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 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
 
 
Προς τον Νόμιμο Αντιπρόσωπο του Υποκαταστήματος Ελλάδος της Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρείας 
«AIG Europe Limited»  
 
 
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
Γνώμη  
Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του εγκαταστημένου στην Ελλάδα υποκαταστήματος 
της Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρείας «AIG Europe Limited» (το «Υποκατάστημα»), οι οποίες 
αποτελούνται την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 30ης Νοεμβρίου 2017, τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και τις σχετικές σημειώσεις.  
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του υποκαταστήματος κατά την 30η Νοεμβρίου 2017, τη 
χρηματοοικονομική του επίδοση και τις χρηματοροές του, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  
Βάση γνώμης  
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί 
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο 
τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων». 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν 
βάση για τη γνώμη μας.  
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή  
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον 
Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, που σχετίζονται με τον 
έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ.  
Ευθύνες του Νόμιμου Αντιπρόσωπου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
Ο Νόμιμος Αντιπρόσωπος έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τις απαιτήσεις του Κωδ. 
Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που ο Νόμιμος Αντιπρόσωπος καθορίζει 
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ο Νόμιμος Αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για 
την αξιολόγηση της ικανότητας του Υποκαταστήματος να συνεχίσει τις δραστηριότητες του, 
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν 
υπάρχει πρόθεση ρευστοποίησης του Υποκαταστήματος ή διακοπής της δραστηριότητας του.  

Ο Νόμιμος Αντιπρόσωπος έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς 
του Υποκαταστήματος.  
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση 
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με 
τα ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν 
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:  
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που 
οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.  
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Υποκαταστήματος.  
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Νόμιμο 
Αντιπρόσωπο.  
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Νόμιμο Αντιπρόσωπο της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα 
ως προς την ικανότητα του Υποκαταστήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι 
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή 
στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια 
που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Υποκατάστημα να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα.  
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η 
εύλογη παρουσίαση.  

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και 

το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 

όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

μας. 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης    

    
(Ποσά σε €) σημ. 30/11/2017 30/11/2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

Ενσώματα πάγια 4 10.170  12.774  

Επενδύσεις σε ακίνητα 5 966.725  1.021.288  

Άυλα πάγια στοιχεία 6 858.476  1.061.476  

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 7 18.457.299  16.467.211  

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 8 13.130.909  14.981.334  

Απαιτήσεις από Νόμιμο Αντιπρόσωπο 9 7.324.473  - 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου - 164.863  164.863  

Λοιπές απαιτήσεις 10 2.890.973  3.368.547  

Προμήθειες και έξοδα πρόσκτησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
επόμενων χρήσεων 

11 14.488.170  13.521.060  

Προπληρωμένα έξοδα - 211.727  75.359  

Απαιτήσεις από φόρους εισοδήματος 16 3.028.874  -     

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 123.300.240  120.541.261  

Σύνολο ενεργητικού 
 

184.832.901  171.215.173  

Καθαρή Θέση 
   

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 
 

  
 

Δοσοληπτικός λογαριασμός Έδρας - 38.514.837  34.002.130  

Σύνολο 
 

38.514.837  34.002.130  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

38.514.837  34.002.130  

Υποχρεώσεις 
   

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές συμβάσεις 13 132.031.358  116.420.145  

Υποχρεώσεις σε Νόμιμο Αντιπρόσωπο - -     3.337.717     

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 14 6.225.579  3.816.804  

Λοιπές υποχρεώσεις 15 2.531.218  5.959.665  

Φόρος εισοδήματος 16 -     2.449.244  

Λοιποί φόροι και τέλη 17 5.529.909  5.229.468  

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

146.318.064  137.213.043  

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 
 

184.832.901  171.215.173  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων   

  
    
(Ποσά σε €) σημ. 30/11/2017 30/11/2016 

Καθαρά δεδουλευμένα ασφαλίστρα 18 94.968.400  89.814.127  

Λοιπά συνήθη έσοδα 19 81.422  81.422  

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 20 (50.849.783) (33.514.623) 

Άμεσα έξοδα παραγωγής 21 (36.042.187) (34.086.316) 

Αποσβέσεις 4,5,6 (260.166) (257.208) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 22 (10.714.282) (16.419.198) 

Έσοδα επενδύσεων 23 814.954  3.114.290  

Λοιπά έσοδα και κέρδη - 749.862  234.609  

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 
 

(1.251.780) 8.967.104  

Αποτέλεσμα προ φόρων 
 

(1.251.780) 8.967.104  

Φόροι εισοδήματος 16 0  (3.942.478) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 
 

(1.251.780) 5.024.627  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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 Κατάσταση μεταβολής Ίδιων Κεφαλαίων   

30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017   

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

         

Ποσά σε € 

Δοσοληπτικός 
λογαριασμός 

Έδρας 
Σύνολο 

      

Υπόλοιπο 1/12/2014 25.322.527  25.322.527  
      

Συναλλαγές με Έδρα (5.487.944) (5.487.944) 
      

Αποτελέσματα χρήσης 8.247.826  8.247.826  
      

Υπόλοιπο 30/11/2015 28.082.409  28.082.409  
      

Συναλλαγές με Έδρα 895.094  895.094  
      

Αποτελέσματα χρήσης 5.024.627  5.024.627  
      

Υπόλοιπο 30/11/2016 34.002.130  34.002.130  
      

Συναλλαγές με Έδρα 5.764.487  5.764.487  
      

Αποτελέσματα χρήσης (1.251.780) (1.251.780) 
      

