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Με σύμφωνη γνώμη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

31.12.2015

31.12.2014

25.760

28.414

7

1

4.624

3.652

Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα

Ενεργητικό
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα

3.574

Άμεσα έξοδα παραγωγής

(21.210)

(23.521)

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις και παροχές προς ασφαλισμένους

2.319

103.210

103.480

1.059

1.309

6.807
8.093

Απαιτήσεις από ασφαλισμένους

8.701

12.228

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές

20.180

20.676

Λοιπά κέρδη/(ζημιές)

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού

36.279

31.324

Έξοδα προσωπικού

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού

(25.440)

4.079

351.686

Προμήθειες και έξοδα πρόσκτησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων επομένων
χρήσεων
Δάνεια σε πράκτορες, ασφαλισμένους και τρίτους

(23.268)

Έσοδα από προμήθειες

2.174

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία

1.1.2014 31.12.2014
169.532

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές

352.930

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω
Αποτελεσμάτων

01.01.2015 31.12 2015
157.654

(73.236)

(77.233)

Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων
Αναλογία αντασφαλιστών στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις και παροχές
προς ασφαλισμένους και στη μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων
Κέρδη από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων

(3.589)

(6.653)

4.545

4.382

2.151

3.980

7.933

Έσοδα επενδύσεων

10.680

10.770

9.606

Κέρδη ασφαλίσεων κατά ζημιών

57.806

59.391

15.298

5.986

585.122

578.615

Αποσβέσεις και απομειώσεις
Λοιπά έξοδα

(70)

1.776

(12.823)

(13.428)

(5.371)

(3.899)

(19.561)

(21.431)
22.408

Κέρδη προ φόρων

19.981

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήματος

(1.682)

(5.300)

Ίδια κεφάλαια

Καθαρά κέρδη χρήσης

18.299

17.108

Μετοχικό κεφάλαιο

43.931

43.931

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

27.609

27.609

Λοιπά αποθεματικά

26.769

24.836

Αποτελέσματα εις νέον

41.594

32.560

139.903

128.936

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές συμβάσεις

397.612

400.183

Υποχρεώσεις από επενδυτικές συμβάσεις

11.148

12.488

7.718

8.494

28.740

28.513

Σύνολο υποχρεώσεων

445.218

449.679

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

585.122

578.615

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό
Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ
01.01.2015 31.12 2015
Καθαρά κέρδη χρήσης
Μεταβολή στην εύλογη αξία των διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων, μετά φόρων
Προσαρμογή σκιώδους λογιστικής, μετά φόρων
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό, μετά φόρων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης

(1.613)

10.195

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

16.686

27.304

(α)

01.01.2015 31.12 2015
18.575

1.1.2014 31.12.2014
26.214

(β)

(3.543)

(25.463)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

(5.719)

(2.213)

9.312

(1.461)

5.986

7.447

15.298

5.986

2015

2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου

128.936

104.622

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρά κέρδη χρήσης

18.299

17.108

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης

(1.613)

10.195

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

(2.990)
128.936

(10.359)
(719)

ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

(5.719)

342

(1.086)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

139.903

17.108
22.360

(124)

Λοιπές μεταβολές

ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31 Δεκεμβρίου

18.299
(2.476)

646

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Καταβληθέντα μερίσματα

1.1.2014 31.12.2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υϊοθέτησε η Εταιρία βάσει των Δ.Π.Χ.Α., όπως αναλυτικά παρουσιάζονται κατά την 31.12.2015 στη Σημείωση 2 των Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση του 2009. Οι χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 ελέγχθηκαν από την ελεγκτική εταιρία ΠραισγουωτερχαουςΚουπερς και οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης
εκδόθηκαν χωρίς διατύπωση επιφύλαξης. Η Εταιρία έχει αναθέσει στην ελεγκτική εταιρία ΠραισγουωτερχαουςΚουπερς τον φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2015 και η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης αναμένεται να εκδοθεί εντός του
2016. Η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις (βλ. Σημείωση 14).
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που η επίδρασή τους να μην έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων και οι οποίες
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρίας.
Η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη έναντι φορολογικών διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου της ανέλεγκτης φορολογικής χρήσης για το 2010, ποσού € 2.259 χιλ.
Η Εταιρία έχει σχηματίσει επιπλέον προβλέψεις: α) επισφαλών απαιτήσεων από ασφαλισμένους ποσού € 5.325 χιλ., β) επισφαλών απαιτήσεων από δάνεια σε πράκτορες, ασφαλισμένους και τρίτους ποσού € 2.553 χιλ. και γ) προβλέψεις για
ενδεχόμενες υποχρεώσεις ποσού € 2.503 χιλ.
4. Κύριος μέτοχος της Εταιρίας είναι η ΑΧΑ Mediterranean Holdings S.A., με ποσοστό συμμετοχής 99,98%.
5. Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού την 31.12.2015 ήταν 263 άτομα (31.12.2014: 266 άτομα).
6. Από τις συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 31.12.2015, προέκυψαν τα εξής ποσά: α) Έσοδα € 8.232 χιλ., β) Έξοδα € 22.467 χιλ., ενώ κατά την 31.12.2015 οι απαιτήσεις
και οι υποχρεώσεις από τις εν λόγω συναλλαγές είχαν ως εξής: α) Απαιτήσεις € 32.755 χιλ., β) Υποχρεώσεις € 3.655 χιλ.
Στη χρήση 2015 καταβλήθηκαν συνολικές αποδοχές σε μέλη του Δ.Σ. και σε μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ποσού € 973 χιλ. (2014: 1.031 χιλ.).
7. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των στοιχείων της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
8. Με την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας από την ALPHA BANK, την 1η Φεβρουαρίου 2013, το πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας επεκτάθηκε, ακολουθώντας την αρχική συμφωνία που έχει υπογραφεί τον Μάρτιο του 2007.
9. Δεν υπάρχει άλλη ουσιώδης για τους αναγνώστες των Οικονομικών Καταστάσεων πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσής τους, η οποία θα
απαιτούσε είτε την αναπροσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων ή τη γνωστοποίησή της σε αυτές.

Αθήνα, 15/4/2016
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