"Y∆POΓEIOΣ"

ANΩNYMOΣ AΣΦAΛIΣTIKH KAI ANTAΣΦAΛIΣTIKH ETAIPEIA
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 37η ETAIPIKH XPHΣH (1 IANOYAPIOY - 31 ∆EKEMBPIOY 2011) AP.M.A.E. 12891/05/B/86/71
ENEPΓHTIKO

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011

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

604.559,06
294.905,77
---------

Ε.
I.
1.
3.
6.
7α.

7β.
8.

ΙI.
1.
III.
1.
6.

ΙΙ. Χρηµατικά διαθέσιµα
1. Tαµείο
3. Kαταθέσεις όψεως
Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού (ΣΤΙ+ΣΤII)
Ζ. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY
2. Προµήθειες παραγωγής εποµένων χρήσεων
3. Λοιπά έξοδα επόµενων χρήσεων
4. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

309.653,29

=========

163.902,33

=========

18.536.867,65

32.166.141,42
3.773.655,10 28.392.486,32
----------446.716,55
------48.057.755,52
=========

24.666.147,56
2.933.697,94 21.732.449,62
--------6.968.279,69
-------47.237.596,96
=========

2.038.007,00

=========

2.169.126,70
29.625.556,96
48.135.809,91
--459.609,15
------80.390.102,72
=========
129.665.706,68
==========

23.309.192,41
5.826.280,55
2.110.762,48

24.966.031,77
5.144.351,09
1.398.617,40

2.671.750,58
17.251.271,14
19.923.021,72
--------319.877,27
7.442.680,07
5.100.037,18
2.342.642,89
--------- --------53.831.777,32
=========

4.957.730,05
19.595.856,18
24.553.586,23
--------1.431.940,05
4.646.999,17
2.850.037,18
1.796.961,99
--------- --------59.291.488,53
=========

12.225,12

10.854,69

=========

=========

2.484.613,47

1.606.448,43

8.349.270,20
--------

7.106.597,99
--------

10.833.883,67
=========
64.677.886,11
=========

3.868.779,29
2.435.175,90
--------411.285,34
218.104,44
---------

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011

ΠAΘHTIKO
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Kεφάλαιο Mετοχικό
(29.173.530 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

8.713.046,42
=========
68.015.389,64
=========

=========

193.180,90
1.626.784,29

3.762.813,40
2.003.170,48 1.759.642,92
--------381.090,34
190.008,40
191.081,94
--------- --------1.950.724,86
=========

102.533,23
12.826.854,72
12.929.387,95
--------- =========
14.556.172,24
=========

82.766,93
11.863.542,16
11.946.309,09
--------- =========
13.897.033,95
=========

9.258.027,45
5.895,03
1.270.785,37
--------10.534.707,85
=========
235.114.672,51
==========

8.611.290,72
1.563,72
1.061.034,21
--------9.673.888,65
=========
221.415.921,25
==========

1.433.603,39
---------

IV.
1.
4.
5.

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

17.504.118,00
=========

==========

0,29
=========

13.484.118,00

==========

0,29

14.243,56

14.243,56

6.615.391,51
--------

6.615.391,51
--------

=========

=========

5.470.000,00
15.308,44

3.470.000,00
15.308,44

862.489,37

726.384,94

=========

=========

6.629.635,07

77,89

77,89

--459.609,15
-------

--459.609,15
-------

=========

=========

3.320.282,85
=========
33.399.031,69
=========

878.438,99
=========
24.937.187,83
=========

5.944.995,48

V. Aποτελέσµατα εις νέο
Yπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AΙV+AV)
Γ. AΣΦAΛIΣTIKEΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ) ΠPOBΛEΨEIΣ
II. Προβλέψεις ασφαλίσεων ζηµιών
Eταιρείας Aντασφαλιστών
1. Προβλ. για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα 38.617.642,09 2.162.387,06
3. Προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις 114.979.660,43 5.650.939,79
6. Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
0,00
-10.991.293,93
--------- -------Σύνολο Aσφαλιστικών Προβλέψεων (ΓII) =
164.588.596,45
7.813.326,85
========= =========
E. ΠPOBΛEΨEIΣ ΓIA KIN∆YNOYΣ KAI EΞO∆A
1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Προβλέψεις για φόρους
Ζ.
I.
2.
3.
4α.

