ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ Α.Ε.Α.Η. (Χπό εκκακάριςθ)
Μθφιςίασ 62, Ξαροφςι

Επόπτθσ Εκκακάριςθσ: Μωνςταντίνοσ Θρ. Βλαχογιάννθσ

Ξαροφςι, 20.9.2011

ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΥΘΞΕΙΩΞΑ
ΥΧΕΦΙΜΑ ΞΕ ΦΘΟ ΣΡΤΕΚΑ ΦΩΟ ΕΤΓΑΥΙΩΟ
ΦΘΥ ΕΜΜΑΘΑΤΙΥΘΥ ΦΘΥ ΕΦΑΙΤΙΑΥ
ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ Α.Ε.Α.Η.

Θ ενθμζρωςθ που ακολουκεί είναι βαςιςμζνθ ςτον Προςωρινό Ιςολογιςμό τθσ εταιρίασ
τθν 21.9.2009, θμερομθνία κατά τθν οποία ανεκλικθ θ άδεια λειτουργίασ τθσ και θ κζςθ
τθσ υπό εκκακάριςθ.

Σεριλαμβάνει

διαπιςτϊςεισ

και

ςχόλια

των

κονδυλίων

του

Ιςολογιςμοφ

και

Αποτελεςμάτων ςτθν προςπάκεια που γίνεται να αποτυπωκεί θ πραγματικι οικονομικι
κατάςταςθ τθσ εταιρείσ κατά τθν 21.9.2009.
Ρι διαπιςτϊςεισ και τα ςχόλια αφοροφν τα παρακάτω κονδφλια του Ιςολογιςμοφ και των
Αποτελεςμάτων.
Υθμειϊνεται επίςθσ ότι όλεσ οι εργαςίεσ εκκακάριςθσ βρίςκονται ςε εξζλιξθ.

Ματά

ςυνζπεια αρκετά από τα αμζςωσ κατωτζρω παρατικζμενα ςτοιχεία (ιδίωσ αρικμθτικά)
είναι πικανό να παρουςιάςουν μεταβολζσ.

Α. ΕΠΕΝΔΤΕΙ
Ι. ΑΜΙΟΘΦΑ
1. Γιπεδα – Ρικόπεδα
2. Μτίρια
ΙΙ. ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ ΜΑΙ ΕΣΕΟΔΧΥΕΙΥ ΥΧΟΔΕΔΕΞΕΟΕΥ ΜΑΙ ΥΧΞΞΕΦΡΧΙΜΡΧ ΕΟΔΙΑΦΕΤΡΟΦΡΥ
ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ
3. Υυμμετοχζσ
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ΙΙΙ. ΝΡΙΣΕΥ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΕΣΕΟΔΧΥΕΙΥ
1. Ξετοχζσ και άλλοι τίτλοι μεταβλθτισ απόδοςθσ και μερίδια αμοιβαίων
κεφαλαίων
2. Ρμολογίεσ και λοιποί τίτλοι ςτακερισ απόδοςθσ

Β. ΑΠΑΙΣΘΕΙ
Ι. ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ ΑΣΡ ΣΤΩΦΑΥΦΑΝΙΥΦΙΜΕΥ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΕΥ
ΙΙ. ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ ΑΣΡ ΑΟΦΑΥΦΑΝΙΥΦΙΜΕΥ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΕΥ
ΙΙΙ. ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ

Γ. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ
Ι. ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ
ΙΙ. ΧΤΘΞΑΦΙΜΑ ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ
Δ. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΗΘΜΙΩΝ 21Θσ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2009.
Α. ΕΥΡΔΑ
1. Δεδουλευμζνα Αςφάλιςτρα
2. Ζςοδα Επενδφςεων

Β. ΕΠΡΔΑ
4. Αςφαλιςτικζσ αποηθμιϊςεισ
α. Σλθρωκείςεσ αποηθμιϊςεισ
β. Σροβλζψεισ για εκκρεμείσ ηθμίεσ κλειόμενθσ χριςεωσ
γ. Σροβλζψεισ για εκκρεμείσ ηθμίεσ προθγοφμενθσ χριςεωσ
7. Νειτουργικά ζξοδα αςφαλιςτικϊν εργαςιϊν
α. Σρομικειεσ παραγωγισ και ςυναφι ζξοδα

_______________________

ΔΙΚΑΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΙΚΘ
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ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΚΑΙ ΧΟΛΙΑ
Γ. ΕΠΕΝΔΤΕΙ

1. ΑΜΙΟΘΦΑ

Υφμφωνα με τον Ιςολογιςμό τθσ 21.9.2009, το φψοσ των επενδφςεων ςε ακίνθτα (ζχοντασ
αφαιρζςει τισ αποςβζςεισ) ανζρχεται ςε € 32.364.434,94.

Σρόκειται για τα ακίνθτα που εμφανίηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί όπου αναφζρονται
οι αντικειμενικζσ αξίεσ ενόσ εκάςτου.

Εξ αυτϊν, τα αναφερόμενα ωσ ανικοντα ςτον Μλάδο Αυτοκινιτου ζχουν αποδοκεί ςτθν
διαχείριςθ του Επικουρικοφ Μεφαλαίου.
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Επί των ανωτζρω αναφερομζνων οικοπζδων-αγροτεμαχίων το Επικουρικό Μεφάλαιο,
διεκιρυξε πλειοδοτικοφσ διαγωνιςμοφσ

μόνο για τα οικόπεδα- αγροτεμάχια

που

αναφζρονται ςτον πιο πάνω πίνακα με α/α 12, 14, 15, και 16 με τιμζσ ζναρξθσ τισ εξισ:
Ζκταςθ Εκτίμθςθ Ε.Μ.

Διαφορά

Δεδομζνου ότι οι εκτιμιςεισ του Επικουρικοφ Μεφαλαίου βαςίηονται ςτισ αντικειμενικζσ
αξίεσ, προςαυξθμζνεσ ςυνικωσ κατά 30%, από τισ αξίεσ των ςυγκεκριμζνων οικοπζδων –
αγροτεμαχίων πρζπει να αφαιρεκεί ποςό €10.310.533,60.

Φο κζμα τθσ αγοραπωλθςίασ των οικοπζδων-αγροτεμαχίων που αναφζρονται ςτον πιο
πάνω πίνακα με τίτλο «ΥΧΟΡΝΙΜΘ ΑΜΙΟΘΦΘ ΣΕΤΙΡΧΥΙΑ» με α/α 12, 13, 14, 15 και 16
αποτελεί αντικείμενο ζρευνασ των αρμοδίων αρχϊν ςε ςυνεργαςία με τθν εκκακάριςθ.

ΙΙ. ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ ΜΑΙ ΕΣΕΟΔΧΥΕΙΥ ΥΕ ΥΧΟΔΕΔΕΞΕΟΕΥ ΜΑΙ ΥΧΞΞΕΦΡΧΙΜΡΧ ΕΟΔΙΑΦΕΤΡΟΦΡΥ
ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ

Α. LASER INVESTMENT GROUP PLC

Θ ΑΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Η. ςυμμετζχει με ποςοςτό 11,95% ιτοι 6.183.883 μετοχζσ ςτθν
εταιρία Laser Investment Group Plc. Θ μζςθ τιμι τθσ μετοχισ τθν 27.5.2011 είναι €0,25.
τθν ίδια εταιρία ςυμμετζχει με ποςοςτό 5,36% θ ΑΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και με 2,16% θ
Commercial Value. Aκροιςτικά και οι τρεισ υπό εκκακάριςθ εταιρίεσ ςυμμετζχουν ςτθν
εν λόγω εταιρία με ποςοςτό 19,47%.
Υφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο site www.christofigroup.com «θ εταιρία Laser Investment
Group Plc είναι μια δυναμικι εταιρία που εξειδικεφεται ςτθν απόκτθςθ δικαιωμάτων
franchise διεκνϊν και κακιερωμζνων αλυςίδων εςτίαςθσ και καφζ.
Ιδρφκθκε το 2000 ωσ επενδυτικι εταιρία και ειςιχκθ τον ίδιο χρόνο ςτο Μυπριακό
Χρθματιςτιριο. Θ εταιρία αυτι κατζχει τα δικαιϊματα franchise των αλυςίδων Burger King
και Coffee Beanery».
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Βαςικι μζτοχοσ με ποςοςτό 29,38% είναι θ Ιωάννα Χριςτοφι, ςφηυγοσ του Νάμπρου
Χριςτοφι.

Β. LIBERTY LIFE INSURANCE

Θ ΑΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Η. κατζχει ποςοςτό 1,06% τθσ Liberty Life και ακροιςτικά με τισ
εταιρίεσ ΑΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (8,27%) και COMMERCIAL VALUE (1,79%) το ποςοςτό
που ελζγχουν οι υπό εκκακάριςθ εταιρίεσ ανζρχεται ςε 11,12%.

Θ Liberty Life Insurance Public Company Ltd (πρϊθν Aspis Liberty Life Insurance Public
Company Ltd) «Εταιρεία» ιδρφκθκε ςτισ 4 Ξαΐου 1994 ωσ ιδιωτικι εταιρεία περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ με ζδρα τθν Νευκωςία. με ζδρα τθν
Υτισ 12 Ιουλίου 2000 θ Εταιρεία κατζλθξε ςε ςυμφωνία ςτρατθγικισ ςυνεργαςίασ ςτον
τομζα των αςφαλιςτικϊν και χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν με τθν ASPIS Holdings Plc
(πρϊθν MFS Holdings Plc). Θ ςυμφωνία μεταξφ άλλων προζβλεπε τθ ςυμμετοχι τθσ ASPIS
Holdings Plc ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ κατά ποςοςτό 27%.
Υτισ 29 Οοεμβρίου 2000 το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ ASPIS Holdings Plc μετά τθν
εξαςφάλιςθ ποςοςτοφ πζραν του 30% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ, διατφπωςε
Δθμόςια Σρόταςθ για απόκτθςθ ποςοςτοφ κατά το ελάχιςτο 50% ςυν 1 μετοχι. Ξε τθν
ολοκλιρωςθ τθσ Δθμόςιασ Σρόταςθσ, θ ASPIS Holdings Plc απζκτθςε τον ζλεγχο τθσ
Εταιρείασ με ςυμμετοχι 51%.

Υτισ 25 Υεπτεμβρίου 2008 θ Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd μετατάςςεται
ςτθν Σαράλλθλθ Αγορά διαπραγμάτευςθσ του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Μφπρου.

