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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τον Νόμιμο Αντιπρόσωπο του Υποκαταστήματος Ελλάδος της Αλλοδαπής 

Ασφαλιστικής Εταιρείας «AIG Europe Limited» 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του εγκαταστημένου στην Ελλάδα 
Υποκαταστήματος της Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρείας «AIG Europe Limited» (το 
«Υποκατάστημα»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Νοεμβρίου 2016, τις 
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και  χρηματοροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σχετικές σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων του Υποκαταστήματος, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων 
για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
εσωτερικών δικλίδων του Υποκαταστήματος. 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 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του εγκαταστημένου στην Ελλάδα Υποκαταστήματος 
της Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρείας «AIG Europe Limited» κατά την 30η Νοεμβρίου 2016 και 
τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις χρηματοροές της για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

  

 

 

ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς                                                   Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2018 

Ανώνυμη Ελεγκτική εταιρεία                                             Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Λ. Κηφισίας 268,                                                                             

152 32 Χαλάνδρι 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113    

 

                                                                                                       ∆ημήτρης Σούρμπης 

                                                                                  ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) 
κατά την 30η Νοεμβρίου 2016 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 

(Ποσά σε €) σημ. 30/11/2016 30/11/2015 1/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα πάγια 5 12.774 - - 
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 1.021.288 1.075.850 1.118.655
Άυλα πάγια στοιχεία 7 1.061.476 1.263.876 1.478.033
Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 8 16.467.211 19.875.709 31.711.214
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 9 14.981.334 18.134.287 20.521.975
∆ουλευμένα έσοδα περιόδου - 164.863 - - 
Λοιπές απαιτήσεις 10 3.368.547 11.121.940 9.952.465
Προμήθειες και έξοδα πρόσκτησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
επόμενων χρήσεων

11 13.521.060 14.193.651 16.820.945

Προπληρωμένα έξοδα - 75.359 185.381 82.091
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 120.541.261 99.319.977 89.869.831
Σύνολο ενεργητικού 171.215.172 165.170.671 171.555.209 

Καθαρή Θέση

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
∆οσοληπτικός λογαριασμός Έδρας - 34.002.130 28.082.409 25.322.527
Σύνολο 34.002.130 28.082.409 25.322.527 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 34.002.130 28.082.409 25.322.527 

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές συμβάσεις 13 116.420.145 116.112.800 116.674.524
Υποχρεώσεις σε Νόμιμο Αντιπρόσωπο 14 3.337.717 6.669.254 7.556.563
Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 15 3.816.804 6.043.366 8.628.324
Λοιπές υποχρεώσεις 16 5.959.665 3.289.347 1.600.817
Φόρος εισοδήματος 17 2.449.244 - 6.824.112
Λοιποί φόροι και τέλη 18 5.229.468 4.973.495 4.948.343
Σύνολο υποχρεώσεων 137.213.043 137.088.262 146.232.682 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 171.215.172 165.170.671 171.555.209 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων  
για την χρήση που έληξε την 30η Νοεμβρίου 2016 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 

  

(Ποσά σε €) σημ. 30/11/2016 30/11/2015

Καθαρά δεδουλευμένα ασφαλίστρα 19 89.814.127 107.255.202 

Λοιπά συνήθη έσοδα 20 81.422 81.422 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 21 (33.514.623) (40.360.767)

Άμεσα έξοδα παραγωγής 22 (34.086.316) (40.552.929)

Αποσβέσεις 5,6,7 (257.208) (256.962)

Λοιπά έξοδα και ζημιές 23 (16.419.198) (16.949.151)

Έσοδα επενδύσεων - 3.114.290 1.082.979 

Λοιπά έσοδα και κέρδη - 234.609 787.324 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 8.967.104 11.087.119 

Αποτέλεσμα προ φόρων 8.967.104 11.087.119 

Φόροι εισοδήματος 17 (3.942.478) (2.839.293)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 5.024.627 8.247.826 
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 
για την χρήση που έληξε την 30η Νοεμβρίου 2016 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 

