ΠΡΟ : Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
(Γ/λζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο)
Αζήλα
Αζήλα 22.6.2011

Καηφπηλ ηεο κεηαθνξάο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο (πξψελ) ΔΠΔΗΑ
ζηελ Τπεξεζία ζαο, επηζπκψ κε ηελ παξνχζα επηζηνιή κνπ, λα ζαο
γλσξίζσ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, πνπ κνπ έρεη αλαηεζεί, θαζψο θαη ηηο
αηηίεο ζρεηηθήο θαζπζηέξεζεο ηνπ, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην αξ.2 παξ.2 Ν.3867/2010.
1.
Θεσξψ αλαγθαίν λα επηζεκάλσ φηη ε πξνβιεθζείζα απφ ην αξ.2
παξ.2 Ν.3867/2010, εμάκελε πξνζεζκία (απφ 3.8.2010, νπφηε
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ ν Νφκνο) ήην ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε θαη
θαζίζηαην ρξνληθά αδχλαηνλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ηεο
πξνζεζκίαο απηήο ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ, πνπ φθεηια λα
πξαγκαηνπνηήζσ.
α. χκθσλα κε ην αξ.4 παξ.2 ηεο Β.2574/2009 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, απαηηείην ε αλάξηεζε «θαηαιφγνπ αζθαιηζκέλσλ» ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΔΠΔΗΑ, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ην δηθαίσκα ζε
φζνπο απφ απηνχο (γηα δηαθφξνπο ιφγνπο) δελ πεξηιακβάλνλην ζε απηφ,
λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αλαγγειία ζηνλ Δπφπηε Υαξηνθπιαθίνπ Εσήο,
αιιά θαη ζηα φξγαλα Δθθαζάξηζεο.
Λακβαλνκέλνπ ππ’φςηλ φηη ε εηαηξία είρε κηθηή δξαζηεξηφηεηα
(Κιάδνη Εεκηψλ θαη Εσήο), θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (κε θαζεζηψο Δγθαηάζηαζεο θαη Διεχζεξεο
Παξνρήο Τπεξεζηψλ) αθνινπζήζεθε ε πξνβιεπφκελε ζην αξ.10 παξ.3
εδ.α’ (γηα θαηνίθνπο Διιάδνο) θαη αξ.12α παξ.5 ΝΓ.400/1970 (γηα
θαηνίθνπο ρσξψλ ηεο ΔΔ), δηαδηθαζία «πξφζθιεζεο» φισλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ θιάδσλ Εσήο, γηα αλαγγειία ησλ απαηηήζεσλ ηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πεξαηηέξσ δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηνπο.
Ζ αλάξηεζε θαηέζηε δπλαηή ζηηο 15.9.2010 (ε θαζπζηέξεζε απφ
3.8.2010, νθείιεην ζε πξαγκαηηθνχο θαη ηερληθνχο ιφγνπο) θαη ε ηξίκελε

πξνζεζκία (πιένλ 15 εκεξψλ γηα 3 εβδνκαδηαίεο δεκνζηεχζεηο ζε
εκεξήζηεο εθεκεξίδεο) αλαγγειίαο απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ
νινθιεξψζεθε ζηηο 30.12.2010. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ αζθαιηζκέλσλ
δσήο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ εμεηάζζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ
αλαγγειίεο πνπ ππνβιήζεθαλ εθπξφζεζκα (κέρξη 15.2.2011).
ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα (θαη θπξίσο ην ηειεπηαίν)
παξειήθζεζαλ πεξηζζφηεξεο απφ 2.000 αλαγγειίεο, πνπ εμεηάζζεθαλ θαη
αμηνινγήζεθαλ κέρξη πξφζθαηα. Ζ ζρεηηθή θαζπζηέξεζε αμηνιφγεζεο
ηνπο νθείιεην θαη ζε «ηδηφηππα» λνκηθά ζέκαηα πνπ αλέθππηαλ θαη
απαηηείην ε θαη’ηδίαλ αληηκεηψπηζε ηνπο θαη ε ζπλδηαιιαγή κε
αζθαιηδφκελνπο θαη λνκηθνχο παξαζηάηεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζνχλ πεξαηηέξσ δηθαζηηθέο δηελέμεηο.
Ήδε έρεη νινθιεξσζεί ε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ θαηαιφγσλ θαη
πξαγκαηνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο θαη
επαλέιεγρνη.
β. χκθσλα κε ην αξ.2 παξ.1 β’ Ν.3867/2010, ην «πξνζσξηλφ»
ραξηνθπιάθην πνπ δηακνξθψζεθε, ζα πξέπεη λα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ζαο (πεξηιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ
απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αξρεία ηεο
εηαηξίαο), πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ην δηθαίσκα ζηνπο
αζθαιηδφκελνπο λα πξνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπο, ελψπηνλ ησλ
Πνιηηηθψλ Γηθαζηεξίσλ (αξ.10 παξ.3 εδ.γ’ ΝΓ.400/1970).
Ζ παξάδνζε ησλ ζρεηηθψλ κεραλνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο
αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο πξνζερείο εκέξεο.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αληηξξήζεσλ (αλαθνπψλ) είλαη 45 εκέξεο,
κεηά φκσο πάξνδν 15 εκεξψλ (απαηηνχληαη θαη 3 εβδνκαδηαίεο
δεκνζηεχζεηο ζε 2 εκεξήζηεο εθεκεξίδεο) (ζπλνιηθά 2 κήλεο).

γ. Λακβαλνκέλσλ ππ’φςηλ ησλ αλσηέξσ, ε παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία
ζαο (πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ νθείισ λα ζαο παξαδψζσ ζχκθσλα κε ην
αξ.2 παξ.2 Ν.3867/2010) ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ, κεηά απφ αμηνιφγεζε,
εθηηκψ φηη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 15 εκεξψλ, κεηά ηελ ιήμε
ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζεζκίαο.

2.
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο επηζηνιήο κνπ ζεσξψ αλαγθαίν λα ζαο
γλσξίζσ θαη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο έρσ πξνβεί γηα ηελ εμεχξεζε
«Αλαδφρνπ-Αλαδφρσλ», ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα κεηαβηβαζζνχλ ηα
ραξηνθπιάθηα Εσήο ηεο εηαηξίαο (ε κεηαβίβαζε ζα πξαγκαηνπνηείην
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπ. Απφθαζεο Β.2574/18.12.2009), ε
νπνία ηειηθά δελ θαηέζηε δπλαηή, ιφγσ εηδηθψλ δπζθνιηψλ πνπ
αληηκεηψπηζα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ, πνπ κνπ αλεηέζεζαλ.
πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ κνπ (Απφθαζε
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Β.355/3-3-2010), δήηεζα απφ ηνλ Δπφπηε
Δθθαζάξηζεο, ηελ άκεζε επίζπεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ,
πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. Σνπ εδήηεζα επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά
άκεζε πξνηεξαηφηεηα νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο, ψζηε λα ζπληαρζεί (ζην
κέηξν ηνπ δπλαηνχ) ην ηζνδχγην ηεο εηαηξίαο, κε εκεξνκελία 26.2.2010
(εκεξνκελία αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο) κε ηαπηόρξνλν
έιεγρν ησλ εγγξαθώλ.
Λακβαλνκέλεο ππ’φςηλ ηεο έληνλεο ακθηζβήηεζεο πνπ πθίζηαην
γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία επξίζθνλην νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηεο
εηαηξίαο, ππέδεημα ζηνλ Δπφπηε Δθθαζάξηζεο ηελ αλάζεζε θαη επνπηεία
ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο, ζε λέν αλεμάξηεην Διεγθηηθφ Οίθν
(BAKER TILLY HELLAS AE), κε πξφζιεςε (ζηνπο θιάδνπο ησλ
ραξηνθπιαθίσλ, ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ην ινγηζηήξην)
πεξηνξηζκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ απηφ πνπ εξγαδφηαλ πξηλ ηελ 26.2.2010,
φπσο θαη έγηλε.
ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπφπηε Δθθαζάξηζεο, νη δηαδηθαζίεο απηέο
μεθίλεζαλ άκεζα. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη γηα ηελ ζπκπιήξσζε
ησλ εγγξαθψλ θαη ηδίσο νξηζκέλσλ κε ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή ζεκαζία,
απαηηήζεθε ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, εηδηθνί έιεγρνη ζηελ Διιάδα
θαη ην εμσηεξηθφ θαη επίπνλεο πξνζπάζεηεο, ιφγσ ηεο «εηδηθψλ
ρεηξηζκψλ» ζηνπο νπνίνπο είραλ πξνβεί απφ ηα κέζα ηνπ 2008 κέρξη θαη
ηα ηέιε ηνπ 2009 νη ηφηε εθπξφζσπνη ηεο εηαηξίαο.
ην Β΄ ηκήκα ηεο επηζπλαπηφκελεο ζηελ παξνχζα επηζηνιή κνπ
Δθζέζεσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε πνξεία ησλ εξγαζηψλ εθθαζάξηζεο
θαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα θαη δπζρέξεηεο πνπ πξνέθπςαλ, θαζψο θαη νη
ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπο.

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ηκήκα
Β΄, φηη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο εθθαζάξηζεο ζα έρνπλ αλάγθε
καθξφρξνλσλ δηαδηθαζηψλ, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο δηθαζηηθψλ
δηελέμεσλ.

3.
Καηά ην αξρηθφ ζηάδην αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ κνπ,
πξαγκαηνπνίεζα ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ
θαη παξνπζίαζε ζε απηνχο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο εηαηξίαο, γηα λα εμεηάζσ θαηά πφζν
πθίζηαην ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο ηνπο γηα ηελ αλάιεςε ησλ
ραξηνθπιαθίσλ δσήο ηεο Commercial Value A.A.E φκσο ε πιήξεο
αζάθεηα, ε νπνία πθίζηαην γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία
απηά επξίζθνλην, θαζηζηνχζε αδχλαηε ηελ απφ πιεπξάο κνπ ζαθή
ελεκέξσζε ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε θαζηζηνχζε πιήξσο αδχλαηε ηελ
νπνηαδήπνηε νπζηαζηηθή ζπδήηεζε κε (ελ δπλάκεη) ελδηαθεξφκελνπο
εθπξνζψπνπο αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ.
Δηδηθφηεξα, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πθίζηαλην, γηα χπαξμε κε νξζψλ ππνινγηζκψλ ησλ απνζεκάησλ ηεο
εηαηξίαο, αιιά θπξίσο ηνπ δηαθαηλφκελνπ ζεκαληηθφηαηνπ ειιείκκαηνο
ζηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, πνπ είραλ δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο, πθίζηαλην ζνβαξφηαηεο επηθπιάμεηο απφ πιεπξάο ησλ
αλσηέξσ εθπξνζψπσλ γηα πεξαηηέξσ ζπδεηήζεηο, πξηλ δηεπθξηληζζεί
επαξθψο ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζα αλαιάκβαλαλ.
Παξνπζίαζε ηεο απνηππσζείζαο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο
εηαηξίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθπξνζψπνπο αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη
ζηα ηέιε ηνπ 2010, εθ ησλ νπνίσλ, φζνη «ελ δπλάκεη» ζα κπνξνχζαλ λα
ελδηαθεξζνχλ, επηθπιάρζεθαλ λα ιάβνπλ ζέζε κεηά ηελ δεκφζηα
πξφζθιεζε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αξ.2.παξ.3 Ν.3867/2010,
επηθπιαζζφκελνη φκσο θαη νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ (πρ. ρξφλνο
εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Δγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ, εθθξεκείο
δίθεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θιπ)

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαίηεξα, φπσο θαη αλσηέξσ ειέρζε, φηη
ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηα κέζα ηνπ 2008 κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 2009