Οι βαςικοί μετοχοι τθσ Liberty Life Insurance είναι α) θ εταιρία Επενδφςεων
Χαρτοφυλαικίου Elma Holdings Public Company Plc, με ποςοςτό 29,92% (ποςοςτό το
οποίο εκπροςωπεί ο Πρόεδρόσ τθσ κ. Μιχαλάκθσ Ιωαννίδθσ), β) θ Ιωάννα Χριςτοφι με
10,53%, γ) θ Advantage Capital με 6,53% και γ) οι εταιρίεσ ΑΠΙ ΑΕΓΑ, ΑΠΙ ΑΕΑΗ και
COMMERCIAL VALUE ακροιςτικά με ποςοςτό 11,12%.
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Γ. ADVANTAGE CAPITAL HOLDINGS

Θ ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ Α.Ε.Α.Η. ςυμμετζχει με ποςοςτό 1,32% ςτθν Advantage Capital Holdings
(πρϊθν Aspis Holdings). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ςυμμετζχει με
ποςοςτό 23,08% και θ Commercial Value με ποςοςτό 15,8%. Ακροιςτικά και οι τρεισ υπό
εκκακάριςθ εταιρίεσ κατζχουν το 40,20%.

Ρι μετοχζσ τθσ εν λόγω εταιρίασ διαπραγματεφοντο ςτο Χρθματιςτιριο τθσ Μφπρου μζχρι
τον Οοζμβριο 2010. Ξε αίτθμα τθσ Φράπεηασ Σειραιϊσ να τεκεί ςε διάλυςθ, θ εταιρία
βρίςκεται ςτθ διαδικαςία παροχισ ςτοιχείων προκειμζνου να διακοπεί θ εν λόγω
διαδικαςία, παρουςιάηοντασ τα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία.

Δ. LEDA INVESTMENTS

Μικρό ποςοςτό ςυμμετοχισ (0,82%) ζχει θ ΑΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Η.

ςτθν Leda

Investments, ακροιςτικά όμωσ με τισ υπό εκκακάριςθ εταιρίεσ ΑΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.
και Commercial Value ςυγκεντρϊνουν ποςοςτό 73,93%.

Θ Μυπριακι εταιρία Leda Investments ιταν επίςθσ μζχρι πρόςφατα ειςθγμζνθ ςτο
Χρθματιςτιριο Αξιϊν Μφπρου με κφριουσ μετόχουσ εταιρίεσ του ιδίου Ρμίλου ι άτομα
ζμμεςα ι άμεςα ςυνδεδεμζνα με τον μιλο.

Θ αναφερόμενθ τιμι τθσ μετοχισ τθσ ιταν αυτι τθσ τελευταίασ διαπραγμάτευςισ τθσ ςτο
ΧΑΜ, ςτισ 18 Οοεμβρίου 2010, προ τθσ διαγραφισ τθσ από τον ΧΑΜ ςτισ 19.11.2010.

1. Νομικζσ Ενζργειεσ: Ξε ςκοπό τθν διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων των τριϊν υπό
εκκακάριςθ εταιριϊν

(ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ Α.Ε.Α.Η. και

COMMERCIAL VALUE) ανατζκθκε ςε Δικθγορικι εταιρεία τθσ Μφπρου θ διερεφνθςθ
τθσ δυνατότθτοσ αςκιςεωσ οικονομικϊν ελζγχων ςτισ πιο πάνω κυπριακζσ
εταιρείεσ, ακόμθ και μζςω αλλαγισ των προςϊπων που απαρτίηουν τα Δ.Υ. Ξε
ςκοπό τθν διερεφνθςθ του επιχειρθματικοφ και κεςμικοφ περιβάλλοντοσ τθσ
Μφπρου, πραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ με τισ εποπτικζσ αρχζσ ςτθν Μφπρο, με

6

τον Ζφορο Εταιριϊν Μφπρου, με ςτελζχθ τθσ Μεφαλαιαγοράσ, του Χπουργείου
Ρικονομικϊν και τθσ MOKAS, προκειμζνου να κακοριςκεί το πλαίςιο των
αναγκαίων ενεργειϊν.

ΙΙΙ.

ΝΡΙΣΕΥ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΕΣΕΟΔΧΥΕΙΥ

1. Ξετοχζσ
Κλάδοσ Λοιπϊν Ηθμιϊν

ΜΕΣΟΧΘ

ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO

TEMAXIA

388.193

ΛΟΓΙΣΙΚΟ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ
21.9.2009

213.506,15

ΣΙΜΘ 21.9.09

0,30

ΑΞΙΑ 21.9.09

116.457,90

ΣΙΜΘ
31.12.
10

0,00

ΑΞΙΑ
31.12.10

0,00

ΣΙΜΘ
30.4.11

0,00

ΑΞΙΑ 30.4.11

0,00

ΜΝΑΔΡΥ
ΝΡΙΣΩΟ
ΗΘΞΙΩΟ

0,00

ΜΝΑΔΡΥ
ΝΡΙΣΩΟ
ΗΘΞΙΩΟ

119.611,84

ΜΝΑΔΡΥ
ΝΡΙΣΩΟ
ΗΘΞΙΩΟ

5.450,00

ΜΝΑΔΡΥ
ΝΡΙΣΩΟ
ΗΘΞΙΩΟ

13.750,00

ΜΝΑΔΡΥ
ΝΡΙΣΩΟ
ΗΘΞΙΩΟ

348.504,00

ΜΝΑΔΡΥ
ΝΡΙΣΩΟ
ΗΘΞΙΩΟ

61.877,96

ΜΝΑΔΡΥ
ΝΡΙΣΩΟ
ΗΘΞΙΩΟ

33.511,00

ΜΝΑΔΡΥ
ΝΡΙΣΩΟ
ΗΘΞΙΩΟ

129.361,50

ΜΝΑΔΡΥ
ΝΡΙΣΩΟ
ΗΘΞΙΩΟ

47.484,60

ΜΝΑΔΡΥ
ΝΡΙΣΩΟ
ΗΘΞΙΩΟ

COMMERCIAL
VALUE A.A.E
4.246.881

2.930.347,89

0,61

2.590.597,41

0,00

0,00

0,00

T BANK (KO)
747.574
ΑΒΑΠ
ΑΕ
ΕΤΓΡΝΘΣΦΙΜΘ
ΕΦΑΙΤΙΑ (ΜΡ)

5.000

702.719,56

11.350,00

1,02

3,69

762.525,48

18.450,00

0,23

1,22

171.942,02

6.100,00

0,16

1,09

ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ
ΑΦΦΙΜΘΥ (ΜΡ)
27.500

96.980,32

2,21

60.775,00

0,66

18.150,00

0,50

ΔΘΞΡΥΙΑ
ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΘ
ΘΝΕΜΦΤΙΥΞΡΧ ΑΕ
31.200

360.048,00

14,86

463.632,00

10,74

335.088,00

11,17

ΔΙΑΥ ΕΕΧ
90.997

41.858,62

0,66

60.058,02

0,60

54.598,20

0,68

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ
ΑΘΘΟΩΟ ΑΕ (ΜΡ)
145.700

437.100,00

3,09

450.213,00

0,35

50.995,00

0,23

ΡΦΕ
16.150

192.185,00

11,45

184.917,50

6,13

98.999,50

8,01

ΦΑΧΧΔΤΡΞΙΜΡ
ΦΑΞΙΕΧΦΘΤΙΡ
16.374

91.366,92

5.077.462,46

4,82

78.922,68

4.786.548,99
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2,93

47.975,82

783.848,54

2,90

ΧΑΡΣΟΦΤΛΑ
ΚΙΟ

759.550,90

Α. Θ λογιςτικι αξία του ςυνόλου των μετοχϊν του Μλάδου Νοιπϊν Ηθμιϊν τθσ εταιρείασ
είναι 5.077.462,46€. Φο μετοχικό χαρτοφυλάκιο είναι τοποκετθμζνο ςτο ΧΑΑ (51%), ενϊ
ζνα μεγάλο ποςοςτό αποτελοφν οι μθ ειςθγμζνεσ μετοχζσ τθσ Commercial Value. (45%)
Χπάρχει χαμθλι διαςπορά κινδφνου κακϊσ το 79% του χαρτοφυλακίου ζχει επενδυκεί ςε
τρεισ μόνο μετοχζσ. (Φ-Bank και Commercial Value)

Β. Φθν 21.9.2009 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία αποτίμθςθσ του
ανωτζρω Χαρτοφυλακίου ανιρχετο ςε 4.786.548,99€

Γ. Φθν 31.12.2010 θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου Νοιπϊν Ηθμιϊν – όπωσ αυτι
δόκθκε από τον κεματοφφλακα- ανιλκε ςτο ποςό των 783.848,54€. Θ μείωςθ των τίτλων
αυτϊν προιλκε κατά κφριο λόγο:
τθν ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ των χρθματιςτθριακϊν τίτλων λόγω τθσ κρίςθσ χρζουσ
τθν Ελλάδα.
τθν ζξοδο από το κυπριακό χρθματιςτιριο ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ
Μεφαλαιαγοράσ τθσ εταιρίασ Advantage Capital (πρϊθν Aspis Holdings). H
αποτίμθςθ των τίτλων αυτϊν ζγινε με μθδενικι αξία.
από τον μθδενιςμό τθσ ςυμμετοχισ τθσ εταιρίασ ςτθν Commercial Value.

Κλάδοσ Αυτοκινιτου
Θ αποτίμθςθ των μετοχϊν του Κλάδου Αυτοκινιτου ζγινε από τον Θεματοφφλακα ΣΒΑΝΚ και είναι:

8

ΜΕΣΟΥΗ

ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO
ADVANTAGE CAP
HOLDINGS PUBLIC
CO

TEMAXIA

ΛΟΓΙΣΙΚΟ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ
21.9.2009

ΑΞΙΑ
ΣΙΜΗ
ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ
ΣΙΜΗ
ΣΙΜΗ
ΑΠΟΣΙΜΗΗ 31.12.1 ΑΠΟΣΙΜΗΗ
ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟ
21.9.09
30.4.11
21.9.09
0
31.12.2010
30.4.2011