  

Ποσά σε €
∆οσοληπτικός 

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 



 
AIG EUROPE LIMITED  

 
 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο  
από την 1η ∆εκεμβρίου 2015 έως την 30η Νοεμβρίου 2016 

[8]

 

Κατάσταση Χρηματοροών  
για την χρήση που έληξε την 30η Νοεμβρίου 2016 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 

(Ποσά σε €) 30/11/2016 30/11/2015

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων 8.967.104 11.087.119

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων 246 -

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 54.562 54.562

Αποσβέσεις άυλων πάγιων 202.400 202.400

Έσοδα επενδύσεων δεδουλευμένα (3.114.290) (1.082.979)

6.110.023 10.261.102

Πλέον ή μείον μεταβολές στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων από ασφάλιστρα και λοιπών απαιτήσεων 13.112.492 8.240.555

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων από αντασφαλιστές 3.152.953 2.387.688

(Αύξηση)/ μείωση στα έξοδα πρόσκτησης επομένων χρήσεων 672.591 2.627.294

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις 307.345 (561.723)

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων από ασφαλιστικές δραστηριότητες (2.226.563) (2.584.958)

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων σε Νόμιμο Αντιπρόσωπο (3.331.537) (887.309)

Αύξηση/ (μείωση) λοιπών υποχρεώσεων 3.821.386 (3.774.262)

21.618.690 15.708.387

Μείον:
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος (1.463.753) (9.692.886)

Σύνολο 20.154.937 6.015.501

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων στοιχείων (13.020) -

Έσοδα επενδύσεων 1.079.366 3.434.645

Σύνολο 1.066.346 3.434.645

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο - -

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης 21.221.283 9.450.146

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 99.319.977 89.869.831

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 120.541.260 99.319.977 
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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 Μετάβαση στα ΕΛΠ 
Το υποκατάστημα έως την 30η Νοεμβρίου 2015 κατάρτιζε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και του ΕΓΛΣ. 

Σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014, από τις χρήσεις που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, οι 
εταιρείες δημοσιεύουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τους, σύμφωνα με το νέο λογιστικό 
πλαίσιο.  

Η επίδραση της μετάβασης στο νέο λογιστικό πλαίσιο, στα ήδη δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία 
του υποκαταστήματος για την χρήση που έληξε την 30η Νοεμβρίου 2015, αναλύεται στη σημείωση 
2.3. 

 

2.1 Ημερομηνία μετάβασης στα ΕΛΠ 

Οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος σύμφωνα με τα ΕΛΠ, καταρτίστηκαν για 
την τρέχουσα χρήση, δηλαδή για την ετήσια χρήση που έληξε την 30η Νοεμβρίου 2016. 

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, για την παρουσίαση των πρώτων οικονομικών καταστάσεων, είναι 
απαραίτητη η αναμόρφωση των λογαριασμών κατά την έναρξη της συγκριτικής περιόδου.  

Η ημερομηνία αυτή, δηλαδή η 1η ∆εκεμβρίου 2014, είναι και η ημερομηνία μετάβασης στα ΕΛΠ. 

 

2.2 Εναλλακτικοί χειρισμοί κατά την ημερομηνία μετάβασης 

Τα ΕΛΠ παρέχουν τη δυνατότητα να εφαρμοσθούν ορισμένες εξαιρέσεις από τις γενικές διατάξεις 
των ΕΛΠ κατά τη μετάβαση σε αυτά.  

Η οντότητα δεν εφάρμοσε καμία από αυτές τις εξαιρέσεις. 

