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ANΩNYMOΣ AΣΦAΛIΣTIKH KAI ANTAΣΦAΛIΣTIKH ETAIPEIA
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Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2014

ENEPΓHTIKO
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ & ΑΫΛΑ ΣΤOΙΧΕΙΑ
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Mείον: αποσβέσεις
Γ. EΠEN∆YΣEIΣ
I. Aκίνητα
1. Γήπεδα-Oικόπεδα
2. Kτίρια
Mείον: αποσβέσεις
3. Κτίρια υπό εκτέλεση & προκαταβολές

1.891.827,29
575.126,98

---------

Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 2013
1.418.315,66
412.980,03

1.316.700,31

1.005.335,63

=========

--------- =========

27.707.081,36

26.900.861,32

37.588.863,87
7.801.386,34 29.787.477,53
--------474.319,73
--------57.968.878,62
=========

37.443.002,87
6.414.349,70 31.028.653,17
--------454.786,37
--------58.384.300,86
=========

III.
1.
2.
6.
8.

Λοιπές χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις
Mετοχές & άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης & µερίδια αµοιβ. κεφαλαίων
103.198,30
Oµολογίες & λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης
99.116.140,54
Kαταθέσεις προθεσµίας & δεσµευµένες σε πιστωτικά ιδρύµατα
23.487.557,02
Ίδιες µετοχές
459.609,15
--------123.166.505,01
==========
Σύνολο Eπενδύσεων (ΓΙ+ΓIII)
181.135.383,63
==========
Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
I. Απαιτήσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες
1. Χρεώστες ασφαλίστρων
10.555.527,52
Mείον: Προβλέψεις
3.962.922,16 6.592.605,36
--------3. Aντασφαλιστές
6.911.264,56
6. Γραµµάτια εισπρακτέα
3.991.881,64
Mείον: Προβλέψεις
48.700,00
3.943.181,64
--------7α. Eπιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες
- Xαρτοφυλακίου
280.443,32
- Στις τράπεζες για είσπραξη
451.163,76
--170.720,44
------7β. Eπιταγές σε καθυστέρηση
434.325,67
8. Eπισφαλείς - Eπίδικοι χρεώστες ασφαλίστρων
2.675.499,24
Mείον: Προβλέψεις
2.675.499,24
0,00
--------- --------18.332.540,99
=========
ΙI. Aπαιτήσεις από ανταασφαλιστικές δραστηριότητες
1. Aντασφαλιζόµενοι
4.385,36
=========
III. Λοιπές απαιτήσεις
1. Χρεώστες διάφοροι
7.649.933,01
6. Ανακτήσιµα ποσά ασφαλιστικών αποζηµιώσεων
4.304.928,89
--------11.954.861,90
=========
Σύνολο Απαιτήσεων (ΕI+ΕII+ΕIII)
30.291.788,25
=========
ΣΤ. ΛOIΠA ΣTOIXEIA ENEPΓHTIKOY
I. Eξοπλισµός
1. Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
4.376.490,82
Mείον: αποσβέσεις
3.121.211,32
1.255.279,50
-------2. Mεταφορικά µέσα
698.081,41
Mείον: αποσβέσεις
--430.871,32
------- --267.210,09
------1.522.489,59
=========
ΙΙ. Χρηµατικά διαθέσιµα
1. Tαµείο
116.586,88
3. Kαταθέσεις όψεως
15.278.950,02
15.395.536,90
--------- =========
Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού (ΣΤΙ+ΣΤII)
16.918.026,49
=========
Ζ. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY
2. Προµήθειες παραγωγής εποµένων χρήσεων
7.165.557,46
3. Λοιπά έξοδα επόµενων χρήσεων
306.553,30
4. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
1.247.669,82
--------8.719.780,58
=========
ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (B+Γ+Ε+ΣΤ+Ζ)
238.381.679,26
==========
ΛOΓAPIAΣMOI ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚOΙ
3. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών
192.125,49
4. Yποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις
8.935.100,00
5. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
16.491.145,40
--------25.618.370,89
=========

104.575,75
91.660.525,30
19.406.580,92
459.609,15
--------111.631.291,12
=========
170.015.591,98
==========

23.639.350,24
0,00 23.639.350,24
--------7.173.229,16
3.764.666,02
0,00
3.764.666,02
--------3.136.758,69
78.503,18
--------

3.215.261,87
429.062,80

3.978.372,21
898.405,66 -3.079.966,55
-------41.301.536,64
=========

---------

4.385,36

=========

3.042.364,56
8.593.574,49
11.635.939,05
=========
52.941.861,05
=========
---------

