AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12850/5/Β/86/30
∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρίας: Mιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα

Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012
(δηµοσιευόµενα βάσει του Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)
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.
Στοιχεία Επιχείρησης

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Αρµόδια Νοµαρχία - Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών

Πρόεδρος: Granier Jean-Laurent Raymont Marie

∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.axa-insurance.gr

Αντιπρόεδρος: Φιλάρετος Σπυρίδων

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών
10 Απριλίου 2013
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες ):
Ριρής Κυριακός
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
ΑΜ ΣΟΕΛ 12111
Ελεγκτική εταιρία: PricewaterhouseCoopers

∆ιευθύνων Σύµβουλος: Kleynen Eric Pierre Simon
Μέλη: Flejou Frederic Brice Sebastian Marie
Barthelemy Olivier Jerome Raoul

Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ

Αρώνης Γεώργιος

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

∆αυίδ Αναστάσιος
Ratovonarivo Sahondra
De Mailly Nesle Alban Christian Marie Armel

Στοιχεία Ισολογισµού
Ενεργητικό

31.12.2012

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση

31.12.2011

4.223

4.658

2.511

2.808

270.445

166.444

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης

31.12.2012

31.12.2011
86.526

Ασφαλίσεις Ζωής

Επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων
που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο

90.398

70.437

Ασφάλιστρα

71.933

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα

44.135

48.610

Μείον: αντασφάλιστρα

(1.690)

(1.919)

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες

37.269

37.683

Μείον: ∆εδουλευµένες Προµήθειες και έξοδα παραγωγής

(11.096)

(12.604)

(57.332)

(63.078)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

63.610

115.860

Μείον: ασφαλιστικές αποζηµιώσεις - Ιδία κράτηση

512.591

446.500

Μεταβολή µαθηµατικών και λοιπών προβλέψεων - Ιδία κράτηση

14.694

6.766

Καθαρό εισόδηµα επενδύσεων Ασφαλίσεων Ζωής

10.286

(63.466)

Κέρδη/ (Ζηµίες) Ασφαλίσεων Ζωής

26.795

(47.775)

Ασφάλιστρα

123.962

110.764

Μείον: αντασφάλιστρα

(25.721)

(17.204)
(14.625)

Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις
Μετοχικό Κεφάλαιο

81.322

61.322

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης

(3.806)

(57.671)

Σύνολο Καθαρής Θέσης

77.516

3.651

7.259

6.840

Προβλέψεις /Λοιπές υποχρεώσεις

38.099

50.634

Μείον: ∆εδουλευµένες Προµήθειες και έξοδα παραγωγής

(16.306)

Σύνολο Υποχρεώσεων

45.358

57.474

Μείον: ασφαλιστικές αποζηµιώσεις - Ιδία κράτηση

(37.608)

(25.592)

(3.971)

(12.362)

2.834

(56.885)

43.190

(15.904)

Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες

Ασφαλίσεις κατά Ζηµιών

Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων - Ιδία κράτηση
Μαθηµατικές προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής

107.100

119.942

Καθαρό εισόδηµα επενδύσεων Ασφαλίσεων Κατά Ζηµιών

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών

139.159

136.820

Κέρδη / (Ζηµίες) Ασφαλίσεων Κατά Ζηµιών

Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα

53.060

58.176

Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής που οι ασφαλισµένοι

90.398

70.437

Λοιπά Έσοδα
Λειτουργικά έξοδα

φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο
Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων

389.717

385.375

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

512.591

446.500

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων
Μείον: Φόροι

Κέρδη / (Ζηµίες)µετά από φόρους
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-(βασικά) σε €
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ)

Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης
31.12.2012

31.12.2011

Καθαρή Θέση ενάρξης χρήσης (1.1.2011 και 1.1.2010 αντίστοιχα)

3.651

26.412

Κέρδη / (ζηµίες ) της χρήσης µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες
δραστηριότητες)

46.080

(115.623)

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

20.000

0

Καταβεβληµένο ποσό για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)

7.785

42.862

77.516

3.651

1.536
(45.628)

(43.377)

(44.092)

26.608

(107.771)

(19.472)

7.852

46.080

(115.623)

20,76

-52,08

-

-

31.12.2012

31.12.2011

46.080

(115.623)

7.785

(87.326)

0

130.188

7.785

42.862

53.865

(72.761)

Κατάσταση Συνολικών Εσοδών

50.000

Αποτίµηση χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση αξιογράφων

1.166
(44.543)

Κέρδη/(Ζηµίες ) Χρήσης λοιπά συνολικά έσοδα:

Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών
31.12.2012

31.12.2011

Λειτουργικές ροές από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(87.566)

(17.224)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

(87.566)

(17.224)

Επενδυτικές ροές από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(4.878)

(4.180)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

(4.878)

(4.180)

Χρηµατοδοτικές ροές από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

20.000

50.000

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρήσης

20.000

50.000

-72.444

28.596

(72.444)

28.596

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

80.827

52.231

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

8.383

80.827

Κερδη/Ζηµίες από αποτίµηση χαρτοφυλακίου διαθεσίµων
προς πώληση αξιογράφων µετά από φόρους

Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω αποµείωσης µετά
από φόρους:

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους:

Συνολικά Έσοδα Χρήσης µετα από φόρους:

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες
1.Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε η Εταιρεία βάσει των ∆.Π.Χ.Α. όπως αναλυτικά παρουσιάζονται κατά την 31.12.2012
2. ∆εν 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 .
3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση του 2009 .
4.Στις 16.10.2006 ο βασικός µέτοχος της εταιρίας ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την υπογραφή σύµβασης για την πώληση του 99,56%των µετοχών της εταιρίας στην ασφαλιστική εταιρία AXA αντί τιµήµατος € 255 εκατ. Η µεταβίβαση ολοκληρώθηκε την 23η Μαρτίου 2007.

5. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού την 31.12.2012 ήταν 283 άτοµα (31.12.2011 297 άτοµα).
6. Από τις συναλλαγές της εταιρίας µε τα συνδεδεµένα προς αυτήν µέρη, για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2012 έως 31.12.2012, προέκυψαν τα εξής ποσά:
Έσοδα € 17.431
Έξοδα € 23.962
Τα υπόλοιπα, κατά την 31.12.2012, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τις εν λόγω συναλλαγές είχαν ως εξής:
Απαιτήσεις € 11.176
Υποχρεώσεις € 2.718
7. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των στοιχείων του ισολογισµού.
8. ∆εν υπάρχει άλλη ουσιώδης για τους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων πληροφορία, ως προς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρίας µέχρι την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής τους, η οποία θα απαιτούσε είτε την
αναπροσαρµογή των οικονοµικών καταστάσεων ή την γνωστοποίηση της σε αυτές.
9.Στα στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών το 2012 έγινε ανακατάταξη κονδυλίων για την χρήση 2011.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου

GRANIER JEAN – LAURENT
07AI78258

Ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

ERIC PIERRE SIMON KLEYNEN
EJ263393

Ο ∆ιευθυντής
Οικονοµικών Υπηρεσιών

MΑΡΙΑ Β. ΓΚΙΩΝΗ
Α.∆.Τ. Σ 257805

Ο ∆ιευθυντής

Ο Αναλογιστής

Λογιστηρίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆.ΚΟΤΣΩΝΗ
Α.Μ.: 00119317
Α ΤΑΞΗΣ

ΣΟΦΙΑ Χ. ΜΑΡΚΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΒ 040774

