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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32888/05/B/95/001

ENEPΓHTIKO Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά  προηγούμενης χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 3.065.927,45 2.991.071,20 
Μείον: Αποσβέσεις (2.283.394,53) ~~`782.532,92 (1.817.134,50) ~1.173.936,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ~~`782.532,92 ~1.173.936,70
Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ι. Ακίνητα
1. Οικόπεδα 6.310.453,55 5.975.667,76 
2. Κτίρια 10.176.906,06 10.081.109,89 

Μείον: Αποσβέσεις (1.505.392,00) ~8.671.514,06 (1.098.882,59) ~8.982.227,30
14.981.967,61 14.957.895,06

ΙΙΙ. Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις
1. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής

απόδοσης & μερίδια Α/Κ 1.923.104,34 7.286.558,73 
2. Ομολογίες & λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 5.955.126,00 7.878.230,34 7.094.256,11 14.380.814,84     

Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης `(663.081,68) 7.215.148,66 ~(676.777,94) 13.704.036,90 
6. Καταθέσεις προθεσμίας & δεσμευμένες σε πιστωτικά ιδρύματα 18.376.000,00 11.985.142,90

25.591.148,66 25.689.179,80 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙΙ) 40.573.116,27 40.647.074,86
Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ι. Απαιτήσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες
1. Χρεώστες ασφαλίστρων 7.447.929,50 9.981.103,01 

Μείον: Προβλέψεις (1.500.000,00) 5.947.929,50 (1.000.000,00) 8.981.103,01 
2. Πράκτορες &  ασφαλειομεσίτες - λογ. τρεχούμενοι 110.833,23 200.993,36 
3. Αντασφαλιστές 532.819,91 1.493.456,98 
6. Γραμμάτια εισπρακτέα 402.408,29 262.391,56

7α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 12.372.075,00 19.366.065,93 ~8.943.601,72 19.881.546,63 
ΙΙ. Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες

1. Αντασφαλιζόμενοι 1.086,84 348.050,95 
ΙΙΙ. Λοιπές απαιτήσεις

1. Χρεώστες διάφοροι ~2.836.828,25 ~3.277.294,34
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΕΙ+ΕΙΙ+ΕΙΙΙ) 22.203.981,02 23.506.891,92
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ι. Εξοπλισμός
1. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 774.055,29 739.888,30 

Μείον: Αποσβέσεις ~(658.112,53) 115.942,76 ~(571.973,25) 167.915,05 
2. Μεταφορικά μέσα 40.314,74 40.314,74 

Μείον: Αποσβέσεις ~(29.635,92) 10.678,82 ~(23.588,71) 16.726,03 
3. Προκαταβολές κτήσεως εξοπλισμού ~~~`83.762,00 ~~~`83.762,00

Σύνολο εξοπλισμών ~~`210.383,58 ~~`268.403,08
ΙΙ. Χρηματικά διαθέσιμα

1. Ταμείο 6.361,11 300,00 
3. Καταθέσεις όψεως ~2.761.703,51 ~~`965.227,85 

Σύνολο χρηματικών διαθεσίμων ~2.768.064,62 ~~`965.527,85
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΣΤΙ+ΣΤΙΙ) ~2.978.448,20 ~1.233.930,93 
Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Προμήθειες παραγωγής επομένων χρήσεων 2.397.463,05 2.593.377,79 
3. Λοιπά έξοδα επομένων χρήσεων 313.694,81 332.111,17 
4. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ~~`335.214,76 ~~`250.040,01 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ~3.046.372,62 ~3.175.528,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Ε+ΣΤ+Ζ) 69.584.451,03 69.737.363,38
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών 27.900,00 36.806,00 
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 19.768,01 18.021,41 

Α. ΕΣΟΔΑ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά  προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Δεδουλευμένα ασφάλιστρα

α) Συνολικά (μικτά) δεδουλευμένα ασφάλιστρα 26.469.745,15 30.392.361,32 
β) Μείον: Αντασφάλιστρα ~~`316.260,00 26.153.485,15 ~1.243.123,85 29.149.237,47 
γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα & κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως 9.468.388,32 9.615.360,65 

