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ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνο με τον Νόμο KOI το κοτοστοτικό της Ετοφείος. σσς παρουσιόζουμετην δροστηριότητό της κστό την
13η ετσφlκή χρήση της. παυπεριέλαβετα χρονικό διόστημσ σπό 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Το σπστέλεσμστης 13ης ετσφlκής χρήσης. που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, κστέληξε σε λεπαυργικό
κέρδος ύψους € 1.664.138,22. Τα οπατέλεσμο δεiχνει ότι η Εταφείο συνέχισε την κερδαρορία της οπό την
δροστηριότητό της ποράτην πτώσητων πωλήσεωνκοι τα γf:o{ανόςότι βρίσκετε σε Run00.
Τσ κέρδη προφόρων της Eτolρεioς. συμπερlλσμβαναμένωντων έκτσκτων εξόδων ποσαύε 258.720,30, ανήλθαν στα
ποσότων € 1.405.417,92 σε σχέση με τα κέρδη ταυ προηγαύμεναυέταυς ποσαύ€ 1.834.083,97.

Παροθέταυμε στη συνέχεια τη σχετική ανόλυση σπό την απαία προκύπταυν λεπταμερώς τα επιτευχθέντσ
αποτελέσματσ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΜΕΥΣΕΩΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

1. ΔεδσυλευμΈΥο Ασφάλιστρο

Τα συναλlκό (μικτό) Εγγf:o{ρομμέναασφάλιστρο της τρέχαυσας χρήσης 2014 ποσού € 20.556.226,58
πσΡOυσiασσνμείωση κατό ε 3.619.103,86 σε σχέση με τσ αντίσταιχα δεδουλευμένσ ασφόλιστρο ύψαυς
ε 24.175.330,44 της προηγαύμενης χρήσης 2013. Auτή η μείωση επακολούθησε τη διακαπή της σύμβασης
διαμεσαλόβησης μετσξύ της Εταιρείας και της Alpha bank, το 2014. Νέσ σύμβαση πωλήσεων δεν υΠf:o{ράφη
σργότερο μέσσ στο έτος όπως αρχικό είχε προγρομματιστεί, παρά μόνο σύμβοση εξυπηρέτησης του υπόρχαντος
χαρτοφυλακίαυ, έτσι τα ασφάλιστρο ταυ έταυς 2014 προέρχανταlαπότις ανσνεώσειςτων εν ισχύ συμβαλαίων.

Τα σντασφάλιστρο ανήλθαν στα ποσότων € 3.074.980,53 και ήτσν μειωμένα κστό -9,96 % σε σχέση με
την χρήση 2013.

Αντίσταιχα αl Μαθημστικές Προβλέψεις των οσφαλιστηρίων συμβολαίων ποσού€ 479.089.566,59 της
τρέχουσας χρήσης 2014 παρουσίασσνσύξηαη κατό € 6.749.783,11 σε σχέση με τις σντίσταιχες μαθημστlκές
προβλέψειςτων € 472.339.783,48 της προηγούμενηςχρήσης 2013.

Ποροθέτουμε στην συνέχεια αναλUΤIKόπίνακατων παροπόνωμετσβολών :

Χοήσπ 2014 Χρήση 2013 Μετοβολή

Συναλlκό (μικτό) δεδουλ.ασφάλιστρο 20.556.226 58 24.175.33044 -14,97%

ΜΕΙΟΝ : Αντοσφόλιστρο 3.074.98053 3.414.98559 -9,96%

Μαθημστlκές προβλέψειςκλειόμενης
1,43%χρήσεως 479.089.566,59 472.339.783,48

ΜΕΙΟΝ : Μαθημοτlκές προβλέψεις
-10,95%προηγαύμενηςχρήσεως 472.339.783,48 530.405.995,09

2. Έσοδο ΕπενδύσεωΥ

Τα συναλlκό έσοδο σπό επενδύσειςτων € 20.993.015,35 της τρέχουσας χρήσης 2014, παρουσίασανμείωση
κοτό € -1.040.684,94 δηλαδή μειώθηκαν σε ποσοστό -4,72% σε σχέση με τα σντίστοιχα έσοδο επενδύσεωντης
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προηγούμενης χρήσης 2013 ποσού ε 22.033.700,29. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση των
ΠΡογματοποlηθέντων κερδών από τη ρευστοποίηση επενδύσεων.