1.135.682

624.625,10

0,30

340.704,60

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

5.000

17.632,78

2,21

11.050,00

0,66

3.300,00

0,50

2.500,00

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

20.312.157

14.015.388,33

0,61

12.390.415,77

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

6.183.883

1.731.487,24

0,22

1.360.454,26

0,17

1.051.260,11

0,15

927.582,45

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

1.350.000

742.500,00

0,36

486.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

963.879

77.110,32

0,06

57.832,74

0,06

57.832,74

0,06

57.832,74

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

2.425.580

2.280.045,20

1,02

2.474.091,60

0,23

557.883,40

0,16

388.092,80

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

51.300

116.451,00

3,69

189.297,00

1,22

62.586,00

1,09

55.917,00

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

2.000

32.000,00

0,89

1.780,00

2,12

4.240,00

1,26

2.520,00

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

26.489

305.683,06

14,86

393.626,54

10,74

284.491,86

11,17

295.882,13

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

51.687

23.776,02

0,66

34.113,42

0,60

31.012,20

0,68

35.147,16

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

10.000

42.800,00

6,01

60.100,00

3,35

33.500,00

3,06

30.600,00

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

43.900

250.230,00

4,99

219.061,00

1,56

68.484,00

1,23

53.997,00

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

51.695

37.737,35

1,77

91.500,15

0,43

22.228,85

0,45

23.262,75

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

138.850

1.652.315,00

11,45

1.589.832,50

6,13

851.150,50

8,01

1.112.188,50

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

22.620

128.934,00

5,10

115.362,00

4,45

100.659,00

4,74

107.218,80

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

45.000

251.100,00

4,82

216.900,00

2,93

131.850,00

2,90

130.500,00

ΚΛΑΔΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

22.329.815,40

20.032.121,58
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3.260.478,66

3.223.241,33

Α. Φο λογιςτικό υπόλοιπο των μετοχϊν του Μλάδου Αυτοκινιτου τθσ εταιρείασ ανερχόταν
ςε 22.329.815,40 €. Φο μετοχικό χαρτοφυλάκιο είναι τοποκετθμζνο ςτο ΧΑΑ (47%), ενϊ ζνα
μεγάλο ποςοςτό αποτελοφν οι μθ ειςθγμζνεσ μετοχζσ τθσ Commercial Value (50%). Χπάρχει
χαμθλι διαςπορά κινδφνου κακϊσ το 74% του χαρτοφυλακίου ζχει επενδυκεί ςε τρεισ μόνο
μετοχζσ. (Φ-Bank και Commercial Value)

Β. Φθν 21.9.2009 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία αποτίμθςθσ του
ανωτζρω Χαρτοφυλακίου ανιρχετο ςε 20.032.121,58€

Γ. Φθν 31.12.2010 θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου Αυτοκινιτων – όπωσ αυτι
δόκθκε από τον κεματοφφλακα- ανιλκε ςτο ποςό των 3.260.478,66€. Θ μείωςθ των τίτλων
αυτϊν προιλκε κατά κφριο λόγο:

από τον μθδενιςμό τθσ ςυμμετοχισ τθσ εταιρίασ ςτθν Commercial Value.,
τθν ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ των χρθματιςτθριακϊν τίτλων λόγω τθσ κρίςθσ χρζουσ
τθν Ελλάδα.
τθν ζξοδο από το κυπριακό χρθματιςτιριο ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ
Μεφαλαιαγοράσ των εταιριϊν Advantage Capital (πρϊθν Aspis Holdings) και Leda
Investment Public Company Ltd Υτθν αποτίμθςθ δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι
αποτιμιςεισ των τίτλων αυτϊν.

Δ. Φθν 30.4.2011 θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου Αυτοκινιτων ανιλκε ςτο ποςό
των

3.223.241,33,50€.

θμείωςθ:
το ςθμείο αυτό πρζπει να επιςθμανκεί ότι Τπεγράφθ το ςχζδιοζχει ιδθ λθφκεί
απόφαςθ για τθν ςυγχϊνευςθσ δι’ απορροφιςεωσ τθσ Σ-Βank με το Σ.Σ.: - 50
μετοχζσ Σ ΒΑΝΚ προσ μια νζα μετοχι ΣΣ θ ςχζςθ ανταλλαγισ
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Θ εκκακάριςθ δια του Επόπτθ, ο οποίοσ ςυμμετείχε ςτο Δ.Υ τθσ T-Bank ζλεγξε και
ςυμμετείχε ςτισ εργαςίεσ, με ςκοπό τθν κατά το δυνατόν εξαςφάλιςθ και διάςωςθ του
περιουςιακοφ ςτοιχείου τθσ Εταιρίασ.
Σενιντα μετοχζσ Φ ΒΑΟΜ προσ μια νζα μετοχι ΦΦ είναι θ ςχζςθ ανταλλαγισ που
περιλαμβάνει το ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ που υπζγραψαν ΦΦ και Φ Bank.
Αναλυτικότερα, οι βαςικοί όροι τθσ ςυγχϊνευςθσ είναι περιλθπτικά οι εξισ:
1. Θ ςυγχϊνευςθ των δφο εταιρειϊν κα γίνει με απορρόφθςθ τθσ Φ ΒΑΟΜ από το
ΦΑΧΧΔΤΡΞΙΜΡ ΦΑΞΙΕΧΦΘΤΙΡ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16, του ν.2515/1997,
των άρκρων 69-77α, του κ.ν.2190/1920

και των άρκρων 1-5, του ν. 2166/93, όπωσ

ιςχφουν, και ςφμφωνα με τον κανονιςμό του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν.

2. Θ ςυγχϊνευςθ κα γίνει με ενοποίθςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ των υπό
ςυγχϊνευςθ εταιρειϊν, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά εμφανίηονται ςτουσ ειδικά καταρτιςκζντεσ,
για κάκε πιςτωτικό ίδρυμα, ιςολογιςμοφσ μεταςχθματιςμοφ τθσ 31θσ Ξαρτίου 2011, που
ςυντάχκθκαν για τον ςκοπό τθσ ςυγχϊνευςθσ.

3. Θ διαδικαςία τθσ ςυγχϊνευςθσ κα ολοκλθρωκεί με τθν καταχϊρθςθ ςτο Ξθτρϊο
Ανωνφμων Εταιρειϊν, που τθρείται ςτο Χπουργείο Σεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ κάκε αρμόδιασ αρχισ για τθ ςυγχϊνευςθ
των εταιρειϊν (Θμερομθνία Υυγχωνεφςεωσ). Ξε τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ θ Φ
ΒΑΟΜ κα λυκεί, χωρίσ να επακολουκιςει εκκακάριςι τθσ και οι μετοχζσ τθσ κα ακυρωκοφν,
το δε ςφνολο τθσ περιουςίασ τθσ (ενεργθτικό και πακθτικό), όπωσ αυτό προκφπτει από τα
βιβλία τθσ και περιλαμβάνεται ςτον ιςολογιςμό μεταςχθματιςμοφ αυτισ, κα μεταβιβαςκεί
ςτο ΦΑΧΧΔΤΡΞΙΜΡ ΦΑΞΙΕΧΦΘΤΙΡ. Υυγχρόνωσ δε, θ Απορροφϊςα Εταιρεία υποκακίςταται
ςτο

ςφνολο

των

δικαιωμάτων

και

των

υποχρεϊςεων

τθσ

Απορροφϊμενθσ,

περιλαμβανομζνων των τυχόν διοικθτικϊν αδειϊν που ζχουν εκδοκεί υπζρ τθσ, και ζτςι,
από τθν ολοκλιρωςθ των διατυπϊςεων ςυγχϊνευςθσ, κα επζλκει κατά το νόμο
μεταβίβαςθ που εξομοιϊνεται με κακολικι διαδοχι (οιονεί κακολικι διαδοχι).

4. Ρι πράξεισ τθσ Φ ΒΑΟΜ που διενεργοφνται από τθν 1θ Απριλίου 2011 και εφεξισ κα
κεωροφνται, από λογιςτικι άποψθ, ότι διενεργοφνται για λογαριαςμό του ΦΑΧΧΔΤΡΞΙΜΡΧ
ΦΑΞΙΕΧΦΘΤΙΡΧ και τα ποςά τουσ κα μεταφερκοφν ςτα βιβλία του τελευταίου, με
ςυγκεντρωτικι εγγραφι κατά τθν Θμερομθνία Υυγχωνεφςεωσ.
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5. Φο μετοχικό κεφάλαιο του ΦΦ ανζρχεται ςιμερα ςε € 1.277.484.066,80 και διαιρείται, α)
ςε 284.465.964 κοινζσ ονομαςτικζσ, μετά δικαιϊματοσ ψιφου μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ
€ 3,70 εκάςτθ, και β) ςε 60.800.000 προνομιοφχεσ μετοχζσ, του ν.3723/2008, ονομαςτικισ
αξίασ € 3,70 εκάςτθ. Φο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Φ ΒΑΟΜ ανζρχεται ςιμερα ςε €
86.812.836,00 και διαιρείται ςε 144.688.060 κοινζσ ονομαςτικζσ, μετά δικαιϊματοσ ψιφου
μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ € 0,60 εκάςτθ. Υιμερα, το ΦΦ κατζχει 47.602.370 κοινζσ
ονομαςτικζσ, μετά δικαιϊματοσ ψιφου μετοχζσ τθσ Φ ΒΑΟΜ.

6. Φο μετοχικό κεφάλαιο του ΦΦ κα αυξθκεί ςυνεπεία τθσ ςυγχωνεφςεωσ κατά ποςό ίςο με
το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Φ ΒΑΟΜ, μετά τθν αφαίρεςθ ποςοφ € 28.561.422,00, που
αντιςτοιχεί ςτθν ονομαςτικι αξία των μετοχϊν τθσ Φ ΒΑΟΜ οι οποίεσ ανικουν ςτο ΦΦ
(άρκρο 75 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920) και δεν ανταλλάςςονται, ιτοι κατά € 58.251.414,00,
με τθν ζκδοςθ 1.941.713 νζων, κοινϊν ονομαςτικϊν, μετά δικαιϊματοσ ψιφου μετοχϊν
(Οζεσ Ξετοχζσ). Υτο πλαίςιο τθσ ςυγχϊνευςθσ και για λόγουσ ςτρογγυλοποιιςεωσ τθσ
ονομαςτικισ αξίασ τθσ κοινισ μετοχισ του ΦΦ, κα κεφαλαιοποιθκεί ποςό € 486.305,96, το
οποίο κα προζλκει από μζροσ του υφιςτάμενου αποκεματικοφ διαφοράσ υπζρ το άρτιο και
ςυνεπϊσ θ ονομαςτικι αξία των κοινϊν μετοχϊν ΦΦ κα μεταβλθκεί από € 3,70 ςε €3,88.
Επομζνωσ, το μετοχικό κεφάλαιο του ΦΦ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ κα
ανζρχεται ςε € 1.336.221.786,76 και κα διαιρείται ςε 286.407.677, κοινζσ ονομαςτικζσ,
μετά δικαιϊματοσ ψιφου μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ € 3,88 εκάςτθ και ςε 60.800.000
προνομιοφχεσ μετοχζσ, του ν. 3723/2008, ονομαςτικισ αξίασ € 3,70 εκάςτθ.

7. Θ προτεινόμενθ ςχζςθ ανταλλαγισ των μετοχϊν τθσ Φ ΒΑΟΜ προσ τισ Οζεσ Ξετοχζσ ΦΦ,
που κρίνεται ωσ δίκαιθ και εφλογθ, είναι πενιντα (50) μετοχζσ Φ ΒΑΟΜ προσ μια (1) Οζα
Ξετοχι ΦΦ. Δεν κα επζλκει μεταβολι ςτον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν οι
υφιςτάμενοι μζτοχοι του ΦΦ. Υφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, το ΦΦ ανζκεςε ςτθν
εταιρεία «Deloitte» και θ Φ ΒΑΟΜ ανζκεςε ςτθν εταιρεία «Grant Thornton» αντίςτοιχα, τθ
διατφπωςθ γνϊμθσ για το δίκαιο και εφλογο τθσ ωσ άνω προτεινόμενθσ ςχζςθσ ανταλλαγισ
των μετοχϊν, κακϊσ και τον ζλεγχο των ιςολογιςμϊν μεταςχθματιςμοφ και του ςχεδίου
ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ.