Υπόλοιπο 30/11/2017 38.514.837  38.514.837  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) 
   

30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
   

    
(Ποσά σε €) 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
   

Αποτέλεσμα προ φόρων 
 

(1.251.780) 8.967.104 

Έσοδα επενδύσεων 
 

3.111.239 1.079.366 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για: 
   

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων 
 

- 246 

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 
 

54.562 54.562 

Αποσβέσεις άυλων πάγιων 
 

203.000 202.400 

Έσοδα επενδύσεων δεδουλευμένα 
 

(814.954) (3.114.290) 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
  

- 

 
  1.302.068 7.189.389 

Πλέον ή μείον μεταβολές στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία 
 

  
 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων από ασφάλιστρα και λοιπών απαιτήσεων (3.945.167) 13.112.492 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων από αντασφαλιστές 
 

1.850.425 3.152.953 

(Αύξηση)/ μείωση στα έξοδα πρόσκτησης επομένων χρήσεων 
 

(967.111) 672.591 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις 
 

15.611.213 307.345 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων από ασφαλιστικές δραστηριότητες 
 

2.408.775 (2.226.563) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων σε Νόμιμο Αντιπρόσωπο 
 

(10.662.191) (3.331.537) 

Αύξηση/ (μείωση) λοιπών υποχρεώσεων 
 

2.636.481 3.821.386 

 
  8.234.493 22.698.056 

Μείον: 
   

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους 
  

- 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος 
 

(5.478.117) (1.463.753) 

Σύνολο   2.756.376 21.234.303 

  
  

 
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

   
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων στοιχείων 

 
2.604 (13.020) 

Έσοδα επενδύσεων 
   

Σύνολο   2.604 (13.020) 

    
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

   
Σύνολο   - - 

    
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων 

   
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της 
χρήσης  

2.758.980 21.221.283 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 
 

120.541.260 99.319.977 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 
 

123.300.240  120.541.260  

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

1 Γενικές Πληροφορίες για το υποκατάστημα 

 

Το υποκατάστημα στην Ελλάδα της εταιρείας AIG Europe Limited (εφεξής το «υποκατάστημα»), 

έχει συσταθεί στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό τομέα παρέχοντας 

ασφαλιστικές υπηρεσίες που αφορούν στους κλάδους αστικής ευθύνης οχημάτων και λοιπών 

κλάδων ζημιών. Το υποκατάστημα είναι εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με 

αριθμό 118328300001 και βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 119, 151 24, Αθήνα. 

 

Η AIG Europe Limited αποτελεί θυγατρική της εταιρείας AIG Holdings Europe Limited, ενώ μητρική 

του τελικού συνόλου επιχειρήσεων αποτελεί η εταιρεία American International Group Inc. (“AIG 

Inc.”), η οποία εδρεύει στη πολιτεία Delaware, Η.Π.Α.. Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων 

του μερικού και του τελικού συνόλου επιχειρήσεων παρέχονται στην έδρα της AIG Europe Limited, 

58 Fenchurch Street, Λονδίνο, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις της έδρας είναι αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα της (www.aig.co.uk). 

 

2 Βάση κατάρτισης και παρουσίασης Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Κατηγορία μεγέθους βάσει Ν. 4308/2014 

Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων οντοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».  

 

2.2 Βάση κατάρτισης 

Οι οικονομικές καταστάσεις της οντότητας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού 

στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και στο ανακτήσιμο ποσό (εφόσον απαιτείται). 

 

2.3 Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) 

Οι οικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).  

Στα πλαίσια του Brexit, ο όμιλος AIG αποφάσισε την σύσταση της εταιρίας AIG Europe S.A. 

(AESA) στο Λουξεμβούργο και την μεταφορά της έδρας εκεί. Επομένως από 1/12/2018 σε όλες τις 

χώρες την Ευρώπης και στην Ελλάδα θα λειτουργούν τα υποκαταστήματα της AIG Europe S.A. με 

έδρα το Λουξεμβούργο.  

 

2.4 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων 

Για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, το υποκατάστημα επέλεξε να παρουσιάσει: 

- τα στοιχεία του ισολογισμού με βάση τη σειρά ρευστοποίησης, καθώς βασίστηκε στη παρ. 

12 του αρ. 16 του Ν.4308/14, σύμφωνα την οποία "Η μορφή, το περιεχόμενο και η 

ονοματολογία των κονδυλίων και των λογαριασμών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

προσαρμόζονται εάν απαιτείται από την ιδιαίτερη φύση του κλάδου δραστηριότητας της 

οντότητας". 
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- τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων με βάση το είδος των σχετικών δαπανών. 

- τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν αναπροσαρμοστεί  για λόγους 

συγκρισιμότητας. 

 

2.5 Νόμισμα παρουσίασης και λειτουργικό νόμισμα 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ακέραιες μονάδες του €, το οποίο είναι 

το λειτουργικό νόμισμα του υποκαταστήματος, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού 

περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί.  

 

2.6 Καλυπτόμενη περίοδος 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος καλύπτουν την περίοδο από 

την 1η Δεκεμβρίου 2016 έως και την 30η Νοεμβρίου 2017, με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων 

της χρήσης από την 1η Δεκεμβρίου 2015 έως και την 30η Νοεμβρίου 2016. 