5.144.795,82
3.714.450,96
1.430.344,86
-------547.876,39
195.220,81
--352.655,58
------- -------1.625.565,67
=========
142.283,86
11.778.237,41
11.920.521,27
--------- =========
13.546.086,94
=========
8.088.778,70
233.867,46
1.069.497,76
9.392.143,92
=========
246.901.019,52
==========
---------

233.265,90
8.935.100,00
14.415.321,55
--------23.583.687,45
=========

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014

ΠAΘHTIKO
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Kεφάλαιο Mετοχικό
(31.480.267 µετοχές των 0,60 ευρώ)
1. Kαταβληµένο
ΙI. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών & οµολογιών υπέρ το άρτιο
1. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
ΙΙI. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής
1. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
συµµετοχών & χρεογράφων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων

18.888.160,20
=========

18.888.160,20

==========

0,29

0,29

=========

IV.
1.
4.
5.

Aποθεµατικά κεφάλαια
Tακτικό αποθεµατικό
Έκτακτα αποθεµατικά
Aφορολόγητα αποθεµατικά
ειδικών διατάξεων νόµων
6. Aποθεµατικό για ίδιες µετοχές

V. Aποτελέσµατα εις νέο
Yπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
IX. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AΙV+AV+AIX)
Γ. AΣΦAΛIΣTIKEΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ) ΠPOBΛEΨEIΣ
II. Προβλέψεις ασφαλίσεων ζηµιών
Eταιρείας Aντασφαλιστών
1. Προβλ. για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα 25.662.305,87 2.634.177,26
3. Προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις 140.150.293,49
7.381.258,41
--------- -------Σύνολο Aσφαλιστικών Προβλέψεων (ΓII) =
165.812.599,36
10.015.435,67
========= =========
E. ΠPOBΛEΨEIΣ ΓIA KIN∆YNOYΣ KAI EΞO∆A
1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Ζ. YΠOXPEΩΣEIΣ
I. Yποχρεώσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες
1. Aντασφαλιστές
2. ∆ικαιούχοι προµηθειών παραγωγής
3. Πρακτορες - Aσφαλειοµεσίτες
4α. Eπιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
ΙV.
3.
V.
1.
2.
3.
4.

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013

Yποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα
Λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα
Λοιπές υποχρεώσεις
Yποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Aσφαλιστικοί οργανισµοί
Mερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι

==========

14.243,56

14.243,56

6.776.900,53
--------6.791.144,09
=========

6.790.783,05
--------6.805.026,61
=========

10.020.000,00
15.308,44

8.370.000,00
15.308,44

77,89
459.609,15
--------10.494.995,48
=========

77,89
459.609,15
8.844.995,48
=========

---------

7.136.862,95
=========
4.448.773,95
=========
47.759.936,96
=========

4.597.227,82
4.477.887,06
43.613.297,46

=========
=========
=========

Σύνολο

Eταιρείας

28.296.483,13 32.160.048,50

Aντασφαλιστών

175.828.035,03 180.273.957,17

9.383.151,37 189.657.108,54

========== ========== ========= ==========

1.312.754,05

1.297.698,42

=========

=========

120.213,55
665.330,16
678.196,63
139.656,67
--------1.603.397,01
=========

151.315,21
2.622.535,87
988.658,49
1.559.067,05
--------5.321.576,62
=========

0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (ΖΙ+ΖΙV+ΖV)

Η. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ΠAΘHTIKOY
1. Έσοδα εποµένων χρήσεων
ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Γ+E+Ζ+Η)
ΛOΓAPIAΣMOI ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚOΙ
3. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών
4. Yποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις
5. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

Σύνολο

2.692.989,10 34.853.037,60

147.531.551,90
148.113.908,67
6.690.162,27
154.804.070,94
--------- --------- -------- ---------

15,05

=========

=========

6.598.016,32
739.821,20
491.159,22
3.635.264,12
--------11.464.260,86
=========
13.067.657,87
=========

1.039.620,38
888.376,33
670.970,43
4.052.585,30
--------6.651.552,44
=========
11.973.144,11
=========

413.295,35
=========
238.381.679,26

359.770,99
=========
246.901.019,52

==========

==========

192.125,49
8.935.100,00
16.491.145,40
--------25.618.370,89
=========

233.265,90
8.935.100,00
14.415.321,55
--------23.583.687,45
=========

ΣHMEIΩΣEIΣ: 1) Στην ενοποίηση του οµίλου ππεριλαµβάνονται η µητρική εταιρεία Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η θυγατρική εταιρεία Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕ∆. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας στην θυγατρική εταιρεία ανέρχεται σε 47,40%. 2) H τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της µητρικής εταιρείας (Γήπεδα – Κτίρια) έγινε την 31.12.2012 µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992.

