10,80 το 2008 (και 10,67 το 2007)και φανερώνει ότι η επιχείρηση θα 

µπορεί να εξοφλεί τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της χωρίς να χρειασθεί αναδιάρθρωση 

της κεφαλαιακής της δοµής. 

 

5.2.4  ∆είκτης πάγιων προς µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Το αποτέλεσµα του δείκτη πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο της µονάδας (>,= 1). Η 

τιµή του είναι 2,67 για το 2008 (και 2,12 για το 2007) και δείχνει ότι η επιχείρηση µπορεί να 

καλύψει, ως ένα βαθµό, τους µακροχρόνιους πιστωτές της και εφόσον τα υπάρχοντα πάγια 

δεν είναι υποθηκευµένα µπορεί να αντλήσει επιπλέον δανειακά κεφάλαια υποθηκεύοντας 

αυτά. 

 

5.2.5 ∆είκτης βαθµού παγιοποίησης 

 

Ο δείκτης αυτός µπορεί να αξιολογηθεί στα πλαίσια του µέσου δείκτη του κλάδου και 

µπορεί να λάβει οποιαδήποτε τιµή γύρω από τη µονάδα (>,=,< 1). Η τιµή του είναι 0,12 για 

το 2008 (και 0,09 για το 2007)και φανερώνει µικρό βαθµό επένδυσης σε πάγια και συνεπώς 

δεν διατρέχει τους κινδύνους της υπερπαγιοποίησης (έντοκος υπερδανεισµός, µεγάλες 

αποσβέσεις, επιπτώσεις στην τρέχουσα ρευστότητα κ.λ.π). 

 
5.3  Αριθµοδείκτες απόδοσης κεφαλαίων 

 
� ∆είκτης απόδοσης συνόλου επενδυµένων κεφαλαίων 

 

 
Καθαρά κέρδη προ φόρων + χρηµ/κά έξοδα 

 
Σύνολο παθητικού 

 

2007:           0,04                                                      2008:       0,02 

 

ΟΡΙΑ: <,=1 

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ: ∆είχνει την αναλογία των καθαρών κερδών της χρήσης προς το µέσο όρο του 

συνόλου των κάθε πηγής κεφαλαίων που ήταν στη διάθεση της επιχείρησης κατά την ίδια 

χρήση. 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 

Η απόδοση συνόλου επενδυµένων κεφαλαίων έχει ευρεία χρήση και πολλούς 

ενδιαφερόµενους. Συνιστά τη βασικότερη ένδειξη αποδοτικότητας µιας µονάδος ανεξάρτητα 

της πηγής των διάφορων κεφαλαίων της και αντανακλά την ικανότητα τούτης σαν 

οικονοµικού φορέα να παράγει κέρδη σε πρώτο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, κάθε επενδυτής 
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και παράγων της επιχείρησης (τωρινοί και µελλοντικοί µέτοχοι, προσωπικό, διοίκηση, 

προµηθευτές, τράπεζες), µπορεί να χρησιµοποιήσει τη γενική αποδοτικότητα της επιχείρησης 

για να εκτιµήσει το αποτέλεσµα διάφορων κινήσεων, από µόχλευση η διοίκηση της µέχρι 

εξαγορά οι διοικήσεις κάποιων άλλων εταιριών αλλά και η πολιτεία για να εκτιµήσει την 

αντικειµενική αποδοτικότητα µιας µονάδος η οποία εκµεταλλεύεται ένα µέρος από τους εν 

ανεπαρκεία πόρους της κοινωνίας. 

� ∆είκτης απόδοσης ίδιων κεφαλαίων 

 

 
Καθαρά κέρδη µετά φόρων 

 
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων 

 

 

2007:             0,29                                                                  2008:      -0,28 

 

ΟΡΙΑ: Υψηλότερες τιµές σηµαίνουν ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο 

αποτελεσµατικότητας εµφανίζοντας υψηλή απόδοση επενδυόµενων κεφαλαίων της µε 

ικανοποιητικά κέρδη. 

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ: ∆είχνει την αναλογία των καθαρών κερδών της χρήσης προς το µέσο όρο του 

συνόλου των ιδίων κεφαλαίων που ήταν στη διάθεση της επιχείρησης σε µια χρήση. 