 

2.7 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από τον νόμιμο αντιπρόσωπο του 

υποκαταστήματος την 21/12/2018. 

3 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

3.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή 

θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο 

αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληρεί τον 

ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη 

ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε από 5 έως 10 έτη. 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

στο τέλος κάθε χρήσης και σε περίπτωση που μεταβληθούν, οι αλλαγές που προκύπτουν 

αντιμετωπίζονται ως αλλαγές σε λογιστικές εκτιμήσεις. Για τα ενσώματα πάγια στοιχεία δεν έχουν 

υπολογισθεί υπολειμματικές αξίες. 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται περιοδικά για απομείωση, και οποιαδήποτε 

ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.2 Επενδυτικά σε ακίνητα 

Ως επενδύσεις σε ακίνητα, καταχωρούνται τα ακίνητα που κατέχονται για αποδόσεις ενοικίων και/ή 

κεφαλαιουχικές ανατιμήσεις. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης 

προσαυξημένο με τα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων 
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αυτών. Μεταγενέστερα, οι επενδύσεις σε ακίνητα, παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως μετά την 

αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της 

προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής των επενδύσεων σε ακίνητα, προκειμένου να μειωθεί το κόστος 

κτήσης των επενδύσεων σε ακίνητα στην τελική υπολειπόμενη αξία τους ως ακολούθως : 

Οικόπεδα: Μηδενική Απόσβεση 
Κτίρια: 50 έτη 

 

Οι βελτιώσεις που πραγματοποιούνται σε επενδυτικά ακίνητα αποσβένονται στην χαμηλότερη 

μεταξύ της ωφέλιμης ζωής της βελτίωσης ή του κτιρίου. 

 

3.3 Άυλα πάγια στοιχεία 

Αρχική καταχώριση 

Τα άυλα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν την υπεραξία από την εξαγορά χαρτοφυλακίου. Αρχικά, 

αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. 

Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα άυλα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στο αποσβέσιμο 

κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληρεί τον ορισμό του 

περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Καθώς η ωφέλιμη ζωή της υπεραξίας από την εξαγορά χαρτοφυλακίου δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί αξιόπιστα, υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

Τα άυλα στοιχεία αξιολογούνται περιοδικά για απομείωση και οποιαδήποτε ζημία απομείωσης 

αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η απομείωση υπεραξίας δεν 

αναστρέφεται. 

 

3.4 Παύση αναγνώρισης παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται ή 

όταν δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του. 

Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου προσδιορίζεται 

ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας 

του στοιχείου. 

Το κέρδος ή η ζημία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαμβάνεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται. 

 

3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του υποκαταστήματος περιλαμβάνουν, απαιτήσεις 

από ασφάλιστρα, απαιτήσεις από Νόμιμο Αντιπρόσωπο, δοσμένες εγγυήσεις και ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

Αρχική αναγνώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. 

Μεταγενέστερη αποτίμηση 
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Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. 

Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της σταθερής μεθόδου, αντί του 

κόστους κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει 

σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

H μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους κτήσης χρησιμοποιείται μόνο κατά την επιμέτρηση έντοκων 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ως έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω 

και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά. 

Απομείωση 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν 

σχετικές ενδείξεις. Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν:  

 Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων ή  

 η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων 

(όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή  

 δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης 

βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό 

που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

είναι το μεγαλύτερο από: 

 την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη µε τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή  

 την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη µε το απαιτούμενο κόστος πώλησης.  

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως 

κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται 

μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημία απομείωσης. Ειδικότερα, 

για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης 

αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

 

3.6 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) 

και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά 

βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των 

προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού 

δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο 

του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως 

και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης 

αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 
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3.7 Στοιχεία Καθαρής Θέσης 

Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν τον δοσοληπτικό λογαριασμό του 

υποκαταστήματος με την έδρα στον οποίο παρακολουθούνται τα αποτελέσματα του 

υποκαταστήματος καθώς και οι αντίστοιχες μεταφορές τους στην έδρα. 

 

3.8 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 

αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες 

αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα 

αποτελέσματα. 

Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε 

δεν υφίσταται πλέον. 

 

3.9 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του υποκαταστήματος περιλαμβάνουν συμβάσεις ασφάλισης ζημιών 

και περιουσίας. 

Τα ασφάλιστρα από ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφάλισης ζημιών και περιουσίας αναγνωρίζονται 

ως έσοδο αναλογικά κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. Στη λήξη κάθε περιόδου 

αναφοράς η αναλογία των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που αφορούν μεταγενέστερες περιόδους 

αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα παρουσιάζονται 

πριν την αφαίρεση των προμηθειών. 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών και περιουσίας διακρίνονται στις ακόλουθες υποκατηγορίες: 

 Συμβόλαια ασφάλισης ζημιών – Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων 

Τα συμβόλαια αυτής της κατηγορίας παρέχουν κάλυψη της αστικής ευθύνης που προκύπτει από 

την κυκλοφορία οχημάτων. 

 Συμβόλαια ασφάλισης ζημιών και περιουσίας - Λοιπές κατηγορίες 

Τα συμβόλαια αυτά καλύπτουν τον κίνδυνο πυρός, μεταφορών, προσωπικών ατυχημάτων, 

χρηματικών απωλειών, σκαφών-αεροσκαφών και οδικής βοήθειας.  