3. Οι υπ ρευστοποιπθείσες υπεραξίες επενδύσεων για λογαριασμό οσφαλισμένων ζωής που φέρουν τον
επενδυτικό κίνδυνο ανήλθαν στο ποσό των €78.323.534,96 παρουσιόζοντας μείωση κστό εΙΙ.326.867,42 σε σχέση
με την προηγούμενη χρήαη 2013 που ήταν € 89.650.402,38.

4, Δικαιώυατα συυβολαίωγ κο! λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών

Τα δικαιώματα συμβολαίων και λοιπό έσοδο ασφαλιστικών εργασιών ονήλθαν κατό την τρέχουσα χρήση 2014
σε € -30 σημειώνοντας μείωση κστό € 17.670,00 δηλαδή σε ποσοστό -100,17% σε σχέση με τα αντίστοιχα
δlκαιώμστα των € 17.640,00 της προηγούμενης χρήσης 2013 γεγονός που οφείλεται στην μη ύπαρξη να/ν
πωλήσεων στην χρήση 2014.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Β.ΕΞΟΔΑ
5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις και παροχές

Χρήση 2014

110.047.983,25

Χρήση 2013

190.528.299,13

Μεταβολή

-42,24%

Οι ααφαλlστlκές πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές της τρέχουσας χρήσης 2014 ανήλθαν στο ποσό των
€ 45.558.841,46 παρουσιόζοντας μείωση κατό -15,88% σε σχέση με τις αποζημιώσεις της προηγούμενης χρήσης
2013 ποσού € 54.156.952,81. Η μείωση αυτή οφείλεται στην μείωση των εξαγορών. Οι προβλέψεις για εκκρεμείς
αποζημιώσεις ανήλθαν στο ποσό των € 6.493.090,89 συμπερlλαμβονομένης και της συμμετοχής του αντοσφαλιστιή.
σημειώνοντας αύξηση κατό 23,43% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Παροθέτουμε πίνακα με τις παροπόνω μεταβολές:

Χρήσπ 2014 Χρήσπ 2013 Μεταβολή

Πληρωθείσες αποζημιώσεις 45.558.841,46 54.156.95281 -15,88%

ΜΕΙΟΝ : Συμμετοχή αντασφαλιστών 949.638,18 2.058.491 27 -53,87%

Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημιές κλεlομένης 6.493.090,89 5.260.608,91 23,43%χρήσεως

ΜΕΙΟΝ : Συμμετοχή αντασφαλιστών 2.921.339,82 2.415.576,38 20,94%

ΜΕΙΟΝ :Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημιές 5.260.608,91 4.782.ΙΙ9,14 10,01%προηγούμενης χρήσεως

ΜΕΙΟΝ : Συμμετοχή αντασφαλιστών 2.415.576,38 2.647.221,43 -8,75%

8, Λειτουργικά έξοδα gρmoλιστικώΥ εργρσιών

Οι σχετικές μεταβολές των Λεπουργlκών εξόδων ασφαλιστικών εργοσιών ανό κατηγορία εξόδου, της
τρέχουσας χρήσης 2014 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2013, παροτίθενται στον παροκότω αναλυτικό πίνακα:
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Χηήση 2014 Χηήση 2013 Μεταβαλή

Προμήθειες παρογωγήςκαι συναφή έξοδα 1.795.597,65 2.551.251,81 -29,62%

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 936.112,32 927.425,34 0,94%