YΠOXPEΩΣEIΣ
Yποχρεώσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες
∆ικαιούχοι προµηθειών παραγωγής
Πράκτορες & ασφαλειοµεσίτες
Eπιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)

ΙV.
3.
V.
1.
2.
3.
4.

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

3.944.995,48

Σύνολο

40.780.029,15
120.630.600,22
-10.991.293,93
--------172.401.923,30
==========

Aντασφαλιστών

Σύνολο

37.723.564,06 2.174.137,04
98.464.725,37 5.255.133,50
0,00
-14.059.065,22
--------- -------150.247.354,65 7.429.270,54
========== =========

Eταιρείας

39.897.701,10
103.719.858,87
-14.059.065,22
--------157.676.625,19
==========

---------

1.184.550,55
0,00
1.184.550,55
=========

1.019.072,40
1.504.398,69
2.523.471,09
=========

3.352.670,55
468.803,82
6.610.410,00
10.431.884,37
=========

4.703.744,98
795.503,99
5.706.369,44
11.205.618,41
=========

=========

6.443.949,31

15.077.754,85
=========

6.794.572,29
935.744,32
13.785,41
3.164.495,25
--------10.908.597,27
=========
27.784.430,95
=========

4.280.027,42
951.533,71
14.761,00
4.468.828,64
--------9.715.150,77
=========
35.998.524,03
=========

---------

---------

Σύνολο υποχρεώσεων (ΖΙ+ΖΙV+ΖV)

ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (B+Γ+Ε+ΣΤ+Ζ)
ΛOΓAPIAΣMOI ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚOΙ
3. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010

6.629.635,07

2.843.731,00

=========

1.676.454,33
38.195.084,18
53.803.618,84
--459.609,15
------94.134.766,50
=========
145.036.253,02
==========

Aπαιτήσεις από ανταασφαλιστικές δραστηριότητες
Aντασφαλιζόµενοι
Λοιπές απαιτήσεις
Χρεώστες διάφοροι
Ανακτήσιµα ποσά ασφαλιστικών αποζηµιώσεων

Σύνολο Απαιτήσεων (ΕI+EII+ΕIII)
ΣΤ. ΛOIΠA ΣTOIXEIA ENEPΓHTIKOY
I. Eξοπλισµός
1. Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
Mείον: αποσβέσεις
2. Mεταφορικά µέσα
Mείον: αποσβέσεις

429.613,65
265.711,32
---------

19.218.552,65

ΙI. Συµµετοχές & επενδύσεις σε συνδεµένες
& συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις
3. Συµµετοχές
III. Λοιπές χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις
1. Mετοχές & άλλοι τίτλοι µεταβλητής
απόδοσης & µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων
2. Oµολογίες & λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης
6. Kαταθέσεις προθεσµίας & δεσµευµένες σε πιστωτικά ιδρύµατα
8 Ίδιες µετοχές
Σύνολο Eπενδύσεων (ΓΙ+ΓII+ΓIII)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Απαιτήσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες
Χρεώστες ασφαλίστρων
Aντασφαλιστές
Γραµµάτια εισπρακτέα
Eπιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες
- Xαρτοφυλακίου
- Στις τράπεζες για είσπραξη
Eπιταγές σε καθυστέρηση
Eπισφαλείς - Eπίδικοι χρεώστες ασφαλίστρων
Mείον: Προβλέψεις