 

2.3 Αναταξινομήσεις/προσαρμογές λόγω μετάβασης στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Οι οικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος για τη χρήση που έληξε την 30η Νοεμβρίου 
2016, είναι οι πρώτες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί 
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σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. Για τις 
περιόδους που έληξαν έως και την 30η Νοεμβρίου 2014 το υποκατάστημα παρουσίαζε τις 
οικονομικές της καταστάσεις με βάση τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγραφόταν από την 
ελληνική νομοθεσία (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο - ΕΓΛΣ).  

Η παρούσα σημείωση επεξηγεί τις κύριες προσαρμογές/αναταξινομήσεις που έγιναν από το 
υποκατάστημα κατά την αναπροσαρμογή των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σύμφωνα με 
τα ΕΛΠ. 

 

 Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια 2.3.1

   

 

 Επίδραση στα Αποτελέσματα 2.3.2

   

 

2.4 Επεξηγήσεις για τις επιδράσεις κατά την μετάβαση στα ΕΛΠ  

(i) Το υποκατάστημα προέβη σε αναγνώριση των εξόδων από τις προμήθειες αντιπροσώπευσης, 
σε δεδουλευμένη βάση. Σύμφωνα με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, το έξοδο από τις 
προμήθειες αναγνωριζόταν κατά την καταβολή τους. 

(ii) Το υποκατάστημα αποφάσισε την αναθεώρηση των ωφέλιμων ζωών των ενσώματων και 
ασώματων παγίων στοιχείων. Σύμφωνα με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, το 
υποκατάστημα χρησιμοποιούσε τους συντελεστές απόσβεσης που ορίζονταν από τον Κώδικά 
Φορολογίας Εισοδήματος. 

3 Βάση κατάρτισης και παρουσίασης Οικονομικών Καταστάσεων 
3.1 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».  

 

3.2 Βάση κατάρτισης 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος για τη χρήση που έληξε την 30η 
Νοεμβρίου 2016, έχουν καταρτισθεί βάσει των προβλέψεων του νόμου 4308/2014 που 
αναφέρονται στη κατηγορία μεγάλων οντοτήτων. 

1/12/2014 30/11/2015
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων βάσει ΕΓΛΣ 27.604.276 28.767.350 
Προσαρμογές λόγω μετάβασης στα ΕΛΠ
Αναγνώριση εξόδων για προμήθειες σε δεδουλευμένη βάση (i) (2.852.876) (1.452.463)
Αναπροσαρμογή ωφέλιμης ζωής παγίων (ii) 571.126 767.522
Σύνολο προσαρμογών στα ίδια κεφάλαια (2.281.750) (684.941)
Ίδια κεφάλαια βάσει ΕΛΠ 25.322.527 28.082.409 

30/11/2015
Αποτελέσματα χρήσης (μετά φόρων) βάσει ΕΓΛΣ 6.651.017 
Προσαρμογές λόγω μετάβασης στα ΕΛΠ
Αναγνώριση εξόδων για προμήθειες σε δεδουλευμένη βάση (i) 1.400.413 
Αναπροσαρμογή ωφέλιμης ζωής παγίων (ii) 196.395 
Σύνολο προσαρμογών στα αποτελέσματα χρήσης 1.596.808 
Αποτελέσματα χρήσης βάσει ΕΛΠ 8.247.826 
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Περαιτέρω, 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). 

 

3.3 Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) 

Οι οικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).  

Η ∆ιοίκηση, εξ’ όσον γνωρίζει, εκτιμά ότι δεν συντρέχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες σχετικά με 
γεγονότα ή καταστάσεις που να εγείρουν σημαντική αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα του 
υποκαταστήματος να συνεχίσει την λειτουργία της με βάση την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας. 

 

3.4 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". 

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

 

3.5 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.  

 

3.6 Καλυπτόμενη περίοδος 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος καλύπτουν την περίοδο από 
την 1η ∆εκεμβρίου 2015 έως και την 30η Νοεμβρίου 2016, με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων 
της χρήσης από την 1η ∆εκεμβρίου 2014 έως και την 30η Νοεμβρίου 2015. 