Τα υφιστάμενα συμβόλαια ζημιών και περιουσίας του υποκαταστήματος δεν περιλαμβάνουν 

ενσωματωμένα παράγωγα. 

 

 Υποχρεώσεις από ασφαλιστήρια συμβόλαια 3.9.1

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι οι ακόλουθες: 

 

 Προβλέψεις για μη δουλευμένα ασφάλιστρα 
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Αντιπροσωπεύουν το μέρος των καθαρών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που καλύπτει κατ’ 
αναλογία την περίοδο από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων μέχρι τη λήξη 
της περιόδου για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα στα αντίστοιχα μητρώα του 
υποκαταστήματος. 
 

 Απόθεμα Κινδύνων εν Ισχύ 

Αφορά την πρόσθετη πρόβλεψη η οποία σχηματίζεται κατά την ημερομηνία σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων όταν το απόθεμα των μη δουλευμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων 
εκτιμάται ότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων ζημιών και εξόδων των 
ασφαλιστηρίων εν ισχύ την ημερομηνία αυτή. 

 

 Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών (ΑΕΖ) 

Αφορούν υποχρεώσεις για ζημίες που έχουν συμβεί και αναγγελθεί αλλά δεν έχουν εξοφληθεί 

μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Αρχικώς οι εκκρεμείς 

αποζημιώσεις σχηματίζονται με τη μέθοδο «φάκελο προς φάκελο» κατόπιν υπολογισμού του 

κόστους κάθε ζημίας με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία (πραγματογνωμοσύνες, ιατρικές εκθέσεις, 

δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.) κατά την ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής 

Θέσης. 

Το τελικό Α.Ε.Ζ. υπολογίζεται από τον Υπεύθυνο Αναλογιστή με βάση τις εκτιμήσεις για το τελικό 

κόστος που αναμένεται ότι θα προκύψει για τις αξιώσεις από ασφαλιστικούς κινδύνους που έχουν 

συμβεί ως την ημερομηνία υπολογισμού του αποθέματος (είτε έχουν αναγγελθεί / δηλωθεί στο 

υποκατάστημα είτε όχι) και μέχρι τον τελικό και οριστικό διακανονισμό των αξιώσεων αυτών. Το 

προαναφερθέν αναμενόμενο κόστος περιλαμβάνει την καταβολή αποζημιώσεων καθώς και τα 

Άμεσα και Έμεσα Έξοδα Διακανονισμού. 

 

 Έλεγχος επάρκειας ασφαλιστικών αποθεμάτων 3.9.2

Το υποκατάστημα πραγματοποιεί σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

έλεγχο επάρκειας των ασφαλιστικών της αποθεμάτων (“Liability Adequacy Test”), σύμφωνα με το 

ΔΠΧΑ 4, χρησιμοποιώντας τρέχουσες εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμειακών ροών των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων της καθώς και των σχετικών εξόδων διαχείρισης. Στην περίπτωση 

που οι προκύπτουσες υποχρεώσεις από τον έλεγχο επάρκειας υπερβαίνουν τα ασφαλιστικά 

αποθέματα που έχουν υπολογισθεί βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου μείον τα 

μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης, η επιπρόσθετη πρόβλεψη αυξάνει τα αποθεματικά των κλάδων 

στους οποίους αφορά και επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων για τη χρήση για την οποία 

διενεργείται ο έλεγχος. 

 

 Μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης 3.9.3

Οι προμήθειες και τα έξοδα πρόσκτησης που σχετίζονται με τις ανανεώσεις των υφισταμένων 

συμβολαίων και με τις νέες εκδόσεις, αποσβένονται και κατανέμονται στις χρήσεις ανάλογα με το 

δεδουλευμένο ασφάλιστρο. 

 

3.10 Αντασφαλιστικά συμβόλαια 

Όλες οι αντασφαλιστικές συμβάσεις του υποκαταστήματος, ως η αντασφαλιζόμενη οντότητα, 

ξεκάθαρα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα Δ.Π.Χ.Α. σχετικά με τη μεταβίβαση 
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σημαντικού μέρους του ασφαλιστικού κινδύνου μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και 

κατατάσσονται στα ασφαλιστικά συμβόλαια. 

Το μέρος του αποθέματος που αναλογεί στους αντασφαλιστές αναγνωρίζεται ως στοιχείο 

Ενεργητικού στο λογαριασμό «Απαιτήσεις από Αντασφαλιστές». 

Οι υποχρεώσεις προς τους αντασφαλιστές αφορούν κυρίως τα οφειλόμενα αντασφάλιστρα. 

Το υποκατάστημα εξετάζει αν οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές έχουν υποστεί απομείωση κατά 

την σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων, μειώνει τη λογιστική αξία τους αναλόγως και 

αναγνωρίζει τη ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα. 

Μία απαίτηση από αντασφαλιστή είναι απομειωμένη όταν και μόνον όταν: 

(α) Υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις, ως αποτέλεσμα γεγονότος που συνέβη μετά την αρχική 

αναγνώριση της απαίτησης, ότι το υποκατάστημα ενδέχεται να μην εισπράξει ολόκληρο το ποσό 

που του αναλογεί σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, και 

(β) το γεγονός αυτό έχει αξιόπιστα μετρήσιμη επίδραση στα ποσά τα οποία το υποκατάστημα θα 

εισπράξει από τον αντασφαλιστή. 

 

3.11 Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα 

στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που 

προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε 

δεν υφίσταται πλέον. 

