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1. Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής της
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών Β. 77/15.1.2010)
διαπίστωσα ότι οι διαδικασίες εκκαθάρισης της εταιρείας έχουν προχωρήσει
ελάχιστα (δεν έχει συνταχθεί ακόμη ισοζύγιο της 21.9.2009 – ημερομηνία
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας – έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες
ενέργειες αξιολόγησης της περιουσίας της εταιρείας κλπ.).
Επιπροσθέτως η μη καταβολή (μέχρι σήμερα) των δεδουλευμένων μισθών
από (17.11.2009) στο προσωπικό που έχει προσληφθεί για τις διαδικασίες της
εκκαθάρισης, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο κλίμα στον
εργασιακό χώρο, (δυσφορία εργαζομένων, παρεμβάσεις ΟΑΣΕ κλπ).
Εκτιμάται όμως ότι στις αμέσως προσεχείς ημέρες το συγκεκριμένο θέμα θα
διευθετηθεί, αφού ήδη σήμερα (29.1.2010) εκδόθηκε από την ΕΠΕΙΑ η
σχετική απόφαση για την αποδέσμευση ποσού, που καλύπτει την σχετική
ανάγκη. Στις αμέσως προσεχείς ημέρες εκτιμάται ότι θα καταστεί δυνατή η
πρόσληψη επιπλέον προσωπικού προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
εκκαθάρισης.
Αυτονόητο είναι ότι αν δεν προχωρήσουν και ολοκληρωθούν οι σχετικές
εργασίες είναι φύσει αδύνατον να καταστεί δυνατή η έναρξη ενός σημαντικού
τμήματος του αντικειμένου του έργου μου. Σε κάθε περίπτωση έχω ήδη
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσω στην αξιολόγηση
της περιουσίας της εταιρείας (ακίνητα, τίτλοι, καταθέσεις, κινητά κλπ) και
στον προσδιορισμό διαδικασιών για την σταδιακή αξιοποίηση της. Προσέτι
ευρίσκομαι σε συνεργασία με αναλογιστές για την έναρξη της διαδικασίας
υλοποίησης του έργου που πρέπει να εκπληρώσω.

2. Η μη ύπαρξη ισοζυγίου της 21.9.2009 δεν μου επιτρέπει να προσεγγίσω με
επαρκή και σαφή τρόπο τις απαιτήσεις της εταιρείας κατά τρίτων
(ασφαλισμένων, συνεργατών, συγγενών εταιρειών, τρίτων κλπ), που
ανέρχονται σε σημαντικά ποσά. Τα σχετικά ποσά και η δυνατότητα και το
ύψος επανείσπραξης τους, θα μπορέσουν να εκτιμηθούν μετά την έναρξη της
διαδικασίας εκκαθάρισης.
Σε κάθε περίπτωση και με βάση τα στοιχεία που γνωστοποίησε η ίδια η
εταιρεία στην ΕΠΕΙΑ, (της 30.6.2009) και με βάση τον προσδιορισμό της
ΕΠΕΙΑ, το έλλειμμα των αποθεμάτων (μαθηματικά αποθέματα και τεχνικά
αποθέματα) ανερχόταν ήδη σε 200 εκατ. Ευρώ. Το έλλειμμα αυτό ήδη
εκτιμάται μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά 15 εκατ. Ευρώ, με βάση απαιτήσεις
αποζημιώσεων που έχουν υποβληθεί (κυρίως σε νοσοκομειακά προγράμματα)
αλλά δεν έχουν ακόμα εκκαθαρισθεί.
Ήδη όμως και η περαιτέρω απαξίωση συγκεκριμένων συμμετοχών της
εταιρείας (ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ) και η πιθανή απομοίωση και άλλων
(COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ κλπ) διευρύνει το ανωτέρω έλλειμμα κατά ποσό
ανώτερο των 120 εκατ. Ευρώ.
Η περαιτέρω περιουσία της εταιρείας ευρίσκεται κυρίως σε μεγάλο αριθμό
ακινήτων σε διάφορες περιοχές. Όμως αν απαιτηθεί η πώληση τους, στα
πλαίσια της διαδικασίας εκκαθάρισης, λαμβανομένης υπ’ όψιν της οικονομικής
συγκυρίας, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να επιτρέψει την επίτευξη των
αξιών (185 εκατ. Ευρώ περίπου) στις οποίες αυτά έχουν εκτιμηθεί.
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