 

3.7 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από τον νόμιμο αντιπρόσωπο του 
υποκαταστήματος την 29η Ιανουαρίου 2018. 

4 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
4.1 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 
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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. 

 

4.2 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 
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. 

 

4.3 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. 
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4.4 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. 

 

4.5 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 

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.  
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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. 

 

4.6 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. 

 

4.7 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. 

 

4.8 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. 

∆ιαγραφή 

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. 

 

4.9 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 
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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 4.9.1

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι οι ακόλουθες: 

 

 Προβλέψεις για μη δουλευμένα ασφάλιστρα 

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 ∆ιακανονισμού. 
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 Έλεγχος επάρκειας ασφαλιστικών αποθεμάτων 4.9.2

Το υποκατάστημα πραγματοποιεί σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 
έλεγχο επάρκειας των ασφαλιστικών της αποθεμάτων (“Liability Adequacy Test”), σύμφωνα με το 
∆ΠΧΑ 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 4.9.3

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. 

 

4.10 Αντασφαλιστικά συμβόλαια 

Όλες οι αντασφαλιστικές συμβάσεις του υποκαταστήματος, ως η αντασφαλιζόμενη οντότητα, 
ξεκάθαρα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα ∆.Π.Χ.Α. σχετικά με τη μεταβίβαση 
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. 

 

4.11 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. ∆ιαφορές που 
προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

∆ιαγραφή 
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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. 

 

4.12 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. 

4.13 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. 

 

4.14 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. 

 

4.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

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. 
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4.16 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. 

 

4.17 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 
ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για 
τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο.  

Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι 
σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

5 Ενσώματα πάγια στοιχεία 
 

Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων του υποκαταστήματος στη διάρκεια των δύο 
παρουσιαζόμενων περιόδων, είναι οι εξής: 
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∆εν υπάρχουν βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων του υποκαταστήματος 
προς εξασφάλιση δανεισμού ή άλλων υποχρεώσεων. 

6 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι μεταβολές των επενδυτικών ακινήτων του υποκαταστήματος στη διάρκεια των δύο 
παρουσιαζόμενων περιόδων, είναι οι εξής: 

   

∆εν υπάρχουν βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων του υποκαταστήματος 
προς εξασφάλιση δανεισμού ή άλλων υποχρεώσεων. 

7 Άυλα πάγια στοιχεία 
 

Οι μεταβολές των άυλων παγίων του υποκαταστήματος στη διάρκεια των δύο παρουσιαζόμενων 
περιόδων, αναλύονται ως εξής: 

Λοιπός 
Εξοπλισμός

Αξία κτήσης την 1/12/2014 372.095
Προσθήκες - 
Αξία κτήσης την 30/11/2015 372.095
Προσθήκες 13.020
Αξία κτήσης την 30/11/2016 385.115

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1/12/2014 372.095
Αποσβέσεις Χρήσης - 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2015 372.095
Αποσβέσεις Χρήσης 246
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2016 372.341

Λογιστική αξία την 30/11/2015 - 
Λογιστική αξία την 30/11/2016 12.774

Οικόπεδα Κτήρια Σύνολο

Αξία κτήσης την 1/12/2014 229.981 1.037.590 1.267.571
Προσθήκες - - - 
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

- 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1/12/2014 - 148.916 148.916
Αποσβέσεις Χρήσης - 42.805 42.805
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

Λογιστική αξία την 30/11/2015 229.981 845.869 1.075.850
Λογιστική αξία την 30/11/2016 229.981 791.307 1.021.288
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8 Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 
Οι απαιτήσεις από ασφάλιστρα περιλαμβάνουν: 

   

  

Υπεραξία 
Χαρτοφυλακίου

Αξία κτήσης την 1/12/2014 2.024.000
Προσθήκες - 
Αξία κτήσης την 30/11/2015 2.024.000
Προσθήκες - 
Αξία κτήσης την 30/11/2016 2.024.000