Λοιπέςαμοιβές-παροχέςτρίτων 499.183,53 528.916,93 -5,62%

Φόροι-τέλη 53.245,40 55.765,77
-4,52%

Διόφορο έξοδα 281.826,88 472.976,74
-40,41%

Αποσβέσειςπαγίωνστοιχείων 267.390,48 216.024,56 23,78%

Λοιπέςπροβλέψειςεκμεταλλεύσεως 204.155,04 65.145,03 213,39%

Μείον :Προμήθειες από αντασφαλιστές 1.156.098,49 1.104.742,06
4,65%

Σημείωση: Η πτώσητων προμηθειώνοφείλεται στην πτώσητων πωλήσεων.
Η μείωση στα διόφορο έξοδα οφείλεται κυρίωςστην πτώσητων πωλήσεων.
Η αύξηση στις λοιπέςπροβλέψειςεκμετόλλευσης οφείλεται στην δημιουργία προβλέψεωνγια λειτουργικό έξοδα.

9. Έξοδα ΕπεγδύσεωΥ

Τα έξοδα επενδύσεωντης τρέχουσας χρήσης 2014 ανήλθαν στο ποσότων € 57.900.825,35. Τα έξοδα επενδύσεων
περιλαμβόνουν κυρίως προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων ποσού € 88.816,54, τις διαφορές αποτίμησης
επενδύσεων Unit Linked ποσού € 57.258.327,07 και τις ζημιές από ρευστοποίηση επενδύσεων ποσού
€ 137.485,62. Τα λοιπό έξοδα επενδύσεων παρουσίασαν αύξηση κατό 5,48 % σε σχέση με την προηγούμενη
περίοδα.

Χρήση 2014 Χρήση 2013 Μεταβαλή

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 106.118.159,98 186.763.793,77 -43,18%

Η μεταβολή των Μικτών αποτελεσμότων εκμεταλλεύσεως των Ασφολίσεων Ζωής της τρέχουσας χρήσης 2014 σε
σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης 2013, η οποία ήταν θετική, εμφανίζεται στον
παροκότωπίνακα:

Χρήση 2014 Χρήση 2013 Μεταβολή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) 3.929.823,27 3.764.505,36 4,39%ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα μικτό απατελέσματα εκμεταλλεύσεως ήταν κέρδη και ανήλθαν στο ποσό των € 3.929.823,27. Για τον
προσδιορισμό των κερδών της χρήσεως από τα μικτό αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως, συνυπολογίσθηκαν τα
παροκότωκονδύλια:
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Χρήση 2014 Χρήση 2013 Μεταβολή

ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ
Μικτά απατελέσμστα (κέρδη)
ΑσιοολίαεωνΖωή, 3.929.823 27 3.764.505 36 439%
Πλέον : Άλλα έσοδο εKυεταλλεύσεωc :
1. Έσοδο παρεπόμενωνασχολιών 29.99495 62.96746 -5236%
Σύναλα 3.959.818.22 3.827.472.82 346%
MFInN .
1. ΈCoδoδιαlκπηκήc λειταυρνίαc 2.259.839 99 1.930.028 48 1709%
2. 'ΕΕοδολειταuονίαc διαθέσεωc 31.06979 134.51989 -7690%
3. Χοεωστικαί τόκαι και συναφή έιΞοδο 4.77022 6.34786 -2485%
Ολικά απατελέσυατα (κέαδπ) εKυεrαλλεύσεωc 1.664.138 22 1.756.57659 -526%

11. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα και ανόονανα έσοδο 3.69182 54999 57125%
2. Έκτακτα κέρδη Ο 400 -10000%
3. Έσοδο πaoηνουμένωνΧοήσεων 1.35566 37600 26055%
4. Έσοδο απόπaoβλέιιιειcπaoηνουμένωνΧοήσεων 1.73890 91.111 32 -9809%