 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Αυτός ο αριθµοδείκτης είναι ο σηµαντικότερος στη 

χρηµατοοικονοµική των επιχειρήσεων. Μετράει την απόλυτη απόδοση για τους µετόχους και αν 

είναι ικανοποιητικός ως νούµερο, φέρνει επιτυχία στην επιχείρηση – συνεπάγεται υψηλότερη 

τιµή της µετοχής και διευκολύνει την προσέλκυση νέων κεφαλαίων. Αυτά τα αποτελέσµατα θα 

δώσουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, αν το επιτρέπουν και οι συνθήκες της 

αγοράς, γεγονός που µε τη σειρά του οδηγεί σε µεγαλύτερα κέρδη κ.ο.κ. Όλα τα παραπάνω 

οδηγούν σε υψηλή αξία και συνεχή µεγέθυνση της περιουσίας των ιδιοκτητών της. 

 
5.3.1 ∆είκτης απόδοσης συνόλου επενδυµένων κεφαλαίων 

 

Το όριο του δείκτη είναι µικρότερο ή ίσο της µονάδας (<,= 1). Η τιµή του είναι 0,02 

για το 2008 (και 0,04 για το 2007) και φανερώνει την ικανότητα της επιχείρησης στο να 

παράγει κέρδη, ανεξάρτητα από το ποια είναι η πηγή των κεφαλαίων. Ο δείκτης αυτός 

αποτελεί τη βασικότερη  ένδειξη αποδοτικότητας της επιχείρησης. 

 

 

5.3.2 ∆είκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

Στόχος της επιχείρησης είναι η υψηλότερη τιµή του δείκτη καθώς αυτό σηµαίνει 

υψηλή απόδοση των επενδύσεων που έχουν γίνει. Η τιµή του είναι 0,29 για το 2007 που 

φανερώνει µια ικανοποιητική απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, ενώ αντίθετα 

για το 2008 η τιµή του είναι -0,28 που φανερώνει ότι το 2008 δεν ήταν καλή χρονιά για την 

Εταιρία. 
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5.4 Αριθµοδείκτες Χρηµατιστηρίου 

 

∆είκτης Κέρδη Ανά Μετοχή και ∆είκτης Εσωτερικής (Λογιστικής) Αξίας 

Μετοχής 

∆εν έχει νόηµα η ανάλυση των ορίων της διακύµανσης αυτών των δεικτών συγκριτικά 

µε άλλων επιχειρήσεων αφού η τιµή των δεικτών εξαρτάται από τον αριθµό των µετοχών και 

ο οποίος στη συνέχεια εξαρτάται από την ονοµαστική τιµή που ορίζεται (σχεδόν, ανεξάρτητα 

από χρηµατοικονοµικής σηµασίας µεγέθη πλην της διευκόλυνσης της διάθεσης αυτής στο 

ευρύτερο κοινό) κατά την έκδοσή της και το πιθανό τεµαχισµό της (split) αργότερα. 

 
� ∆είκτης Κέρδη ανά Μετοχή  

 
 

Κέρδη χρήσεως 
 

Αριθµός µετοχών 

 

2007:       0,51                                                                     2008:    -0,24 

 

ΟΡΙΑ: ∆εν έχει νόηµα η ανάλυση των ορίων της διακύµανσης αυτού του δείκτη συγκριτικά 

µε άλλων επιχειρήσεων αφού η τιµή του δείκτη εξαρτάται από τον αριθµό των µετοχών. 

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ:  ∆είχνει τα κατά µετοχή κέρδη µιας επιχείρησης.  

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Αυτός ο αριθµοδείκτης χρησιµεύει για διαχρονική ανάλυση της 

κατά µετοχή πορείας των κερδών της επιχείρησης ενδοεταιρικά και όχι διακλαδικά, λόγω των 

διαφορών στον αριθµό µετοχών µεταξύ επιχειρήσεων. 

� ∆είκτης Εσωτερική (Λογιστική) αξία Μετοχής  
 

 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 

 

2007:      1,73                                                                      2008:   0,84 

 

ΟΡΙΑ: ∆εν έχει νόηµα η ανάλυση των ορίων της διακύµανσης αυτού του δείκτη συγκριτικά 

µε άλλων επιχειρήσεων αφού η τιµή του δείκτη εξαρτάται από τον αριθµό των µετοχών. 

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ:  ∆είχνει την λογιστική εσωτερική αξία µιας µετοχής.  