νη ηφηε εθπξφζσπνη ηεο εηαηξίαο, πξνέβεζαλ ζε ελέξγεηεο πνπ κείσζαλ
ζεκαληηθφηαηα ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο ζε βάξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ
ηεο αιιά θαη ησλ ινηπψλ δαλεηζηψλ ηεο. Γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπο απηέο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη εηδηθνί
έιεγρνη θαη έρνπλ ελεκεξσζεί νη αξκφδηεο Αξρέο.
Ωο εθ ηνχηνπ ήην πξαθηηθά αδχλαηε ε απφ πιεπξάο κνπ
γλσζηνπνίεζε ζηνπο ηξίηνπο, κε απφιπηε ζαθήλεηα, ηεο πξαγκαηηθήο
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ
θαη απηνί απφ πιεπξάο ηνπο, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάκβαλαλ έλαληη
ησλ αζθαιηζκέλσλ.
Απηνλφεην είλαη φηη, ε ζεκαληηθφηαηε απηή αζάθεηα, ήην ζε θάζε
πεξίπησζε ζε βάξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ, αθνχ δελ πξνζδηνξίδνλην
επαξθψο ηα δηθαηψκαηα ηνπο, νχηε θαη ην πιαίζην παξέκβαζεο ηνπ
“Δγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ Εσήο” πνπ πξνβιέπεηαη λα θαιχςεη κέξνο ηνπ
ειιείκκαηνο.
ε θάζε πεξίπησζε ηα ζνβαξά, λνκηθήο θχζεσο, εξσηήκαηα πνπ
πθίζηαλην αιιά θαη δεκηνπξγνχλην απφ ην ηζρχνλ, κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ
Ν.3867/3.8.2010, λνκνζεηηθφ πιαίζην, δελ επέηξεπαλ ηελ επίιπζε
βαζηθψλ ζεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο. Ωο εθ ηνχηνπ πθίζηαην
πξαγκαηηθή αδπλακία λα πξνρσξήζσ ζε πξάμεηο πνπ πξνεβιέπνλην,
εθφζνλ δελ πξνζδηνξίδεην ην λνκηθφ πιαίζην.
Λακβαλνκέλνπ ππ’ φςηλ ηνπ αηηήκαηνο πνπ κνπ είρε δηαηππσζεί,
απφ εθπξνζψπνπο αιινδαπψλ, θπξίσο, αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ (ελ
δπλάκεη δπλάκελεο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ αλαδνρή ησλ
ραξηνθπιαθίσλ) λα ππάξμεη έιεγρνο ησλ ππνινγηζκώλ ησλ
καζεκαηηθώλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξίαο, απφ αλεμάξηεην δηεζλή Οίθν,
κε εκπεηξία ζηελ ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά, αλέζεζα ζηνλ δηεζλή
ειεγθηηθφ νίθν “Ernst & Young” λα πξνβεί ζηνλ ζρεηηθφ έιεγρν. Σν
πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ ζα πξνζθνκηζζεί, κφιηο νινθιεξσζεί, αθνχ ζα έρεη
ιάβεη ππ’φςηλ ηνπ ηηο ηειηθέο παξαδνρέο «δηνξζψζεσλ», πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηζπλαπηφκελε Έθζεζε κνπ.
Ωο εθ ησλ αλσηέξσ ήην ηππηθά θαη νπζηαζηηθά αδχλαηε ε
εμεχξεζε αλαδφρνπ, κέρξη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην αξ.2 παξ.2
λ.3867/2010 πξνζεζκίεο.

4.
Ήδε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3867/3.8.2010 θαηέζηε δπλαηή ε
επίιπζε δηαθφξσλ λνκηθψλ ζεκάησλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνκαη ζηελ
δεκηνπξγία ηνπ «Δγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ Εσήο, ζηηο πξνζεζκίεο
αλάξηεζεο ηνπ «ελδεηθηηθνχ» ραξηνθπιαθίνπ θαη ησλ πξνζεζκηψλ
αλαθνπήο θαηά ηνπ «πξνζσξηλνχ» πίλαθα, ζηελ ηχρε ησλ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ γηα ηα νπνία είρε δεηεζεί εμαγνξά θιπ).
ηηο 15.9.2010, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξαγκαηνπνηήζεθε ε
αλάξηεζε ηνπ «ελδεηθηηθνύ» ραξηνθπιαθίνπ ησλ αζθαιηζηεξίσλ
ζπκβνιαίσλ δσήο ηεο εηαηξίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
ηζηνζειίδα αξρηθά ηεο ΔΠΔΗΑ θαη αθνινύζσο ζηελ δηθή ζαο, ε δε
ζρεηηθή Αλαθνίλσζε-Πξφζθιεζε, γηα ππνβνιή αλαγγειηψλ απφ ηνπο
αζθαιηδφκελνπο, δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.10
παξ.3 ΝΓ.400/1970. ηνπο αζθαιηδφκελνπο, πνπ ζχκθσλα κε ηα αξρεία
ηεο εηαηξίαο, ήζαλ θάηνηθνη εμσηεξηθνχ, απεζηάιεζαλ επηζηνιέο ζηηο
δηεπζχλζεηο, πνπ είραλ δειψζεη (αξ.10 παξ.3 εδ. δ΄ θαη ε΄ θαη αξ.12α
παξ.16)
ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα (κέρξη 30.12.2010) ππήξμε
ζεκαληηθφο
αξηζκφο
«αλαγγειηψλ»
αζθαιηζκέλσλ-δηθαηνχρσλ
απνδεκίσζεο (ηφζν γηα αζθαιηζηήξηα δσήο, φζν θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ
θαιχςεσλ), νη νπνίεο αθνχ εμεηάζζεθαλ έγηλαλ δεθηέο ή απνξξίθζεθαλ,
φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε.
ηελ επηζπλαπηφκελε, ζηελ παξνχζα επηζηνιή κνπ, Έθζεζε
πεξηιακβάλνληαη :

Σκήκα Α’ : Ζ γεληθή παξνπζίαζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο θαη
ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο, θαζψο θαη νη πξνηεηλφκελεο
αλακνξθψζεηο ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο αζθαιηδφκελνπο, κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.

Σκήκα Β’ : Ζ Έθζεζε επί ηεο πνξείαο θαη ησλ ινηπψλ ζεκάησλ
εθθαζάξηζεο.

Σκήκα Γ΄ : Οη αληηζηνηρίεο απνζεκάησλ θαη αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο.

Δίκαη ζηελ δηάζεζε ζαο γηα θάζε ζρεηηθή δηεπθξίληζε.
Με εθηίκεζε

Γ. Παληειίδεο

Δπφπηεο Υαξηνθπιαθίνπ Εσήο
Commercial Value AAE

Κνηλνπνίεζε:
Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Φ. αρηλίδε

ΣΜΖΜΑ Α’
ΔΗΑΓΧΓΖ
Α.1. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία “Commercial Value” πξηλ ηελ αλάθιεζε
ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηελ 26.2.2010, ήην «κηθηή» αζθαιηζηηθή
εηαηξία (δσήο θαη δεκηψλ) θαηείρε έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ αζθαιίζεσλ
δσήο ζηελ ρψξα καο, δεδνκέλνπ φηη ην ραξηνθπιάθην ηεο πξνείξρεην απφ
ηελ ζπγρψλεπζεο θαη ελνπνίεζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ 4 εηαηξηψλ, ήηνη
ησλ Scoplife, Commercial Union, Gota, θαη Nordstern, φιεο κε
πνιχρξνλε ηζηνξία ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ δσήο θαη κε δίθηπα
πσιήζεσλ, είρε δε αλαπηχμεη πεξηνξηζκέλα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο απηή
θαη ζην εμσηεξηθφ.
Ο φγθνο ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο θαη ηα εηδηθά (θαη ζρεηηθά
ζχλζεηα, φπσο πξνέθπςε) αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ δηαηεξνχζε
(θαη απνηεινχζαλ ζπλέρεηα ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζηηο ζπγρσλεπζείζεο
εηαηξίεο), αιιά θπξίσο ην ζεκαληηθφ έιιεηκκα ηεο πεξηνπζίαο ηεο γηα ηελ
θάιπςε ησλ απνζεκάησλ ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κηθηή δξαζηεξηφηεηα
ηεο, (γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζέκαηα ζηελ θαηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηεο),
δελ επέηξεπαλ ηελ κεηαβίβαζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηελ
δηάηαμε ηνπ αξ.3 παξ.6 ΝΓ 400/1970
ε βάξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο νη Δπνπηηθέο Αξρέο (πξηλ
ηελ 31.12.2007 ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη κεηά ηελ 1.1.2008 ε
ΔΠΔΗΑ) είραλ ιάβεη, κεηά απφ ειέγρνπο δηάθνξα δηνηθεηηθά κέηξα.
πγθεθξηκέλα κε ηελ Κ3-4097/27.04.2007 απφθαζε ηνπ
Τπ.Αλάπηπμεο δεζκεχηεθε ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο
εηαηξίαο πνπ βξίζθνληαλ ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ρξήζεο 2006. Με
ηελ ππ’αξ. Κ3−11647/19.12.2007 απφθαζε ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο έγηλε
άξζε ηεο δέζκεπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
επεβιήζε κε ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε. Με ηελ ππ’αξ.
125/2/29.07.2008 απφθαζε ηεο Δ.Π.Δ.Η.Α δεζκεχηεθε ην ζχλνιν ηεο
πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο (ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε & ειεχζεξε) θαη
απαγνξεχηεθε ε άζθεζε αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ζε άιιν θξάηνο-κέινο
ηεο Δ.Δ κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο ή κε ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17γ παξ 3 ΝΓ 400/70. Με ηελ ίδηα

απφθαζε ε εηαηξία ππνρξεψζεθε ζε αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ
χςνπο 90.000.000€ γηα ηελ θάιπςε ηνπ απαηηνχκελνπ πεξηζσξίνπ
θεξεγγπφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 θαη 17γ ηνπ λ.δ
400/1970. Με ηελ 129/23.09.08 απφθαζε ηνπ Γ. ηεο ΔΠ.Δ.Η.Α
εγθξίζεθε ε ζπκκεηνρή ηεο Aspis Holdings ζηελ αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ
Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο. Με ηελ 130/30.09.2008 απφθαζε ηνπ Γ. ηεο
ΔΠ.Δ.Η.Α ηέζεθε ζε δέζκεπζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αχμεζεο ηνπ
Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. Με ηελ 131/14.10.2008 απφθαζε ηεο ΔΠ.Δ.Η.Α
αίξεηαη ε απαγφξεπζε δηάζεζεο ηεο ειεχζεξεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξίαο,
δηαηεξείηαη φκσο ε δέζκεπζε ηεο πεξηνπζίαο πνπ βξίζθεηαη ζε
αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε. Με ηελ 145/21.05.2009 απφθαζε ηνπ Γ. ηεο
ΔΠ.Δ.Η.Α δεζκεχηεθε ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο (ειεχζεξε
θαη ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε) θαη ε εηαηξία ππνρξεψζεθε ζε λέα
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ χςνπο € 79.400.151. Με ηελ ππ’ αξ.
174/2/4.2.10 απφθαζε ηεο ΔΠ.Δ.Η.Α αλεζηάιεζαλ νη αζθαιηζηηθέο
εξγαζίεο ηεο Δηαηξίαο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Με ηελ
ππ’ αξ. 176/2/25.02.10 απφθαζε ηεο ΔΠ.Δ.Η.Α αλεθιήζε νξηζηηθά ε
άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη ηέζεθε απηή ζε αζθαιηζηηθή
εθθαζάξηζε, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ Εσήο.
2.
Με ηελ παξ.4α ηνπ αξ.10 ΝΓ.400/70 (εηζαρζέλ κε ηνλ Ν.3790/09)
ν λνκνζέηεο παξέηεηλε ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν (1 κελφο) πνπ πξνέβιεπε
ε δηάηαμε ηνπ αξ.3 παξ.6 ΝΓ.400/70, έηζη ψζηε λα δνζεί ρξφλνο πιήξνπο
εμέηαζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο, απφ ηνλ Δπφπηε
Υαξηνθπιαθίνπ Εσήο θαη αθνινχζσο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
πξνζπάζεηεο γηα ηελ κεηαβίβαζε ηνπ ζε άιιε ή/θαη άιιεο αζθαιηζηηθέο
εηαηξίεο, ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δπνπηηθήο Αξρήο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία
ησλ αζθαιηζκέλσλ. Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφζζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ
«ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΓΑ» θαη αθνινχζσο ζηελ “COMMERCIAL
VALUE AAE” (πνπ αλήθε νπζηαζηηθά ζηα ίδηα επηρεηξεκαηηθά
ζπκθέξνληα) θαη παξά ηελ θαηάξγεζε ηνπ κε ην αξ.2 παξ.2 Ν.3867/10,
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο, βάζεη ηεο
κεηαβαηηθήο ηζρχνο ηνπ Νφκνπ.
Όπσο θαησηέξσ αλαιπηηθά ζα εθηεζεί θαη πξνθχπηεη απφ ηηο
δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δηακνξθσζείζα ζηελ
ρψξα καο νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο (δηαηεζείζα ζε

αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαηά ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο, αιιά θαη
πξνεγνπκέλσο δεζκεπζείζα «ειεχζεξε») ππνιείπεηαη ζεκαληηθφηαηα
ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ είρε αλαιάβεη έλαληη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο
ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο δσήο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσο
(καζεκαηηθά θαη ινηπά απνζέκαηα) φζν θαη ζηνπο θιάδνπο δεκηψλ (ηδίσο
ζηνλ θιάδν απηνθηλήηνπ).
Σν έιιεηκκα απηφ νθείιεηαη θαηά κέγηζην βαζκφ ζηελ, κε λφκηκε,
(φπσο αλαιπηηθά εθηίζεηαη ζην Β’ Σκήκα ηεο παξνχζαο θαη ζηηο
επηζπλαπηφκελεο Δθζέζεηο) «απνζηνιή» ζεκαληηθψλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ
ζηελ κεηξηθή εηαηξία ζηελ Κχπξν, γηα «αγνξέο» πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
(αθίλεηα, κεηνρέο θιπ), φπσο «πξνθχπηεη» απφ έγγξαθα, νξηζκέλα εθ
ησλ νπνίσλ δελ ήηαλ θαηαρσξεκέλα ζηα Βηβιία ηεο, αιιά θαη ηελ (κε
λφκηκε) «απνζηνιή» ζνβαξνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε άιιε ρψξα εθηφο
ΔΔ (Διβεηία) ζε «δηαρείξηζε» αλαμηφπηζηνπ δηαρεηξηζηή.
Ωζαχησο νη ζεκαληηθφηαηεο απαηηήζεηο ηεο θαηά ηξίησλ
(ζπλεξγαηψλ, νθεηιεηψλ θιπ), άιια θαη ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξίαο, θαη
ζπγγελψλ ηεο εηαηξηψλ, ιακβαλνκέλνπ ππ’φςηλ φηη γηα αξθεηέο απφ απηέο
ζα απαηηεζνχλ καθξφρξνλνη δηθαζηηθνί αγψλεο, κε αβέβαην απνηέιεζκα
γηα ηελ ηειηθή είζπξαμε ηνπ ζπλφινπ ή έζησ θαη κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ
ηεο, θαζηζηνχλ βέβαην φηη νη δηαδηθαζίεο πιήξνπο εθθαζάξηζεο ησλ
απαηηήζεσλ ηεο (είηε δηεθδηθεζνχλ απφ ηα φξγαλα εθθαζάξηζεο, είηε απφ
άιιν θνξέα) ζα είλαη πνιχρξνλεο θαη ζρεηηθά δαπαλεξέο θαη ακθηβφινπ
νπζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο.
Σν φπνην πνζφ ηειηθά εηζπξαρζεί, ζα απνηειεί κέξνο ησλ
αζθαιηζκάησλ πνπ νθείινληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, θαη είλαη πιένλ ή
βέβαην φηη δελ ζα ππάξρεη ην νπνηνδήπνηε πνζφ σο ππφινηπν
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνζψλ πνπ ζα εηζπξαρζνχλ απφ ηελ
ξεπζηνπνίεζε ηεο «ειεχζεξεο» θαη ήδε δεζκεπκέλεο ζε αζθαιηζηηθή
ηνπνζέηεζε πεξηνπζίαο) γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
νπνηνπδήπνηε πηζησηή ηεο (εηδηθή αλαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη θαησηέξσ
γηά ελππφζεθνπο δαλεηζηέο), έρνληνο ή κε πξνλφκην ζηελ δηαδηθαζία ηεο
απιήο εθθαζάξηζεο ή θαη ηεο ηπρφλ πηψρεπζεο ηεο. Καη’ επέθηαζε ην
ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηξίησλ (ζπλεξγάηεο θάζε κνξθήο, πηζησηέο
δηάθνξνη, νκνινγηνχρνη δαλεηζηέο θιπ), εθφζνλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην ΝΓ.400/1970 πξνλφκηα (δαπάλεο εθθαζάξηζεο,
πξνλφκην εξγαδνκέλσλ θαη δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο), εθηηκάηαη φηη δελ
ζα ηθαλνπνηεζνχλ.

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ηειηθνχ
ειιείκκαηνο πξνέξρεηαη θαη απφ ηελ νπζηαζηηθή εθκεδέληζε ησλ
ζπκκεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ζηηο ζπγγελείο εηαηξίεο «ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ
Α.Δ.Γ.Α», αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο νπνίαο αλεθιήζε ε άδεηα, ηεο
θππξηαθήο “LEDA” θαη “ADVANTAGE HOLDING” (κεηξηθή εηαηξία),
γηα ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί (απφ ηξίηνπο) αίηεζε ππαγσγήο ηεο ζε
ζπιινγηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη άιισλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ (ASPIS
CAPITAL ΑΔ, θιπ), νη νπνίεο φθεηιαλ ζηελ εηαηξία ζεκαληηθά
νηθνλνκηθά πνζά θαη είλαη ακθίβνιν αλ ζα κπνξέζνπλ λα εηζπξαρζνχλ
απφ απηέο, ιφγσ ηεο ακθίβνιεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.
ε 2 αθίλεηα ηεο εηαηξίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο, ζεκαληηθήο
αμίαο, ηα νπνία επξίζθνλην (ιφγσ εκπξαγκάησλ βαξψλ) ζηελ ειεχζεξε
πεξηνπζία ηεο (ήδε δεζκεπζείζα), είραλ εγγξαθεί ππνζήθε θαη
πξνζεκεηψζεηο, κε βάζε δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πνπ είρε ζπλάςεη ε εηαηξία
γηα ηελ αγνξά ηνπο.
Δθηηκάηαη φηη, αθφκε θαη αλ θξηζεί φηη ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα
(θαη’εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο) ηζρχνπλ θαη
ζηελ εθθαζάξηζε αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο (δεδνκέλνπ φηη δελ πθίζηαηαη
εηδηθή ξχζκηζε ζην ΝΓ.400/1970), ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
δαλεηζηψλ, εθφζνλ ππάξμεη, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε, ιφγσ ησλ εηδηθψλ
πξνλνκίσλ (έμνδα εθθαζάξηζεο, απαηηήζεηο εξγαδνκέλσλ, νθεηιέο πξνο
Γεκφζην θιπ) πνπ πξνεγνχληαη απηψλ.
3.
Σν αξ.10 παξ.4α πξνέβιεπε ηελ ηδηφηππε δηαδηθαζία ηεο ζπλέρηζεο
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ραξηνθπιαθίσλ δσήο, κε παξάιιειε
αλαδηνξγάλσζε ηνπο. Ζ θχζε φκσο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ
ηεο εηαηξίαο θαη ε απνδεδεηγκέλε δεκηνγφλνο ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ απφ
απηά (πςειέο θαη αλέθηθηεο ζήκεξα «εγγπεκέλεο απνδφζεηο»,
ππνηηκνινγεκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο θιπ), αιιά ηδίσο ην
ζεκαληηθφ έιιεηκκα ηεο πεξηνπζίαο (φπσο ήδε πξνειέρζε) θαζηζηνχζαλ
απνιχησο αδχλαηε ηελ πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ραξηνθπιαθίσλ δσήο, ε νπνία ήδε αλεζηάιε (νξζψο) θαη ηππηθά, κε ηελ
δηάηαμε ηνπ αξ.2 παξ.1.γ. Ν.3867/10.
4.
ηηο 15.9.2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάξηεζε ηνπ «ελδεηθηηθνχ»
ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο, ζην νπνίν ζπκπεξηειήθζεζαλ φζνη

αζθαιηζκέλνη, κε ηα κέρξη ηελ ρξνληθή εθείλε ζηηγκή ζηνηρεία, εθέξνλην
λα δηαηεξνχλ θαηά ηεο εηαηξίαο, απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε
(θιάδσλ δσήο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ) (αξ.4 παξ.2 Απφθαζεο
Τπ.Οηθνλνκηθψλ Β.2574/2009).
ηελ ζρεηηθή πξνζεζκία, κέρξη 30.12.2010, ππεβιήζε ζεκαληηθφο
αξηζκφο «αλαγγειηψλ», πνπ αθνχ εμεηάζζεθαλ, έγηλαλ δεθηέο ή
απνξξίθζεθαλ (ιήθζεθε ππ’φςηλ επίζεο ζεκαληηθφο αξηζκφο
αλαγγειηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξγφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιπλζνχλ νη αζθαιηδφκελνη). Δμεηάζζεθαλ επίζεο θαη ηα ινηπά
ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο
Έθζεζεο, λα δηακνξθσζεί ην νξηζηηθφ ραξηνθπιάθην ησλ αζθαιηζκέλσλ
θαη λα πξνζδηνξηζζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο πξνο απηνχο, αιιά
θαη ε αλαγθαία αλαπξνζαξκνγή ησλ παξνρψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
ππάξμεη πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ησλ ραξηνθπιαθίσλ, γηα ηελ ζπλέρηζε
ηνπο, ζε άιινλ ή/θαη άιινπο αλαδφρνπο –αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο-, αιιά
θαη κεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, απφ ην
Δγγπεηηθφ Κεθάιαην Εσήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ.
Ζδε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη
νινθιεξψζεθε ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ
ηειηθή αλάξηεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ Εσήο ησλ αζθαιηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξίαο.
Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ειέγρζεθαλ, ππνινγίζζεθαλ νη ηειηθέο
ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ αζθαιηζηήξηα, θαη
εηδηθφηεξα ηα νξηζηηθά καζεκαηηθά θαη ηερληθά απνζέκαηα ηεο Δηαηξίαο
γηα ηα αηνκηθά αζθαιηζηήξηα Εσήο ζχκθσλα κε ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο
φξνπο θαη ηα ηερληθά ζεκεηψκαηα θαηά πεξίπησζε, πνπ ήδε ειέγρνληαη
απφ ηνλ δηεζλή νίθν Ernst & Young, γηα λα πξνζδηνξηζζνχλ νη
ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο ζε θάζε αζθαιηδφκελν.
Ο έιεγρνο αθνξνχζε θηλήζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην ζχζηεκα
ηεο κεραλνγξάθεζεο θαη αηηήκαηα ζπκβαιινκέλσλ πνπ έρνπλ γίλεη κεηά
ηελ πξψηε αλάξηεζε.
Οη θηλήζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην ζχζηεκα αθνξνχλ εθδφζεηο
απνδείμεσλ αζθαιίζηξσλ, πιεξσκέο αζθαιίζηξσλ, θαηαβνιέο εμαγνξψλ
θαη αζθαιηζκέλσλ θεθαιαίσλ ιήμεσλ, αθπξψζεηο θαη ειεπζεξνπνηήζεηο
αζθαιηζηεξίσλ θαζψο θαη εθθξεκείο εμαγνξέο θαη ιήμεηο έσο 26-2-2010.