6.786.38 92.041,31 -9263%
MFTnN .
1. Έκτακτα και ανόονανα έιΞοδο 1.96679 13.93600 -8589%
3. ΈΕοδοπaoηνουυένωνΧοήσεων 263.53989 59793 43.97538%
Σύναλα έκτακτων απατελεσυάτων -258.72030 77.50738 -43380%
Οργανικά και έκτακτα απατελέσματα
(ΚέΡδη) 1.405.41792 1.834.083 97 -2337%
111. ΑΠΟΣ8ΕΣΕΙΣ
Σύνολο αποσΒέσεωνπανίωνστοιΧείων 322.297 ΟΙ 262.51573 2277%
Μείαν : Οι απόαυτέ, ενσωυατωυένεc στα

Λειταυονικό KόoτOC 322.297 ΟΙ 262.51573 22 77%
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 1.405.41792 1.834.083 97 -23.37%

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το αποτέλεσματης Εταιρείας. κέρδος ποσαύΕ 1.405.417.92 μετά την πρόσθεση των ζημιών προηγούμενων
χρήσεων ποσαύ,Ε -59.943.513,81 και την πρόσθεσηαποθεματικώνγια κάλυψη ζημιών ποσού996.044,43 και
χρεωστικών αποθεματικών ποσούΕ-35.939,ΙΟ. την αφαίρεση των μη ενσωματωμένωνστο λειτουργικό κόστος
φόρων ποσού€212.753,69 κοι την αφαίρεση του αποθεμστlκούαπόαπαλλασσόμενατης φαρολογίος έσοδο
€1.017.294.51 κατέληξε σε υπόλοιποΖημιών εις νέο ποσού € -58.808.038,76.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. Ε=ΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΛΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Τα λοιπά έξοδο εγκαταστάσεως για την 31/12/2014 ανήλθαν σε € 5.226.492,43 τα οποία αφαρούν κυρίως
αγορές Λογισμικών προγραμμάτων ηλεκτρανικών υπολογιστών (software) καθώς και έξοδο αυξήσεως κεφαλαίου και
έξοδο αναδlOργανώσεωc;.που αποσβέσθηκανκστά € 257.699,60 μέσα στην χρήση, αφήνοντας αναπόσβεστη αξία
ποσού € 844.241,90.
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Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας (εκτός υι) για την 31/12/2014 ανήλθαν στα ποσό των
€ 220.287.161,31 σημειώνοντας μείωση κατό € 3.899.224,16 δηλαδή μειώθηκαν σε ποσοστό - 1,74 % σε
σύγκριση με τις συνολικές επενδύσεις της προηγαυμένηςχρήσης αι απαίες ήταν € 224.186.385,47. Η παροπόνω
μείωση οφείλεται στην μείωση του χαρτοφυλακίαυ των τίτλων μεταβλητής απόδοσης συνεπεία των πληρωμών
εξαγαρών.

Οι κυριότερες μεταβολές πουπαρουσιόστηκανστα επί μέρους σταlχεία των επενδύσεωνείναι ΟΙ εξής:

Χρήση 2014

71.725.77833
140.558.65804
8.000.000 00

Χρήση 2013

71.203.89677
141.279.37174
11.700.00000

Μεταβολή

073%
-ο 51%
-3162%

Όσαν αφαρό τις υποχρεώσειςτης Εταιρείας ταυ έταυς 2014 ύψαυς € 485.582.657,48 διατέθηκαν σε ασφαλιστική
ταποθέτηση για την κόλυψη των τεχνικών αποθεμότων κλόδου ζωήςτα παροκάτωσταιχεία:

Ποσό ταποθέτ σ Ζω'
Ομόλογα Κροτικό 22.572.789.52 22.572.789.52
Λοιπό ομόλαγα 403.045.766.55 129.004.991.35
Αμοιβαία Κεφόλαια 73.770.292.73 68.830.857.87
Μεταχές 3.928.890.69 3.928.890.69
Καταθέσεις προθεσμίας 8.000.000.00 8.000.000,00
Μεταφερόμενα έξοδα 22.041.00 22.041.00
Σύνολο 511.339.780,49 232.359.570,43
Τα παροπάνωστοιχεία ελέγχονται απότην ΕποπτικήΑρχή ΔΕΙΑ.