 

3.12 Φόροι εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία 

και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. 

3.13 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά 

οφέλη είναι ελάχιστη. 

 

3.14 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία 

Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για το υποκατάστημα που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια 

ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις 

σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 

 

3.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
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Έσοδα 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν 

στο υποκατάστημα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. 

Το έσοδο επιμετρείται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από 

φόρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και κάθε είδους εκπτώσεις. 

 Έσοδα από ασφαλιστήρια συμβόλαια 

Για την κατηγορία αυτή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε προηγούμενη ενότητα(βλέπε σημείωση 4.9). 

 Έσοδα από προμήθειες 

Τα έσοδα από προμήθειες αφορούν κυρίως προμήθειες επί αντασφαλιστικών εργασιών. Οι 

προμήθειες επί αντασφαλιστικών εργασιών αποσβένονται με τον ίδιο τρόπο με τα μεταφερόμενα 

έξοδα πρόκτησης, όπως περιγράφεται στην Σημείωση 4.9.3.  

 Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.  

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα 

ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μίσθιου. 

Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

3.16 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο 

καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας µε την ισχύουσα συναλλαγματική 

ισοτιμία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. 

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: 

 Τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται µε την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του 

ισολογισμού. 

 Τα µη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο 

ιστορικό κόστος, μετατρέπονται µε την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. 

 Τα µη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία, μετατρέπονται µε την ισοτιμία της ημέρας στην οποία η εύλογη αξία 

προσδιορίστηκε. Οι διαφορές που προκύπτουν αντιμετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο 

τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μεταβολές της εύλογης αξίας. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή 

από τη μετατροπή τους µε ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική 

αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

 

3.17 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την 
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ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για 

τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι 

σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

4 Ενσώματα πάγια στοιχεία 

 

Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων του υποκαταστήματος στη διάρκεια των δύο 

παρουσιαζόμενων περιόδων, είναι οι εξής: 

 

Λοιπός 
Εξοπλισμός 

Αξία κτήσης την 30/11/2015 372.095  

Προσθήκες 13.020  

Αξία κτήσης την 30/11/2016 385.115  

Προσθήκες -     

Πωλήσεις -     

Αξία κτήσης την 30/11/2016 385.115  

  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2015 372.095  

Αποσβέσεις Χρήσης 246  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2016 372.341  

Αποσβέσεις Χρήσης 2.604  

Αποσβέσεις Πωληθέντων -     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2017 374.945  

  
Λογιστική αξία την 30/11/2016 12.774  

Λογιστική αξία την 30/11/2017 10.170  

   

Δεν υπάρχουν βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων του υποκαταστήματος 

προς εξασφάλιση δανεισμού ή άλλων υποχρεώσεων. 

5 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι μεταβολές των επενδυτικών ακινήτων του υποκαταστήματος στη διάρκεια των δύο 

παρουσιαζόμενων περιόδων, είναι οι εξής: 

 
Οικόπεδα Κτήρια Σύνολο 

Αξία κτήσης την 30/11/2015 229.981  1.037.590  1.267.571  

Προσθήκες -     -     -     

Αξία κτήσης την 30/11/2016 229.981  1.037.590  1.267.571  

Προσθήκες -     -     -     

Πωλήσεις -     -     -     

Αξία κτήσης την 30/11/2017 229.981  1.037.590  1.267.571  

   
-     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2015 -     191.721  191.721  

Αποσβέσεις Χρήσης -     54.562  54.562  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2016 -     246.284  246.284  

Αποσβέσεις Χρήσης -     54.562  54.562  

Αποσβέσεις Πωληθέντων -     -     -     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2017 -     300.846  300.846  
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Λογιστική αξία την 30/11/2016 229.981  791.307  1.021.288  

Λογιστική αξία την 30/11/2017 229.981  736.745  966.725  

   

Δεν υπάρχουν βάρη επί των επενδυτικών ακινήτων του υποκαταστήματος προς εξασφάλιση 

δανεισμού ή άλλων υποχρεώσεων. 

6 Άυλα πάγια στοιχεία 

 

Οι μεταβολές των άυλων παγίων του υποκαταστήματος στη διάρκεια των δύο παρουσιαζόμενων 

περιόδων, αναλύονται ως εξής: 

 

Υπεραξία 
Χαρτοφυλακίου 

Αξία κτήσης την 30/11/2015 2.024.000  

Προσθήκες -     

Αξία κτήσης την 30/11/2016 2.024.000  

Προσθήκες -     

Πωλήσεις -     

Αξία κτήσης την 30/11/2017 2.024.000  

  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 
30/11/2015 

760.124  

Αποσβέσεις Χρήσης 202.400  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 
30/11/2016 

962.524  

Αποσβέσεις Χρήσης 203.000  

Αποσβέσεις Πωληθέντων -     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 
30/11/2017 

1.165.524  

  
Λογιστική αξία την 30/11/2016 1.061.476  

Λογιστική αξία την 30/11/2017 858.476  

   

7 Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 

Οι απαιτήσεις από ασφάλιστρα περιλαμβάνουν: 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Χρεώστες ασφαλίστρων 16.476.756  14.021.766  

Γραμμάτια εισπρακτέα 1.917.864  2.128.757  

Επιταγές εισπρακτέες 251.207  316.689  

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων (188.528) -     

Σύνολο 18.457.299  16.467.211  

   

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων αναγνωρίζει πρώτη φορά η εταιρία στη χρήση του 2017, για όσα 

συμβόλαια έχουν έκδοση από τον Δεκέμβριο του 2016 και μετά, όπως ορίζει η νέα σύμβαση 

αντιπροσώπευσης με την AIG Ελλάς. Η εταιρία προχωράει στην αναγνώριση επισφάλειας και άρα 

απομείωσης των απαιτήσεων όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης. 