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010

Η. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ΠAΘHTIKOY
1. Έσοδα εποµένων χρήσεων
ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Γ+Ζ+Η)
ΛOΓAPIAΣMOI ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚOΙ
3. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών

---------

344.736,02
=========
235.114.672,51

280.113,11
=========
221.415.921,25

==========

==========

862.489,37

726.384,94

=========

=========

ΣHMEIΩΣEIΣ: 1) Tα Oµόλογα του Eλληνικού ∆ηµοσίου κατά πάγια τακτική αποτιµούνται όπως οι προθεσµιακές καταθέσεις και οι µέχρι της ηµεροµηνίας κλεισίµατος του ισολογισµού δουλευµένοι τόκοι περιλαµβάνονται στα έσοδα της κλειόµενης χρήσης. 2) H τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων (Γήπεδα – Κτίρια) έγινε την 31-12-2008 µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992. 3) Eντός της χρήσεως µε την απόφαση 22/7/2011 της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό της Κεφάλαιο κατά ποσό e 4.020.000,00 (Φ.Ε.Κ. 12159/18.11.2011) µε καταβολή µετρητών e 2.520.000,00 και εισφορά σε είδος e 1.500.000,00.
4) H µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την οµόφωνη απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας στην οποία πρέπει να εκπροσωπείται το 70% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY EKMETAΛΛEYΣEΩΣ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ AΠO XEPΣAIA ΑΥΤOΚΙΝΗΤA - OXHMATA
31ης ∆EKEMBPIOY 2011 (1η IANOYAPIOY - 31η ∆EKEMBPIOY 2011)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011
Α.
1.
α)
β)
γ)