8. Φα κλαςματικά υπόλοιπα που κα προκφψουν από τθν ανταλλαγι των μετοχϊν τθσ T
BANK, δεν δθμιουργοφν δικαίωμα ςε λιψθ κλάςματοσ μετοχισ και κα διατεκοφν με
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απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ των μετόχων τθσ Απορροφϊςασ που κα εγκρίνει
τθ ςυγχϊνευςθ, εξουςιοδοτϊντασ παράλλθλα το διοικθτικό τθσ ςυμβοφλιο όπωσ
αποφαςίςει ςχετικά.

9. λεσ οι Οζεσ Ξετοχζσ κα ςυμμετάςχουν ςτθ διανομι κερδϊν χριςεωσ 2011 και εφεξισ.
Υθμειϊνεται ότι δυνάμει του ν.3723/2008 (άρκρο 1, παρ. 3), θ διανομι μερίςματοσ από το
ΦΦ για τθ χριςθ 2011, περιορίηεται αποκλειςτικά ςτθ διανομι μετοχϊν.

10. Φο ΦΦ κα προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να γίνουν οι θλεκτρονικζσ
καταχωριςεισ άυλων τίτλων και να παραδοκοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Φ ΒΑΟΜ οι Οζεσ
Ξετοχζσ ΦΦ. Ρι δικαιοφχοι μζτοχοι κα ενθμερωκοφν ςφμφωνα με το νόμο.

11. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτιματα που να παρζχονται ςτα μζλθ των διοικθτικϊν
ςυμβουλίων και ςτουσ τακτικοφσ ελεγκτζσ των ςυγχωνευομζνων εταιρειϊν και δεν
υφίςτανται μζτοχοι ι κάτοχοι άλλων τίτλων, πλθν μετοχϊν με ειδικά δικαιϊματα που
προβλζπονται από τα καταςτατικά αυτϊν, οφτε από αποφάςεισ των Γενικϊν Υυνελεφςεων
αυτϊν εκτόσ των κάτωκι, ςυνοπτικά αναφερόμενων, περιπτϊςεων:
α) Εργαηόμενοι και Ξζλθ του Δ.Υ. τθσ TBANK, δυνάμει τθσ από 04.09.2002 απόφαςθσ τθσ
Ζκτακτθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ των μετόχων τθσ, όπωσ τροποποιικθκε από τισ 03.05.2006
και 10.05.2007 Γενικζσ Υυνελεφςεισ και με τθν επζκταςθ που αποφαςίςκθκε ςτθν από
13.06.2008 Γενικι Υυνζλευςθ, ζχουν δικαιϊματα προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν τθσ T BANK
(Stock Options).
β) Θ κυγατρικι τθσ T BANK, εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ, Aspis Jersey Limited, ζχει εκδϊςει
καινοτόμουσ υβριδικοφσ τίτλουσ, ονομαςτικισ αξίασ € 15 εκατ. και μθ καινοτόμουσ
υβριδικοφσ τίτλουσ, ονομαςτικισ αξίασ € 25 εκατ..
γ) Θ κυγατρικι τθσ T BANK, ASPIS FINANCE Plc, εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ, ζχει εκδϊςει
ομολογιακό δάνειο μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Guaranteed Subordinated Floating Rate
Notes), ονομαςτικισ αξίασ € 50 εκ. (λιξθσ το Φεβρουάριο 2015), με δικαίωμα ολικισ
πρόωρθσ αποπλθρωμισ τουσ από τθν εκδότρια, 5 ζτθ μετά τθν ζκδοςι τουσ.
δ) Υτθν Φ BANK ζχουν διατεκεί ειδικοί τίτλοι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, λιξθσ 29.12.2011,
ςυνολικοφ ποςοφ € 86.000.000. Υτο ΦΦ ζχουν διατεκεί ειδικοί τίτλοι του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου, λιξθσ 19.04.2013, ςυνολικοφ ποςοφ € 329.000.000. Ρι τίτλοι αυτοί
χρθςιμοποιοφνται από τισ τράπεηεσ ωσ εξαςφάλιςθ, ςε πράξεισ αναχρθματοδότθςθσ από
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τθν Ευρωπαϊκι Μεντρικι Φράπεηα ι/και ωσ εξαςφάλιςθ για χρθματοδοτιςεισ από άλλα
πιςτωτικά ιδρφματα
ε) Φο ΦΦ, με απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ τθσ 28.01.2009, ζχει εκδϊςει
ςφμφωνα με το άρκρο 1, του ν.3723/2008, 60.800.000 προνομιοφχεσ, ενςϊματεσ, μθ
μεταβιβάςιμεσ και υποχρεωτικά, εντόσ πενταετίασ, εξαγοράςιμεσ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου,
μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ € 3,70 εκάςτθ, ςυνολικοφ ποςοφ € 224.960.000,00, οι οποίεσ
ζχουν αναλθφκεί εξ’ ολοκλιρου από το Ελλθνικό Δθμόςιο.

12. Θ ολοκλιρωςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ τελεί υπό τθν αίρεςθ τθσ ζγκριςισ τθσ από τισ Γενικζσ
Υυνελεφςεισ των μετόχων των δυο εταιρειϊν και τθν λιψθ των απαιτοφμενων ςφμφωνα με
το νόμο αδειϊν και εγκρίςεων των αρμοδίων αρχϊν.
Ρι Γενικζσ Υυνελεφςεισ των εταιρειϊν κα ςυγκλθκοφν τθν 30.09.2011

2. ΟΜΟΛΟΓΑ

Κλάδοσ Λοιπϊν Ηθμιϊν

ΟΜΟΛΟΓΟ

ISIN

Αξία Αποτίμησης
21.9.09

SKADEFORSAKRI (30/3/01) 20
ETH
XS0126933620
ΑΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Αξία Αποτίμησης
31.12.10

Αξία Αποτίμησης
30.4.11

191.380,00

199.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191.380,00

199.800,00

0,00

Α. Φθν 21.9.2009 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία αποτίμθςθσ του
ανωτζρω Χαρτοφυλακίου Ρμολόγων ανιρχετο ςε 191.380,00 €

Β. Φθν 30.4.2011 θ αξία του ομολόγου ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ ΑΕΓΑ είναι μθδενικι, ενϊ το
ομόλογο Skadeforski που ζλθγε ςτισ 30/3/2011 ειςπράχκθκε και το ποςό τθσ ονομαςτικισ
αξίασ ειςζρευςε ςτα διακζςιμα τθσ εταιρείασ.
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Κλάδοσ Αυτοκινιτου

ΟΜΟΛΟΓΟ

ISIN

ΑΥΑ25/01/05-25/01/44

XS0210434782

189.720,00

208.500,00

219.000,00

ALPHA BANK 5/12/02-29/12/49

XS0159153823

747.500,00

479.895,00

426.282,00

E.F.G EUROBANK 29/11/49

XS0204324890

455.000,00

440.000,00

475.000,00

0,00

0,00

0,00

1.392.220,00

1.128.395,00

1.120.282,00

ΑΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ 21.9.09

-

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ 31.12.10 ΑΠΟΣΙΜΗΗ 30.4.11

Α. Φθν 21.9.2009 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία αποτίμθςθσ του
ανωτζρω Χαρτοφυλακίου Ρμολόγων ανιρχετο ςε 1.392.220,00 €

Β. Φθν 31.12.2010 θ αξία αποτίμθςθσ των Ρμολόγων ιταν 1.128.395,00€.

Γ. Φθν 30.4.2011 θ αξία αποτίμθςθσ των Ρμολόγων ιταν 1.120.282,00€.
Β. ΑΠΑΙΣΘΕΙ

Ι. ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ ΑΣΡ ΣΤΩΦΑΥΦΑΝΙΥΦΙΜΕΥ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΕΥ

1.

Σοςό των €1.008.524,90 αφορά αςφάλιςτρα που δεν είχαν καταβλθκεί κατά τθν

θμερομθνία ανάκλθςθσ, από τουσ αςφαλιςμζνουσ. Θ ειςπραξιμότθτα αυτϊν είναι
επιςφαλισ.

2. Σοςό των €43.923.641,07 αφορά κυρίωσ προκαταβολζσ προμθκειϊν ςυνεργατϊν και μθ
απόδοςθ αςφαλίςτρων των πρακτόρων. Θ Εκκακάριςθ εργάηεται προσ τθν κατεφκυνςθ του
ελζγχου, τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ διαςταφρωςθσ κάκε ςτοιχείου, προκειμζνου να
διευκρινίςει και να επικυρϊςει τα αντίςτοιχα χρεωςτικά υπόλοιπα και να αςκιςει κάκε
νόμιμθ διαδικαςία είςπραξθσ των. Θ διαδικαςία ελζγχου των δοςολθπτικϊν λογαριαςμϊν
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των ςυνεργατϊν και πρακτόρων είναι ςε εξζλιξθ κακϊσ είναι ςε εκκρεμότθτα θ
λογιςτικοποίθςθ των μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων και ακφρωςθσ- επιςτροφισ
αςφαλίςτρων λόγω επιςτροφισ ςυμβολαίων, ςτα πλαίςια των ςυμβάςεων ζργου, του
κλάδου Αυτοκινιτου,.

Ξετά τθν οριςτικοποίθςθ των απαιτιςεων αυτϊν, κα επιδιωχκεί θ είςπραξθ τουσ.

3.

Φο ποςό των € 13.132.405,21 αφορά υποχρεϊςεισ των ανταςφαλιςτϊν προσ τθν

εταιρία.

Θ εκκακάριςθ ελζγχει αναλυτικά τα κονδφλια ανά ηθμιά και βρίςκεται ςε

επικοινωνία και διαπραγματεφεται με τουσ ανταςφαλιςτζσ μζςω τθσ AON TURNER
προκειμζνου να επιτευχκεί θ είςπραξθ του δικαιοφμενου ποςοφ.

ΙΙ. ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ ΑΣΡ ΑΟΦΑΥΦΑΝΙΥΦΙΜΕΥ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΕΥ

Σοςό τον € 798.991,41 αφορά απαιτιςεισ τθσ εταιρείασ από ανταςφαλιηόμενουσ.