 



 
AIG EUROPE LIMITED  

 
 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο  
από την 1

η
 Δεκεμβρίου 2016 έως την 30

η
 Νοεμβρίου 2017 

[20] 

 

8 Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 

 

Οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές περιλαμβάνουν:  

 
30/11/2017 30/11/2016 

Απαιτήσεις αποθέματος εκκρεμών ζημιών 11.822.477  14.059.203  

Απαιτήσεις αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 1.308.432  922.132  

Σύνολο 13.130.909  14.981.334  

 

9 Απαιτήσεις από Νόμιμο Εκπρόσωπο 

Στο κονδύλι παρακολουθούνται οι συναλλαγές του υποκαταστήματος με τον νόμιμο αντιπρόσωπο, 

ο οποίος λειτουργεί ως γενικός διαχειριστικός αντιπρόσωπος. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές 

αφορούν την εκκαθάριση, απαιτήσεων από ασφάλιστρα, πληρωμών σε δικαιούχους προμηθειών 

καθώς και οποιαδήποτε συναλλαγής που διεκπεραιώνεται από τον γενικό αντιπρόσωπο για 

λογαριασμό του υποκαταστήματος. 

 

 

   

10 Λοιπές απαιτήσεις 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές - τρεχούμενοι 1.170.857  2.459.428  

Απαιτήσεις από αντασφαλιζόμενους - τρεχούμενοι 1.192.293  183.922  

Εγγυήσεις  527.823  725.197  

Σύνολο 2.890.973  3.368.547  

    

11 Προμήθειες και έξοδα πρόσκτησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων επόμενων 
χρήσεων 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Αστ. Ευθ. Αυτοκινήτων 3.126.186  3.795.997  

Λοιποί Κλάδοι ασφάλισης 11.361.984  9.725.062  

Σύνολο 14.488.170  13.521.060  

   

12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν: 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Καταθέσεις όψεως 121.066.161  117.621.474  

Καταθέσεις όψεως σε ΞΝ 2.234.080  2.919.787  

Σύνολο 123.300.240  120.541.261  
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13 Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές συμβάσεις 

 

  
30/11/2017 

 

 Ποσά σε ευρώ 
Αναλογία 
Εταιρείας 

Αναλογία 
Αντασφαλιστών 

Σύνολο 

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 37.773.716  (428.451) 37.345.265  

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα - Αντασφαλιζόμενοι -     1.732.538  1.732.538  

Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων 81.126.733  6.985.458  88.112.191  

Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων – Αντασφαλιζόμενοι -     4.841.365  4.841.365  

  118.900.449  13.130.909  132.031.358  

   

 

 

 
30/11/2016 

 Ποσά σε ευρώ 
Αναλογία 
Εταιρείας 

Αναλογία 
Αντασφαλιστών 

Σύνολο 

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 38.698.196  (455.743) 38.242.453  

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα - Αντασφαλιζόμενοι -     1.377.875  1.377.875  

Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων 62.740.615  9.281.117  72.021.732  

Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων – Αντασφαλιζόμενοι -     4.778.085  4.778.085  

  101.438.811  14.981.334  116.420.145  

   

14 Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 

 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Υποχρεώσεις από αντασφαλιστές - τρεχούμενοι 930.121  627.844  

Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής 2.443.379  1.663.941  

Πράκτορες και ασφαλειομεσίτες - τρεχούμενοι 2.852.078  1.525.018  

Σύνολο 6.225.579  3.816.804  

15 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν: 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Πιστωτές διάφοροι 2.252.712  4.959.874  

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 32.727  642.428  

Δεδουλευμένα έξοδα 245.779  357.364  

Σύνολο 2.531.218  5.959.665  

 

   

16 Φόρος εισοδήματος 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος (3.931) (1.493.234) 

Φόρος εισοδήματος  (3.024.943) 3.942.478  

Σύνολο (3.028.874) 2.449.244  

   

Λόγω ζημιών της χρήσης 2017 δεν έχει υπολογιστεί φόρος εισοδήματος. Το χρεωστικό ποσό 

έγκειται στην επιστροφή της προκαταβολής φόρου για το 2017 το οποίο πληρώθηκε το 2016. 
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Για τις χρήσεις από το 2013 ως και 2017, το υποκατάστημα έλαβε έκθεση φορολογικής 

συμμόρφωσης από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, χωρίς επιφύλαξη. 