ΜΕΙΟΝ: δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα & κινδύνους σε ισχύ προηγούμενης χρήσεως ~9.615.360,65 ~`(146.972,33) 26.300.457,48 11.822.784,19 (2.207.423,54) 31.356.661,01 
2. Έσοδα επενδύσεων

αα) Εσοδα από ακίνητα 469.959,97 639.306,60 
ββ) Εσοδα από λοιπές επενδύσεις 653.015,35 731.115,13 
γ) Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων 44.085,62 25.044,51 
δ) Κέρδη από τη ρευστοποίηση επενδύσεων ~~~`40.071,18 1.207.132,12 ~~~`86.153,66 1.481.619,90 

3. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών ~~7.941.721,86 ~8.976.003,14
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 35.449.311,46 41.814.284,05 
Β. ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ

4. Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις

αα) Μικτά (συνολικά) ποσά 16.619.815,91 19.044.129,77 
β) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες κλειόμενης χρήσεως 32.466.730,43 32.468.861,61 

ΜΕΙΟΝ: γ) Προβλέψεις για εκκρ.ζημιές προηγουμενης. χρησεως 32.468.861,61 ~~~(2.131,18) 16.617.684,73 26.317.036,72 ~6.151.824,89 25.195.954,66 
7. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών

α)  Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα 6.878.352,52 8.735.796,15 
β+γ) Εμμεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 802.836,17 850.551,40 
Λοιπές αμοιβές-παροχές τρίτων 1.460.931,82 1.780.909,95 
Φόροι - Τέλη 275.858,18 46.837,11 
Διάφορα έξοδα 1.165.544,36 1.407.716,02 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 367.648,93 407.475,54 
Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως ~~`199.730,60 ~4.272.550,06 11.150.902,58 ~~`226.613,55 ~4.720.103,57 13.455.899,72 

8. Εξοδα επενδύσεων
α) Έξοδα διαχειρίσεως των επενδύσεων 16.072,88 18.748,44 
β)  Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων 34.640,45 137.127,25 
γ)  Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων ~~`830.942,69 ~~`881.656,02 ~~~~`1.346,09 ~~`157.221,78

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 28.650.243,33 38.809.076,16
Αποτέλεσμα (Κέρδος) εκμεταλεύσεως ασφαλ. Ζημιών (Α-Β) ~6.799.068,13 ~3.005.207,89

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012 Ποσά  προηγούμ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο μετοχικό
(5.117.000 Μετοχές των 3,00 €)
1. Καταβεβλημένο 15.351.000,00 15.351.000,00 

III. Διαφορές Αναπροσαρμογής
1. Διαφορές από αναπρ/γη αξίας λοιπ.περιουσ.στοιχείων 1.655,96 1.235,33 

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό Αποθεματικό 204.086,12 204.086,12 

5α. Αποθεματικά από απαλλασσ.της φορολογιας έσοδα 7.750,74 7.750,74 
5β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογ.κατ΄ειδικο τρόπο ~~~`14.300,58 226.137,44 ~~~`14.300,58 226.137,44
V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον (2.442.462,20) (2.163.807,08)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13.136.331,20 13.414.565,69
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΙΙ. Προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών
1. Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα

α. Εταιρείας 12.247.924,58 12.627.033,89
β. Αντασφαλιστών ~~`385.328,42 12.633.253,00 ~~`379.576,30 13.006.610,19 

3. Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις
α. Εταιρείας 31.450.125,80 29.851.956,85
β. Αντασφαλιστών ~~~`11.788,99 31.461.914,79 ~~`~30.850,78 29.882.807,63 

6. Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφ.ζημιών
α. Εταιρείας 4.464.444,59 5.623.620,12
β. Αντασφαλιστών ~~~~~~~``0,00 ~4.464.444,59 ~~~~~~~``0,00 ~5.623.620,12 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 48.559.612,38 48.513.037,94
Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζ. προσ/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ~~`210.916,68 ~~`225.880,67 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ ~~`210.916,68 ~~`225.880,67 
Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Υποχρεώσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες
1. Αντασφαλιστές 398.551,44 346.174,36 
2. Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής 1.176.551,98 1.394.115,37 
3. Πράκτορες & ασφαλειομεσίτες - Λογ/μοί τρεχούμενοι 524.272,73 415.428,55 