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Χρησιµοποιείται για να διαπιστώσουµε αν µία µετοχή στο 

χρηµατιστήριο είναι υπερτιµηµένη ή όχι. 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός πρέπει να είναι αρκετά µεγαλύτερος της µονάδας (>1) για να 

εξασφαλίζονται τα απαραίτητα όρια ασφάλειας, αφού δεν γίνεται καµία επιλογή των 

στοιχείων που συµµετέχουν στον υπολογισµό του, παρ’ όλα αυτά ένας υπερβολικά µεγάλος 

δείκτης γενικής ρευστότητας µπορεί να σηµαίνει και µη αποδοτική συσσώρευση ρευστών 

στοιχείων στις επιµέρους κατηγορίες τούτων. Στη συγκεκριµένη εταιρεία, η τιµή του δείκτη, 

είναι 10,80 για το 2008 (10,67 για το 2007) και είναι ικανοποιητικός ώστε  να χορηγείται 

πίστωση από προµηθευτές ή κεφαλαίων κίνησης από τις τράπεζες. 
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5.5 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες 

 
Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους της Εταιρίας για την χρήση 2008  ήταν αρνητικά. 

Οι ζηµίες µετά από φόρους ανήλθαν σε -6.675 χιλ. €.  

Αναλύοντας τα σηµαντικότερα οικονοµικά µεγέθη έχουµε: 

- Η αξία της εγγεγραµµένης παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων  της Εταιρίας ανήλθε στα  

187,3 εκ. €, έναντι 181,9 εκ. € της αντίστοιχης περυσινής χρήσης, σηµειώνοντας αύξηση 

3%. Η παραγωγή αυτή αντιστοιχεί σε 63,7 εκ. € ασφαλίσεων ζωής και 123,6 εκ. € 

ασφαλίσεων κατά ζηµιών. 

- Οι καταβληθείσες αποζηµιώσεις  για το  2008 ανήλθαν σε 116,9 εκ. €, έναντι 101,9 εκ. € 

της αντιστοίχου περυσινής χρήσης. 

- Το αποτέλεσµα ασφαλιστικών εργασιών της χρήσης ανήλθε σε 30,5 εκ. €, έναντι 33 εκ. € 

της αντιστοίχου περυσινής. 

- Τα έσοδα από επενδύσεις  µειώθηκαν και ανήλθαν στα 12,8 εκ. €, έναντι 21,6 εκ. € την 

αντίστοιχη περυσινή χρήση, παρότι τα καθαρά έσοδα από τόκους είχαν σχετικά µικρή 

µείωση σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Αυτό οφείλεται  στις ζηµιές που 

προήλθαν από τις χρηµατοοικονοµικές πράξεις του «εµπορικού χαρτοφυλακίου» και της 

αποτίµησης αυτού. Η βασική αιτία είναι η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση που 

βιώνουν ακόµη οι αγορές. 

- Τα λειτουργικά έξοδα κατά την χρήση ανήλθαν στα 45,9 εκ. €, έναντι  40,4 εκ. € την 

αντίστοιχη περυσινή χρήση. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιβάρυνση της περιόδου µε  

3,4 εκ. € από παρακρατούµενους φόρους τόκων παρελθόντων ετών, που οριστικά δεν  

συµψηφίσθηκαν  λόγω των  συσσωρευµένων φορολογικών ζηµιών. 

- Τα  αποτελέσµατα προ φόρων της χρήσης 2008 ήταν θετικά και ανήλθαν στις 308 χιλ. €, 

έναντι  κερδών 16.403 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Η  µείωση  των κερδών 

που παρατηρείται, οφείλεται κυρίως στην επίδραση των δύο παραπάνω αναφεροµένων 

οικονοµικών µεγεθών. 

- Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους της χρήσης ήταν αρνητικά και  ανήλθαν στις -6.675 

χιλ. €, έναντι κερδών 14.074 χιλ. € την αντίστοιχη περυσινή χρήση. 

- Οι φόροι ύψους 6.983 χιλ. € που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης προέρχονται 

από τις εξής αιτίες: 

α.   Ποσό 1.900  χιλ. € , από φόρο εισοδήµατος που προέκυψε από την ολοκλήρωση του 

τακτικού φορολογικού ελέγχου των ετών 2002-2007. 