EΣO∆Α
∆εδουλευµένα ασφάλιστρα
Συνολικά (µικτά) δεδουλευµένα ασφάλιστρα
72.426.575,97
67.423.729,48
Mείον: Αντασφάλιστρα
4.684.779,71
3.496.334,43
-------- 67.741.796,26
-------- 63.927.395,05
Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα
& κινδύνους σε ισχύ κλειόµενης χρήσεως 25.123.334,91
23.999.798,18
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
0,00 25.123.334,91
0,00 23.999.798,18
----------------ΜΕΙOΝ:
δ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα
& κινδύνους σε ισχύ προηγούµενης χρήσεως23.999.798,18
25.148.883,50
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
0,00
1.123.536,73
0,00
-1.149.085,32
-------- 23.999.798,18
--------- -------- 66.618.259,53 -------- 25.148.883,50
--------- -------- 65.076.480,37
2. Έσοδα επενδύσεων
α) Έσοδα από συµµετοχές
130.255,14
136.189,14
β) Έσοδα από άλλες επενδύσεις
αα) Έσοδα από ακίνητα
99.557,60
85.277,85
ββ) Έσοδα από λοιπές επενδύσεις
3.246.215,26
1.819.221,39
δ) Kέρδη από τη ρευστοποίηση επενδύσεων
48.453,44 3.524.481,44
67.132,20 2.107.820,58
----------------3. ∆ικαιώµατα συµβολαίων & λοιπά
έσοδα ασφαλιστικών εργασιών
19.635.569,40
18.199.686,79
----------------Σύνολο εσόδων
89.778.310,37
85.383.987,74
=========
=========
Β. ΜΕΙOΝ EΞO∆Α
4. Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις
α) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις
Μικτά (συνολικά) ποσά
57.872.205,22
58.482.512,11
Mείον: Αναλογία αντασφαλιστών
1.715.006,60
--952.715,25
------- 56.919.489,97
-------- 56.767.505,51
β) Προβλέψεις για εκκρεµείς
ζηµιές κλειόµενης χρήσεως
115.722.580,81
95.951.360,52
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
4.120.825,38111.601.755,43
3.677.047,21
--------------- 92.274.313,31
ΜΕΙOΝ:
γ) Προβλέψεις για εκκρεµείς
ζηµίες προηγούµενης χρήσεως
95.951.360,52
77.451.733,63
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
3.677.047,21
5.226.852,57
-------- 92.274.313,31
--------- 19.327.442,12
-------- 72.224.881,06
--------- 20.049.432,25
5. Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
α) Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις κλειόµενης χρήσης
10.569.961,48
13.599.677,10
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
0,00
0,00
--------------10.569.961,48
13.599.677,10
ΜΕΙOΝ:
β) Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
προηγούµενης χρήσεως
13.599.677,10
13.738.749,23
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
0,00 13.599.677,10 -3.029.715,62 73.217.216,47 ------0,00
13.738.749,23 -139.072,13 76.677.865 63
--------- --------- ---------- --------- --------7. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
α) Προµήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα
19.187.539,15
16.704.064 79
β+γ)Έµµεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
3.740.750,27
3.408.052,50
Λοιπές αµοιβές παροχές τρίτων
1.477.985,48
1.056.590,40
∆ιάφορα έξοδα
1.021.902,16
935.946,20
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
642.555,10
516.380,94
Λοιπές προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
1.475.193,20
8.358.386,21
2.358.509,34
8.275.479,38
-------- -------- 27.545.925,36
-------- -------- 24.979.544,17
δ) Mείον: Προµήθειες από αντασφαλιστές
& συµµετοχή στα κέρδη τους
13.269,07
-------- 27.532.656,29
--167.760,92
------- 24.811.783,25
8. Eξοδα επενδύσεων
β) Προβλέψεις υποτιµήσεως επενδύσεων
428.824,89
146.871,77
γ) Zηµίες από ρευστοποίηση επενδύσεων
99,11
-------- --428.924,00
-----------151,40
---- --147.023,17
------Σύνολο εξόδων
101.178.796,76
101.636.672,05
==========
==========
Αποτελέσµατα (ζηµία) εκµεταλλεύσεως
ασφαλίσεων ζηµιών (Α - Β)
-11.400.486,39
-16.252.684,31
==========
==========
KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY EKMETAΛΛEYΣEΩΣ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛOIΠΩN KΛA∆ΩN ΖΗΜΙΩΝ
31ης ∆EKEMBPIOY 2011 (1η IANOYAPIOY - 31η ∆EKEMBPIOY 2011)
