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Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της AXA Ασφαλιστικής Ανώνυμος Εταιρία. 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.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ
31.12.2018

31.12.2017

19.679

Ενεργητικό
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

-

20.685
17

6.381
2.053
352.520

5.727
2.028
374.355

8.044

-

75.523

95.348

960

999

7.476

7.012

Αξιόγραφα κατατασσόμενα ως δάνεια και απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω
Αποτελεσμάτων
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προμήθειες και έξοδα πρόσκτησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων επομένων
χρήσεων
Δάνεια σε πράκτορες, ασφαλισμένους και τρίτους
Απαιτήσεις από ασφαλισμένους
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού

5.679

6.188

12.350
11.202
37.430

12.536
10.693
33.628

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού

5.138

6.281

544.435

575.497

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις

01.01.2018 31.12 2018
159.135
(23.172)
2.847

01.01.2017 31.12 2017
150.674
(23.143)
2.670

(26.374)
(111.970)
29.149

(24.241)
(87.800)
23.354

16.026

(3.535)

(3.462)

9.067

8.963

9.936

51.142

56.984

Λοιπά κέρδη/(ζημιές)
Έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις και απομειώσεις

206
(15.131)
(4.787)

(303)
(13.512)
(4.172)

Λοιπά έξοδα

Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές
Έσοδα από προμήθειες
Άμεσα έξοδα παραγωγής
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις και παροχές προς ασφαλισμένους
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
Έσοδα επενδύσεων
Κέρδη ασφαλίσεων κατά ζημιών

(14.147)

(17.849)

Κέρδη προ φόρων

17.283

21.150

Φόρος εισοδήματος

(8.589)

(7.977)

8.694

13.172

Καθαρά κέρδη χρήσης

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

43.931

43.931

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά

27.609
26.955

27.609
28.882

Αποτελέσματα εις νέον

50.199

50.595

148.694

151.016

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

8.694

13.172

(6.080)

(4.191)

965

1.158

306
(4.809)

(193)
(3.227)

3.885

9.945

337.904

366.510

Υποχρεώσεις από επενδυτικές συμβάσεις
Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό

11.912
6.625

12.392
6.855

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό, μετά φόρων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

39.300

38.723

Σύνολο υποχρεώσεων

395.741

424.481

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

544.435

575.497

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

(α)

01.01.2018 31.12 2018
10.106

01.01.2017 31.12 2017
2.120

(β)

(4.458)

(3.743)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(6.791)

(5.694)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)

(1.144)

(7.318)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

6.281

13.599

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

5.138

6.281

31.12.2018

31.12.2017

151.016

146.397

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

8.694

13.172

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης

(4.809)

(3.227)

Καταβληθέντα μερίσματα

(6.424)

(5.326)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου
Καθαρά κέρδη χρήσης

Λοιπές μεταβολές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31 Δεκεμβρίου

218

-

148.694

151.016

01.01.2017 31.12 2017

Καθαρά κέρδη χρήσης
Μεταβολή στην εύλογη αξία των διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων, μετά φόρων
Προσαρμογή σκιώδους λογιστικής, μετά φόρων

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές συμβάσεις

Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις

01.01.2018 31.12 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υϊοθέτησε η Εταιρία βάσει των Δ.Π.Χ.Α., όπως αναλυτικά παρουσιάζονται κατά την 31.12.2018 στη Σημείωση 2 των Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9
του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2012 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018, όπως επίσης και για τις φορολογίες
κεφαλαίου (ΦΜΑ, ΦΜΑΠ, κ.λπ.).Οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011 έως 2017 εκδόθηκαν χωρίς διατύπωση επιφύλαξης και χωρίς σημαντικές προσαρμογές τόσο στο έξοδο του φόρου όσο και στη σχετική πρόβλεψη
ως αποτυπώνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2018, ο οποίος έχει αναληφθεί από την ελεγκτική εταιρεία MAZARS Α.Ε., με το σχετικό πιστοποιητικό να αναμένεται να
εκδοθεί μεταγενέστερα της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
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 επιπλέον προβλέψεις: α) επισφαλών απαιτήσεων από ασφαλισμένους ποσού € 5.614 χιλ., β) επισφαλών απαιτήσεων από δάνεια σε πράκτορες, ασφαλισμένους και τρίτους ποσού € 2.344 χιλ. και γ) προβλέψεις για
ενδεχόμενες υποχρεώσεις ποσού €2.633 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 31.12.2018 ήταν 276 άτομα (31.12.2017: 267 άτομα).
6. Από τις συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως 31.12.2018, προέκυψαν τα εξής ποσά: α) Έσοδα € 4.739 χιλ., β) Έξοδα € 22.467 χιλ., ενώ κατά την 31.12.2018 οι
απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από τις εν λόγω συναλλαγές είχαν ως εξής: α) Απαιτήσεις € 31.732 χιλ., β) Υποχρεώσεις € 11.509 χιλ.
Στην χρήση 2018 καταβλήθηκαν συνολικές αποδοχές διοικητικών στελεχών € 1.765 χιλ. (2017: € 1.710 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, 21/3/2019
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