β.  Ποσό  5.083 χιλ. €  από αναβαλλόµενο φόρο. Το µεγαλύτερο µέρος αυτού κυρίως 

προέρχεται από την σταδιακή µείωση του συντελεστή φορολογίας, όπως 

ανακοινώθηκε, που  από το 2014 θα είναι 20%  και η οποία µείωση επηρέασε τον 

αναβαλλόµενο φόρο επί των ασφαλιστικών προβλέψεων.    

Η Εταιρία  ενοποιεί µε την µέθοδο ολικής ενοποίησης την ΑΤΕ Insurance Romania SA  µε 

έδρα το Βουκουρέστι Ρουµανίας  και µε την µέθοδο της καθαρής θέσης τις εταιρίες ΑΤΕ 

Α.Ε.∆.Α.Κ.  και ΑΤΕ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.  µε έδρα την Αθήνα . 

- Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρίας (Όµιλος) ήταν θετικά και 

ανήλθαν σε 1.547 χιλ. € για το  2008, έναντι 18.266  χιλ. € της αντιστοίχου περυσινής 

χρήσης. 

- Τα ενοποιηµένα  αποτελέσµατα µετά από φόρους της Εταιρίας (Όµιλος) ήταν αρνητικά 

και οι ζηµίες ανήλθαν σε 5.514 χιλ.  € ενώ πέρυσι ήταν θετικά µε κέρδος 15.937 χιλ. €.  

Η καθαρή θέση της Εταιρίας στις 31.12.2008  ανήλθε στις  23.125  χιλ.. € , έναντι  47.351 

χιλ. € (αναµορφούµενα) στις 31.12.07  και του Οµίλου στις 20.125 χιλ. €  έναντι  44.904 χιλ. 

€ (αναµορφούµενα) στις 31.12.07. Η µείωση αυτή οφείλεται στην συµπεριφορά (αποτίµηση) 

του χαρτοφυλακίου «∆ιάθεση προς πώληση», που ακολουθεί την κρίση των χρηµαταγορών. 

Όπως αναφέρεται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έγινε αναµόρφωση ορισµένων 
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κονδυλίων της χρήσης 2007, λόγω της υπεραξίας που προέκυψε από την παρουσίαση των 

ακινήτων στην εύλογη αξία. 

 

5.6  Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» (η εταιρεία), που αποτελούνται από τον εταιρικό και 

ενοποιηµένο ισολογισµό της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις. 

 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 

αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

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

ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, 

απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή 

περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη 

διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, 

µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 

απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια 

του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, 

σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση 

του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. 

Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, 

µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση 

γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο 

έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 

που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η επιχείρηση «ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» παρουσιάζει, µε τον υπολογισµό των δεικτών, 

καλή ρευστότητα και πιστοληπτική ικανότητα. Οι δείκτες της ρευστότητας εξετάζουν την 

κάλυψη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Έτσι όσοι καλύτεροι είναι οι δείκτες αυτοί 

τόσο πιο εύκολα της χορηγούνται πιστώσεις από  τράπεζες, προµηθευτές και γενικά πιστωτές. 

Ακόµα η επιχείρηση ειναι βιώσιµη προσφέροντας ασφάλεια στους πιστωτές. Ειναι άνετη απο 

θέµα κεφαλαίων κίνησης. Είναι ανεξάρτητη από δανειακά κεφάλαια οπότε εχει χαµηλό 

δείκτη υποχρέωσης. Ακόµα οι υποχρεώσεις θα εξοφλούνται (οι βραχυπρόθεσµες αλλά και οι 

µακροπρόθεσµες) εάν συνεχίσει και στο µέλλον να παρουσιάζει κέρδη ή σε περίπτωση 

ζηµιών δεν θα είναι µεγάλες και συσσωρευµένες. 