Το υποκατάστημα δεν έχει επιλέξει την αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

17 Λοιποί φόροι και τέλη 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Φόρος Ασφαλίστρων 5.296.108  4.844.909  

Λοιποί φόροι 233.802  384.559  

Σύνολο 5.529.909  5.229.468  

   

18 Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις 92.937.340  84.874.444  

Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 542.525  1.762.050  

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις 93.479.865  86.636.494  

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από αναλήψεις 6.979.222  7.823.210  

Σύνολο ακαθάριστων δεδουλευμένων ασφαλίστρων 100.459.087  94.459.704  

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές (5.872.642) (5.108.348) 

Αναλογία αντασφαλιστή στη μετ. αποθέματος μη δεδ. 
ασφαλίστρων 

381.955  462.771  

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές (5.490.686) (4.645.577) 

Σύνολο καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων 94.968.400  89.814.127  

   

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις αναλύονται ως εξής: 

 

(Ανά κλάδο ασφάλισης) 30/11/2017 30/11/2016 

Εγγεγραμμένα πρωτασφάλιστρα     

Αστική Ευθύνη Αυτ/των 28.596.935  26.353.661  

Χερσαία Οχήματα 16.037.157  14.069.659  

Χρηματικές Απώλειες 15.772.307  12.458.504  

Πυρός 12.913.362  12.419.612  

Γενική Αστική Ευθύνη 5.637.386  5.428.476  

Προσωπικό Ατύχημα 2.216.259  2.350.758  

Λοιποί Κλάδοι ασφάλισης 2.330.222  2.941.672  

Σύνολο εγγεγραμμένων πρωτασφαλίστρων 83.503.629  76.022.344  

Δικαιώματα συμβολαίων πρωτασφάλισης 9.433.711  8.852.100  

Σύνολο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 92.937.340  84.874.444  

   

19 Λοιπά συνήθη έσοδα 

Τα λοιπά συνήθη έσοδα περιλαμβάνουν: 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Έσοδα ενοικίων 81.422  81.422  

Σύνολο 81.422  81.422  
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20 Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις 

 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Πληρωθείσες Αποζημιώσεις 34.250.870  31.616.021  

Μεταβολή αποθέματος εκκρεμών ζημιών 20.618.499  9.300.843  

Συμμετοχή αντασφαλιστών σε πληρωθείσες αποζημιώσεις (1.787.205) (3.786.517) 

Συμμετ. αντασφαλιστών σε μεταβολή αποθ. εκκρεμών ζημιών (2.232.380) (3.615.724) 

Σύνολο 50.849.783  33.514.623  

   

21 Άμεσα έξοδα παραγωγής 

Τα άμεσα έξοδα παραγωγής αφορούν σε προμήθειες παραγωγής που δίνει το υποκατάστημα σε 

τρίτους για διαμεσολάβηση. 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Προμήθειες και λοιπά έξοδα πρόσκτησης 35.276.762  34.877.489  

Μεταβολή στα μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης 967.111  (672.591) 

Προμήθειες από αντασφαλιστές (201.686) (118.582) 

Σύνολο 36.042.187  34.086.316  

   

22 Λοιπά έξοδα 

Τα λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν: 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Έξοδα κεντρικής διεύθυνσης 3.001.568  5.061.020  

Λοιπά έξοδα 1.361.959  3.500.830  

Λοιπές αμοιβές τρίτων 921.986  2.144.908  

Φόροι- τέλη 2.799.718  2.045.875  

Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας 1.798.077  1.535.243  

Έξοδα προβολής 223.931  1.349.572  

Συνδρομές σε επαγγ. οργανώσεις 204.530  439.130  

Αμοιβές πραγματογνομωσύνης 338.409  233.951  

Αμοιβές δικηγόρων & συμβολαιογράφων 29.041  87.100  

Διάφορα έξοδα τραπεζών 35.063  7.635  

Ασφάλιστρα -     7.412  

Μεταφορικά -     6.522  

Σύνολο 10.714.282  16.419.198  

   

23 Έσοδα επενδύσεων 

Τα έσοδα επενδύσεων περιλαμβάνουν έσοδα τα οποία επιμερίζονται αναλογικά, από τα κεντρικά 

της AIG, με βάση το πρόγραμμα υπεραπόδοσης επενδύσεων το οποίο η AIG διαχειρίζεται 

συνολικά για όλες τις θυγατρικές της: 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Notional Investment income 811.747  3.108.032  

Πιστωτικοί τόκοι τραπεζών 3.207  6.258  

Σύνολο 814.954  3.114.290  
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24 Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 

24.1 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη για τις χρήσεις 1/12/2016 – 30/11/2017 και 1/12/2015 – 

30/11/2016, αναλύονται ως εξής: 

 

 

   

  

 

 
30/11/2017 30/11/2016 

Σύνοψη ενδοομιλικών συναλλαγών 
Προμήθειες και 
Λοιπά έσοδα 

Αμοιβές και 
Λοιπά έξοδα 

Προμήθειες 
και Λοιπά 

έσοδα 

Αμοιβές και 
Λοιπά έξοδα 

AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ 97.596  40.373.323  96.146  33.797.681  

AIG Europe Ltd - UK 1.777.307  3.907.457  3.213.714  1.161.018  

NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, P.A. 1.432.384  276.550  2.911.954  233.533  

AIG EUROPE LIMITED - BULGARIA BRANCH -     664.900  -     1.837.909  

American International Company Limited  89.793  1.426.109  82.352  782.938  

AIG Property Casualty International LLC -     -     -     14.823  

AIG TECHNOLOGIES INCOPORATION -     1.415.276  -     632.107  

New Hampsire Insurance Company 220.367  42.546  447.993  35.928  

AIG EUROPE LIMITED - IRELAND BRANCH -     302.929  -     413.685  

AIG GLOBAL SERVICES -     -     -     -     

American Home Insurance Company 183.639  35.455  373.327  29.940  

AIG Global Reinsurance Operations SPRL 104.085  452.337  91.781  301.466  

AIG Transaction Execution Ltd - AIG TRAVEL EMEA LIMITED -     104.580  -     117.573  