4α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 1.726.496,56 3.825.872,71 1.984.266,43 4.139.984,71 
ΙΙ. Υποχρεώσεις από  αντασφαλιστικές δραστηριότητες

1. Αντασφαλιζόμενοι 12.130,91 22.015,77 
V. Λοιπές υποχρεώσεις

1. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 2.289.048,45 1.571.705,90 
2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 332.563,80 296.105,53 
4. Πιστωτές διάφοροι 1.199.484,04 ~3.821.096,29 1.551.307,62 ~3.419.119,05 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ~7.659.099,91 ~7.581.119,53
Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) ~~~`18.490,86 ~~~~`2.759,55
~~~`18.490,86 ~~~~`2.759,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε+Ζ+Η) 69.584.451,03 69.737.363,38
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών 27.900,00 36.806,00 
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 19.768,01 18.021,41 

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά  προηγούμενης χρήσεως 2011
Μικτά αποτελέσματα κέρδη / (ζημίες) ασφαλίσεων
Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 6.799.068,13 3.005.207,89 
Λοιπών κλάδων ζημιών (2.060.996,44) 1.805.010,49
Σύνολο μικτών αποτελεσμάτων κερδών / (ζημιών) 4.738.071,69 4.810.218,38 
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

1. Εσοδα παρεπομένων ασχολιών ~~~`53.973,28 ~~`60.104,94
Σύνολο 4.792.044,97 4.870.323,32 
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.833.907,90 3.055.671,39 

2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 809.134,81 862.732,36 
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα ~~`22.844,56 ~4.665.887,27 ~~`33.606,40 3.952.010,15

Ολικά αποτελέσματα κέρδη / (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 126.157,70 918.313,17 
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 604.439,74 152.127,15 
2. Έκτακτα κέρδη 1.089,07 1.738,75 
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ~47.889,34 653.418,15 ~22.298,89 176.164,79 

Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 117.681,01 133.152,29 
2. Έκτακτες ζημιές 0,00 32,91 
3. Εξοδα προηγουμένης χρήσης 21.631,70 150.161,26 
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 240.020,49 ~`379.333,20 ~~`274.084,95 197.568,98 ~`480.915,44 ~`(304.750,65)

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα κέρδη / (ζημίες) 400.242,65 613.562,52 
ΙΙΙ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 965.778,18 1.071.998,95 
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ~`965.778,18 ~~~~~~~``0,00 1.071.998,95 ~~~~~~``0,00 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ κέρδη / (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων ~~`400.242,65 ~`613.562,52

Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

Καθαρό αποτελέσμα - κέρδη/(ζημιές) - χρήσεως 400.242,65 613.562,52 
Πλεον: Υπόλοιπο  zημών προυγούμενων χρήσεων  (2.163.807,08) (2.400.903,40)
Σύνολο (1.763.564,43) (1.787.340,88)
Μείον: Φόρος Εισοδήματος 573.027,33 270.100,55
Λοιποί μη ενσ/μένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ~~`105.870,44 ~~`106.365,65 
Υπόλοιπο ζημιων εις νέο (2.442.462,20) (2.163.807,08)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

Α. ΕΣΟΔΑ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά  προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Δεδουλευμένα ασφάλιστρα

α) Συνολικά (μικτά) δεδουλευμένα ασφάλιστρα 10.685.055,12 13.368.856,62 
β) Μείον: Αντασφάλιστρα ~2.305.112,05 8.379.943,07 ~2.918.921,82 10.449.934,80 
γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα & κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως 3.164.864,68 3.561.007,25 

Μείον: Συμμετοχή αντασφαλιστών ~(385.328,42) 2.779.536,26 ~(379.576,30) 3.181.430,95 
ΜΕΙΟΝ: δ)  Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα & κινδύνους σε ισχύ προηγούμενης χρήσεως 3.561.007,25 5.093.038,76 

Μείον: Συμμετοχή αντασφαλιστών ~(379.576,30) ~3.181.430,95 ~(401.894,69) 8.781.837,76 ~(187.612,21) ~4.905.426,55 (1.723.995,60) 12.173.930,40 
