
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
1/1- 

31/12/2015

1/1-

31/12/2014

Διεύθυνση Διαδικτύου: Δεδουλευμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 35.055.551 35.315.874

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Μείον: Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα και λοιπά συναφή έξοδα -4.099.618 -2.577.760

Νόμιμος Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 30.955.934 32.738.114

Ελεγκτική Εταιρία: Λοιπά έσοδα επενδύσεων 673.201 1.313.594

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Κέρδη/(ζημιές) από πώληση/λήξη επενδύσεων -10.958 -2.179

Κέρδη/(ζημιές) από αποτίμηση επενδύσεων -773.244 -1.075.007

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Λοιπά έσοδα   464.615 261.413

Νικόλαος Βελλιαδης του Στεφάνου Έσοδα επενδύσεων 353.614 497.821

Μαρία – Ελένη Βελλιάδου του Στεφάνου 31.309.548 33.235.935

Στέφανος Βελλιάδης του Νικολάου Αποζημιώσεις ασφαλισμένων -15.726.291 -27.468.389

Δημήτριος Παπαγιανβάκης του Κωνσταντίνου Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής -7.788.972 -7.031.400

Μαρίνα Γιάνναρου του Ασημάκη
Μεταβολή μαθηματικών αποθεμάτων και τεχνικών ασφαλιστικών 

προβλέψεων
3.789.516 6.951.494

Νικόλαος Ρούμπος του Λεοντίου Λοιπά λειτουργικά έξοδα -8.781.878 -10.768.975

Αντώνιος Πρόκος του Αθανασίου Χρηματοοικονομικά έξοδα -194.649 -84.313

Λοιπά έξοδα -40.868 -167.573

Κέρδη προ φόρων 2.566.406 -5.333.221

Φόροι 61.147 -194.628

31/12/2015 31/12/2014 Κέρδη μετά από φόρους 2.627.553 -5.527.849

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6.988.847 7.359.921 Λοιπά συνολικά έσοδα
Επενδύσεις σε ακίνητα 11.774.358 12.318.011

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.444 9.764 Αποθεματικό αξιογράφων διαθέσιμων προς πώληση 121.184 92.109

Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων 1.221.580 2.014.442

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.770.658 1.728.550 Υποχρεώσεις από προγράμματα καθορισμένων παροχών 7.443 -7.583

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 14.979.667 2.444.643 Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους 128.627 84.526

Χρεώστες ασφαλίστρων και άλλες απαιτήσεις 9.432.851 11.128.858 Συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 2.756.180 -5.443.323

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες 405.302 845.729

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 8.182.787 21.703.178

Σύνολο Ενεργητικού 54.762.494 59.553.096

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2015 31/12/2014

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.1.2015 και 1.1.2014 

αντίστοιχα)
2.182.637 7.625.960

Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο 15.351.000 15.351.000 Κέρδη/(ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους 2.627.553 -5.527.849

Αποθεματικό αξιογράφων διαθέσιμων προς πώληση -451.850 -573.034 Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους 128.627 84.526

Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών/ζημιών -6.201 -13.644
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2015 και 31.12.2014 

αντίστοιχα)
4.938.816 2.182.637

Λοιπά αποθεματικά 204.086 204.086

Αποτελέσματα εις νέον -10.158.219 -12.785.772

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 4.938.816 2.182.637

Υποχρεώσεις

Μαθηματικά αποθέματα και τεχνικές ασφαλιστικές προβλέψεις 34.324.221 42.071.128
1/1- 

31/12/2015

1/1-

31/12/2014
Λοιπές υποχρεώσεις 4.574.643 4.256.393 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -325.388 -4.090.929

Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομική μίσθωση 9.778.604 10.560.236 Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -12.413.371 4.356.262

Υποχρεώσεις αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων 1.065.487 366.959 Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -781.632 -764.689

Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό 80.723 115.744
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσης (α) + (β) + (γ)
-13.520.391 -499.356

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 49.823.677 57.370.460 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ενάρξεως περιόδου 21.703.178 22.202.533

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων (α) + (β) 54.762.494 59.553.096 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξεως περιόδου 8.182.787 21.703.178

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κονδύλια που δεν θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε ευρώ

Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος

Κονδύλια που θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

Εκτελεστικό μέλος

Μη εκτελεστικό μέλος

Μη εκτελεστικό μέλος

Μη εκτελεστικό μέλος

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ)

Ποσά σε ευρώ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γνώμη με επιφύλαξη και θέμα έμφασης

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάστεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της

ΑΙΓΑΙΟΝ Ασφαλιστική Α.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων της, να ανατρέξει στη

διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Τράπεζα της Ελλάδος

www.aigaion.gr

18 Μαΐου 2016

Βάϊος Αχιλ. Ριζούλης (ΑΜ ΣΟΕΛ 22041)

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 125)

(Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Γ.Ε.ΜΗ.121871360000

ΑΙΓΑΙΟΝ Ασφαλιστική Α.Ε. 
Λ. Βουλιαγμένης 90, Γλυφάδα 

1. Η εταιρεία δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. με ημερομηνία μετάβασης την 31.12.2013, όπως αναφέρεται και στις σημειώσεις 2 και 6 των οικονομικών καταστάσεων. Στις οικονομικές καταστάσεις έχουν 
τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014. 
2. Έχουν σχηματιστεί σωρευτικά οι κάτωθι προβλέψεις: α) για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους ευρώ 225 χιλ.β) για αποζημίωση προσωπικού η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη 
ύψους ευρώ 81 χιλ. γ) για μαθηματικά αποθεματικά και τεχνικές ασφαλιστικές προβλέψεις ευρώ 34.324 χιλ.   
3. Στην τρέχουσα χρήση έχει καταχωρηθεί απ ευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ποσό των ευρώ 129 χιλ. που προέρχεται από μεταβολή αποθεματικού διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων ποσού ευρώ 121 χιλ. και από την 
επίδραση της υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού ποσού ευρώ 8 χιλ.  
4. Το θέμα της επιφύλαξης στην έκθεση ελέγχου, αναφέρεται στις μειωμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ενώ το θέμα έμφασης αναφέρεται στην αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και της αβεβαιότητας που προκύπτει σε σχέση με 
αυτή, για την οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 5.5. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.   
5. Δεν έχει επέλθει αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις οικονομικών κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.  
6. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της 28.9.2015, η Εταιρία έπαυσε από 1.12.2015 την ανάληψη οποιουδήποτε νέου κινδύνου σε όλους τους κλάδους ασφάλισης που δραστηριοποιείται.  
7. 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 στην λειτουργία της Εταιρίας. 
8. Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού την 31/12/2015 ήταν 43 άτομα (31/12/2014: άτομα 80). 
9. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των στοιχείων της Χρηματοοικονομικής Θέσης. 
10. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. H φορολογική δήλωση της Εταιρίας για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 δεν έχει εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές. Κατά την εκτίμηση της Διοίκησης οι πρόσθετοι φόροι που 
ενδεχομένως καταλογιστούν σε βάρος της Εταιρίας δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική της θέση. Για τις χρήσεις 2011-2014 έχει εκδοθεί ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη με βάση το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013. 
Για τη χρήση 2015 είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης και εκτιμάται πως δεν θα προκύψουν ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις. 
11. Οι συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά προσδιορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής :Έσοδα : Ευρώ 158.500, Έξοδα : Ευρώ 3.747.358, Απαιτήσεις : Ευρώ 785.640, Υποχρεώσεις : Ευρώ 299.620.  
12. 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 της δημοσίευσής τους. 
 
 

Αθήνα, 18 Μαΐου 2016 
 

 
 

Πρόεδρος του Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος 

  
 Νικόλαος Βελλιαδης 
Α.Δ.Τ. ΑΜ 245019 

Ο Υπεύθυνος Αναλογιστής 
 

Μαριάννα Ανυφαντή 
ΑΔΤ: ΑΜ 510208 

ΑΡ. ΑΔ. Κ3-3417/24-4-07 

Η Αντιπρόεδρος  
του Δ.Σ. 

 
Μαρία – Ελένη Βελλιάδου 

Α.Δ.Τ.  AH 017089 

Για την Οικονομική  
Διεύθυνση 

 
Γεώργιος Πυρλής 
ΑΔΤ: ΑΜ 050868 

Α.Μ.ΑΔ. 1543 Α' ΤΑΞΗΣ 