Δηδηθφηεξα νινθιεξψζεθαλ νη αθφινπζνη έιεγρνη:
Τπφινηπν παιηψλ εθθξεκψλ ιήμεσλ (2001-2002 θιπ) πνπ είραλ
εμνθιεζεί θαη αθαηξέζεθαλ απφ ηελ αλάξηεζε θαη ηα απνζέκαηα.
Ο έιεγρνο έγηλε ζπκβφιαην-ζπκβφιαην ινγηζηηθά. Διέγρζεθαλ
αιιαγέο πνπ έπξεπε λα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη αθνξνχζαλ
πξφζθαηεο πιεξσκέο ζε εμαγνξέο θαη εθθξεκείο ιήμεηο.
Διέγρζεθε ε θαηάζηαζε ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ εθαίλνλην ειεχζεξα
ζηελ ελδεηθηηθή αλάξηεζε βάζεη πιεξσκέλσλ απνδείμεσλ
αζθαιίζηξσλ.
Απφ ηνλ έιεγρν πξνέθπςαλ αιιαγέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα επηζπλαπηφκελα αξρεία.
Διέγρζεθε ε θαηάζηαζε ησλ πξνο αθχξσζε αζθαιηζηεξίσλ
ζπκβνιαίσλ πνπ δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξψηε αλάξηεζε.
Αθνξά αζθαιηζηήξηα κε πξψηε κε θαηαβιεζείζα δφζε κεηά ηελ
1/9/2009 πνπ ζεσξνχληαη ζε ηζρχ.
Διέγρζεθαλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παιαηψλ, εθάπαμ θαηαβνιήο
αζθαιηζηεξίσλ πνπ δελ ήηαλ πιήξσο κεραλνγξαθεκέλα θαη δελ
είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξψηε αλάξηεζε, θαη ηα νπνία
πξνζηέζεθαλ ζηνπο πίλαθεο αλάξηεζεο δεδνκέλνπ φηη δελ είραλ
ιήμεη νχηε είραλ εμαγνξαζζεί.
Διέγρζεθαλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο
κεληαίσλ ζπληάμεσλ πνπ δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξψηε
αλάξηεζε, δεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ζπληάμεσλ δελ
ήην πιήξσο κεραλνγξαθεκέλε.
Β.1. Σα ραξηνθπιάθηα δσήο ηεο εηαηξίαο επξίζθνληαη επνκέλσο ζήκεξα
ζε κία «ηδηφηππε» λνκηθή θαηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη ε κελ άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο έρεη αλαθιεζεί, εθαξκνδνκέλσλ ζε απηήλ ησλ
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΝΓ.400/70 θαη ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα
(αξ.179 ΠηΚ) (ΔθΠ.279/2001 ΓΔΔ 2001.870) Ωο πξνο ηηο απαηηήζεηο
φκσο ησλ αζθαιηζκέλσλ επί ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο (ζην ζχλνιν
ηεο πιένλ, ζε δεζκεπκέλε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε) γελλάηαη ην λνκηθφ
εξψηεκα πσο ζα αληηκεησπηζζνχλ.
πγθεθξηκέλα ην αξ.12α παξ.5 ΝΓ.400/1970 ξεηά πξνβιέπεη φηη
θαηά ην ζηάδην αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο «αλαζηέιινληαη νη αηνκηθέο
δηψμεηο ησλ δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο», θαζψο θαη θάζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε βάξνο ηεο. Δλ
πξνθεηκέλσ ηα ραξηνθπιάθηα δσήο δελ επξίζθνληαη, ηχπνηο, ππφ
εθθαζάξηζε, φκσο, ιφγσ ηεο ηδηφηππεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία

επξίζθεηαη ε εηαηξία, ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη επξίζθνληαη ζε
θαηάζηαζε αληίζηνηρε, άιισο πξνζνκνηάδνπζα κε απηή ηεο
αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο θαη λα εθαξκνζζνχλ θαη ελ πξνθεηκέλσ νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ιακβαλνκέλεο ππ’φςηλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο, πνπ απνθιείεη ζε θάζε πεξίπησζε
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ.
Ζ εξκελεία απηή είλαη ε κφλε αξκφδνπζα θαη είλαη ζε πιήξε
αξκνλία κε ηελ δηάηαμε ηνπ αξ.10 παξ.4 ΝΓ.400/70, πνπ ξεηά νξίδεη φηη
νη δηθαηνχρνη αζθαιίζκαηνο ηθαλνπνηνχληαη ζπκκέηξσο, (ζρεη.
Βι.Γλσκ.565/1997 Β’Σκήκα Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, 4ν
εξψηεκα) αιιά θαη ηηο πάγηεο αξρέο ζπιινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ
πξνβιέπεη ε λνκνζεζία καο.
Ζ αξρή ηεο ζχκκεηξεο ηθαλνπνίεζεο ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί γηα
ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε
ζπγθεθξηκέλν απφζεκα, φπσο απηφ ην θαηαρσξνχζε ε εηαηξία ζηα Βηβιία
ηεο θαη ην δήισλε ζηελ Δπνπηηθή Αξρή. (Δλ πξνθεηκέλσ ε εηαηξία είρε
ππνβάιεη ζηνηρεία αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο ζηελ ΔΠΔΗΑ γηα ηελ
30/06/09 θαη 30/09/09 πνπ είραλ ειεγρζεί θαη 31/12/2009.
Ζ «ειεχζεξε πεξηνπζία» (ήδε δεζκεπζείζα ζε αζθαιηζηηθή
ηνπνζέηεζε) ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί θαηά ηνλ απηφ ηξφπν ζηα
δηάθνξα
απνζέκαηα. Απηνλφεην είλαη φηη ε εμάληιεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ζπγθεθξηκέλνπ απνζέκαηνο, ζα επηθέξεη ηελ επηζηξνθή
ηνπ ηπρφλ ππνινίπνπ πνζνχ, αλαινγηθά ζηα ινηπά απνζέκαηα.
Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο
πεξηιακβάλεηαη ζην Β’ ηκήκα ηεο παξνχζαο (Έθζεζε πνξείαο
Δθθαζάξηζεο).

2.
Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, φπνπ δελ
πθίζηαηαη εηδηθή ξχζκηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ.400/70, εθηηκάηαη φηη
έρεη σο απνηέιεζκα ην απαξάδεθην ηεο άζθεζεο αγσγψλ κεηά ηελ
εκεξνκελία αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο (26.02.10) (αξ.25 ΠηΚ,
Δθ.Αζ.3535/2004), επηηξεπνκέλσλ κφλνλ ησλ Αλαθνπψλ θαηά ηνπ
Πίλαθα, πνπ ζα ζπληάμεη ν Δπφπηεο, εληφο 45 εκεξψλ (αξ.10 παξ.3
ΝΓ.400/70). Μφλνλ εθθξεκείο ήδε δίθεο, δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο

θαηά ηεο εηαηξίαο, ζπλερίδνληαη, εθδηθαδφκελεο θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ (αξ.12α παξ.6 ΝΓ.400/70, ΠΠ.Θεζ.27118/2010
θαη 19932/10).

3.
Ζ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε απνηειεί «πεξηνπζία» ησλ
αζθαιηδνκέλσλ θαη κε ηελ κνξθή απηή αληηκεησπίδεηαη γεληθά αιιά θαη
εηδηθά ζηελ δηαδηθαζία ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο.
Όπσο ξεηά αλαθέξεη ν Νφκνο (αξ.10 παξ.1 ΝΓ.400/70) «Οι
δικαιούσοι απαιηήζεων από αζθάλιζη ..έσοςν προνόμιο..». Σν
«πξνλφκην» απηφ δελ ην ραξαθηεξίδεη ν Νφκνο, σο «εηδηθφ», φπσο δελ
ραξαθηεξίδεη σο «εηδηθφ» νχηε θαη ην (αθνινχζσο αλαθεξφκελν ζηελ
απηή δηάηαμε) «πξνλφκην» ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά πξνθαλψο σο
«γεληθφ», ζηελ δηαδηθαζία θαη ζηα πιαίζηα ηεο αζθαιηζηηθήο
εθθαζάξηζεο. Ωο εθ ηνχηνπ ηα πξνλφκηα απηά ζα πξέπεη λα
αληηκεησπηζζνχλ σο κε έρνληα δηθαίσκα ηνθνθνξίαο (ζηα πιαίζηα ηεο
αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο) κεηά ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο (αξ.23 θαη
24 ΠηΚ). Γηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζα έζεηε ζε πιενλεθηηθή θαηάζηαζε
ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζα είραλ αζθήζεη αγσγή, ζε ζρέζε κε φινπο
ηνπο άιινπο πνπ δελ ήζθεζαλ θαη ζα θαζηζηνχζε αδχλαηε ηελ
δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο ησλ
αζθαιηζκέλσλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπιινγηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ απνηειεί ε
«αζθαιηζηηθή εθθαζάξηζε».
Ζ απηή αληηκεηψπηζε ζα πξέπεη λα ππάξμεη, γηα ην εληαίν ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ελ γέλεη αληηκεηψπηζεο, ζηα πιαίζηα ηεο αζθαιηζηηθήο
εθθαζάξηζεο θαη γηα ηνπο ηξίηνπο, δηθαηνχρνπο αζθαιίζκαηνο, κε βάζε
ηα αζθαιηζηήξηα Αζηηθήο Δπζχλεο απφ ηελ θπθινθνξία απηνθηλήησλ,
πνπ δηαηεξνχζε ε εηαηξία. Πξνθεηκέλνπ λα κελ ηχρνπλ άιιεο
(θαιχηεξεο) αληηκεηψπηζεο απφ απηήλ πνπ έρνπλ νη δηθαηνχρνη ησλ
ινηπψλ θιάδσλ αζθάιηζεο (θαη ηδίσο απηψλ ηνπ θιάδνπ δσήο), ε
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ ηνθνθνξίαο
κεηά ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο (φπσο ηζρχεη γηα
ηνπο ινηπνχο αζθαιηδφκελνπο). Σν αξ.19 παξ.1 εδ.δ’ Ν.489/76, ξεηά
νξίδεη φηη ην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην Απηνθηλήησλ ππνρξενχηαη λα
απνδεκηψζεη ηνλ ηξίην παζφληα (εηδηθή ξχζκηζε γηα ηελ εθ ηνπ Νφκνπ
ππνρξέσζε ηνπ Δπηθνπξηθνχ Κεθαιαίνπ), ζηελ δε παξ.4 νξίδεηαη φηη κε

ηελ θαηαβνιή απηή «..ςποκαθίζηαηαι όμωρ ζηο καηά ηο απ.10
ΝΔ.400/1970 ππονόμιο ηος αζθαλιζμένος.». Ωο εθ ησλ αλσηέξσ θαη
ιακβαλνκέλνπ ππ’φςηλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο πεξηνξηζκνχ ηνπ
πξνλνκίνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο εηαηξίαο, ην εμ ππνθαηαζηάζεσο
δηθαίσκα ηνπ Δ.Κ. ζα πξέπεη λα πεξηνξηζζεί αληίζηνηρα. ηελ ππφ
εμέηαζε πεξίπησζε ηεο εηαηξίαο, εθηηκάηαη φηη ν πεξηνξηζκφο απηφο ζα
έρεη ζεκαζία, πξνο φθεινο ησλ δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο ησλ θιάδσλ
δσήο, ηφζν σο πξνο ηα απνζέκαηα δεκηψλ (θιάδνπ απηνθηλήησλ θαη
ινηπψλ θιάδσλ δεκηψλ), πνπ είρε ζρεκαηίζεη ε εηαηξία, φζν θαη (θπξίσο)
ζηελ θαηαλνκή ηεο πξψελ «ειεχζεξεο» πεξηνπζίαο ηεο, πνπ ήδε έρεη
δεζκεπζεί ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε.

4.
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί επίζεο φηη ε εξκελεία, πνπ αθνινχζεζε
ε ΔΠΔΗΑ, ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηνπ πξνλνκίνπ ησλ
εξγαδνκέλσλ (αξ.10 παξ.1 εδ.δ’ ΝΓ.400/1970, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηνλ Ν.3557/2007) εθαξκφδνληαο γηα ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηνπ ηελ
παιαηφηεξε δηάηαμε ηνπ αξ.10 παξ.8 (Ν.2919/2001), επηβαξχλεη ηα ινηπά
απνζέκαηα (εθηφο ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο) ζε (πεξηνξηζκέλν)
φθεινο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ θιάδνπ απηνθηλήηνπ θαη εθηηκάηαη φηη ζα
πξέπεη λα επαλεμεηαζζεί.