ΙΙΙ. ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ - ΧΤΕΩΥΦΕΥ ΔΙΑΦΡΤΡΙ
Υτο ποςό των € 75.623.047,28 περιλαμβάνονται κυρίωσ οι δοςολθπτικοί λογαριαςμοί
μεταξφ των εταιριϊν του ιδίου Ρμίλου. Ειδικότερα:
Σοςό € 68.647.960,92 είναι ποςό που αφορά χρθματοικοινομικι διευκόλυνςθ τθσ
ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ Α.Ε.Α.Η. προσ τθν ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ςε διάφορεσ χρονικζσ
ςτιγμζσ αρχισ γενομζνθσ από το 2007, χωρίσ άλλθ ςαφι αιτία. Φο ποςό αυτό, ωσ
μπορεί εφκολα να γίνει αντιλθπτό, δεν πρόκειται να ειςπραχκεί.
Σοςό € 1.651.044,67 αφορά ταμειακι διευκόλυνςθ τθσ ΑΥΣΙΥ ΜΑΣΙΦΑΝ Α.Ε. Φο
ποςό αυτό κα διεκδικθκεί με νομικζσ ενζργειεσ.
Επίςθσ:
Σοςό €1.219.440,79 αφορά ηθμιζσ που ζχουν πλθρωκεί μζςω του ΥΑΣ (Υφςτθμα
Άμεςθσ Σλθρωμισ) κακϊσ και ποςό €453.000 που αφορά εγγυιςεισ ςτον ΥΑΣ. Για
τα ποςά αυτά γίνονται ενζργειεσ για τθν επανείςπραξι τουσ.
Σοςό €2.204.562,20 αφορά «προμθκευτζσ» (μόνο ωσ προσ τον χαρακτθριςμό τουσ),
ςτουσ οποίουσ είχε προκαταβλθκεί το ποςό αυτό, ζναντι προςφοράσ
αδιευκρίνιςτων υπθρεςιϊν ι προμικειασ υλικϊν που δεν ζχουν τακτοποιθκεί
λογιςτικά από υπαιτιότθτά τουσ (παράλθψθ προςκόμιςθσ παραςτατικϊν). Ωσ
«προμθκευτζσ» αναφζρονται και εταιρίεσ ςυμφερόντων οικογζνειασ Σ.Ψωμιάδθ
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όπωσ ΑΥΣΙΥ ΡΞΙΝΡΥ ΕΦΑΙΤΙΩΟ Α.Ε. με ποςό €102.334,37, ΔΩΤΡΓΤΑΦΡΦΕΧΟΙΜΘ
Α.Ε. με ποςό €352.411,25, ΞΣΤΑΛΦ Α.Ε. με ποςό €412.119.68, κακϊσ και ο
Σ.Ψωμιάδθσ με ποςό €848.000.

Φα υπόλοιπα είναι μικροποςά τα οποία

καταβάλλεται προςπάκεια είτε να επιςτραφοφν, είτε, με αιτιολόγθςθ του
παραςχεκζντοσ ζργου, να τακτοποιθκοφν λογιςτικά με τθν προςκόμιςθ των
αντίςτοιχων παραςτατικϊν.
Σοςό €114.624,13 αφορά προκαταβολζσ ςε ελεφκερουσ επαγγελματίεσ –
ςυνεργάτεσ τθσ εταιρίασ ζναντι υπθρεςιϊν που δεν ζχουν τακτοποιθκεί λογιςτικά
από υπαιτιότθτά τουσ (παράλθψθ προςκόμιςθσ παραςτατικϊν).
Αφορά

κυρίωσ

ςυνεργαςίεσ

με

δικθγόρουσ

και

πραγματογνϊμονεσ.

Επιςθμαίνεται βζβαια ότι από το ςυνολικό αυτό ποςό των €114.624,13 ποςό
€62.473,68 αφορά τθν εταιρία παροχισ οδικισ βοικειασ Eurosos Assistance

S.A.

το οποίο δεν ζχει ακόμθ οριςτικοποιθκεί ο ςυμψθφιςμόσ με παραςχεκείςεσ ςτουσ
αςφαλιςμζνουσ τθσ Α.Ε.Α.Η. υπθρεςίεσ από τθν εν λόγω εταιρία για τουσ
μινεσ Αφγουςτο και Υεπτζμβριο του ζτουσ 2009.
Επίςθσ, ποςό €41.049,70 αφορά τον Σραγματογνϊμονα Χ.Ξαρδάκθ ο οποίοσ
φαίνεται να παραλαμβάνει επιταγζσ πελατϊν φψουσ €42.773,03 ςτισ
«ζναντι λογαριαςμοφ», το δε χρεωςτικό του υπόλοιπο του

21.09.2009

λογαριαςμοφ

του

είναι €41.049,70, για το οποίο μζχρι τισ 21.09.2009 δεν ζχει εκδοκεί παραςτατικό.
Σοςό €396.556,44 αφορά απαιτιςεισ από το Ελλθνικό Δθμόςιο (παρακρατθκζντεσ
φόροι).
Σοςό €118.007,18 αφορά απαιτιςεισ από το Ελλθνικό Δθμόςιο (Φόροσ
ειςοδιματοσ 2000 και 2001)
Σοςό €12.776 αφορά ενυπόκθκο δάνειο ςυνεργάτθ και
Σοςό € 673.316,47 αφορά απαιτιςεισ από τθν Commercial Value (€105.455,39),
από τον Μφπριο κ. Υπφρο Υπφρου (€500.000 από μεταβίβαςθ 1.000.000 μετοχϊν
τθσ εταιρίασ Aspis Holdings) και Ας φάλιςτρα διακανονιςτζα φψουσ €67.861.
Θα επιδιωχκεί θ είςπραξθ των ποςϊν αυτϊν με νομικζσ διαδικαςίεσ.
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Σ. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ

Ι. ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ
1. Υφμφωνα με τα Βιβλία και Υτοιχεία τθσ Εταιρίασ ςτο λογαριαςμό «Ζπιπλα και
λοιπόσ εξοπλιςμόσ» το αναφερόμενο ποςό που αναφζρεται και ςτον προςωρινό
Ιςολογιςμό είναι €98.427,24.
Ματά τθν απογραφι που διενιργθςαν οι πραγματογνϊμονεσ και θ υπεφκυνθ
ςυμβολαιογράφοσ, δεν κατζςτθ δυνατόν να διαχωριςτεί ο εξοπλιςμόσ μεταξφ
αυτοφ τθσ ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ Α.Ε.Α.Η. και ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ Α.Ε.Γ.Α. δεδομζνου ότι
χρθςιμοποιείτο από κοινοφ και από τισ δφο εταιρίεσ. Ματά ςυνζπεια κατεγράφθ ωσ
εξοπλιςμόσ τθσ ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ Α.Ε.Γ.Α.

Ρ εξοπλιςμόσ αυτόσ παραμζνει ςτο

Μεντρικό Μτιριο τθσ εταιρίασ και όταν εκποιθκεί κα υπολογιςκεί αναλογικά θ
ειςπραχκείςα αξία του.

2. Ξεταφορικά Ξζςα και

εξοπλιςμόσ.

Σοςό αναφερόμενο ςτον προςωρινό

Ιςολογιςμό: €20.000,00.
Φα μεταφορικά μζςα είναι:
Αυτοκίνθτο μάρκασ Jaguar χρονολογίασ 2003, αξίασ, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ
πραγματογνωμόνων, € 13.000
Αυτοκίνθτο μάρκασ Grand Cherokee, χρονολογίασ 2000, αξίασ ςφμφωνα με
εκτιμιςεισ πραγματογνωμόνων € 5.800.
Αυτοκίνθτο μάρκασ Smart, με ςοβαρι βλάβθ ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων, αξίασ,
ςφμφωνα με εκτιμιςεισ πραγματογνωμόνων, € 2.000.
Αυτοκίνθτο μάρκασ RX8, χρονολογίασ 2005, αξίασ, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ
των πραγματογνωμόνων, €8.800.
Αυτοκίνθτο μάρκασ ΜΙΑ Sorento, χρονολογίασ 2004, αξίασ, ςφμφωνα με
εκτιμιςεισ πραγματογνωμόνων, € 7.500.
Υφμφωνα με Ζκκεςθ Επανεκτίμθςθσ των πραγματογνωμόνων τθσ 21.02.2011 κρίκθκε
ότι οι αναφερόμενεσ τιμζσ των ωσ άνω οχθμάτων πρζπει να μειωκοφν κατά 25-30%.
Σρζπει δε να επιςθμανκεί και το γεγονόσ τθσ καταςτροφισ οριςμζνων υλικϊν για
διάφορουσ λόγουσ.
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ΙΙ. ΧΤΘΞΑΦΙΜΑ ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ

Κλάδοσ Λοιπϊν Ηθμιϊν

Α. Φθν 21.9.2009 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – τα χρθματικά
διακζςιμα που ιταν δεςμευμζνα υπζρ του κλάδου ανζρχονταν ςε 4.968.198,51€. Φο ποςό
αυτό ιταν κατατεκειμζνο ςτθν T-Bank (πρϊθν Aspis Bank)

B. Φθν 30.6.2010 τα χρθματικά διακζςιμα που ιταν δεςμευμζνα υπζρ του κλάδου
ανζρχονταν ςε 4.410.625,34€. Φο

ποςό αυτό μειϊκθκε λόγω αποδζςμευςθσ ποςοφ

589.100,00€ από τθν εποπτικι αρχι ςτισ 31/3/2010. Φο ποςό αυτό χρθςιμοποιικθκε για
τθν κάλυψθ των εξόδων τθσ εκκακάριςθσ. Φα χρθματικά διακζςιμα από τα μζςα Απριλίου
τοποκετοφντο ςε προκεςμιακι κατάκεςθ με μθνιαία ανανζωςθ και απόδοςθ 4,25% και
από Ιοφνιο 2011, τοποκετικθκαν ςε προςκεςμιακι κατάκεςθ εξάμθνθσ διάρκειασ με
απόδοςθ 5,2%.

Γ. Φθν 31.12.2010 τα χρθματικά διακζςιμα που ιταν δεςμευμζνα υπζρ του κλάδου Νοιπϊν
Ηθμιϊν ανζρχονταν ςε 4.028.760,95€. Φο ποςό αυτό μειϊκθκε λόγω αποδζςμευςθσ ποςοφ
709.903,20€ από τθν εποπτικι αρχι για τθν πλθρωμι των αποηθμιϊςεων των
εργαηομζνων, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Εποπτικισ Αρχισ..

Δ. Φθν 31.05.2011 τα χρθματικά διακζςιμα διαμορφϊκθκαν ςε 4.116.077,65€.
(δεςμευμζνα ςε Κλάδο Λοιπϊν Ηθμιϊν και Μθ Χαρακτθριςμζνα). Φο πρϊτο εξάμθνο του
’11 αποδεςμεφτθκαν ςφμφωνα με αποφάςεισ τθσ εποπτικισ αρχισ οι προχπολογιςμοί του
Β’ εξαμινου 2010 (108.505,80€) και του Α εξαμινου 2011 (305.985,44€). Υτισ 30/3/2011
ζλθξε το Ρμόλογο Sdadeforsakri ονομαςτικισ αξίασ 200.000,00€.