υι

274.040.775.20
4.939.434.86

278.980.210,06

Δ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΑΣΦΜΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ΠΟΥΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΠΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

€

Χρήση 2014

4.857.98795
273.995.104 69

278.853.092 64

Χρήση 2013

7.262.19794
260.472.75791

267.734.95585

Μεταβολή

-3311%
519%
415%

Η αύξηση οφείλετε στην αύξηση των τιμών των προϊόντων.

Ε. ΑΠΑΠΗΣΕΙΣ

Οι απαιτήσεις ποσαύ € 11.887.407,87 προέρχονται από απαιτήσεις πρωτασφαλιστικών δροστηριοτήτων
ποσού € 6.508.266,20 και λοιπέςαπαιτήσεις ποσού € 5.379.141,67 σημειώναντας αύξηση κστά 18,49% σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση 2013. Στις λοιπές απαιτήσεις συμπεριλαμβόνανται και οι απαιτήσεις από το
ΕλληνικόΔημόσια.

Π. ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΠΚΟΥ

Ι, ΕΟΠΛ!ΣΜΟΣ

Τα έπιπλακαι α λοιπός εξοπλιαμός ανήλθαν στα ποσότων € 111.254,84 μετά την αφαίρεση των προβλεπομένων
απόταν νόμα αποσβέσεων.

11'ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα διαθέσιμα ανήλθαν στο ποσότων € 1.251.396,54
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Ζ. ΜΕΤΑΒΑΠΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΠΚΟΥ :

Οι μεταβοηκαί λαγαριασμαί ενεργητικαύ συναλικαύ ποσαύ € 2.927.267,75 απατελαύνται από τα έσaδσ χρήσεως
εισπροκτέα € 2.835.822,25 τις προμήθειες παρογωγής επαμένων χρήσεων ποσαύ € 24.047,44 και από τα
λαιπά έξaδσ επαμένων χρήσεων ποσαύ € 67.398,06. Η συναλική μεiωση των μεταβοηκών σε σχέση με την
προηγαύμενη χρήση ανήλθε σε ποσοστό -4,91%, μείωση παυ οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων χρήσεως
εισπροκτέων.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΜΙΑ

Ι. ΜΕΙΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙQ

Τα καταβεβλημένα Μεταχικό Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχεται σε € 13.099.996,00 διαιρούμενα σε 3.742.856
μεταχέι;, αναμαστικής αξίας € 3,5 η κάθε μία. Η διαφαρά από έκδοση μεταχών υπέρ τα άρτια ανέρχεται στα ποσό
€ 69.901.398,00.

ιγ. ΑΠΟΘΕΜΑΠΚΑ ΚΕΦΑΜΙΑ

Η Eταιρεiα σχημάτισε απαθεματικά από απαλλασσόμενα τιης φαρολαγίας έσaδσ ποσαύ €1.017.294,51 στη χρήση
2014.

γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Τα υπάλοιπο ζημιών εις νέο ανήλθε στο ποσό των € -58.808.038,76.

Γ. ΛΣΦΑΛΙmΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων ανήλθε στο ποσό των € 206.729.564,84 παρουσιάζοντας μείωση
κατά € 3.135.871,70 δηλαδή μειώθηκαν κατά ποσοστό -1,49% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές
προβλέψεις των € 209.865.436,54 της προηγουμένης χρήσης. Η πτώση οφείλεται κυρίως στις εξαγορές
απαταμιευτικών προϊόντων καθώς και στην έλλειψη νέων πωλήσεων.

Δ. ΛΣΦΑΛΙmΚΕΣ ΙΜΑΘΗΜΑΠΚΕΣ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΟΙ ΛΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ EOENAmKO ΚΙΝΔΥΝΟ

€

Χρήση 2014

4.857.98795
273.995.10469

278.853.092 64

Χρήση 2013

7.262.19794
260.472.75791

267.734.95585

Μεταβολή

-33 11%
519%
415%

Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ Ε=ΟΔΑ

Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξaδσ για τη χρήση 2014ανήλθαν στο ποσό των € 1.091.244,25. Από
αυτό, ποσά εl27.310,53 αφαρά στην σωρευμένη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου απά τιην
υπηρεσία κα, τα οποίο προέκυψε βάσει αναλoγισnκής μελέτης. Το υπάλοιπο αφαρά προβλέψεις για φάρους και λοιπές
προβλέψεις.