Γ.1. Όπσο θαησηέξσ ζα αλαθεξζεί αλαιπηηθφηεξα θαη ζα
πξνζδηνξηζζεί, θαηά ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ, ε
πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο εθηηκάηαη φηη δελ ζα επαξθέζεη γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη είλαη ακθίβνιε ε
είζπξαμε θαη ησλ δηαθφξσλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξίαο.
χκθσλα κε ην Νφκν ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο βαξχλνπλ
θαη’αξρήλ νη δαπάλεο εθθαζάξηζεο. Όπσο αλαιπηηθφηεξα αλαθέξεηαη
ζην Σκήκα Β’ ηεο Δθζέζεσο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πνξεία εθθαζάξηζεο,
νη δαπάλεο ηεο ζα είλαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ ηξφπνπ ζπλέρηζεο ηεο, πνπ ζα
εμαξηεζεί ζεκαληηθά απφ ηελ αλαδνρή ή κε ησλ ραξηνθπιαθίσλ δσήο
ηεο εηαηξίαο απφ άιιε ή άιιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. (Σπρφλ αλαδνρή
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο θαη δηαθφξσλ απαηηήζεσλ θαηά ηξίησλ, ζα
πεξηνξίζεη ην αληηθείκελν ηεο εθθαζάξηζεο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηηο

δαπάλεο ηεο). ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξμεη πξφβιεςε θαη γηα
ηηο δαπάλεο εθθαζάξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ινηπψλ δεκηψλ.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε θαηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο
(ζχκθσλα κε γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο) ζα
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηηο δειψζεηο ηεο γηα ηελ θαηαλνκή
ηεο πεξηνπζίαο ηεο ζηα δηάθνξα απνζέκαηα (ζην κέηξν πνπ εμαληινχλ
ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηά πεξίπησζε αζθαιηδνκέλσλ), φπσο ηα είρε
δειψζεη ζηελ Δπνπηηθή Αξρή (31.06.09, 30.09.09, θαη 31.12.09) θαη
αθνινχζσο αλαινγηθά, θαηά απφζεκα, επί ηεο πξψελ «ειεχζεξεο» θαη
ήδε δεζκεπκέλεο ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε πεξηνπζίαο ηεο.
Όζνη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο δηαζέηνπλ πξνλφκην ζηελ
αζθαιηζηηθή εθθαζάξηζε (νη εμαηξνχκελνη εξγαδφκελνη είλαη πξνθαλέο
φηη δηαηεξνχλ δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα ζε ηπρφλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ή/θαη δηαδηθαζίεο εθηφο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο, αξ.10 παξ.1 εδ.γ’
ΝΓ.400/70), ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ, φπσο πξναλαθέξζεθε απφ ηα
απνζέκαηα ηεο εηαηξίαο, εθηφο ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο ησλ θιάδσλ
δσήο (αξ7 παξ.2 Β’2).

2.
Ζ αδπλακία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ
απφ ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, νθείιεηαη θαηά
κέγηζην βαζκφ ζηελ, κε λφκηκε, (φπσο αλαιπηηθά εθηίζεηαη ζην Β’
Σκήκα ηεο παξνχζαο θαη ζηηο επηζπλαπηφκελεο Δθζέζεηο) «δηάζεζε»,
απφ ηελ ηφηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ζεκαληηθψλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, απφ
ηα κέζα ηνπ 2008 θαη θπξίσο εληφο ηνπ 2009, ζε «ηνπνζεηήζεηο», πνπ
θαηαθαλψο δεκίσζαλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζα πξέπεη λα ηχρνπλ,
πέξαλ ησλ ελεξγεηψλ ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο
ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ζηηο νπνίεο έρνπλ ήδε γλσζηνπνηεζεί.
Ωζαχησο ε ηνπνζέηεζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ απνζεκάησλ,
αιιά θαη ηεο «ειεχζεξεο» πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο ζε ελδννκηιηθέο θαη
«ζπγγελείο», θαηά δηαθφξνπο ηξφπνπο θαη αηηίεο, εηαηξίεο,
ιακβαλνκέλσλ ππ’φςηλ θαη ησλ κεηνρηθψλ αιιεινζπλδέζεσλ ησλ
εηαηξηψλ, αιιά θαη ησλ εθαηέξσζελ ρξεσπηζησηηθψλ «δηεπθνιχλζεσλ»
(φπσο θαησηέξσ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Δθθαζάξηζεο, Σκήκα Β’)
θαζηζηά ηδηαίηεξα δπζρεξή, γηα ηελ εηαηξία, ηελ είζπξαμε ζεκαληηθψλ
(απηνχ ηνπ είδνπο) αμηψζεσλ ηεο, αιιά θαη ηελ είζπξαμε ηνπ

νπνηνπδήπνηε πνζνχ απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο.
Σν αληηθείκελν ηεο Έθζεζεο απηήο πεξηνξίδεηαη ζηα πιαίζηα πνπ
ζέηεη ν Νφκνο γηα ηνλ Δπφπηε Υαξηνθπιαθίσλ Εσήο θαη δελ κπνξεί λα
επεθηαζεί ζε πεξαηηέξσ ζέκαηα θαη αίηηα, πνπ πξνθάιεζαλ ηελ
απνδεδεηγκέλε αδπλακία ηεο εηαηξίαο λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο
αζθαιηζκέλνπο ηεο, κε ηελ επξεζείζα πεξηνπζία ηεο.
Όπσο θαησηέξσ ζπγθεθξηκέλα εθηίζεηαη, δηάθνξεο παξνρέο
(πεξηνξηζκέλεο) πνπ ππνζρφηαλ λα παξάζρεη ε εηαηξία θαη είηε
επξίζθνλην εθηφο δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ, είηε δελ ηεο θαηαβάιεην ην
αληίζηνηρν αληάιιαγκα, δελ κπνξνχλ θαη δελ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ
απφ ηελ πεξηνπζία ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο, αθνχ ζα εβιάπηνλην
ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ησλ ινηπψλ αζθαιηζκέλσλ. Ωζαχησο
ππνρξεψζεηο πνπ αλειάκβαλε ε εηαηξία έλαληη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο,
πέξαλ ησλ νξίσλ, πνπ αλαιακβάλνπλ ελ γέλεη άιιεο αζθαιηζηηθέο
εηαηξίεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά, ζα
πξέπεη λα ζεσξεζνχλ φηη επξίζθνληαη εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ ζα
πξέπεη λα αλαιάβεη ην Δγγπεηηθφ Κεθάιαην Εσήο.
Απηνλφεην είλαη φηη ε (ηπρφλ) αλάδνρνο αζθαιηζηηθή εηαηξία, ζα
πξέπεη ξεηά λα πξνζδηνξίζεη ηελ έθηαζε θαη ηηο παξακέηξνπο ησλ
αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ, πνπ ζα αλαιάβεη λα παξάζρεη ζηνπο
αζθαιηζκέλνπο ηεο εηαηξίαο.

Η. ΑΦΑΛΗΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ - ΚΑΛΤΦΔΗ
Α.1. Ζ εηαηξία, δεδνκέλνπ φηη δξαζηεξηνπνηείην ζηελ Διιεληθή
αζθαιηζηηθή αγνξά απφ καθξνχ ρξφλνπ (δηα ησλ εηαηξηψλ πνπ είρε
απνξξνθήζεη), δηαηεξνχζε ζε ηζρχ έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ
αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θιάδνπ Εσήο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ
θαιχςεσλ, πνιιά απφ ηα νπνία ήζαλ παξαπιήζηα, κε δηάθνξεο θαηά
πεξίπησζε παξακεηξνπνηήζεηο.
ηνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα 1 (ζρ.Η.1) εκθαίλνληαη ηα
αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα θιάδσλ Εσήο πνπ δηέζεηε ε εηαηξία θαη
ζρεκάηηδε απνζέκαηα, θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ
ηα δηέζεηε.
ηνλ ίδην πίλαθα εκθαίλνληαη γηα θάζε ηχπν αζθαιηζηεξίνπ
ζπκβνιαίνπ (αλά θσδηθφ), ν αξηζκφο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ
θαη ηα θαηά αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα εηζπξαρζέληα αζθάιηζηξα ζηα
εθ’άπαμ θαηαβνιήο αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη ηα ζπλνιηθά εηήζηα
αζθάιηζηξα ζηα ηκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (ν
θαηά πεξίπησζε νξηζηηθφο αξηζκφο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ,
πηζαλφλ λα έρεη ειάρηζηεο -%00- δηαθνξνπνηήζεηο).
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, φηη ε εηαηξία είρε
δηαζέζεη θαη ζην εμσηεξηθφ (θπξίσο Γεξκαλία) αζθαιηζηηθά ηεο
πξνγξάκκαηα (βι.επηζπλαπηνκέλε θαηάζηαζε), κε θαζεζηψο «ειεχζεξεο
παξνρήο ππεξεζηψλ».
2.
Ο αξηζκφο ησλ ελ ηζρχεη αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο εηαηξίαο,
ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο Εσήο, είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο (65.000
πεξίπνπ). Ο αξηζκφο απηφο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνπο αζθαιηδφκελνπο,
δεδνκέλνπ φηη αθ’ελφο κελ ν ίδηνο ν αζθαιηδφκελνο ζπρλά δηαηεξνχζε
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, αθ’εηέξνπ δε ζε έλα
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πεξηιακβάλνλην πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο
αζθαιηδφκελνη (νκαδηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη αηνκηθά κε
πξνζηαηεπφκελα κέιε).
ηνπο επηζπλαπηφκελνπο πίλαθεο (ζρ.Η.2) επηρεηξείηαη ζπλνιηθή
παξνπζίαζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο.

Πξνο δηεπθφιπλζε θαη γηα εληαία παξνπζίαζε θαη αληηκεηψπηζε
ησλ απνζεκάησλ πνπ ζρεκάηηδε ε εηαηξία θαη ηεο αζθαιηζηηθήο
ηνπνζέηεζεο, πνπ δήισλε ζηηο Δπνπηηθέο Αξρέο θαη ησλ αλακνξθψζεσλ,
πνπ πξνηείλνληαη κε βάζε ηελ λνκνζεζία, ζα αθνινπζεζεί ν εμήο ηξφπνο
παξνπζίαζεο :
ΗΗ. Κιαζζηθά Αζθαιηζηήξηα Εσήο (θιάδνπ Η αξ.13 παξ.2
ΝΓ.400/1970) εθ άπαμ θαη πεξηνδηθψλ αζθαιίζηξσλ
ΗΗΗ. Δπελδπηηθά (Unit Linked) Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (θιάδνπ
ΗΗΗ αξ.13 παξ.2 ΝΓ.400/1970)
Α. Δθ’απαμ θαηαβνιήο
Β. Σκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ
IV. Οκαδηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα
Α. Απνηακηεπηηθά
Β. Εσήο θαη πκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ
VI. Απαηηήζεηο ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ.
Α. Αηνκηθά
Β. Οκαδηθά
3.

Σερληθά ζεκεηψκαηα, Γεληθνί θαη Δηδηθνί Οξνη

χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία (αξ.7 επ. ΝΓ 400/1970, Απ.Τθ.
Αλάπηπμεο Κ3-4382/4.7.2001 θαη Κ3-9124/5.12.2001, παιαηφηεξα
Απνθάζεηο
Τπνπξγνχ
Δκπνξίνπ
Κ4-4381/8.11.1979,
95538/7254/2.12.1970) ε εηαηξία φθεηιε λα ζπληάζζεη γηα θάζε
αζθαιηζηηθφ πξντφλ ηεο Σερληθά εκεηψκαηα, κε βάζε ηα νπνία
πξνζδηνξίδνλην θαηά πεξίπησζε ηα καζεκαηηθά θαη ινηπά απνζέκαηα
θάζε πξντφληνο.
Γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξίαο δηεηίζεην
Σερληθφ εκείσκα, ζε νξηζκέλα πξντφληα, νκνεηδή ή παξαπιήζηα άιισλ
πξντφλησλ, ην Σερληθφ εκείσκα ζεσξείηαη εληαίν.
ην αζθαιηζηηθφ πξνηφλ INVESTMENT BOND,
γηα ηηο
παξερφκελεο θαιχςεηο, πνπ παξεηίζελην ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο
Όξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ε εηαηξία, ζε ζπκθσλία κε ηνλ
αζθαιηδφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζθαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαηφπηλ
αίηεζεο ηνπ, ηξνπνπνηνχζε, ζε φθεινο ηνπ, ηηο ππνζρφκελεο παξνρέο.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα θαησηέξσ