Κλάδοσ Αυτοκινιτου

Υτισ 21/9/2009 θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – τα χρθματικά διακζςιμα
που ιταν δεςμευμζνα υπζρ του κλάδου Αυτοκινιτου ανζρχονταν ςε 4.097.245,29€. Φο
ποςό αυτό περιιλκε ςτθ διαχείριςθ του επικουρικοφ. Υτισ 31/5/2011 το ποςό που ανικει
ςτθ διαχείριςθ του Επικουρικοφ κεφαλαίου ανζρχεται ςε 29.383,17€.
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φνολο χρθματικϊν διακεςίμων

Ματά ςυνζπεια το ςφνολο των χρθματικϊν διακεςίμων ςτισ 21.9.2009 που ιταν
δεςμευμζνα ανζρχονται ςε €9.065.443,80

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΗΘΜΙΩΝ 21θσ επτεμβρίου 2009

Πρόκειται για τουσ λοιποφσ κλάδουσ αποηθμιϊςεων που είναι οι εξισ:
Κλάδοσ: Προςωπικϊν Ατυχθμάτων
Κλάδοσ : Χερςαίων Οχθμάτων
Κλάδοσ : καφϊν
Κλάδοσ : Μεταφορϊν
Κλάδοσ : Περιουςίασ
Κλάδοσ : Λοιπϊν Ηθμιϊν
Κλάδοσ : Αςτικισ Ευκφνθσ καφϊν
Κλάδοσ : Αςτικισ Ευκφνθσ
Κλάδοσ : Απϊλειασ Ειςοδιματοσ
Κλάδοσ : Νομικισ Προςταςίασ

Φο Αποτζλεςμα Εκμεταλλεφςεωσ Αςφαλίςεων Ηθμιϊν κατά τθν 21.9.2009 είναι αρνθτικό
ιτοι παρουςιάηεται ηθμιά φψουσ €21.083.924,22.

Επιςθμάνςεισ:
Ζςοδα:
1. Σα δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα παρουςίαςαν ςθμαντικι μείωςθ ςε ςχζςθ με αυτά του
2008, λαμβανομζνου υπ’ όψθ πάντα ότι θ χριςθ του ζτουσ 2009 ζλθξε ςτισ 21.9.2009 και
όχι 31.12.2009. Φα δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα ανιλκαν ςτο ποςό των €22.363.753,46 ςτο
οποίο θ ςυμμετοχι των ανταςφαλιςτϊν (θ οποία διερευνάται προκειμζνου να εξακριβωκεί
το ακριβζσ ποςό) ανζρχεται ςε €6.136.835,85.
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2.

Σα Ζςοδα Επενδφςεων ανιλκαν κατά τθν 21.9.2009 ςε €1.112.051,98, τα οποία

προζρχονται από α) τόκουσ ομολόγων (ποςό €200.461,45) και β) από αχρθςιμοποίθτεσ
προβλζψεισ υποτιμιςεωσ επενδφςεων (ποςό €889.965,40).
Υτο λογαριαςμό αυτό είναι μθδενικά τα ζςοδα από ςυμμετοχζσ. Υτισ άλλεσ επενδφςεισ
(ζςοδα από ακίνθτα) παρουςιάηεται ζςοδο €21.625,03 που αφορά ςτο εκμιςκωμζνο
ακίνθτο – μεηονζτα ςτο Σανόραμα Θεςςαλονίκθσ.
Υτο ςθμείο αυτό επιςθμαίνουμε ότι θ πλειονότθτα των ακινιτων τθσ εταιρίασ ιταν ςε
οικόπεδα ανεκμετάλλευτα, ενϊ τα οικιματα – γραφεία ιταν μιςκωμζνα ςε πράκτορεσ και
agencies τθσ εταιρίασ, τα μιςκϊματα των οποίων ςυμψθφίηοντο με προμικειεσ.

Β. Ζξοδα
4. Αςφαλιςτικζσ αποηθμιϊςεισ:

α) Πλθρωκείςεσ αποηθμιϊςεισ Γενικϊν Κλάδων ΑΕΑΗ : Σοςό € 17.347.502,87. Υτθν
ανωτζρω κατθγορία ανικουν οι ηθμιζσ που ζχουν πλθρωκεί το χρονικό διάςτθμα από τθν
01/01/09 ζωσ και τθν 21/09/09.

ΠΛΗΡΩΘΕΘΕ ΑΠΟΖΗΜΘΩΕΘ Α.Ε.Α.Ζ. ΑΠΌ 1/1/2009 ΕΩ 21/9/2009
ΑΠΟΖΗΜΘΩΕΘ

ΑΝΑΛΟΓΘΑ
ΑΝΣΑΦΑΛΘΣΩΝ

ΑΡΘΘΜΟ
ΖΗΜΘΩΝ

182.997,46

45.813,97

115

5.906.422,89

0,00

ΚΛΑΔΟ ΚΑΦΩΝ (15)

197.916,44

89.769,28

34

ΚΛΑΔΟ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ (16)

180.235,81

81.759,17

71

ΚΛΑΔΟ ΠΤΡΟ (17)

7.478.364,53

6.164.687,37

824

ΚΛΑΔΟ ΛΟΘΠΩΝ ΖΗΜΘΩΝ (18)

2.651.037,30

1.083.004,79

112

ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ (22)

344.996,96

241.323,11

59

ΚΛΑΔΟ ΥΣΡΗΜΑΣΘΩΝ ΑΠΩΛΕΘΩΝ (25)

327.563,65

0,00

21

77.967,83

64.134,04

ΤΝΟΛΟ ΛΟΠΩΝ ΖΗΜΘΩΝ

17.347.502,87

7.770.491,73

ΤΝΟΛΟ ΑΣΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΑΤΣ/ΣΟΤ
(19)

23.019.661,40

91.713,12

ΚΛΑΔΟ
ΚΛΑΔΟ ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ (10)
ΚΛΑΔΟ ΥΕΡΑΘΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (12)

ΚΛΑΔΟ ΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΣΑΘΑ (26)
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1.236

β.1.) Προβλζψεισ για εκκρεμείσ ηθμιζσ κλειομζνθσ χριςεωσ Γενικϊν Κλάδων ΑΕΑΗ: Σοςό
€44.418.285,80.
Υτθν ανωτζρω κατθγορία των εκκρεμϊν αποηθμιϊςεων ανικουν οι ηθμίεσ οι οποίεσ ζχουν
αναγγελκεί και ανοιχκεί φάκελοι ηθμιϊν όλων των προθγοφμενων ετϊν ζωσ και τθν
21/09/09 και οι οποίεσ δεν ζχουν πλθρωκεί προσ τουσ δικαιοφχουσ τουσ διότι εκκρεμοφν
δικαιολογθτικά

ςτοιχεία,

απαιτιςεισ,

εκκζςεισ

πραγματογνωμόνων,

αποφάςεισ

δικαςτθρίων. Υε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ τθρείται το ςχετικό απόκεμα.

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ

ΚΛΑΔΟ

ΑΠΟΘΕΜΑ

ΠΛΘΘΟ

10

ΣΤΡΥΩΣΙΜΩΟ
ΑΦΧΧΘΞΑΦΩΟ
ΥΜΑΦΩΟ
ΞΕΦΑΦΡΤΩΟ
ΣΕΤΙΡΧΥΙΑΥ
ΝΡΙΣΡΙ ΜΝΑΔΡΙ
ΑΥΦΙΜΘ ΕΧΘΧΟΘ
ΑΣΩΝΕΙΑ ΜΕΤΔΩΟ
ΝΡΙΣΡΙ
ΜΝΑΔΡΙ
ΧΕΤΥΑΙΑ

229.777,00

158

558.150,00
484.499,00
7.622.336,00
4.753.302,00
18.168.430,00
238.918,00
12.362.873,80

84
184
1.449
360
665
28
10.162

44.418.285,80

13.090

15
16
17
18
22
25
12
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΣΟ

Παρατιρθςθ που αφορά τον Κλάδο Περιουςίασ: Ζχουν καταγραφεί ηθμιζσ ςτο μθτρϊο
τθσ εταιρίασ και εξετάηονται μια προσ μια προκειμζνου να ςυνταχκεί ο πίνακασ δικαιοφχων
αςφαλίςματοσ.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι κατά τον ζλεγχο εντοπίςκθκαν ηθμιζσ οι οποίεσ δεν ζπρεπε να είναι
καταχωρθμζνεσ ςτο μθτρϊο, κακόςον είχαν ιδθ πλθρωκεί ςτουσ δικαιοφχουσ, αλλά και
ηθμιζσ που φζροντο «κλειςτζσ» χωρίσ αντίςτοιχο παραςτατικό καταβολισ ποςοφ ςτουσ
δικαιοφχουσ..
Φα προβλιματα που αντιμετωπίηονται από τθν Εκκακάριςθ αφοροφν κυρίωσ ςτα εξισ:
Ηθμιζσ για τισ οποίεσ υπάρχει μόνο αναγγελία, είτε χωρίσ να δθλϊνεται θ απαίτθςθ
του αςφαλιςμζνου, είτε γιατί δεν ζχουν προςκομιςκεί τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά,
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Ηθμιζσ για τισ οποίεσ υπάρχει μόνο θ αναγγελία χωρίσ να ςυνοδεφεται από ζκκεςθ
πραγματογνωμοςφνθσ
Δικαςτικζσ υποκζςεισ για τισ οποίεσ δεν υπιρξε ενθμζρωςθ από το Οομικό Φμιμα
τθσ εν λειτουργία εταιρίασ όςον αφορά τθν εξζλιξι τουσ, κζμα το οποίο εξετάηεται
από τθν Εκκακάριςθ,
Ηθμιζσ που διακζτουν ολοκλθρωμζνα παραςτατικά αλλά που αμφιςβθτείται θ
γενεςιουργόσ αιτία τουσ. Θ Εκκακάριςθ ερευνά τα περιςτατικά αυτά προκειμζνου
να αποφανκεί αν εμπίπτουν τουσ καλυπτόμενουσ κινδφνουσ του αςφαλιςτθρίου
ςυμβολαίου.
Ηθμιζσ για τισ οποίεσ εκκρεμεί ενθμζρωςθ από τθν θγζτιδα ςυναςφαλίςτρια
εταιρία.