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 2.278.178,92 σημειώνοντας μείωση κατό
€ 1.076.941,45 σε σύγκριση με τις αντiστoΙXες υποχρεώσεις των € 3.355.120,37 της προηγουμένης χρήσης.

Η ανάλυση των υποχρεώσεων καθώς και οι κυριότερες μεταβολές τους από την προηγαύμενη χρήση έχουν
ως εξής:
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Χρήση 2014 Χρήση 2013 Μεταβολή

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αντααφαλιστές 714.712,27 852.237,55 -16,14%

Δικαιαύχαι προμηθειών παρογωγής 240.511,75 283.034,77 -15,02%
ΠράκταΡες και Ασφαλειαμεσίτες
ί~o",αύυεναι λαναοιασυοίl 957.47919 1.467.45808 -3475%
Υπαχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 139.807,22 144.521,15 -3,26%

Ασφαλιστικαί Οργανισμαί 104.65157 138.001 34 -2417%

Πιστωτές διάφαροι 121.01692 469.86748 -7424%
Σύνολο 2.278.178,92 3.355.120,37 -32,10%

Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛQ[IMOI ΠΑΘΗΠΚΟΥ

Οι μεταβατικαί λαγαριασμαί ταυ παθητικαύ αι απαίοι αποτελούνται από τα δεδουλευμένα έξοδα της χρήαης
2014 ανήλθαν στα ποσό των €702.271,14 σημειώναντας αύξηση κατά €370.039,92 δηλαδή αυξήθηκαν σε
ποσοστά 111,38 % σε σχέση με τα αντίσταιχα δεδουλευμένα έξοδα των € 332.231,22 της προηγουμένης
χρήσης.

ΣΥΝEJΣΦΟΡΑΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η Εταιρεία μας για την ποιατική αναβάθμιση των εργαζαμένων πραγματαπαίησε δοπάνες επιμόρφωσης και
συμμεταχής σε συνέδρια συναλικαύ ποσού € 44.709,40.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ Α8ΕΒΑιΟΤΗΤΕΣ

Η μεγαλύτερη κατηΥαρία κινδύνων για την Εταιρεία είναι α χρηματοοικονομικός κίνδυνος καθώς και ο κίνδυνος της
αγαράς λόγω ταυ άτι αυτοί συνδέονται με τις επενδύσεις της και την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τα
κατώτατα εγγυημένα επιτόκια των επενδυτικών πραϊόντων της.

Επιπλέαν η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματιστηριακό κίνδυνο λόγω διακύμανσης τιμών και επιταΚlαKό κiνδυνα με βάση
τα χαρτοφυλάκιό της. Η Εταιρεία εκτελεί μελέτη διαχείρισης επενδύσεων -υπαχρεώσεων (ΑLΜ) και καθαρίζει κάθε
έτος την χρηματοοικανομική παλιτική της μέσω της οποίος τίθενται το ανώτατσ όρια κινδύνου με βάση τους δείκτες
φερεγγυότητας καθώς επίσης και τα όρια επενδύαεων ανό κατηγορία επένδυσης. Επιπροαθέτως, ακολουθεί ταυς
περιορισμούς του Group της Credίt Agricole για τα αντισυμβαλλόμενα μέρη και την πιστοληπτική τους ικανότητα. Η
Εταιρεία παρακαλουθεί στενά όλα αυτά τα όρια και κάνει μηνιαίες σναφαρέι;, ώστε να βρίσκετσι πάντα εντός των
ορίων ή κάνει διαρθωτικές κινήσεις σε περίπτωση παυ υπερβεί τα όρια.