(ππφ ΗΗΗ) θαη εθφζνλ νη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη ησλ αζθαιηζηεξίσλ
ζπκβνιαίσλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, γίλεηαη
δεθηφ, φηη ππεξηζρχνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη ησλ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαη δειψζεηο ηεο εηαηξίαο ππέξ ηνπο, κε
βάζε ηνπο νπνίνπο είρε ζπκβιεζεί ν αζθαιηδφκελνο, ή/θαη ζπλέρηδε λα
αζθαιίδεηαη.
Θα πξέπεη ελ πξνθεηκέλσ λα επηζεκαλζεί φηη νη παιαηφηεξεο
ξπζκίζεηο, πνπ ιάκβαλαλ ππ’φςηλ ηηο θαηά πεξίπησζε ηφηε θξαηνχζεο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, κε βάζε ηηο νπνίεο ζπληάζζνλην θαη εγθξίλνλην
(κέρξη ην έηνο 2000) ηα Σερληθά εκεηψκαηα, επέηξεπαλ ηελ δέζκεπζε
ηεο εηαηξίαο, έλαληη ηνπ αζθαιηδνκέλνπ, γηα πςειφηεξα αλψηαηα
εγγπεκέλα ηερληθά επηηφθηα. Ζ ζηαδηαθή κείσζε ηνπο (ηειεπηαία κε ηελ
Κ3-9124/5.12.2001) ζην 3,35% εηεζίσο, επηηξέπεη κελ ηελ ζπλέρηζε ηεο
δηαηήξεζεο ησλ παιαηνηέξσλ πςεινηέξσλ επηηνθίσλ ζηα ήδε
ζπλαθζέληα ηφηε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (αξ.2α ηεο 9124/01), θαζηζηά
φκσο ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ επίηεπμε ηεο απνδφζεσο απηήο ζηηο
ηξέρνπζεο ζπλζήθεο.
πγθεθξηκέλα ε εηαηξία δηέζεηε έλα ζνβαξφ αξηζκφ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ (ηκεκαηηθψλ θπξίσο θαηαβνιψλ) ηα νπνία
είραλ ζπλαθζεί παιαηφηεξα θαη γηα ηα νπνία ζπλέρηδε λα ππνρξενχηαη κε
ηα παιαηφηεξα αλψηαηα εγγπεκέλα επηηφθηα. Αθφκε θαη αλ θξηζεί φηη ε
ζπκβαηηθή απηή δέζκεπζε ηζρχεη δηαρξνληθά (θαη δελ πεξηνξίδεηαη
αληίζηνηρα ζηηο ρξνληθέο ζηηγκέο κείσζεο ηνπ αλσηάηνπ εγγπεκέλνπ
(ηερληθνχ) επηηνθίνπ, ν (ηπρφλ) αλάδνρνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δελ δχλαηαη
λα παξάζρεη ηα αλψηαηα (θαηά πεξίπησζε) εγγπεκέλα ηερληθά επηηφθηα
απηά,
Θα πξέπεη σζαχησο λα ζεκεησζεί φηη ην «εγγπεκέλν αλψηαην
ηερληθφ επηηφθην 3.35%» (αξ.6. παξ.1.Α’ β’ Τπ.Απ.Κ3-4382/4.7.2001)
αθνξά ην «αλψηαην φξην ηερληθνχ επηηνθίνπ» πνπ κπνξεί λα αλαιεθζεί,
απφ ηελ (φπνηα) εηαηξία (ηπρφλ αλάδνρν), ζπκβαηηθά θαη γεληθά δελ
παξέρεηαη (ζε ηειηθφ θαζαξφ επηηφθην) ζηελ ειιεληθή αζθαιηζηηθή
αγνξά.
Δλ πξνθεηκέλσ ε εηαηξία (φπσο θαη θαησηέξσ ζα αλαθεξζεί)
αλαιάκβαλε ππνρξεψζεηο (γηα έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη’αξηζκφ θαη
πνζφ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ηεο ζηνλ θιάδν ΗΗΗ – Unit LINKED) γηα

απφδνζε «εγγπεκέλνπ επηηνθίνπ 3,35%», επί ηνπ εηζπξαηηνκέλνπ
εκπνξηθνχ (ζπλνιηθνχ) αζθαιίζηξνπ θαη φρη επί ηνπ «θαζαξνχ», φπσο
πξνβιέπεη ν Νφκνο (ζρ.Τπ.Απνθάζεηο) ρσξίο λα ιακβάλεη ππ’φςηλ ηεο
(κεηαμχ άιισλ), φηη ζηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο ησλ ππνινγηζζέλησλ
απνδφζεσλ [φπσο ελ πξνθεηκέλσ ζπλέβε], γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, δελ
κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ :
- νη δηάθνξεο πξνκήζεηεο, ακνηβέο θαη πξηκ ζπλεξγαηψλ,
- ηα γεληθά ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα,
- ηπρφλ έθηαθηεο δαπάλεο θαη ππνρξεψζεηο ηεο,
- ην ινγηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηεο θέξδνο θιπ.
Δπηπξνζζέησο ε παξνρή πξνζφδνπ ζε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ ηνπ
θιάδνπ ΗΗΗ (πξνηφληα ΑΠΗ VALUE & ASSET VALUE), πνπ
ππεινγίδεην επί ηνπ εηζπξαηηνκέλνπ αζθαιίζηξνπ (θαη φρη επί ηνπ
«θαζαξνχ»), ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ην πξνκεζεηαθφ θφζηνο πνπ
θαηέβαιε, θαζηζηνχζαλ πξαθηηθά αλέθηθηε ηελ επίηεπμε ησλ απνδφζεσλ
πνπ ππνζρφηαλ. Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ήην λα επηβαξχλνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο, αιιά θαη ε ίδηα ε βησζηκφηεηα ηεο, απφ ηελ
δηάζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ.

Ωο εθ ησλ αλσηέξσ, ζηα πιαίζηα ηπρφλ αλαδνρήο, ε ππνρξέσζε ηνπ
αλαδφρνπ έλαληη ησλ αζθαιηδνκέλσλ γηα (φπνην) «αλψηαην εγγπεκέλν
ηερληθφ επηηφθην», ζα πξέπεη λα ιάβεη ππ’φςηλ ηα αλσηέξσ θαη λα είλαη
ίζε ή/θαη κεγαιχηεξε ηνπ 2,5% εηεζίσο.

Σα Σερληθά εκεηψκαηα πνπ δηέζεηε ε εηαηξία γηα ηα θαηά
πεξίπησζε πξντφληα ηεο (νκαδνπνηεκέλα), επηζπλάπηνληαη (ρ.Η.7 α γηα
ηα θιαζζηθά πξντφληα θαη Η.7 β γηα ηα επελδπηηθά).

Β.1. ην επηζπλαπηφκελν καγλεηηθφ αξρείν (ζρ.Η.3) πεξηιακβάλεηαη
θαηάινγνο ησλ επξεζέλησλ, ζηα ηεξνχκελα ππφ ηεο (ήδε ππφ
εθθαζάξηζε) εηαηξίαο «COMMERCIAL VALUE A.A.E» (εθεμήο

«εηαηξία») κεηξψα, σο αζθαιηζκέλσλ (αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα) ζηνπο
θιάδνπο δσήο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ.
ηνλ θαηάινγν απηφ :
α. Ωο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνπο θιάδνπο δσήο, πξνζεηέζεζαλ
φζνη απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο είραλ ππνβάιεη αίηεζε εμαγνξάο ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπο, είηε πξηλ ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο (26.02.2010), ρσξίο λα έρεη θαηαβιεζεί ζε
απηνχο ην αζθάιηζκα, είηε κεηά ηελ αλάθιεζε, νπφηε δελ εηίζεην ζέκα
εμαγνξάο (ζρ. Η. 4).
β.
Βάζεη ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, πιένλ ησλ θηλήζεσλ
πνπ αθνξνχλ ηελ επαλαθνξά αζθαιηζηεξίσλ γηα ηα νπνία αηηήζεθε ε
αμία εμαγνξάο ηνπο πξηλ ηηο 26/2/2009 θαη δελ ηθαλνπνηήζεθε,
πξνθχπηνπλ αλαιπηηθφηεξα νη αθφινπζεο αιιαγέο :
1)

Κηλήζεηο / Αιιαγέο ζηνπο Πίλαθεο Αλάξηεζεο Παξαδνζηαθώλ
πκβνιαίσλ

α) παξακέλνπλ ζηνπο πίλαθεο κε κεηαηξνπή ζην «status»:
1. 94 ζπκβόιαηα πνπ είραλ status «ζε ιζσύ» ζηελ αλάξηεζε θαη
πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε status «ζε ιζσύ/εκκπεμήρ λήξη»..
2. 25 ζπκβόιαηα πνπ είραλ status «ελεύθεπο πεπαιηέπω καηαβολών»
ζηελ αλάξηεζε θαη πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε status «ζε
ιζσύ/εκκπεμήρ λήξη».
3. 5 ζπκβόιαηα πνπ είραλ status «ελεύθεπο πεπαιηέπω καηαβολών»
ζηελ αλάξηεζε θαη πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε status «ζε ιζσύ»..
4. 518 ζπκβόιαηα κε εκεξνκελία «ηειεπηαίαο πιεξσκήο έσο»
πξνγελέζηεξε ηεο 1/9/2010 πνπ είραλ status «ζε ιζσύ» ζηελ
αλάξηεζε θαη πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε status «ελεύθεπο
πεπαιηέπω καηαβολών».
5. 106 ζπκβόιαηα πνπ είραλ status «ζε ιζσύ» ζηελ αλάξηεζε θαη
πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε status «ζε ιζσύ σωπίρ βαζική». Αθνξά
αζθαιηζηήξηα πνπ έρνπλ ιήμεη, έρνπλ πιεξσζεί ηα αζθαιηζκέλα
θεθάιαηα θαη ζπλερίδνπλ ζε ηζρχ κφλν κε θάιπςε Ννζνθνκεηαθψλ
πξνγξακκάησλ, γηα ηα νπνία νη αζθαιηζκέλνη ζπλερίδνπλ λα
πιεξψλνπλ αζθάιηζηξα, βάζεη φξσλ δηθαηψκαηνο παξάηαζεο ηεο
Ννζνθνκεηαθήο θάιπςεο ηζνβίσο.
6. 1 ζπκβόιαην πνπ είρε status «εκκπεμήρ λήξη» θαη πξέπεη λα
κεηαηξαπεί ζε status «ελεύθεπο πεπαιηέπω καηαβολών».

7. 2 ζπκβόιαηα πνπ είραλ status «εκκπεμήρ λήξη» θαη πξέπεη λα
αιιάμνπλ ζε status «ζε ιζσύ».
β) αθαηξνύληαη από ηνπο πίλαθεο (αλάξηεζεο):
1. 22 ζπκβόιαηα πνπ είραλ status «ζε ιζσύ» ζηελ πξνεγνχκελε
αλάξηεζε θαη πξέπεη λα αθαηξεζνχλ δεδνκέλνπ φηη έρνπλ
εμσθιεζεί νη εμαγνξέο ηνπο.
2. 400 ζπκβόιαηα πνπ είραλ status «εκκπεμήρ λήξη» ζηελ
πξνεγνχκελε αλάξηεζε θαη πξέπεη λα αθαηξεζνχλ δεδνκέλνπ φηη
έρνπλ εμνθιεζεί ηα αζθαιηζκέλα θεθάιαηα ιήμεο.
3. 3 ζπκβόιαηα πνπ είραλ status «ελεύθεπο πεπαιηέπω καηαβολών»
ζηελ αλάξηεζε θαη πξέπεη λα αθαηξεζνχλ δεδνκέλνπ φηη έρνπλ
πιεξσζεί νη εμαγνξέο ηνπο.
4. 308 ζπκβόιαηα πνπ είραλ status «ελεύθεπο πεπαιηέπω καηαβολών»
ζηελ αλάξηεζε θαη πξέπεη λα αθαηξεζνχλ δεδνκέλνπ φηη είλαη
«απιέο» αζθαιίζεηο ζαλάηνπ θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα
«ειεπζεξνπνίεζεο» αλ ζηακαηήζνπλ νη θαηαβνιέο αζθαιίζηξσλ.
5. 1523 ζπκβόιαηα κε εκεξνκελία «ηελεςηαίαρ πληπωμήρ έωρ»
πξνγελέζηεξε ηεο 1/9/2010 ηα νπνία είραλ status «ελεύθεπο
πεπαιηέπω καηαβολών» ζηελ αλάξηεζε θαη πξέπεη λα αθαηξεζνχλ
γηαηί δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ηα αζθάιηζηξα πνπ πξνβιέπνληαη γηα
λα έρνπλ δηθαίσκα ειεπζεξνπνίεζεο (άθπξα-απαξάδνηα).
6. 84 ζπκβόιαηα κε εκεξνκελία «ηελεςηαίαρ πληπωμήρ έωρ»
πξνγελέζηεξε ηεο 1/9/2010, ηα νπνία είραλ status «ζε ιζσύ» ζηελ
αλάξηεζε θαη πξέπεη λα αθαηξεζνχλ γηαηί δελ έρνπλ θαηαβιεζεί
ηα αζθάιηζηξα πνπ πξνβιέπνληαη γηα λα έρνπλ δηθαίσκα
ειεπζεξνπνίεζεο (άθπξα-απαξάδνηα).
7. 1 ζπκβόιαην πνπ εκθαλίδεηαη κε status «ζε ιζσύ», θαη 1
ζπκβόιαην πνπ εκθαλίδεηαη κε status «ελεύθεπο πεπαιηέπω
καηαβολών» αθαηξνχληαη απφ ηελ αλάξηεζε δεδνκέλνπ φηη είραλ
εθδνζεί απφ ηελ εηαηξία επηηαγέο εμαγνξάο, νη νπνίεο δελ έρνπλ
πιεξσζεί θαη δελ έρνπλ επηζηξαθεί.
γ) εληάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο (αλάξηεζεο):
1. 59 ζπκβόιαηα ηχπνπ Single Line – Δθάπαμ – Παξαδνζηαθνχ
ηχπνπ, πξψελ Scoplife.
2. 12 ζπκβόιαηα κε status «ζε ιζσύ» ηα νπνία εμαγνξάζηεθαλ κε
επηηαγέο πιεξσκήο πνπ δελ θαιχθζεθαλ – επεζηξάθεζαλ.