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011
EΣO∆Α
∆εδουλευµένα ασφάλιστρα
Συνολικά (µικτά) δεδουλευµένα ασφάλιστρα
43.572.547,53
43.916.118,26
Mείον: Αντασφάλιστρα
6.175.288,99
5.692.209,76
-------- 37.397.258,54
-------- 38.223.908,50
Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα
& κινδύνους σε ισχύ κλειόµενης χρήσεως 15.656.694,24
15.897.902,92
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
2.162.387,06
2.174.137,04
-------- 13.494.307,18
-------- 13.723.765,88
ΜΕΙOΝ:
δ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα
& κινδύνους σε ισχύ προηγούµενης χρήσεως15.897.902,92
18.810.195,82
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
2.174.137,04
-229.458,70
1.977.123,65
-3.109.306,29
-------- 13.723.765,88
--------- -------- 37.626.717,24 -------- 16.833.072,17
--------- -------- 41.333.214,79
2. Έσοδα επενδύσεων
α) Έσοδα από συµµετοχές
78.353,36
88.693,85
β) Έσοδα από άλλες επενδύσεις
αα) Έσοδα από ακίνητα
59.887,61
55.537,63
ββ) Έσοδα από λοιπές επενδύσεις
1.952.720,15
1.184.776,95
δ) Kέρδη από τη ρευστοποίηση επενδύσεων
29.146,56
43.720,18
-------- 2.120.107,68
-------- 1.372.728,61
3. ∆ικαιώµατα συµβολαίων & λοιπά
έσοδα ασφαλιστικών εργασιών
12.861.930,89
12.998.650,50
----------------Σύνολο εσόδων
52.608.755,81
55.704.593,90
=========
=========
Β. ΜΕΙOΝ EΞO∆Α
4. Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις
α) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις
Μικτά (συνολικά) ποσά
9.653.117,83
8.415.085,51
Mείον: Αναλογία αντασφαλιστών
--999.342,12
------- 8.653.775,71
--828.946,11
------- 7.586.139,40
β) Προβλέψεις για εκκρεµείς
ζηµιές κλειόµενης χρήσεως
4.908.019,41
6.768.498,35
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
1.530.114,41
1.578.086,29
-------- 3.377.905,00
-------- 5.190.412,06
ΜΕΙOΝ:
γ) Προβλέψεις για εκκρεµείς
ζηµίες προηγούµενης χρήσεως
6.768.498,35
6.064.345,39
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
1.578.086,29
5.190.412,06
1.084.806,29
4.979.539,10
210.872,96
-------- -------- -1.812.507,06
-------- -------Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
α) Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις κλειόµενης χρήσης
421.332,45
459.388,12
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
0,00
0,00
--------------421.332,45
459.388,12
ΜΕΙOΝ:
β) Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
προηγούµενης χρήσεως
459.388,12
224.827,89
Mείον: Συµµετοχή αντασφαλιστών
0,00
-38.055,67
0,00
-------- --459.388,12
------- -------- 6.803.212,98 -------- --224.827,89
------- --234.560,23
------- 8.031.572,59
7. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
α) Προµήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα
13.483.776,15
14.186.275,73
β+γ)Έµµεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
2.250.201,46
2.219.511,07
Λοιπές αµοιβές παροχές τρίτων
889.063,62
688.109,73
∆ιάφορα έξοδα
539.072,77
511.738,31
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
386.520,99
336.295,65
Tόκοι αποθεµάτων αντασφαλιστών
24.440,89
13.887,27
Λοιπές προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
887.384,01
4.976.683,74
18.460.459,89
1.535.990,89
5.305.532,92
--------- ----------------- -------- 19.491.808,65
δ) Mείον: Προµήθειες από αντασφαλιστές
& συµµετοχή στα κέρδη τους
754.362,69
17.706.097,20
----------937.039,22
------- 18.554.769,43
8. Eξοδα επενδύσεων
β) Προβλέψεις υποτιµήσεως επενδύσεων
257.954,23
95.650,96
γ) Zηµίες από ρευστοποίηση επενδύσεων
59,62
98,60
95.749,56
-------- --258.013,85
-------------- -------Σύνολο εξόδων
24.767.324,03
26.682.091,58
=========
=========
Αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ασφαλίσεων ζηµιών (Α - Β)
27.841.431,78
29.022.502,32
=========
=========
Α.
1.
α)
β)
γ)
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KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ
31ης ∆EKEMBPIOY 2011 (1η IANOYAPIOY - 31η ∆EKEMBPIOY 2011)