2. Έσοδα επενδύσεων

αα)  Εσοδα από ακίνητα 172.464,72 251.203,72 
ββ)  Εσοδα από λοιπές επενδύσεις 239.641,92 287.278,18 

γ)  Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων 16.178,45 9.840,78 
δ)  Κέρδη από τη ρευστοποίηση επενδύσεων ~~~`14.705,22 442.990,31 ~~~`33.852,50 582.175,18 

3.  Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών ~1.943.178,19 ~2.100.214,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 11.168.006,26 14.856.320,38
Β. ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ

4. Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις

αα) Μικτά (συνολικά) ποσά 8.392.348,96 8.428.984,74 
ββ) Μείον: Αναλογία αντασφαλιστών ~~`(7.435,79) 8.384.913,17 ~`(332.818,51) 8.096.166,23 
β)  Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες κλειόμενης χρήσεως 3.475.539,33 3.053.965,37 

Μείον: Συμμετοχή αντασφαλιστών ~`(11.788,99) 3.463.750,34 ~`(30.850,78) 3.023.114,59 
ΜΕΙΟΝ: γ)  Προβλέψεις για εκκρ.ζημιές προηγουμένης χρήσεως 3.053.965,37 3.304.550,67 

Μείον: Συμμετοχή αντασφαλιστών ~`(30.850,78) ~3.023.114,59 ~`440.635,75 8.825.548,92 `(146.372,39) ~3.158.178,28 ~`(135.063,69) 7.961.102,54 
7. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών

α)   Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα 2.290.701,55 3.179.666,05 
β+γ)  Εμμεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 825.798,30 929.987,85 
Λοιπές αμοιβές-παροχές τρίτων 618.687,39 607.161,67 
Φόροι - Τέλη 101.233,75 18.403,78 
Διάφορα έξοδα 67.917,35 46.252,67 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 134.918,89 160.109,99 
Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως ~~~`79.611,78 ~1.828.167,46 ~~`95.694,63 ~1.857.610,59

4.118.869,01 5.037.276,64 
δ)   Μείον: Προμήθειες από αντασφαλιστές και συμμετοχη στα κερδη τους ~~~`38.963,15 4.079.905,86 ~~~~`8.846,65 5.028.429,99 

8. Εξοδα επενδύσεων
α)   Έξοδα διαχειρίσεως των επενδύσεων 5.898,40 7.366,84 
β)   Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων 12.712,25 53.881,61 
γ)   Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων ~~`304.937,27 ~~`323.547,92 ~~~~~``528,91 ~~~`61.777,36

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 13.229.002,70 13.051.309,89
Αποτέλεσμα (Ζημιά) εκμεταλεύσεως ασφαλ. Ζημιών (Α-Β) (2.060.996,44) ~1.805.010,49

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΒΕΛΛΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΛΙΑΔΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 535871 Α.Δ.Τ. ΑΗ 017089

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΒΑΣ. ΕΥΣΤΡ. ΜΑΡΓΙΟΣ

Α.Μ. ΑΔ. 14621 Α’ ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔ. 89567/5556

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελε-
σμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογι-
στικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, 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. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας
σύμφωνα με τα Διεθνή 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 απαλλαγμέ-
νες 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 περιλαμβανομέ-
νης 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. Βάση για γνώμη με επιφύλαξη: Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέ-
λεγκτες φορολογικές χρήσεις 2008 και εντεύθεν, το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας. Γνώμη με επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επι-
φύλαξη» οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμ-
φωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του
περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Πειραιάς 23 Μαίου, 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

Διαμαντής Διαμαντάρας
ΑΜ ΣΟΕΛ:15811 Α&Β ADVERTISING

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν. 2065/1992)

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.
Ακτή Μιαούλη 93 - Πειραιάς
ΑΜ ΣΟΕΛ: 119
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