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1/12/2014 545.967
Αποσβέσεις Χρήσης 214.157
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2015 760.124
Αποσβέσεις Χρήσης 202.400
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30/11/2016 962.524

Λογιστική αξία την 30/11/2015 1.263.876
Λογιστική αξία την 30/11/2016 1.061.476

 30/11/2016 30/11/2015
Χρεώστες ασφαλίστρων 14.021.766 16.037.990
Γραμμάτια εισπρακτέα 2.128.757 2.620.255
Επιταγές εισπρακτέες 316.689 1.217.464
Σύνολο 16.467.211 19.875.709
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9 Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 
Οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές περιλαμβάνουν:  

   

10 Λοιπές απαιτήσεις 

 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης το ποσό της απαίτησης ύψους € 6.110.886 
αποπληρώθηκε από την εταιρεία National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh. Το 
συγκεκριμένο ποσό οφειλόταν από την μεταβίβαση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου η οποία 
πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2012. 

11 Προμήθειες και έξοδα πρόσκτησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων επόμενων 
χρήσεων 

   

12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν: 

   

13 Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές συμβάσεις 

   

 

 30/11/2016 30/11/2015
Απαιτήσεις αποθέματος εκκρεμών ζημιών 14.059.203 17.674.927
Απαιτήσεις αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 922.132 459.360
Σύνολο 14.981.334 18.134.287

 30/11/2016 30/11/2015
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές - τρεχούμενοι 2.459.428 3.806.987
Απαιτήσεις από αντασφαλιζόμενους - τρεχούμενοι 183.922 455.667
Λοιποί χρεώστες (0) 6.110.866
Εγγυήσεις ΣΑΠ 725.197 718.939
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος - 29.481
Σύνολο 3.368.547 11.121.940

 30/11/2016 30/11/2015
Αστ. Ευθ. Αυτοκινήτων 3.795.997 4.175.039
Λοιποί Κλάδοι ασφάλισης 9.725.062 10.018.611
Σύνολο 13.521.060 14.193.651

 30/11/2016 30/11/2015
Καταθέσεις όψεως 117.621.474 96.894.929
Καταθέσεις όψεως σε ΞΝ 2.919.787 2.425.048
Σύνολο 120.541.261 99.319.977

 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

30/11/2016
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Τα αποθέματα εκκρεμών αποζημιώσεων από αναλήψεις ανέρχονται σε € 4.778 χιλ. την 30η 
Νοεμβρίου 2016 (2015: € 4.354 χιλ.) και τα αποθέματα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων από 
αναλήψεις ανέρχονται σε € 1.378 χιλ. για τη χρήση 2016 (2015: € 1.148 χιλ.). 

14 Υποχρεώσεις σε Νόμιμο Αντιπρόσωπο 
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. 

Στη τρέχουσα χρήση οι υποχρεώσεις σε νόμιμο αντιπρόσωπο ανήλθαν σε ποσό € 3.338 χιλ. 
(2015: € 6.669 χιλ.). 

15 Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 

   

16 Λοιπές υποχρεώσεις 
Οι λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν: 

   

17 Φόρος εισοδήματος 

   

Το χρεωστικό υπόλοιπο του φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2015 ύψους € 29.481, απεικονίζεται 
στο κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις». 

Για τις χρήσεις από το 2013 ως και 2016, το υποκατάστημα έλαβε έκθεση φορολογικής 
συμμόρφωσης από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, χωρίς επιφύλαξη. 