 Υπάρχει µικρή δανειακή επιβάρυνση. Αυτό σηµαίνει οτι υπάρχει ανεξαρτησία από 

δάνεια και αυτό µόνο καλά αποτελέσµατα µπορεί να σηµαίνει καθώς δεν παρουσιάζει µεγάλο 

αριθµό υποθηκευµένα στοιχεία και µπορεί να τα αναζητήσει στο µέλλον για επέκταση 

(επένδυση) ή ακόµα και για κάλυψη αναγκών της (υποχρεώσεων). Ένα πλεονέκτηµα είναι ότι 

µε λίγα δάνεια θα έχει και λίγους τόκους και ειδικά στην περίπτωση που τα εξοφλεί γρήγορα 

τότε δεν κινδυνεύει και µε µεγάλους τόκους. Η επιχείρηση δεν έχει µεγάλες επενδύσεις στα 

πάγια µε αποτέλεσµα να µην κινδυνεύει για υπερπαγιοποίηση η οποία ίσως να έφερνε 

επιπτώσεις στην ρευστότητα. Η απόδοση των κεφαλαίων, πολύ σηµαντικός τοµέας ειδικά 

απο επιχειρηµατικής πλευράς, εµφανίζει ικανοποιητικές τιµές στην αναλογία των καθαρών 

κερδών µε τα επενδυµένα κεφάλαια. Ο τοµέας αυτός είναι σηµαντικός καθώς ικανοποιεί τους 

υπάρχοντες επενδυτές της επιχείρησης να επενδύσουν ακόµα µεγαλύτερα κεφάλαια  και 

ταυτόχρονα  προσελκύει νέους επενδυτές άρα και νέα κεφάλαια.
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esults%5C2013%5CATTICABANK_PROPERTIES_FS_2013_GR.pdf (τελευταία πρόσβαση 

στις 22/5/2015) 

 

 http://www.pantelakis.gr/Pantelakis/docs/default-source/oikonomikes-

katastaseis/%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%8

3%CE%B5%CF%82-

%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B

A%CE%AD%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%

CE%B9%CF%82-2009.pdf?sfvrsn=0 (τελευταία πρόσβαση στις 16/4/2015) 

 

 http://www.audiovisual.gr/uploads/financial_docs/OIKONOMIKES_KATASTASEIS

/VML_ABEE/OK_UseOf_2008.pdf (τελευταία πρόσβαση στις 3/4/2015) 

 

 http://www.ateinsurance.gr/oikonimikhplhroforisi/oikonomikaMegeth/Documents/F20

13/Ethsia_Oikonomikh_Ekthesh_2013.pdf (τελευταία πρόσβαση στις 21/4/2015) 

 

 https://www.axa.gr/media/176847/311213-oikonomiki-katastasi-3.pd (τελευταία 

πρόσβαση στις 16/5/2015) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί

σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού  ελεγκτή λογιστή.

Αρµόδια Υπηρεσία : ΕΠ.Ε.Ι.Α.

∆ιεύθυνση διαδικτύου : http://www.agroins-capital-market.com

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος: ∆. Μηλιάκος , Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος: Αν. Παπανικολάου  

Μέλη: Ι. Παυλίδης, Α. Γραµµατικός, Λ. Καµπιτσιούλης, Θ. Κουτσιούµπας, Σ. Μουλλάς, Γ. Συκαµιάς, Χ. Τσιτσιρίγγος

30.3.2009

Ο Ορκωτός ελεγκτής : Ντζανάτος ∆ηµήτρης 

Ελεγκτική εταιρία :  Grant Thornton

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 1.01 - 31.12.2008 1.01 - 31.12.2007 1.01 - 31.12.2008 1.01 - 31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ασφαλίσεις  Ζωής

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 82.164 63.092 82.140 63.061 Ασφάλιστρα 56.337 54.954 56.315 54.953

Επενδύσεις σε ακίνητα 5.632 5.326 5.632 5.326 Μείον: Αντασφάλιστρα -1.342 -1.233 -1.342 -1.233

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 37 9 0 0 Μείον: δεδουλευµένες προµήθειες και έξοδα παραγωγής -8.198 -8.826 -8.198 -8.826

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 0 20.517 0 20.517 Μείον: ασφαλιστικές αποζηµιώσεις – Ιδία κράτηση -53.545 -47.445 -53.532 -47.445

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση 331.789 305.904 331.789 305.904 Μεταβολή µαθηµατικών και λοιπών προβλέψεων– Ιδία κράτηση 6.459 92 6.461 92

∆ιακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις 40.165 39.272 40.165 39.272 Καθαρό εισόδηµα επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής 9.043 15.143 8.973 15.143

Επενδύσεις σε συµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 0 19.036 18.639