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY EKMETAΛΛEYΣEΩΣ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤOΚΙΝΗΤΩN
31ης ∆EKEMBPIOY 2014 (1η IANOYAPIOY - 31η ∆EKEMBPIOY 2014)
Α.
1.
α)
β)
γ)

EΣO∆Α
∆εδουλευµένα ασφάλιστρα
Συνολικά (µικτά) δεδουλευµένα ασφάλιστρα
48.237.949,95
Mείον: Αντασφάλιστρα
3.932.176,10
--------Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα
& κινδύνους σε ισχύ κλειόµενης χρήσεως 15.967.471,60
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
--569.905,23
------- 15.397.566,37
ΜΕΙOΝ:
δ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα
& κινδύνους σε ισχύ προηγούµενης χρήσεως21.187.950,36
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
311.354,07 20.876.596,29
--------- --------2. Έσοδα επενδύσεων
α) Έσοδα από συµµετοχές
β) Έσοδα από άλλες επενδύσεις
αα) Έσοδα από ακίνητα
158.365,72
ββ) Έσοδα από λοιπές επενδύσεις
1.983.375,33
--------δ) Kέρδη από τη ρευστοποίηση επενδύσεων
3. ∆ικαιώµατα συµβολαίων & λοιπά
έσοδα ασφαλιστικών εργασιών
Σύνολο εσόδων
Β. ΜΕΙOΝ EΞO∆Α
4. Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις
α) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις
Μικτά (συνολικά) ποσά
44.398.920,10
Mείον: Αναλογία αντασφαλιστών
1.256.646,28
--------β) Προβλέψεις για εκκρεµείς
ζηµιές κλειόµενης χρήσεως
115.015.042,41
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
-6.147.477,85108.867.564,56
-------ΜΕΙOΝ:
γ) Προβλέψεις για εκκρεµείς
ζηµίες προηγούµενης χρήσεως
121.671.947,13
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
-5.311.069,10116.360.878,03
-------- --------5. Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
α) Λοιπές ασφαλ. προβλ. κλειόµενης χρήσης 25.590.722,39
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
0,00 25.590.722,39
--------ΜΕΙOΝ:
β) Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
προηγούµενης χρήσεως
26.749.815,00
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
404.411,00 26.345.404,00
--------- --------7. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
α) Προµήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα
15.122.472,64
β+γ)Έµµεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
2.951.841,60
Λοιπές αµοιβές παροχές τρίτων
1.586.193,06
∆ιάφορα έξοδα
822.657,45
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
848.335,46
Λοιπές προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
4.110.399,83 10.319.427,40
--------- --------δ) Mείον: Προµήθειες από αντασφαλιστές
& συµµετοχή στα κέρδη τους
8. Eξοδα επενδύσεων
β) Προβλέψεις υποτιµήσεως επενδύσεων
γ) Zηµίες από ρευστοποίηση επενδύσεων
Σύνολο εξόδων
Αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζηµιών (Α - Β)

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ
31ης ∆EKEMBPIOY 2014 (1η IANOYAPIOY - 31η ∆EKEMBPIOY 2014)

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013

62.775.002,28
3.410.316,04 59.364.686,24
---------

44.305.773,85

21.187.950,36
--311.354,07
------- 20.876.596,29
23.492.761,23
-5.479.029,92 49.784.803,77 ------0,00
23.492.761,23 -2.616.164,94 61.980.851,18
-- --------- ---------

---------

204.523,74

113.319,84

--131.110,47
------- 2.477.375,26

145.789,16
2.561.125,14 2.706.914,30
--------1.140.364,20
-------- 3.960.598,34

13.798.776,24
--------66.060.955,27
=========

18.027.482,29
--------83.968.931,81
=========

2.141.741,05

52.331.626,66
869.755,81 51.461.870,85
---------

43.142.273,82

121.671.947,13
-5.311.069,10116.360.878,03
--------

-7.493.313,47

121.002.809,02
-4.369.886,70116.632.922,32
-------- ---------

-272.044,29

Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσεως (01.01.2014 & 01.01.2013 αντίστοιχα)
Kέρδη της χρήσεως