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010
I. AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ
Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) ασφαλίσεων ζηµιών
Aστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα - οχήµατα (ζηµίες)
Λοιπών κλάδων ζηµιών (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
540.919,34
2. Eκτακτα κέρδη
0,00
3. Eσοδα προηγουµένων χρήσεων
0,00
4. Eσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων -1.506.946,22
-------Mείον: 1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα
19.368,82
2. Eκτακτες ζηµίες
2.018.022,34
3. Eξοδα προηγουµένων χρήσεων
1.170,96
-------Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
III. AΠOΣBEΣEIΣ
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Mείον: Oι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (κέρδη) XPHΣEΩΣ προ φόρων

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010

-11.400.486,39
27.841.431,78
--------16.440.945,39

-16.252.684,31
29.022.502,32
--------12.769.818,01

98.749,71
-------16.539.695,10
5.372.781,33
826.156,73
2.329.980,71
--------

8.528.918,77
--------

8.010.776,33

2.047.865,56

2.038.562,12
-------1.470.108,70
1.470.108,70
--------

85.592,66
-------12.855.410,67
4.450.107,11
664.837,48
2.424.318,33
--------

9.303,44
-------8.020.079,77

450.466,16
13.483,27
26,52
0,00
-------22.764,42
1.973.671,80
--897.467,53
-------

0,00
-------8.020.079,77

5.316.147,75

463.975,95

2.893.903,75
-------1.218.109,40
1.218.109,40
--------

=========

7.539.262,92
--------

-2.429.927,80
-------2.886.219,95

0,00
-------2.886.219,95

=========

ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
Kαθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
(+) Yπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγουµένων χρήσεων
( - ) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο
MEION:1.Φόρος εισοδήµατος
Kέρδη προς διάθεση
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Tακτικό αποθεµατικό
8. Yπόλοιπο κερδών εις νέον

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011
8.020.079,77
878.438,99
1.504.398,69
-------7.394.120,07
2.073.837,22
-------5.320.282,85
=========

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010
2.886.219,95
6.092,54
0,00
-------2.892.312,49
--713.873,50
------2.178.438,99
=========

2.000.000,00
3.320.282,85
5.320.282,85
=========

1.300.000,00
878.438,99
2.178.438,99
=========

---------

---------

KATAΣTAΣH METABOΛΩN I∆IΩN KEΦAΛAIΩN 31ης ∆EKEMBPIOY 2011
Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσεως (01.01.2011 & 01.01.2010 αντίστοιχα)
Kέρδη της χρήσεως
Ποσά από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Kαθαρά ποσά καταχωρηµένα απ’ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2011 & 31.12.2010 αντίστοιχα)

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011
24.937.187,83
4.441.843,86
--------29.379.031,69
4.020.000,00
0,00
--------33.399.031,69
==========

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010
22.758.473,38
2.172.346,45
--------24.930.819,83
0,00
6.368,00
--------2
4
.
9
3
7
.
1
8
7
,83
==========

KATAΣTAΣH TAMEIAKΩN POΩN 31ης ∆EKEMBPIOY 2011
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Eισπραγµένα ακαθάριστά εγγεγραµένα ασφάλιστρα & δικαιώµατα συµβολαίων
148.496.623,79
Πληρωµές αντασφαλίστρων
-10.860.068,70
Πληρωµές ασφαλιστικών αποζηµιώσεων
-69.313.421,08
Eίσπραξη από αντασφαλιστές για ζηµιές
-681.949,23
Πληρωµές εξόδων πρόσκτησης (προµήθειες & λοιπά)
-29.289.264,63
Eισπραγµένες προµήθειες από αντασφαλιστές
767.631,76
Πληρωµές φόρων & τελών ασφαλιστηρίων συµβολαίων & υποχρεωτικών εισφορών
2.514.544,87
∆ιάφορα έξοδα / έσοδα & λοιπά στοιχεία πληρωµένα / εισπραγµένα
-20.217.118,09
Eισπραχθέντα µερίσµατα, τόκοι & ενοίκια από περιουσιακά
στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση
4.982.410,59
Πληρωµές (καθαρό ποσό) για αγορά στοχείων που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση
-23.232.821,86
Eισπράξεις (καθαρό ποσό) από πώληση στοχείων που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση
8.801.378,96
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος
-2.073.837,22
--------Kαθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
9.894.109,16
==========
Eπενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για απόκτηση ενσώµατων παγίων & άϋλων στοιχείων
-526.236,61
Eισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων & άϋλων στοιχείων
230.160,00
Λοιπές εισπράξεςι / πληρωµές
-145.750,96
---------Kαθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
441.827,57
==========
Xρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Eισπράξεις / Πληρωµές από αύξηση / µείωση µετοχικού κεφαλαίου
2.520.000,00
Πληρωµές για δάνεια & τόκους
-10.988.227,14
Πληρωµές µερισµάτων
-975,59
---------Kαθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
-8.469.202,73
==========
Kαθαρή αύξηση / µείωση ταµειακών διαθεσίµων
983.078,86
11.946.309,09
Tαµειακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως
---------Tαµειακά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσεως
12.929.387,95
==========
O ΠPOE∆POΣ & ∆/NΩN ΣYMBOYΛOΣ