Το υποκατάστημα δεν έχει επιλέξει την αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

 Ποσά σε ευρώ
Αναλογία 
Εταιρείας

Αναλογία 
Αντασφαλιστών

Σύνολο

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 40.923.018 (688.228) 40.234.789
Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα - Αντασφαλιζόμενοι - 1.147.588 1.147.588
Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων 57.055.496 13.320.458 70.375.954
Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων – Αντασφαλιζόμενοι - 4.354.469 4.354.469

97.978.514 18.134.287 116.112.801

30/11/2015

 30/11/2016 30/11/2015
Υποχρεώσεις από αντασφαλιστές - τρεχούμενοι 627.844 1.825.176
∆ικαιούχοι προμηθειών παραγωγής 1.663.941 2.324.824
Πράκτορες και ασφαλειομεσίτες - τρεχούμενοι 1.525.018 1.893.366
Σύνολο 3.816.804 6.043.366

 30/11/2016 30/11/2015
Πιστωτές διάφοροι 4.427.948 2.014.720
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 642.428 272.920
∆εδουλευμένα έξοδα 357.364 483.489
Σύνολο 5.959.665 3.289.347

 30/11/2016 30/11/2015
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος (1.493.234) (3.016.363)
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 3.942.478 2.986.881
Σύνολο 2.449.244 (29.481)
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18 Λοιποί φόροι και τέλη 

   

19 Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 

   

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις αναλύονται ως εξής: 

 

   

20 Λοιπά συνήθη έσοδα 
Τα λοιπά συνήθη έσοδα περιλαμβάνουν: 

   

21 Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις 

   

22 Άμεσα έξοδα παραγωγής 
Τα άμεσα έξοδα παραγωγής αφορούν σε προμήθειες παραγωγής που δίνει το υποκατάστημα σε 
τρίτους για διαμεσολάβηση. 

 30/11/2016 30/11/2015
Φόρος Ασφαλίστρων 4.844.909 4.727.659
Λοιποί φόροι 384.559 245.836
Σύνολο 5.229.468 4.973.495

 30/11/2016 30/11/2015
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις 84.874.444 95.378.088
Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 1.762.050 8.023.279
∆εδουλευμένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις 86.636.494 103.401.367
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από αναλήψεις 7.823.210 8.521.086
Σύνολο ακαθάριστων δεδουλευμένων ασφαλίστρων 94.459.704 111.922.452
Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές (5.108.348) (4.563.453)
Αναλογία αντασφαλιστή στη μετ. αποθέματος μη δεδ. ασφαλίστρων 462.771 (103.797)
Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές (4.645.577) (4.667.250)
Σύνολο καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων 89.814.127 107.255.202

(Ανά κλάδο ασφάλισης) 30/11/2016 30/11/2015
Εγγεγραμμένα πρωτασφάλιστρα
Αστική Ευθύνη Αυτ/των 26.353.661 31.644.304
Χερσαία Οχήματα 14.069.659 16.033.514
Χρηματικές Απώλειες 12.458.504 13.981.793
Πυρός 12.419.612 13.225.038
Γενική Αστική Ευθύνη 5.428.476 5.152.002
Προσωπικό Ατύχημα 2.350.758 2.773.509
Λοιποί Κλάδοι ασφάλισης 2.941.672 2.332.169

Σύνολο εγγεγραμμένων πρωτασφαλίστρων 76.022.344 85.142.327
∆ικαιώματα συμβολαίων πρωτασφάλισης 8.852.100 10.235.760
Σύνολο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 84.874.444 95.378.088

 30/11/2016 30/11/2015
Έσοδα ενοικίων 81.422 81.422
Σύνολο 81.422 81.422

 30/11/2016 30/11/2015
Πληρωθείσες Αποζημιώσεις 31.616.021 34.355.211
Μεταβολή αποθέματος εκκρεμών ζημιών 9.300.843 12.029.338
Συμμετοχή αντασφαλιστών σε πληρωθείσες αποζημιώσεις (3.786.517) (3.739.891)
Συμμετ. αντασφαλιστών σε μεταβολή αποθ. εκκρεμών ζημιών (3.615.724) (2.283.891)
Σύνολο 33.514.623 40.360.767
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23 Λοιπά έξοδα 
Τα λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν: 