β.2.) Προβλζψεισ για εκκρεμείσ ηθμίεσ κλειομζνθσ χριςεωσ Λοιπϊν Ηθμιϊν
Αυτοκινιτου ΑΕΑΗ:
Σο αναφερόμενο ςτον Ιςολογιςμό ποςό των € 8.243.348,04 δεν ζχει ειςζτι επιβεβαιωκεί
και αφορά το ςφνολο των ηθμιϊν που αναφζρονται ςτο Μθτρϊο Εκκρεμϊν Ηθμιϊν και
που βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ επεξεργαςίασ λόγω τθσ μεγάλθσ πλθκϊρασ των και των
ςυνεχϊσ παρουςιαηομζνων δικαςτικϊν διεκδικιςεων.

Ξελετϊνται, καταγράφονται και επαλθκεφονται οι φάκελοι των προαιρετικϊν καλφψεων
του Μλάδου Ηθμιϊν Αυτοκινιτων (δθλ. πυρόσ, κλοπι, ίδιεσ ηθμιζσ, κραφςθ, προςωπικό
ατφχθμα, φυςικά φαινόμενα, τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, ηθμιά από αναςφάλιςτο).
Ρ αρικμόσ τουσ ανζρχεται ςε 9.900, ηθμιζσΑπό το ςφνολο των ηθμιϊν προαιρετικϊν
καλφψεων όπου από αυτζσ οι 2.700ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ αφοράοφν ηθμιζσ εξοφλθμζνεσ
προσ τουσ δικαιοφχουσ και παραμζνουν ανοιχτζσ για περαιτζρω κινιςεισ.

Υε ςφνολο 77.231Από το ςφνολο των φακζλων ηθμιϊν που ανοίχκθκαν και καταχωρικθκαν
ςτθν εταιρία ζωσ τθν 21/09/2009 που αφοροφν απαιτιςεισ πακόντων-ηθμιωκζντων,
εφόςον προςκομιςκοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά προσ πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ, θ
υποχρζωςθ τθσ εταιρίασ για κάκε κάλυψθ ξεχωριςτά εκτιμάται ότι ζχει ωσ εξισ:
ΜΝΑΔΡΥ 10:

ΑΦΧΧΘΞΑ ΡΔΘΓΡΧ:

€ 1.092.410,00

ΜΝΑΔΡΥ 12:

ΙΔΙΕΥ ΗΘΞΙΕΥ :

€ 3.963.337,82

ΣΧΤΡΥ :

€ 1.038.000,00

ΜΝΡΣΘ :

€ 3.483.985,15
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ΦΧΥΙΜΑ ΦΑΙΟΡΞΕΟΑ:

ΜΝΑΔΡΥ 19:

€ 385.915,00

ΘΤΑΧΥΘ ΜΤΧΥΦΑΝΝΩΟ :

€ 1.891.100,83

ΦΤΡΞ. ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ :

€ 146.109,00

ΝΡΙΣΑ :

€ 362.016,00

ΥΩΞΑΦΙΜΕΥ ΒΝΑΒΕΥ :

€ 71.891.057,60

ΧΝΙΜΕΥ ΗΘΞΙΕΥ :

€ 59.905.327,46

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΛΤΨΕΩΝ: € 144.159.258,36

θμείωςθ: Υφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ τθσ εταιρίασ το ςφνολο του Μλάδου 19 με
21/09/2009 ανζρχεται ςτο ποςό των €131.796.385,06 (ΥΩΞΑΦΙΜΕΥ ΒΝΑΒΕΥ : €
71.891.057,60 - ΧΝΙΜΕΥ ΗΘΞΙΕΥ :
Αντίςτοιχα,

€ 59.905.327,46).

ςφμφωνα με το Επικουρικό Μεφάλαιο οι εκτιμιςεισ για τον ίδιο Μλάδο

ανζρχονται ςε €201.590.028,81 διότι ςυμπεριλαμβάνονται ηθμιζσ για τθν περίοδο
22/9/2009 ζωσ 20/09/2010.

γ.1.) Προβλζψεισ για εκκρεμείσ ηθμιζσ προθγοφμενθσ χριςεωσ Γενικϊν Κλάδων
Σοςό
€ 36.898.410,48.

ΑΕΑΗ.

Υτθν ανωτζρω κατθγορία ανικουν οι ηθμιζσ οι οποίεσ ζχουν αναγγελκεί και ανοιχκεί
φάκελοι ηθμιϊν όλων των προθγοφμενων ετϊν και παραμζνουν εκκρεμείσ ζωσ και τθν
31/12/2008 και οι οποίεσ δεν ζχουν πλθρωκεί.

γ.2.) Προβλζψεισ για εκκρεμείσ ηθμιζσ

προθγοφμενθσ χριςεωσ αςτικισ ευκφνθσ

αυτοκινιτων : Υε ςφνολο 56.469Από το ςφνολο των φακζλων ηθμιϊν που ανοίχκθκαν και
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καταχωρικθκαν ςτθν εν λειτουργία εταιρία, από απαιτιςεισ πακόντων- ηθμιωκζντων και
εφόςον προςκομιςκοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά προσ πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ, θ
υποχρζωςθ τθσ εταιρίασ για κάκε κάλυψθ ξεχωριςτά εκτιμάται ότι ζχει ωσ εξισ:

ΜΝΑΔΡΥ 10:

ΑΦΧΧΘΞΑ ΡΔΘΓΡΧ:

€

840.805,00

ΜΝΑΔΡΥ 12:

ΙΔΙΕΥ ΗΘΞΙΕΥ :

€ 3.168.704,82

ΣΧΤΡΥ :

€

ΜΝΡΣΘ :

€ 2.497.134,15

ΦΧΥΙΜΑ ΦΑΙΟΡΞΕΟΑ:

€

992.848,00

279.917,00

ΘΤΑΧΥΘ ΜΤΧΥΦΑΝΝΩΟ: € 1.002.770,51
ΦΤΡΞ. ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ :

ΜΝΑΔΡΥ 19:

€

151.859,00

ΝΡΙΣΑ :

€

289.676,00

ΥΩΞΑΦΙΜΕΥ ΒΝΑΒΕΥ :

€ 55.215.117,05

ΧΝΙΜΕΥ ΗΘΞΙΕΥ :

€ 39.278.347,32

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΛΤΨΕΩΝ : €103.717.178,85
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ΕΣΙΥΘΞΑΟΥΕΙΥ ΥΧΕΦΙΜΕΥ ΞΕ ΦΡ ΕΣΙΜΡΧΤΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΥΦΑΝΙΥΘΥ
ΑΣΡ ΑΦΧΧΘΞΑΦΑ ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΩΟ

Ματά νόμον το Επικουρικό Μεφάλαιο διοικεί και διακζτει όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία που
ζχουν διατεκεί ςε τοποκζτθςθ αςφαλίςεων αςτικισ ευκφνθσ από χερςαία οχιματα (άρκρο
10 § 7 n.d 400/1970). Επίςθσ με τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ το Επικουρικό
Μεφάλαιο υπειςζρχεται αυτοδίκαια ςτο ςφνολο των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων τθσ
αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ που πθγάηουν από αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ του κλάδου αςτικισ
ευκφνθσ από χερςαία οχιματα. Εκκρεμείσ δε δίκεσ ςυνεχίηονται από το Επικουρικό
Μεφάλαιο. (άρκρο 25§4 κ.δ 489/1976)
Ηθτιματα όμωσ ιδία νομικισ φφςεωσ ζχουν ανακφψει εν ςχζςει με το Επικουρικό
Μεφάλαιο. Υυγκεκριμζνα:
(α)

Φο Επικουρικό Μεφάλαιο κατά τα άνω ανζλαβε τθν περιουςία τθσ Εταιρίασ που

ιταν τοποκετθμζνθ ςτον κλάδο 19 (αυτοκίνθτα). Ρι αςφαλιςμζνοι ανιγγειλαν ςτθν
Εκκακάριςθ αξιϊςεισ τουσ απορρζουςεσ από τα μθ δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα είτε
αιτοφμενθ τθν ακφρωςθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, είτε τθν Επιςτροφι του μζρουσ
του μθ δεδουλευμζνου αςφαλίςτρου. Θ Εκκακάριςθ προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ προσ τον ςκοπό του ελζγχου, τθσ διαςταφρωςθσ τθσ βαςιμότθτασ του αιτιματοσ
και καταχωρεί τθν ακφρωςθ υπολογίηοντασ τα αντίςτοιχα ποςά. Υθμειϊνεται ότι το μθ
δεδουλευμζνο αςφάλιςτρο επιςτρζφεται ςτουσ αςφαλιςμζνουσ (αφαιρουμζνου ποςοςτοφ
25%) χωρίσ άλλο και με απόλυτθ προτεραιότθτα. Ματά ςυνζπεια το Επικουρικό κεφάλαιο
πρζπει να επιςτρζψει το ανάλογο ποςό που κα κακοριςκεί κακόςον ανζλαβε το ςχετικό
περιουςιακό ςτοιχείο ι το ποςό πρζπει να αποδοκεί ςτθν εκκακάριςθ ϊςτε να το
καταβάλλει με τθ ςειρά τθσ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ.
(β)

ηιτθμα γεννάται επίςθσ με τισ αναγγελίεσ του Ι.Μ.Α ςτθν Εκκακάριςθ, οι οποίεσ

απορρζουν από φακζλουσ ηθμιϊν αυτοκινιτων, ςτισ οποίεσ το Ι.Μ.Α υποκατζςτθςε τον
αςφαλιςμζνο του και δικαιοφχο τθσ αποηθμιϊςεωσ. Ματά νόμον το Επικουρικό Μεφάλαιο
δεν υποχρεοφται ςε καταβολι προσ το Ι.Μ.Α. Σαρά ταφτα όμωσ και θ εκκακάριςθ οφτε
αντικειμενικϊσ δφναται να καταβάλλει το όποιο ποςό, αφοφ δεν διακζτει τθν αντίςτοιχθ
περιουςία, αλλά και ςε νομικό επίπεδο υφίςταται αμφιςβιτθςθ, κακόςον θ υπό
εκκακάριςθ εταιρία κατά μια γνϊμθ δεν νομιμοποιείται πακθτικά για τθν ζγερςθ αγωγισ
κατ’ αυτισ (ςχετικϊσ εξεδόκθ θ υπ’ αρ. 33/2011 απόφαςθ του Ειρθνοδικείου Οικαίασ).
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Οομικζσ ςκζψεισ προκαλεί λοιπόν και θ κατάταξθ ςυναφϊν απαιτιςεων του Ι.Μ.Α όχι ςτθν
αςφαλιςτικι πια, αλλά ςτθν Μοινι Εκκακάριςθ.
(γ)

Ρριςμζνοι εκ των πρϊθν εργαηομζνων του Ρμίλου («ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ»), οι οποίοι