5.599.348,44
-754.681,61 34.894.278,74 ------0,00
5.599.348,44 20.746.055,56 71.935.882,12
-- --------- ---------

---------

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη)
Λοιπά στοιχεία µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2014 & 31.12.2013 αντίστοιχα)

17.673.016,41

25.441.900,04

--217.755,54
------- 24.373.403,92

1.198.145,97
3.624,88 1.201.770,85
--------- --------61.137.886,99
=========
4.923.068,28
=========

85.285,21
97.740,30

183.025,51
96.492.311,55
=========
-12.523.379,74
=========

--------- ---------

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014
EΣO∆Α
∆εδουλευµένα ασφάλιστρα
Συνολικά (µικτά) δεδουλευµένα ασφάλιστρα
33.382.057,25
Mείον: Αντασφάλιστρα
9.444.765,03 23.937.292,22
--------Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα
& κινδύνους σε ισχύ κλειόµενης χρήσεως 12.329.011,53
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
2.064.272,03
-------- 10.264.739,50
ΜΕΙOΝ:
δ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα
& κινδύνους σε ισχύ προηγούµενης χρήσεως13.682.787,24
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
2.381.635,03 11.301.152,21 -1.036.412,71 24.973.704,93
--------- --------- --------2. Έσοδα επενδύσεων
α) Έσοδα από συµµετοχές
124.875,10
β) Έσοδα από άλλες επενδύσεις
αα) Έσοδα από ακίνητα
153.875,07
ββ) Έσοδα από λοιπές επενδύσεις
1.270.447,61 1.424.322,68
--------δ) Kέρδη από τη ρευστοποίηση επενδύσεων
80.051,51
-------- 1.629.249,29
3. ∆ικαιώµατα συµβολαίων & λοιπά
έσοδα ασφαλιστικών εργασιών
8.548.505,37
-------Σύνολο εσόδων
35.151.459,59
=========
Β. ΜΕΙOΝ EΞO∆Α
4. Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις
α) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις
Μικτά (συνολικά) ποσά
8.219.577,53
Mείον: Αναλογία αντασφαλιστών
1.956.519,00
-------- 6.263.058,53
β) Προβλέψεις για εκκρεµείς
ζηµιές κλειόµενης χρήσεως
5.393.151,60
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
1.233.780,56
-------- 4.159.371,04
ΜΕΙOΝ:
γ) Προβλέψεις για εκκρεµείς
ζηµίες προηγούµενης χρήσεως
5.184.804,71
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
967.187,17 4.217.617,54
-58.246,50
--------- --------Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
α) Λοιπές ασφαλ. προβλ. κλειόµενης χρήσης 1.532.635,50
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
0,00 1.532.635,50
--------ΜΕΙOΝ:
β) Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
προηγούµενης χρήσεως
1.094.920,50
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
7.495,00
1.087.425,50
-------- -------- --445.210,00
------- 6.650.022,03
7. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
α) Προµήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα
12.043.574,94
β+γ)Έµµεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
2.067.479,55
Λοιπές αµοιβές παροχές τρίτων
1.051.319,74
∆ιάφορα έξοδα
551.608,58
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
572.886,57
Tόκοι αποθεµάτων αντασφαλιστών
19.652,33
Λοιπές προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
2.509.667,54
6.772.614,31 18.816.189,25
--------- --------δ) Mείον: Προµήθειες από αντασφαλιστές
& συµµετοχή στα κέρδη τους
1.966.889,88
-------- 16.849.299,37
8. Eξοδα επενδύσεων
β) Προβλέψεις υποτιµήσεως επενδύσεων
731.546,37
γ) Zηµίες από ρευστοποίηση επενδύσεων
2.213,22
733.759,59
--------- --------Σύνολο εξόδων
24.233.080,99
=========
Αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζηµιών (Α - Β)
10.918.378,60
=========
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Α.
1.
α)
β)
γ)

38.031.754,94
8.740.567,27 29.291.187,67
--------13.682.787,24
2.381.635,03
-------- 11.301.152,21
14.750.237,67
2.090.625,73 12.659.611,94 -1.358.459,73 30.649.647,40
--------- --------- --------62.043,57

10.255.266,63
--------43.260.535,68
=========

7.191.263,79
--792.606,80
------- 6.398.656,99
5.184.804,71
--967.187,17
------- 4.217.617,54