   

24 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: 

 

  

 30/11/2016 30/11/2015
Προμήθειες και λοιπά έξοδα πρόσκτησης 34.877.489 43.276.208
Μεταβολή στα μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης (672.591) (2.627.294)
Προμήθειες από αντασφαλιστές (118.582) (95.986)
Σύνολο 34.086.316 40.552.929

 30/11/2016 30/11/2015
Έξοδα κεντρικής διεύθυνσης 5.061.020 7.970.787
Λοιπά έξοδα 3.500.830 1.691.090
Λοιπές αμοιβές τρίτων 2.144.908 1.574.044
Φόροι- τέλη 2.045.875 2.660.425
Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας 1.535.243 1.110.546
Έξοδα προβολής 1.349.572 1.161.610
Συνδρομές σε επαγγ. οργανώσεις 439.130 360.339
Αμοιβές πραγματογνομωσύνης 233.951 363.257
Αμοιβές δικηγόρων & συμβολαιογράφων 87.100 55.929
∆ιάφορα έξοδα τραπεζών 7.635 1.124
Ασφάλιστρα 7.412 - 
Μεταφορικά 6.522 - 
Σύνολο 16.419.198 16.949.151

 30/11/2016 30/11/2015
Notional Investment income 3.108.032 1.073.108
Πιστωτικοί τόκοι τραπεζών 6.258 9.871
Σύνολο 3.114.290 1.082.979
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25 Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 
25.1 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη για τις χρήσεις 1/12/2015 – 30/11/2016 και 1/12/2014 – 
30/11/2015, αναλύονται ως εξής: 

 

   

  

Σύνοψη ενδοομιλικών συναλλαγών
Προμήθειες και 
Λοιπά έσοδα

Αμοιβές και 
Λοιπά έξοδα

Προμήθειες και 
Λοιπά έσοδα

Αμοιβές και 
Λοιπά έξοδα

AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ 96.146 33.797.681 99.170 38.980.912
AIG Europe Ltd - UK 3.213.714 1.161.018 1.133.488 8.185.293
NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, P. 2.911.954 233.533 2.432.076 31.343
AIG EUROPE LIMITED - BULGARIA BRANCH - 1.837.909 - 1.209.546
American International Company Limited 82.352 782.938 668.382 829.014
AIG Property Casualty International LLC - 14.823 - 751.318
AIG TECHNOLOGIES INCOPORATION - 632.107 - - 
New  Hampsire Insurance Company 447.993 35.928 374.166 4.822
AIG EUROPE LIMITED - IRELAND BRANCH - 413.685 - 36.179
AIG GLOBAL SERVICES - - - 822.538
American Home Insurance Company 373.327 29.940 311.805 4.018
AIG Global Reinsurance Operations SPRL 91.781 301.466 89.140 221.278
AIG Transaction Execution Ltd - AIG TRAVEL EMEA LIMITED - 117.573 31 13.629
AIG EUROPE LIMITED - CYRPUS BRANCH 47.147 1.398 239.868 13.202
AIG EUROPE LIMITED - GERMANY BRANCH - 46.886 - 13.637
AIG EUROPE SERVICES IRELAND BRANCH - 351.249 - - 
AIG EUROPE LIMITED - HUNGARY BRANCH - 32.711 - 113.308
AIU HONG KONG Limited 15.521 - 15.035 - 
AIG P&C International LLC Inc. - 14.823 - 14.373
AIG Analytics Services Private LTD - 10.659 - 18.034
AIG Europe ITALY BRANCH - 8.902 - 702
AIG Shared Services Business Processing INC - 8.576 - 48.068
AMERICAN HOME ASSURANCE CO  DUBAI - 4.445 - - 
AIG WORLDSOURCE 2.062 - 5.227 - 
AIG EUROPE LIMITED - NETHERLANDS BRANCH - 1.602 - - 
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.491 - 1.435 - 
AIG AUSTRALIA - - - 1.237
AIG CHINA - - - 895

Σύνολο 7.283.487 39.839.853 5.369.822 51.313.347

30/11/2016 30/11/2015
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25.2 Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 

Τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη στις 30/11/2016 και στις 30/11/2015, αναλύονται ως εξής: 

 

   

∆εν καταβλήθηκαν παροχές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. 