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 9.608 9.535 0 Κέρδη/ (ζηµιές) ασφαλίσεων ζωής (α) 8.754 12.685 8.677 12.684

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 43.247 45.296 43.217 45.234

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες 27.667 26.221 27.667 26.221 Ασφαλίσεις κατά Ζηµιών

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 159.116 197.119 152.579 190.421 Ασφάλιστρα 148.502 144.323 148.207 143.912

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 Μείον: Αντασφάλιστρα -26.557 -31.280 -26.557 -31.280

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 699.425 712.291 702.225 714.595 Μείον: δεδουλευµένες προµήθειες και έξοδα παραγωγής -17.139 -15.200 -17.136 -15.197

Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων – Ιδία κράτηση -18.740 -14.252 -18.730 -14.241

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον: Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις – Ιδία κράτηση -55.180 -48.058 -54.948 -47.700

Μετοχικό Κεφάλαιο 40.978 40.978 40.978 40.978 Καθαρό εισόδηµα επενδύσεων ασφαλίσεων κατά ζηµιών 4.768 6.490 3.845 6.490

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -20.888 3.891 -17.853 6.373

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α) 20.090 44.869 23.125 47.351 Κέρδη/ (ζηµιές) ασφαλίσεων κατά ζηµιών (β) 35.654 42.023 34.681 41.984

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 35 35 0 0

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 20.125 44.904 23.125 47.351 Λοιπά έσοδα (γ) 2.879 2.741 2.879 2.133

Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες 2.348 6.230 2.348 6.219 Λειτουργικά έξοδα (δ) 42.892 39.140 42.375 38.728

Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις 54.707 54.439 54.528 54.318 Λοιπά έξοδα (ε) 3.554 1.670 3.554 1.670

Υποχρεώσεις  που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις (στ) 706 1.627

στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 57.055 60.669 56.876 60.537 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (α)+(β)+(γ)−(δ)−(ε)+(στ) 1.547 18.266 308 16.403

Μαθηµατικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής 316.818 322.471 316.818 322.471

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών 184.647 173.546 184.647 173.546 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -5.514 15.937 -6.675 14.074

Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα 63.269 61.832 63.269 61.832 Κατανέµονται σε:

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 57.511 48.869 57.490 48.858 Μετόχους Εταιρίας -5.516 15.936 -6.675 14.074

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (ε) 622.245 606.718 622.224 606.707 Μετόχους Μειοψηφίας 2 1  -  -

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) + (ε) 699.425 712.291 702.225 714.595 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) -0,2018 0,5834 -0,2443 0,5152

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή -(σε €) 0 0 0 0

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 1.01 - 31.12.2008 1.01 - 31.12.2007 1.01 - 31.12.2008 1.01 - 31.12.2007

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2008 και 01.01.2007 44.904 32.915 47.351 32.915 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -44 30.476 3.209 30.818

αντίστοιχα) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -161 -32.234 -1.137 -29.809

Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους -5.514 15.937 -6.675 14.074 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 68 608 68 0

    Αποτίµηση χρεογράφων διαθεσίµων προς πώληση -34.901 -16.310 -34.772 -12.000
    Φόρος που αναλογεί σε διαφορές που καταχωρήθηκαν απ'ευθείας στην Κ.Θ. 7.863 3.215 7.863 3.215 -137 -1.150 2.140 1.009

    ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -649  -  -  -

    Φόρος αύξησης κεφαλαίου -11  -  -  -  -  -  -  -

Αποθεµατικό από αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων 9.358 8.996 9.358 8.996 Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου -137 -1.150 2.140 1.009

Συναλλαγµατικές διαφορές -925  -  -  - Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 13.267 14.417 10.120 9.111

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών  - 151  - 151 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 13.130 13.267 12.260 10.120

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2008 και 31.12.2007

αντίστοιχα) 20.125 44.904 23.125 47.351

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η Εταιρία στην παρούσα χρήση  (2008) τροποποίησε την λογιστική αρχή παρακολούθησης των ακινήτων και την 31.12.2008 τα απεικονίζει στην εύλογη αξία.Η υπεραξία που προέκυψε ανέρχεται στο ποσό των 23 εκ. €, ποσό το οποίο µετά τον καταλογισµό αναβαλλόµενης

    φορολογίας ποσού 4,6 εκ. € (υποχρέωσης) καταχωρήθηκε απ' ευθείας στην καθαρή θέση.Λεπτοµέρειες αναφέρονται στις σηµειώσεις 2.1.1 και 2.23 των  οικονοµικών καταστάσεων. 