εργάηονται με ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν ΑΥΣΙΥ ΑΕΓΑ, ιγειραν εργατικζσ αξιϊςεισ και
εναντίον τθσ ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ Α.Ε.Α.Η, με τον ιςχυριςμό ότι κατ’ ουςίαν παρείχαν
πραγματικι εργαςία και ςτισ δυο εταιρίεσ. Φο Επικουρικό δεδομζνθσ τθσ ςυμμετοχισ του
ςτθν ΑΥΣΙΥ ΣΤΡΟΡΙΑ ΑΕΑΗ με ποςοςτό 55,59% διατθρεί ζννομο ςυμφζρον για ςυμμετοχι
ςτισ ανοιγείςεσ δίκεσ.
(δ)

Σαρατθρείται διαφορά αναφορικοφ με το πλικοσ των ηθμιϊν που το Επικουρικό

υπολογίηει ςε ςχζςθ με το πλικοσ των ηθμιϊν που το μθτρϊο τθσ Εταιρίασ καταγράφει τθν
21.09.2009 (θμεροχρονολογία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ). Ρμοίωσ παρατθρείται
ικανι διαφορά ςε ςχζςθ με το φψοσ τθσ εκτιμϊμενθσ αποηθμιϊςεωσ που κα κλθκεί να
καταβάλλει ςτισ εκκρεμείσ ηθμίεσ.
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ΔΙΜΑΥΦΙΜΕΥ ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ ΜΑΙ ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΙΜΘ

Ξετά τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ εταιρίασ και κατά τθν πρόοδο των
εργαςιϊν εκκακάριςθσ παρατθροφνται και αντιμετωπίηονται ηθτιματα με πολλαπλό
χαρακτιρα. Δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν οργάνωςθ και ςτελζχωςθ νομικϊν υπθρεςιϊν
τθσ εταιρείασ, κακόςον τα περιςςότερα κζματα απαιτοφςαν ιδιαίτερο νομικό χειριςμό και
χαρακτθρίηονται ωσ ιδιάηουςασ νομικισ φφςθσ, τα οποία για πρϊτθ ίςωσ φορά κα κλθκεί θ
Ελλθνικι Δικαιοςφνθ να κρίνει.
Ματά τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ και τθν εκ των πραγμάτων λφςθ τθσ
ςυνεργαςίασ του ςυνόλου των απαςχολοφμενων αλλά και ςυνεργατϊν – νομικϊν
παραςτατϊν με αυτιν, προζκυψε ζνα ςθμαντικό χρονικό κενό κατά το οποίο δεν μποροφςε
να κακοριςτεί και διαςαφθνιςτεί ο τρόποσ με τον οποίον κα εφαρμοηόταν θ παρουςία και
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ςτισ ιδθ ανοιγείςεσ και εκκρεμείσ δίκεσ.
Υτο παρελκόν θ εταιρεία ςυνεργαηόταν με αρκετοφσ νομικοφσ παραςτάτεσ και με το
ςφνολο του υπαλλθλικοφ προςωπικοφ ςε πλιρθ λειτουργικι διαδικαςία, ενϊ πλζον οι
εργαςίεσ τθσ εκκακάριςθσ εξελίςςονται με τθ ςυνδρομι μόνο 6-7 υπαλλιλων, από το
προχπάρχον ανκρϊπινο δυναμικό.
Ρι ςθμαντικζσ οφειλζσ προσ κάποιουσ από τουσ τζωσ ςυνεργαηόμενουσ Δικθγόρουσ
είχε επίςθσ ωσ ςυνζπεια να κακυςτεριςει, θ ενθμζρωςι μασ αναφορικά με το
χαρτοφυλάκιο νομικϊν υποκζςεων που χειρίηονταν και θ αντίςτοιχθ προςικουςα
παράδοςθ φακζλων.
Σαραλαμβάνουμε κακθμερινά πλθκϊρα δικογράφων, τα οποία από τθ μια οφείλουν
να τφχουν άμεςου χειριςμοφ, από τθν άλλθ απαςχολείται, λόγω ςυνκθκϊν, ελάχιςτο
ανκρϊπινο δυναμικό αρχικϊσ για τθν αξιολόγθςι τουσ και περαιτζρω για το νομικό
χειριςμό τουσ.
Υυγκροτικθκε θ διαδικαςία παραλαβισ, μθχανογράφθςθσ και αξιολόγθςθσ των κάκε
είδουσ

εγγράφων

που

κοινοποιοφνται
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ςτθν

εταιρεία,

των

δικογράφων

ςυμπεριλαμβανομζνων. Υθμειωτζον ότι θ ζννοια «δικόγραφο» προςλαμβάνει τθν
ευρφτερθ δυνατι ερμθνεία και ςθμαςία κακόςον περιλαμβάνει κάκε είδουσ ζγγραφο
(αγωγζσ, κλιςεισ, Διαταγζσ, Αποφάςεισ, εξϊδικα, ςυμβάςεισ και πράξεισ) που μπορεί να
ζχει ζννομεσ ςυνζπειεσ και απαιτεί τισ εκάςτοτε κάκε φορά νομικζσ ενζργειεσ.
Αντιμετωπίηεται θ καταγραφι και αναηιτθςθ του ιδιαίτερα αυξθμζνου όγκου
υποκζςεων που εκκρεμοφςαν προσ όφελοσ ι ςε βάροσ τθσ εταιρείασ. Νειτουργεί θ άμεςθ
ενεργοποίθςθ του εκάςτοτε κλάδου, ο οποίοσ και μορφοποιεί ςε ουςιαςτικό πεδίο τα
ηθτιματα ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τον εκάςτοτε νομικό παραςτάτθ.
Ματάταξθ εκκρεμϊν και νζων δικαςτικϊν υποκζςεων (βλ. τον πίνακα που ακολουκεί),
με τθν επιφφλαξθ του ςυνεχιηόμενου ελζγχου και τθσ διαρκοφσ, κακθμερινισ ενθμζρωςθσ.
Υτα ανωτζρω κα πρζπει να προςτεκεί και το πρόβλθμα, τθσ πλθμμελοφσ ι
εςφαλμζνθσ ενθμζρωςθσ του νομικοφ κόςμου για ηθτιματα άκρωσ εξειδικευμζνα όπωσ τα
περί «αςφαλιςτικισ εκκακάριςθσ», αφετζρου ςτο γεγονόσ ότι ουδζποτε τα Δικαςτιρια τθσ
χϊρασ κλικθκαν να αποφανκοφν για τα ηθτιματα αυτά τόςο επιςταμζνα και ςε τζτοια
κλίμακα.
Διαβίβαςθ ςτο Επικουρικό Μεφάλαιο των αντίςτοιχων εκκρεμϊν και νζων υποκζςεων
που αφοροφν αςτικι ευκφνθ κλάδου αυτοκινιτων.
Εξετάηουμε τθ ςτάςθ που τθροφμε ςε υποκζςεισ ωσ επί το πλείςτον
ςυνομολογθμζνεσ από εμάσ, με κακοριςμό των αντίςτοιχων κριτθρίων.

Υοβαρότατα νομικά ηθτιματα ανζκυψαν και αντιμετωπίηονται ςε υποκζςεισ που
αφοροφν :
Σρϊθν εργαηόμενοι ςτθν εταιρεία. Αγωγζσ από 100 εργαηόμενουσ ςε ςφνολο 140.
Σροςφυγζσ ςτο ΙΜΑ – ΕΦΑΞ για χρονικά διαςτιματα μετά τθν ανάκλθςθ. Ζναρξθ
ποινικισ διαδικαςίασ για εργατικζσ διαφορζσ. Ξθ καταβολι αποηθμιϊςεων ςε
πρόςωπα που αςκοφςαν διοίκθςθ και διαχείριςθ.
Διαταγζσ. 10 απόγραφα ωσ επί το πλείςτον από αξιόγραφα. Ζναρξθ εκτελεςτικισ
διαδικαςίασ. Υχετικζσ ανακοπζσ και αιτιςεισ αναςτολισ.
Αναηιτθςθ απαιτιςεων τθσ εταιρείασ κατά τζωσ ςυνεργατϊν (αςφαλιςτικϊν
ςυμβοφλων κλπ.) και διαφόρων τρίτων.
Ακίνθτα (ζνδικεσ διαφορζσ εν ςχζςει με τισ μιςκϊςεισ, τα βάρθ κλπ. που αφοροφν όλα
τα ακίνθτα που κυριεφει ι μιςκϊνει θ εταιρία).
Νοιπζσ ζνδικεσ διαφορζσ – χειριςμόσ κλπ.
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ΕΚΚΡΕΜΕΙ
ΔΙΚΑΣΙΚΕ
ΕΩ 28.06.2011
ΕΩ
20.09.2009

ΑΠΟ
21.09.2009

22 ΑΥΦΙΜΘ ΕΧΘΧΟΘ

243

34

12 ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ ΑΕΑΗ

135

12

ΑΧΦΡΜΙΟΘΦΑ (ΕΣΙΜΡΧΤ)

-5008

Χ

18 ΝΡΙΣΩΟ ΗΘΞΙΩΟ

46

6

16 ΞΕΦΑΦΡΤΩΟ

10

0

17 ΣΕΤΙΡΧΥΙΑΥ ΣΧΤΡΥ

46

4

10 ΣΤΡΥΩΣΙΜΡ ΑΦΧΧΘΞΑ

4

0

15 ΥΜΑΦΩΟ

9

1

ΤΝΟΛΟ

493

57

ΑΜΙΟΘΦΑ

3

4

ΑΟΦΑΥΦΑΝΕΙΕΥ

1

3

ΔΙΡΙΜΘΥΘ

4

1

ΕΤΓΑΦΙΜΑ

6

34

ΝΡΓΙΥΦΘΤΙΡ

5

10

ΞΙΥΘΩΥΕΙΥ

0

5

ΥΧΟΕΤΓΑΦΕΥ

21

7

ΤΝΟΛΟ

40

63

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

533

120

ΚΛΑΔΟΙ

ΓΕΝΙΚΑ
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Υθμείωςθ:
*Φο ςφνολο των εκκρεμϊν δικαςτικϊν που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Ξθτρϊο τθσ εταιρίασ
ανζρχεται 242. Εξ αυτϊν:
21 αφοροφν τον Μλάδο 12 και είναι ανοικτζσ
23 αφοροφν τον Μλάδο 12 και είναι επανειςπρακτζεσ
198 αφοροφν τουσ Μλάδουσ 19-12 και 10 και είναι ανοικτζσ, θγοφνται από τον Μλάδο 19
(Επικουρικό Μεφάλαιο). Αναμζνονται εξελίξεισ.

Φο ςφνολο των δικαςτικϊν εκτόσ Ξθτρϊου ανζρχεται ςε 41 ηθμιζσ. Εξ αυτϊν:
22 αφοροφν απαιτιςεισ του ΙΜΑ
**19 αφοροφν νζεσ ηθμιζσ των Μλάδων 19-12 και 10 για τισ οποίεσ κοινοποιικθκε αγωγι
μετά τθν 21.9.2009.
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