O ANTIΠPOE∆POΣ

ANAΣTAΣIOΣ KAΣKAPEΛHΣ
A.∆.T. AI 594489

ΠAYΛOΣ KAΣKAPEΛHΣ
A.∆.T. AH 567735

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010
142.538.185,03
-9.188.544,19
-65.764.849,37
1.890.104,05
-26.835.109,17
1.104.800,14
879.472,86
-16.555.928,71
3.566.141,85
-16.954.571,38
506.910,25
-713.873,50
--------1
4
.
472.737,86
==========
-6.530.169,07
345.500,00
23.453,83
6
.
161.215,24
==========
----------

0,00
-9.416.782,72
0,00
----------9.416.782,72
==========
-1.105.260,10
13.051.569,19
---------1
1.946.309,09
==========

Aθήνα, 30 Aπριλίου 2012
O YΠEYΘYNOΣ ANAΛOΓIΣTHΣ

BAΣIΛEIOΣ MAPΓIOΣ
AP.A∆. 89567/5556/12/1/76 ∆AE -EΠE 83/21/1/76

O OIKONOMIKOΣ ∆IEYΘYNTHΣ

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

EKΘEΣH EΛEΓXOY ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΥ OPKΩTOY EΛEΓKTH ΛOΓIΣTH
Προς τους Mετόχους της Aνώνυµης Aσφαλιστικής Eταιρείας “Υ∆ΡOΓΕΙOΣ” ΑΝΩΝΥΜOΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Oικονοµικών Kαταστάσεων: Eλέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Eυθύνη της ∆ιοίκησης για τις Oικονοµικές Kαταστάσεις: H διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920 και του Ν.∆. 400/1970 “περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως”, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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 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 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 οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των 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 δικλίδων 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 οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Bάση για
Γνωµη µε Eπιφύλαξη: Από τον έλεγχό µας προέκυψαν ότι : 1) Στο κονδύλι του Ενεργητικού Γ.III.2 “Οµολογίες & λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης” περιλαµβάνονται Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου ονοµαστικής αξίας e 28.367.000,00 τα οποία συµµετείχαν στο πρόγραµµα PSI (Private Sector Involvement) για την αποµείωση του ∆ηµόσιου Χρέους µέσω της διαδικασίας ανταλλαγής των Οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Μετά την ανταλλαγή των οµολόγων αυτών την 12.3.2012 η ονοµαστική αξία των νέων τίτλων
ανέρχεται στο ποσό e 14.242.728,67. Η προκύπτουσα ζηµιά από την ανωτέρω ανταλλαγή ανέρχεται σε ποσό e 13.975.465,23 η οποία καταχωρήθηκε στη χρήση 2012 κατά
την ηµεροµηνία ανταλλαγής. Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών και του Ν.∆.400/1970 “περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως” δεν σχηµατίστηκε σχετική πρόβλεψη αποµείωσης της αξίας των οµολόγων αυτών κατά ποσό e 13.975.465,23 µε αποτέλεσµα η αξία του λογαριασµού αυτού, τα αποτελέσµατα της χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 2) Oι φορολογικές δηλώσεις για την χρήση 2010 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση
µε το θέµα αυτό. Γνωµη µε Eπιφύλαξη: Kατά την γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι
ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας “Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ 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 οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Aθήνα, 1 Iουνίου 2012
O OPKΩTOΣ EΛEΓKTHΣ ΛOΓIΣTHΣ
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