Η Ετσιρεία εκτiθεται και σε ασφαλιστικό κίνδυνο. Πράκειται για τον κίνδυνα που προκύπτει από ασφαλιστήρια
συμβάλαια και σχετiζεται με την πιθανότητα να επέλθει τα ασφαλισμένο Υεγονός, το οποία συμβατικά πραϋποθέτει
την καταβολή σποζημίωσης ή παροχών, καθώς και με την αβεβαιότητα ως προς το ύψος της τελικής αποζημίωσης. Ο
κίνδυνος αυτός έχει αντιμετωπιστεί μέσω του σχηματισμαύ επαρκών ασφαλιστικών πραβλέψεων και πραβλέψεων
εκκρεμών ζημιών.

ΠPOOΠΊlKH ΤΗΣ ΕΤΑιΡΕΙΑΣ

Παρά τα δύσκολο οικαναμικό περιβάλλαν αι αικονομικές καταστάσεις ταυ 2014 παραμέναυν ισχυρές και με
κερδαφορία. Η Εταιρεία έχει ισχυρά χσρταρυλάκιο το οπαία θα συνεχίσει να δίνει θετικά απατελέσμστσ και πιστεύει
ότι είναι σε θέση νσ διαχειριστεί τους κινδύναυς παυ αναφέρθηκαν παραπάνω.
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Αν και η Εταιρεία δεν έχει νέες πωλήαεις και λειταυργεί στην βόαη διατήρησης ταυ χαρταρυλακίαυ της μέχρι την
λήξη ταυ (Run-Off), έχει σεβαστεί όλαυς ταυς εποπτικαύς κανόνες καθώς κοι τις συμβατικές της υπαχρεώσεις και
έχει αλακληΡώσει το έργο για την εφαρμογή της Φερεγγυότητας Ι! ( SΑIvency Ι!). Η Εταιρεία έχει επαρκή κεφάλσια
σύμφωνα με τα SΑIvency Ι και SΑlvency Ι! κοθεστώτα και διστηρεί αμάδα επαγγελμστιών για την εξασφάλιση της
παιοτικής διαχείρισης ταυ χαρταρυλακίου της.

****

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλαύμε να εγκρίνετε τον lσαλογισμό, τον Λαγαριασμό Εκμεταλλεύσεως και
Απατελεσμάτων Χρήσεως καθώς και τον πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων για την 13η εταιρική χρήση απά
ΟΙ lανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίαυ 2014.

Παρακαλείστε επίσης να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβαύλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για
την διαχείριση της Εταιρείας κατά την διάρκεια της 13ης εταιρικής χρήσης παυ άρχισε την 01{01{2014 και έληξε σης
31{12{2014.

Αθήνα, 28 Μαίου 2015

Για Το ΔΣ

Ο Διευθύνων σύμβαυλος
Richard 5uttan

Βεβαιούται ότι η ανωτέρω έκθεση πεπραγμένων ταυ Διοικητικαύ Συμβαυλίου που απατελείται από εννέα (9)
σελίδες μαζί με ταν πίνακα επενδύσεων είναι αυτή παυ αναφέρεται στην έκθεση ΕΛΈΓΧαυμας με ημεραμηνία 09
lουνίου 2015.
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Αθήνα, 09 Ιαυνίαυ 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛοnΠΗΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Μ.ΣΟΕΛ 17701

Πρόιςγαυωτερχααυς Καύπερς
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωταί Ελεγκτές Λαγιστές
Λ. Kηφ,σiας 268

152 32 Χαλόνδρι

ΑΜ ΣΟΕΛ 113

pwc

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔ¥ΣΕΩΝ ΤΙΙΣ 31/12/2014
29.479.34058

Π θεσ ιακέ καταθέσει
Μερίδια Αμαιβαίων Κεφαλαίων κα, άλλαι
τίτλοι ετα λ τ απόδοσ

Σύνολο Επενδύσεων

111.079.31746

140.558.658,04

8.000.000 00

71.725.778,33

220
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