26 Λοιπές πληροφορίες 
26.1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη 

∆εν υπάρχουν. 

 

26.2 ∆ιακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές 
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί του υποκαταστήματος 

∆εν υπάρχουν. 

 

26.3 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και λοιπές δεσμεύσεις 

∆εν υπάρχουν. 

 

26.4 Εγγυήσεις  
 Ληφθείσες Εγγυήσεις 26.4.1

∆εν υπάρχουν. 

 Χορηγηθείσες Εγγυήσεις 26.4.2

Η εταιρεία έχει καταβάλει εγγυήσεις αξίας € 725.197,35 (2015: € 718.939,31) για το Σύστημα 
Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.).  

Υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
AIG GREECE SA 12.753.762 - 11.732.715 -
AIG EUROPE LTD UK - 3.143.635 - 1.326.046
NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITSBURGH 2.678.421 - 838.286 -
AIG EUROPE LIMITED - BULGARIA BRANCH - 1.980.836 - 876.026
AIG PROPERTY CASUALTY LLC - 832.781 330.751 -
AMERICAN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED - 787.351 -154.379 -
AIG TECHNOLOGIES INCORPORATION - 603.860 - 449.924
AIG EUROPE LTD - CYPRUS BRANCH 480.764 - 344.795 -
AIG EUROPE LIMITED IRELAND BRANCH - 511.548 - 142.661
AIG TRAVEL EMEA LIMITED - 330.104 - 219.546
NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 412.065 - 128.967 -
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY 343.387 - 107.473 -
AIG EUROPE SERVICES LIMITED - 387.428 - -
AIG EUROPE LIMITED - HUNGARY BRANCH - 107.859 - 56.654
AIG EUROPE LIMITED - NETHERLANDS - 86.776 - 85.175
AIG BRUSSELS - 72.119 - 70.628
AIG EUROPE LIMITED - ITALY BRANCH - 73.870 - 64.968
AIG WORLDSOURCE 55.531 - 53.964 -
AIU HONG KONG 48.113 - 32.593 -
AIG EUROPE LIMITED - GERMANY BRANCH - 57.793 - 10.906
AIG TRANSACTION EXECUTION LTD - 34.355 - 24.561
AIG SHARED SERVICES CORPORATION - 32.932 - 24.392
AIG AUSTRALIA - 16.618 - 11.298
AIG ANALYTICS SERVICES PRIVATE LTD - 7.848 - 7.978
ΕΛΛΑΣ ΑΕΑ 5.583 - 5.583 -
AIG CHINA - 1.689 - 1.689

Σύνολο 16.777.626 9.069.402 13.420.746 3.372.452

30/11/2016 30/11/2015
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26.5 Αμοιβή Νόμιμου Ελεγκτή 

Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 1/12/2015 – 
30/11/2016 ανέρχεται σε € 55.000 και για την σύνταξη πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης 
σε € 25.000. 

 

26.6 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 29/01/2018 

 

Ο Νόμιμος Αντιπρόσωπος στην 
Ελλάδα 

 Ο Οικονομικός ∆ιευθυντής 

   

AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡ∆ΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 Α∆Τ: Ρ499601 

ΑΡ. Α∆. ΟΕΕ. Α10658 

   

 

Ο Αναλογιστής 
 Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου 

   

HEAH WAN  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡ. ∆ΙΑΒ: A34766442  Α∆Τ: AK517638 

  ΑΡ. Α∆. ΟΕΕ. 0104608 

  