AIG EUROPE LIMITED - CYRPUS BRANCH -     4.247  47.147  1.398  

AIG EUROPE LIMITED - GERMANY BRANCH -     20.236  -     46.886  

AIG EUROPE SERVICES IRELAND BRANCH -     268.826  -     351.249  

AIG EUROPE LIMITED - HUNGARY BRANCH -     44.915  -     32.711  

AIU HONG KONG Limited 15.497  -     15.521  -     

AIG P&C International LLC Inc. -     15.812  -     14.823  

AIG Analytics Services Private LTD -     5.348  -     10.659  

ATEL -     22.128  -     9.794  

AIG Europe ITALY BRANCH -     93.493  -     8.902  

AMERICAN HOME ASSURANCE CO  DUBAI 58  -     -     4.445  

AIG WORLDSOURCE -     -     2.062  -     

AIG EUROPE LIMITED - NETHERLANDS BRANCH -     -     -     1.602  

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.433  2.976  1.491  -     

AIG AUSTRALIA -     8.140  -     -     

AIG CHINA -     980  -     -     

MUMBAI TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY LIMIT -     798  -     -     

AIG EGYPT INSURANCE Co. -     2.217  -     -     

AIG ZURICH -     22  -     -     

AIG Europe Limited Branch Office in France -     1.884  -     -     

Σύνολο 3.922.159  49.493.482  7.283.487  39.841.071  
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24.2 Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 

Τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη στις 30/11/2017 και στις 30/11/2016, αναλύονται ως εξής: 

 

 

30/11/2017 30/11/2016 

Υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

AIG GREECE SA 7.324.473 
 

- 3.337.717 

AIG EUROPE LTD UK 
 

3.255.102 - 3.143.635 

NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITSBURGH 913.269 
 

2.678.421 - 

AIG EUROPE LIMITED - BULGARIA BRANCH 
  

- 1.980.836 

AIG PROPERTY CASUALTY LLC 
 

27.701 - 832.781 

AMERICAN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 89.140 
 

- 787.351 

AIG TECHNOLOGIES INCORPORATION 
 

1.999.854 - 603.860 

AIG EUROPE LTD - CYPRUS BRANCH 
  

480.764 - 

AIG EUROPE LIMITED IRELAND BRANCH 
 

42.593 - 511.548 

AIG TRAVEL EMEA LIMITED 3.755 
 

- 330.104 

NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 140.503 
 

412.065 - 

AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY 117.086 
 

343.387 - 

AIG EUROPE SERVICES LIMITED 
 

169.708 - 387.428 

AIG EUROPE LIMITED - HUNGARY BRANCH 
 

85.263 - 107.859 

AIG EUROPE LIMITED - NETHERLANDS 
  

- 86.776 

AIG BRUSSELS 
 

2.564 - 72.119 

AIG EUROPE LIMITED - ITALY BRANCH 5.567 
 

- 73.870 

AIG WORLDSOURCE 
 

180 55.531 - 

AIU HONG KONG 15.497 
 

48.113 - 

AIG EUROPE LIMITED - GERMANY BRANCH 
 

13.102 - 57.793 

AIG TRANSACTION EXECUTION LTD  
 

34.355 - 34.355 

AIG SHARED SERVICES CORPORATION 
 

9.890 - 32.932 

AIG AUSTRALIA 
 

5.103 - 16.618 

AIG ANALYTICS SERVICES PRIVATE LTD 
 

3.659 - 7.848 

ΕΛΛΑΣ ΑΕΑ 8.559 
 

5.583 - 

AIG CHINA 
 

11 - 1.689 

Σύνολο 8.617.849  5.649.086  4.023.864  12.407.119  

 

Δεν καταβλήθηκαν παροχές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. 

25 Λοιπές πληροφορίες 

25.1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη 

Δεν υπάρχουν. 

 

25.2 Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές 
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί του υποκαταστήματος 

Δεν υπάρχουν. 

 

25.3 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και λοιπές δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν. 

 

25.4 Εγγυήσεις  

 Ληφθείσες Εγγυήσεις 25.4.1

Δεν υπάρχουν. 



 
AIG EUROPE LIMITED  

 
 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο  
από την 1

η
 Δεκεμβρίου 2016 έως την 30

η
 Νοεμβρίου 2017 

[26] 

 

 Χορηγηθείσες Εγγυήσεις 25.4.2

Η εταιρεία έχει καταβάλει εγγυήσεις αξίας € 522.823 (2016: € 720.197,35) για το Σύστημα Άμεσης 

Πληρωμής (Σ.Α.Π.) και € 5.000 για την συνεργασία με την Travel guard EMEA.  

 

25.5 Αμοιβή Νόμιμου Ελεγκτή 

Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 1/12/2016 – 

30/11/2017 ανέρχεται σε € 55.000 και για την σύνταξη πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης 

σε € 32.000. 

 

25.6 Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων  

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν το υποκατάστημα και στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 

 

Αθήνα 21/12/2018 

 

 

Ο Νόμιμος Αντιπρόσωπος στην 
Ελλάδα 

 Ο Οικονομικός Διευθυντής 

   

AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΔΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
ΑΔΤ: Ρ499601 

ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ. Α10658 

   

Ο Αναλογιστής  Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου 

   

HARMEET SINGH  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡ.ΔΙΑΒ.: 508366242  
ΑΔΤ: AK517638 

ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ. 0104608 

   

 