    Όλες οι άλλες  λογιστικές αρχές που υιοθέτησε ο Όµιλος βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.)  είναι συνεπείς µε αυτές που αναφέρονται στις αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2007.

2. Αναµορφώθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (∆ΛΠ 8- διόρθωση λάθους) λόγω υπολογισµού αναβαλλόµενης φορολογίας επί των αποθεµατικών των διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων.Τα κονδύλια που αναµορφώθηκαν είναι στα " Λοιπά στοιχεία

    ενεργητικού" και στα "Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης". Λεπτοµέρειες στην σηµείωση  34 των οικονοµικών καταστάσεων .

     3. H Εταιρία έκανε χρήση των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 39 και του ∆ΛΠ 7 και οι επιπτώσεις από την χρήση αυτή αναφέρεται στην σηµείωση  18  των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων . 

 4. Η Εταιρία έχει εκπληρώσει τις προβλεπόµενες από τον νόµο υποχρεώσεις της για ασφαλιστική τοποθέτηση και περιθώριο φερεγγυότητας µε 31.12.2007 (έγγραφο προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε αρ. πρωτ. 6209/27.6.2008). 

     Για την ασφαλιστική τοποθέτηση µε 31/12/2007 οι υποχρεώσεις της ανέρχονται σε € 510.203.604,88 και οι συνολικές δεσµεύσεις περιουσιακών στοιχείων σε € 515.487.186,43.

 5. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση 2007. Αναφορά για το γεγονός αυτό όπως και για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Οµίλου γίνεται στην σηµείωση 1 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

 6. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι : α) Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας  465 χιλ. € και 200 χιλ.€ αντίστοιχα ,  β) Για τις επίδικες και επισφαλείς απαιτήσεις

      της Εταιρίας   5.930 χιλ. € και 5.851 χιλ. € αντίστοιχα και γ) Λοιπές προβλέψεις  που αφορά το προσωπικό για µετά την έξοδο από την υπηρεσία  για τον Οµιλο και την Εταιρία είναι  32.951 χιλ. € και 32.771 χιλ. € αντίστοιχα .

 7. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις και ποσοστά συµµετοχής που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η µέθοδος ενοποίησης παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 24 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

     8.  Τα  ποσά των εσόδων και εξόδων  του Οµίλου και της Εταιρίας  από 01.01.08-31.12.2008 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στις 31.12.2008  που προέκυψαν από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη και µέλη της διοίκησης κατά την έννοια του ∆

          έχουν ως εξής :

          (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

          Εσοδα 13.556 13.969

          Εξοδα 3.797 4.071

          Απαιτήσεις 54.455 54.526

          Υποχρεώσεις 1.358 1.384

          Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.157 1.043

          Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 32 32

          Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης  -  -

9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρία την 31.12.2008 και 31.12.2007 ήταν 401 και 425 αντίστοιχα. Για τον 'Όµιλο ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2008 και 31.12.2007 ήταν 415 και  436 αντίστοιχα.

10. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας.

11. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.

12. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και των παραπάνω θυγατρικών της περιλαµβάνονται και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε." που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συµµετοχής 84,08% 

    της "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ".

 (δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 12821/05/Β/86/1           Ε∆ΡΑ: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 163 - 171 21 - Ν. ΣΜΥΡΝΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ

Ν. Σµύρνη,  30 Μαρτίου  2009

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της 

περιόδου (α)+(β)+(γ)

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες) :

ΕΤΑΙΡΙΑΟΜΙΛΟΣ

Επίπτωση συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΜΗΛΙΑΚΟΣ
(Α.∆.Τ.: Σ-085252)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑ Ι ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ   
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Α.∆.Τ.:Ρ-376083)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΒΙΛΛΙΑΣ

(Α.Μ. Ο.Ε.Ε.: 32927 Α' ΤΑΞΗΣ)

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ∆. ΓΟΓΩΝΗΣ
(Α.Μ. Ο.Ε.Ε.: 5232 Α' ΤΑΞΗΣ)

Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΒΑΓΕΝΑΣ
(Α.∆.Τ.: AB-600566)  
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