5.356.860,13
823.214,55 4.533.645,58

-12.523.379,74
20.897.842,43
--------8.374.462,69

37.616,30
-------15.879.063,18
6.042.714,08
1.084.579,99
558.826,42
---------

1.510.449,89

1.976.094,89
1.976.094,89

---------

8.492.349,41

7.686.120,49
8.192.942,69

---------

612.779,71

---------

--117.886,72
-------

5.807.600,20
1.075.457,08
959.689,28
---------

-897.670,18
7.295.272,51

---------

583.311,05
36.970,93
0,00
--554.465,95
------985.847,64
101.709,04
101.019,70
---------

7.842.746,56
649.602,85

---------

1.174.747,93

1.188.576,38

---------

1.957.486,83
1.957.486,83

0,00
7.295.272,51
5.240.352,14
--------12.535.624,65
2.635.484,01
--------9.900.140,64
1.113.277,69
--------8.786.862,95
=========
---------

---------
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43.613.297,46
8.786.862,95
---------52.400.160,41
-500.000,00
-4.140.223,45
---------47.759.936,96
==========

-13.828,45
635.774,40

---------

0,00
635.774,40
6.466.976,09
--------7.102.750,49
478.537,33
--------6.624.213,16
1.126.985,32
--------5.497.227,84
=========
---------
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44.203.029,48
5.497.227,84
---------49.700.257,32
-695.000,00
-5.391.959,86
---------43.613.297,46
==========
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Λειτουργικές δραστηριότητες
Eισπραγµένα ακαθάριστά εγγεγραµένα ασφάλιστρα & δικαιώµατα συµβολαίων
103.013.615,56
Πληρωµές αντασφαλίστρων
-11.813.023,92
Πληρωµές ασφαλιστικών αποζηµιώσεων
-52.778.678,40
Eίσπραξη από αντασφαλιστές για ζηµιές
261.964,60
Πληρωµές εξόδων πρόσκτησης (προµήθειες & λοιπά)
-20.894.034,80
Eισπραγµένες προµήθειες από αντασφαλιστές
1.682.177,22
Πληρωµές φόρων & τελών ασφαλιστηρίων συµβολαίων & υποχρεωτικών εισφορών
5.690.007,46
∆ιάφορα έξοδα / έσοδα & λοιπά στοιχεία πληρωµένα / εισπραγµένα
-6.990.072,06
Eισπραχθέντα µερίσµατα, τόκοι & ενοίκια από περιουσιακά
στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση
3.994.726,16
Πληρωµές (καθαρό ποσό) για αγορά στοιχείων που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση -44.073.298,43
Eισπράξεις (καθαρό ποσό) από πώληση στοιχείων που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση 31.200.638,69
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος
-2.770.093,20
--------Kαθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
6.523.928,88
==========
Eπενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για απόκτηση ενσώµατων παγίων & άϋλων στοιχείων
-1.674.338,34
Eισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων & άϋλων στοιχείων
2.500,00
Λοιπές εισπράξεις / πληρωµές
-311.364,68
--------Kαθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
-1.983.203,02
==========
Xρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για δάνεια & τόκους
-565.710,23
Πληρωµές µερισµάτων
-500.000,00
--------Kαθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
-1.065.710,23
==========
Kαθαρή αύξηση / µείωση ταµειακών διαθεσίµων
3.475.015,63
Tαµειακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως
11.920.521,27
---------Tαµειακά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσεως
15.395.536,90
==========
O ΠPOE∆POΣ

O ANTIΠPOE∆POΣ &
∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

ANAΣTAΣIOΣ KAΣKAPEΛHΣ
A.∆.T. AI 594489

ΠAYΛOΣ KAΣKAPEΛHΣ
A.∆.T. AH 567735

149.996,76
1.519.222,22 1.669.218,98
----------624.359,10
------- 2.355.621,65

--------- ---------

4.923.068,28
10.918.378,60
--------15.841.446,88

KATAΣTAΣH TAMEIAKΩN POΩN 31ης ∆EKEMBPIOY 2014

3.312.289,83
1.757.267,40
911.550,84
848.652,64
88.382,34 6.918.143,05 24.591.159,46
--------- ---------

--400.062,64
------- 25.041.837,40

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013

KATAΣTAΣH METABOΛΩN I∆IΩN KEΦAΛAIΩN 31ης ∆EKEMBPIOY 2014

26.749.815,00
404.411,00 26.345.404,00
---------

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY EKMETAΛΛEYΣEΩΣ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛOIΠΩN KΛA∆ΩN ΖΗΜΙΩΝ
31ης ∆EKEMBPIOY 2014 (1η IANOYAPIOY - 31η ∆EKEMBPIOY 2014)
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I. AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ
Mικτά αποτελέσµατα ασφαλίσεων ζηµιών
Aστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα - οχήµατα (ζηµία)
Λοιπών κλάδων ζηµιών ν (κέρδη)
Σύνολο µικτών αποτελεσµάτων (κέρδη)
ΠΛEON: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
1. Eσοδα παρεπόµενων ασχολιών
Σύνολο µικτών αποτελεσµάτων (κέρδη)
MEION: 1. Eξοδα διοικητικής λειτουργίας
2. Eξοδα λειτουργίας διαθέσεως
3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Oλικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
II. EKTAKTA AΠOTEΛEΣMATA
1. Eκτακτα & ανόργανα έσοδα
429.515,52
2. Eκτακτα κέρδη
69.825,23
3. Eσοδα προηγουµένων χρήσεων
8.427,22
4. Eσοδα απο προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων --105.011,74
------MEION: 1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα
539.641,01
2. Eκτακτες ζηµίες
337.940,32
3. Eξοδα προηγουµένων χρήσεων
632.868,56
--------Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
III. AΠOΣBEΣEIΣ
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Mείον: Oι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (κέρδη)XPHΣEΩΣ προ φόρων
(+) Yπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο
MEION: 1. Φόρος εισοδήµατος
KAΘAPA ENOΠOIHMENA KEP∆H OMIΛOY µετά φόρων
MEION: Aναλογία µετόχων εκτός οµίλου
KAΘAPA ENOΠOIHMENA KEP∆H OMIΛOY

-316.028,04

1.094.920,50
7.495,00 1.087.425,50
--------300.008,52
0,00
-------- --300.008,52
------- --787.416,98
------- 6.870.045,93
12.811.894,44
2.117.202,12
1.040.544,31
539.029,61
525.557,80
15.494,15
48.390,08 4.286.218,07 17.098.112,51
--------- ---------
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128.260.959,39
-11.912.640,94
-59.128.276,10
0,00
-24.655.930,77
1.385.433,44
-8.348.322,95
-12.585.310,78
6.228.342,33
-52.344.178,34
32.247.819,73
-432.103,04
---------1.284.208,03
==========
-387.858,20
17.300,00
-410.816,84
----------781.375,04
==========
-1.590.631,26
-695.000,00
---------

-2.285.631,26
-4.351.214,33
1
6.271.735,60
---------11.920.521,27
==========
==========

Aθήνα, 27 Mαϊου 2015
O YΠEYΘYNOΣ ANAΛOΓIΣTHΣ

AMAΛIA MOΦOPH
AP.ΠIΣT. 008

O ΓENIKOΣ &
OIKONOMIKOΣ ∆IEYΘYNTHΣ

ΛOYKAΣ KOPOMΠIΛHΣ
A.M.A. O.E.E. 4753 / A’ TAΞHΣ

EKΘEΣH EΛEΓXOY ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΥ OPKΩTOY EΛEΓKTH ΛOΓIΣTH
Προς τους Mετόχους της Eταιρείας “Υ∆ΡOΓΕΙOΣ” ΑΝΩΝΥΜOΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Eνοποιηµένων Oικονοµικών Kαταστάσεων: Eλέγξαµε τις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 και τις ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάEυθύνη της ∆ιοίκησης για τις Eνοποιτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.E
ηµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις: H διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα
Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ.Ν. 2190/1920
και του Ν.∆. 400/1970 “περί ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως”, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Eυθύνη του Eλεγκτή: H
δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών
και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Bάση για Γνώµη µε
Eπιφύλαξη: Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι : Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Ως εκ τούτου
τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν κατέστη εφικτό να
αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώµη µε Eπιφύλαξη: Kατά την γνώµη µας, εεκτός από τις πιθανές επιπτώσεις
του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας “Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της θυγατρικής αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014
και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται
από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων , τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ.Ν. 2190/1920 και του Ν.∆. 400/1970 “περί ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως”. Aναφορά επί άλλων Nοµικών και Kανονιστικών θεµάτων: Eπαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Aθήνα, 2 Ιουνίου 2015
O OPKΩTOΣ EΛEΓKTHΣ ΛOΓIΣTHΣ

1.705.673,22
-------- 15.392.439,29
46.694,38
53.513,65

100.208,03
22.362.693,25
=========
20.897.842,43
=========

Συνεργαζόµενοι Oρκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
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