3. 4 ζπκβόιαηα κε status «ελεύθεπο πεπαιηέπω καηαβολών»
αζθαιηζηήξηα πνπ έιεμαλ κε επηηαγέο πιεξσκήο πνπ δελ
θαιχθζεθαλ – επεζηξάθεζαλ. Αθνξά αζθαιηζηήξηα.
4. ζπκβφιαηα κε status «ζε ζύνηαξη» πνπ δελ ήηαλ ζην ζχζηεκα θαη
θαηαβάιινληαη ινγηζηηθά ζπληάμεηο. Αθνξνχλ 3 αζθαιηζηήξηα
θαη κεηαθνξά ηνπ αζθαιηζηεξίνπ 160063 απφ ηνλ θιάδν Unit
Linked, ζηνλ θιάδν ησλ παξαδνζηαθψλ ζπκβνιαίσλ ηνπ νπνίνπ ηα
κεξίδηα εμαγνξάζηεθαλ θαη ην αζθάιηζκα παξέκεηλε ζηελ εηαηξία
γηα ηελ θαηαβνιή ζχληαμεο.
5. 202 ζπκβόιαηα πξνο αθχξσζε (δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο
πίλαθεο ηεο
πξψηεο αλάξηεζεο) κε εκεξνκελία πξψηεο
απιήξσηεο δφζεο κεηαγελέζηεξεο ηεο 1-9-2009 θαη αζθαιηζηηθφ
έηνο κηθξφηεξν απφ 3.
6. 3 ζπκβόιαηα πνπ εμαγνξάζηεθαλ – έιεμαλ– γηα ηα νπνία είραλ
εθδνζεί επηηαγέο κε εκεξνκελίεο πιεξσκήο πξνγελέζηεξεο ηεο 3112-2008, πνπ επεζηξάθεζαλ. Θα αλαξηεζνχλ σο αζθαιηζηήξηα
«ζε ιζσύ».
7. 4 ζπκβόιαηα πνπ έιεμαλ γηα ηα νπνία είραλ εθδνζεί επηηαγέο κε
εκεξνκελίεο πιεξσκήο κεηαγελέζηεξεο ηεο 1-1-2009, πνπ
επεζηξάθεζαλ. Θα αλαξηεζνχλ σο «εκκπεμείρ λήξειρ» .
δ)

παξακέλνπλ εθηόο αλάξηεζεο:
1. 31 ζπκβόιαηα γηα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί επηηαγέο εμαγνξάο πνπ
δελ έρνπλ πιεξσζεί θαη δελ έρνπλ επηζηξαθεί θαη
2. 1 ζπκβόιαην γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί επηηαγή, ε νπνία δελ έρεη
επηζηξαθεί.

ε) Γηα ην αζθάιηζκα 1 αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (31582) ηνπ
θιάδνπ Εσήο Η εθδφζεθε δηαηαγή πιεξσκήο (θνηλνπνηήζεθε ζηηο
30.03.2011).
Ζ έθδνζε Γηαηαγήο Πιεξσκήο κε βάζε ην αζθαιηζηήξην
ζπκβφιαην εθηηκψ φηη αληίθεηηαη ζηελ φιε θηινζνθία ηεο δηαδηθαζίαο
πνπ εηζήρζε κε ην αξ.4α ΝΓ.400/1970 αιιά θαη ηνπ Ν.3867/2010 (αξ.2),
πνπ πξνβιέπνπλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ηνπ φινπ
Υαξηνθπιαθίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζφδσλ ησλ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ζηα πιαίζηα ηεο ελ γέλεη αλαδηνξγάλσζεο
ηνπ.

Πξνζέηη ην αξ.8 παξ.1 ηεο Τπ.Απφθαζεο Β.2574/18.12.2009,
ξεηά δελ επηηξέπεη ηελ εμαγνξά αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ
(«αλαζηέιινληαη»), γεγνλφο πνπ επαλαιακβάλεη κε γεληθφηεξε δηάηαμε
(«ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ απφ αζθάιηζε αλαζηέιινληαη») θαη ην αξ.2
παξ.1 γ’ ηνπ Ν.3867/2010.
Ωζαχησο ην αξ.12α παξ.5 ΝΓ.400/1970 ξεηά πξνβιέπεη φηη θαηά
ην ζηάδην αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο «αλαζηέιινληαη νη αηνκηθέο
δηψμεηο ησλ δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο», θαζψο θαη θάζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε βάξνο ηεο. Δλ
πξνθεηκέλσ ηα ραξηνθπιάθηα δσήο δελ επξίζθνληαη, ηχπνηο, ππφ
εθθαζάξηζε, φκσο, ιφγσ ηεο ηδηφηππεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία
επξίζθεηαη ε εηαηξία, ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη επξίζθεηαη ζε
θαηάζηαζε αληίζηνηρε, άιισο πξνζνκνηάδνπζα κε απηή ηεο
αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο θαη λα εθαξκνζζνχλ θαη ελ πξνθεηκέλσ νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Δθηηκάηαη φηη ε απαίηεζε γηα ην σο άλσ αζθαιηζηήξην ζα πξέπεη
λα έρεη ηελ απηή ηχρε κε ηηο (ηπρφλ) απαηηήζεηο φισλ ησλ ινηπψλ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ.

ζη)

Λνηπέο αιιαγέο:

Αθνξά αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θιπ ησλ αζθαιηδνκέλσλ, πνπ
γλσζηνπνηήζεθαλ ζηελ Δηαηξία θαη έρνπλ επηβεβαησζεί.

2)

Κηλήζεηο / Αιιαγέο ζηνπο Πίλαθεο Αλάξηεζεο πκβνιαίσλ
ηύπνπ Unit Linked

α) παξακέλνπλ ζηνπο πίλαθεο κε κεηαηξνπή ζην «status»:
333 ζπκβφιαηα κε εκεξνκελία «ηελεςηαίαρ πληπωμήρ έωρ»
πξνγελέζηεξεο ηεο 1/9/2010, ηα νπνία είραλ status «ζε ιζσύ» ζηελ
αλάξηεζε θαη κεηεηξάπεζαλ ζε status «ειεχζεξν πεξαηηέξσ
θαηαβνιψλ».

β) αθαηξνύληαη από ηνπο πίλαθεο (αλάξηεζεο):
1. 1 πκβόιαηo πνπ είρε status «ζε ιζσύ» ζηελ πξψηε αλάξηεζε
δεδνκέλνπ φηη -φπσο δηαπηζηψζεθε- ε εηαηξία είρε θαηαβάιεη ζηνλ
αζθαιηζκέλν ην πνζφ ηεο εμαγνξάο.
2. 2.488 πκβόιαηα πνπ είραλ status “ελεύθεπο πεπαιηέπω
καηαβολών» ζηελ πξψηε αλάξηεζε αιιά εμαηξέζεθαλ δεδνκέλνπ
φηη παξνπζηάδνπλ αξλεηηθφ ηζνδχγην κεξηδίσλ ηελ 26/2/2010
γ) εληάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο (αλάξηεζεο):
1. 66 ζπκβόιαηα πξνο αθχξσζε κε εκεξνκελία πξψηεο αλεμφθιεηεο

δφζεο κεηαγελέζηεξεο ηεο 1-9-2009 θαη αζθαιηζηηθφ έηνο
κηθξφηεξν απφ 3.
2. κε status «ζε ιζσύ» 5 ζπκβόιαηα πνπ εμαγνξάζηεθαλ θαη γηα ηα
νπνία εθδφζεθαλ επηηαγέο, νη νπνίεο δελ θαιχθζεθαλ –
επεζηξάθεζαλ.
3. κε status «ελεύθεπο πεπαιηέπω καηαβολών» 1 ζπκβφιαην πνπ
εμαγνξάζηεθε κε επηηαγή πιεξσκήο ε νπνία δελ θαιχθζεθε θαη
επεζηξάθε.
4. κε status «ζε ιζσύ» 2 αζθαιηζηήξηα πνπ εμαγνξάζηεθαλ –έιεμαλ–
γηα ηα νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ εηαηξία επηηαγέο πιεξσκήο
εκεξνκελίαο πξνγελέζηεξεο ηεο 31-12-2008, νη νπνίεο δελ
θαιχθζεθαλ – επεζηξάθεζαλ
δ) παξακέλνπλ εθηόο αλάξηεζεο:
15 ζπκβφιαηα γηα ηα νπνία είραλ εθδνζεί απφ ηελ εηαηξία επηηαγέο
πιεξσκήο εμαγνξάο, νη νπνίεο δελ έρνπλ πιεξσζεί θαη δελ έρνπλ
επηζηξαθεί.
γ.
Γηα 103 αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (βι.επηζπλαπηφκελε
θαηάζηαζε ζρ. Η.6), πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζε ηζρχ αζθαιηζηήξηα
ζπκβφιαηα, νη αζθαιηζκέλνη θαηέζεζαλ αγσγέο δεηνχληεο απφδνζε
αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ γηα δηάθνξεο αηηίεο (25 πξηλ ηελ αλάθιεζε
θαη 25 κεηά ηελ αλάθιεζε).
Ζ απφδνζε ρξεκάησλ κε βάζε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην εθηηκψ
φηη αληίθεηηαη ζηελ φιε θηινζνθία ηεο δηαδηθαζίαο θαη ην πλεχκα ηνπ
Νφκνπ, πνπ εηζήρζε κε ην αξ.4α ΝΓ.400/1970 αιιά θαη ηνπ Ν.3867/2010
(αξ.2), πνπ πξνβιέπνπλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ηνπ φινπ
Υαξηνθπιαθίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαγνξψλ θαη ηεο ελ γέλεη

άκεζεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηδνκέλσλ, ζηα πιαίζηα
ηεο ελ γέλεη αλαδηνξγάλσζεο ηνπ θαη απφδνζεο, κε θαζνιηθέο
δηαδηθαζίεο, δηθαησκάησλ ζε απηνχο.
Πξνζέηη ην αξ.8 παξ.1 ηεο Τπ.Απφθαζεο Β.2574/18.12.2009,
ξεηά δελ επηηξέπεη ηελ εμαγνξά αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ
(«αλαζηέιινληαη»), γεγνλφο πνπ επαλαιακβάλεη κε γεληθφηεξε δηάηαμε
(«ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ απφ αζθάιηζε αλαζηέιινληαη») θαη ην αξ.2
παξ.1 γ’ ηνπ Ν.3867/2010.
Ωζαχησο ην αξ.12α παξ.5 ΝΓ.400/1970 ξεηά πξνβιέπεη φηη θαηά
ην ζηάδην αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο «αλαζηέιινληαη νη αηνκηθέο
δηψμεηο ησλ δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο», θαζψο θαη θάζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε βάξνο ηεο. Δλ
πξνθεηκέλσ ηα ραξηνθπιάθηα δσήο δελ επξίζθνληαη, ηχπνηο, ππφ
εθθαζάξηζε, φκσο, ιφγσ ηεο ηδηφηππεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία
επξίζθεηαη ε εηαηξία, ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη επξίζθεηαη ζε
θαηάζηαζε αληίζηνηρε, άιισο πξνζνκνηάδνπζα κε απηή ηεο
αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο θαη λα εθαξκνζζνχλ θαη ελ πξνθεηκέλσ νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα
ξεηά θαη θαηά πάγηα πιένλ λνκνινγία, απνδέρνληαη ηελ εθαξκνγή ηνπ
αξ.12α παξ.5 ΝΓ.400/70, γηα εθθξεκείο δίθεο, ζην ζηάδην ηεο
αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο (Δθ.Θεζ. 1038/2009 ΔπηζθΔΜπΓ.2009.730,
ΠΠΘεζ.27118/10 θαη 19932/10 θαη ήδε πάξα πνιιέο άιιεο)
Γηα αγσγέο αζθεζείζεο πξηλ ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ηεο εηαηξίαο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ επηδίθαζε αζθαιηζζέληνο θεθαιαίνπ
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ δσήο, ηα πξσηνβάζκηα Γηθαζηήξηα
(ΜΠΑ.1911/2001) (δελ γλσξίδνπκε λα έρεη ππάξμεη ήδε απφθαζε
δεπηεξνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ) έθξηλαλ φηη ε δίθε ζπλερίδεηαη (θαηά ηελ
δηαδηθαζία ησλ Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ) θαη επεδίθαζαλ ην αζθαιηζζέλ
θεθάιαην., εληφθσο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αγσγήο.
Δλ πξνθεηκέλσ εθηηκάηαη φηη, εθφζνλ θαη ηα Αλψηεξα Γηθαζηήξηα
αιιά θαη ην Αλψηαην, θξίλνπλ θαηά ηνλ απηφ ηξφπν, ζα πξέπεη λα
ππάξμνπλ νη αθφινπζεο παξαηεξήζεηο :
- ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί απφ ην
απφζεκα εθθξεκψλ δεκηψλ θαη φρη απφ ην καζεκαηηθφ απφζεκα,
δεδνκέλνπ φηη ε άζθεζε ηεο αγσγήο (φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε φινπο
ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο) δηαθνξνπνηεί ηελ ππνρξέσζε ηεο
εηαηξίαο, ε νπνία νθείιεη λα ζρεκαηίζεη πιένλ απφζεκα εθθξεκνχο
δεκηάο.

- Ζ ηνθνθνξία ηεο απαίηεζεο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζηελ
εκεξνκελία αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, φπσο
εθηηκάηαη φηη πξέπεη λα ηζρχζεη γηα φιεο ηηο εθθξεκείο δεκηέο (σο
ήδε ειέρζε).
Καηά ηελ αληίζεηε άπνςε εθηηκάηαη φηη νη αγσγέο απηέο ζα πξέπεη
λα ζεσξεζνχλ σο απαξάδεθηεο, ζχκθσλα κε ην αξ.2 παξ.1β
Ν.3867/2010, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ παξνχζα δηαδηθαζία επηηξέπνληαη
κφλνλ Αλαθνπέο θαηά ηνπ Πίλαθα ηνπ Πξνζσξηλνχ Υαξηνθπιαθίνπ,
πεξαηηέξσ δε ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αζθαιηδνκέλνπ πξνζδηνξίδεηαη
εηδηθφηεξα απφ ην αξ.2 παξ.3ζ’ θαη 4 ηνπ Ν.3867/2010, ε νπνία σο
εηδηθφηεξε δηάηαμε ζα έπξεπε λα θαηηζρχζεη.
Δπηζπλάπηεηαη ζπλνιηθφο θαηάινγνο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ
αγσγψλ, κε ηελ θαηά πεξίπησζε επηθαινχκελε αηηία (ζρ.Η.6).

2.
Μεηαμχ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ επξέζεζαλ ζηα
αξρεία ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη :
Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα Εσήο (επελδπηηθά, εθ’άπαμ θαηαβνιήο),
πνπ ε εηαηξία είρε ζπλάςεη κε λνκηθά πξφζσπα σο «Λήπηεο ηεο
Αζθάιηζεο-αληηζπκβαιιφκελνπο» άιια θαη σο αζθαιηδφκελνπο.
πγθεθξηκέλα φπσο πξνθχπηεη απφ ηα επξεζέληα ζηνηρεία, ε
εηαηξία κεηαμχ ησλ επελδπηηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ εθ’ άπαμ
θαηαβνιήο, πνπ είρε ζπλάςεη (θιαζζηθά θαη U/L), πεξηιακβάλνλην θαη 5
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ είρε ζπλάςεη κε λνκηθά πξφζσπα, ζηα
νπνία ν «αληηζπκβαιιφκελνο-Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο» θαη ν
«αζθαιηζκέλνο» ήην ην απηφ Ννκηθφ πξφζσπν (ρ.Η.Β.2.1).
Ωο «γεληθή» πξνζέγγηζε ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απηά δελ
ζεσξνχληαη «λφκηκα θαη έγθπξα» σο αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα Εσήο.
Γηα ηα θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ππάξρνπλ νη
αθφινπζεο παξαηεξήζεηο:
α) Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δηαρεηξίζζεθαλ θαη
αληηκεησπίζζεθαλ απφ ηελ εηαηξία σο ζπλήζε «αηνκηθά αζθαιηζηήξηα
Εσήο». χκθσλα φκσο κε ηηο ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ (αξ. 28
ΔΠ.Ν/2496/1997 αιιά θαη αξ. 13 παξ.2 ηνπ Ν.Γ 400/1970), αιιά θαη ηελ
ελ γέλεη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ησλ αζθαιίζεσλ Εσήο, απηέο
ζπλάπηνληαη επί ηεο δσήο θπζηθνχ θαη κφλνλ πξνζψπνπ.

Ωο εθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ηα πξναλαθεξφκελα αζθαιηζηήξηα
ζπκβφιαηα δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο «λφκηκα» θαη «έγθπξα» σο
αηνκηθά ζπκβφιαηα δσήο, αθνχ ηφζν ν «ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο» φζν θαη
ν «αζθαιηζκέλνο» είλαη «λνκηθφ πξφζσπν» (ελ πξνθεηκέλσ ν ίδηνο).
β)
Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δηαρεηξίζζεθαλ θαη
αληηκεησπίζζεθαλ απφ ηελ εηαηξία σο ζπλήζε «αηνκηθά αζθαιηζηήξηα
Εσήο». Oη Γεληθνί θαη Δηδηθνί φξνη ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίσλ, είλαη νη
ζπλήζεηο φξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε εηαηξία, ζηα αηνκηθά ζπκβφιαηα
Εσήο, πνπ ζπλήπηε κε ηνπο αζθαιηδφκελνπο ηεο, γηα «επελδπηηθά –
απνηακηεπηηθά πξνγξάκκαηα» ηνπ θιάδνπ αζθαιίζεσλ Εσήο ΗΗΗ ηνπ αξ.
13 παξ.2 ηνπ Ν.Γ 400/1970.
Ωζαχησο ε εηαηξία ελέηαζζε επίζεο ηα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα
ζπκβφιαηα ζηα ζρεκαηηδφκελα απφ απηήλ απνζέκαηα ηνπ
πξναλαθεξζέληνο θιάδνπ ΗΗΗ (αξ.13. παξ.2) θαη ζηηο αληίζηνηρεο
ηνπνζεηήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηφζν ζηα δεινχκελα πξνο ηελ
Δπνπηηθή Αξρή ζηνηρεία, φζν θαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο
χκθσλα φκσο κε ηηο ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ (αξ. 28
ΔΠ.Ν/2496/1997 αιιά θαη αξ. 13 παξ.2 ηνπ Ν.Γ 400/1970), αιιά θαη ηελ
ελ γέλεη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ησλ αζθαιίζεσλ Εσήο, απηέο
ζπλάπηνληαη επί ηεο δσήο θπζηθνχ θαη κφλνλ πξνζψπνπ .
Ωο εθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ηα πξναλαθεξφκελα αζθαιηζηήξηα
ζπκβφιαηα δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο «λφκηκα» θαη «έγθπξα» σο
αηνκηθά ζπκβφιαηα δσήο, αθνχ ηφζν ν «ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο» φζν θαη
ν «αζθαιηζκέλνο» είλαη «λνκηθφ πξφζσπν» (ελ πξνθεηκέλσ ν ίδηνο).
γ) Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δε δηαζέηνπλ ην νπνηνδήπνηε
ζηνηρείν γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ σο «ζπλήζε» νκαδηθά αζθαιηζηήξηα
ζπκβφιαηα, φπσο ηα ινηπά πνπ δηέζεηε ε εηαηξία, νχηε θαη ηα
αληηκεηψπηζε ή/θαη ηα δηαρεηξίζζεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηφζν ζηνλ
ζρεκαηηζκφ φζν θαη ζηελ δηάζεζε ηνπ απνζέκαηνο ηνπο, ζχκθσλα κε
ηηο δειψζεηο ηεο ζηελ Δπνπηηθή Αξρή αιιά θαη ηηο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηεο.
δ) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα
ήζειε ζεσξεζνχλ φηη εληάζζνληαη ζηνλ θιάδν VII 2 ηνπ αξ. 13
παξ.2, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη:
- νη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίσλ δελ
πεξηιακβάλνπλ ηελ νπνηαδήπνηε εηδηθή πξφβιεςε, απφ απηέο πνπ
απαηηνχληαη ζηνλ θιάδν VII εδάθην 1 αιιά θαη εδάθην 2 (α. θαη β.)
ηνπ αξ. 13 παξ.2 ΝΓ 400/1970.

- δελ ππήξμε ε νπνηαδήπνηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
θεθαιαίσλ, απφ ηελ εηαηξία, ζχκθσλα κε ην αξ. 62 παξ. 2 ηνπ ΝΓ
400/1970, νχηε θαη ππήξμε ζρεηηθή απεηθφληζε ζηα ζηνηρεία πνπ
ππέβαιε ε εηαηξία ζηελ Δπνπηηθή Αξρή θαη απεηθφληδε ζηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο .
Γ. Γεληθέο παξαηεξήζεηο επί ηεο αλακόξθσζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ.
1.
Σν ζεκαληηθφ έιιεηκκα ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο,
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ είρε αλαιάβεη
έλαληη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο θαη δηαπηζηνχηαη απφ ηελ Έθζεζε
εθθαζάξηζεο (Σκήκα Β’), ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη θαηά ζπγθεθξηκέλα
αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα, θαζηζηά ηππηθά θαη νπζηαζηηθά αδχλαηε ηελ
ζπλέρηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ άιιε (ή/θαη άιιεο)
αζθαιηζηηθή εηαηξία, ππφ ηνπο απηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο,
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη θαη ζην Σκήκα Γ’ ηεο παξνχζαο, ην
δηαθαηλφκελν έιιεηκκα (ηππηθά ην επαθξηβέο έιιεηκκα ζα κπνξνχζε λα
πξνθχςεη κε αθξίβεηα κφλνλ κεηά ηελ ξεπζηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ
ηεο, ήηνη ζε ρξφλν άλσ ησλ 7 εηψλ, ιφγσ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ) δελ
θαζηζηά δπλαηή ηελ απφδνζε ζηνλ αζθαιηδφκελν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
είρε αλαιάβεη έλαληη απηνχ ε εηαηξία. (εκεηψλεηαη φηη σο «ππνρξέσζε»
λνείηαη ην Μαζεκαηηθφ Απφζεκα, ην νπνίν ζχκθσλα κε ην άξζξν
7παξ.2Β δ ηνπ ΝΓ.400/70, νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
εθηηκνχκελεο αλαινγηζηηθψο παξνχζαο αμίαο ησλ κειινληηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηεο εθηηκψκελεο
παξνχζαο αμίαο ησλ κειινληηθψλ νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ θηλδχλσλ).
Ήδε αλαθέξζεζαλ αλσηέξσ νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, πνπ είρε
ζπλάςεη ε εηαηξία θαη νη νπνίεο (γηα ηνπο θαηά πεξίπησζε ιφγνπο)
θξίλνληαη σο κε λφκηκεο, σο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, άιισο σο κε
έγθπξεο, άιισο σο κε έρνπζεο δηθαίσκα (νιηθά ή κεξηθά) ζε αληηπαξνρή.
Καησηέξσ (ππφ ΗΗ θαη ΗΗΗ) ζα πξνζδηνξηζζνχλ ζπγθεθξηκέλα
αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα (θαη θαη’επέθηαζε ηα θαηά πεξίπησζε
αλήθνληα ζε απηά ζπγθεθξηκέλα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα), ησλ νπνίσλ
ζπγθεθξηκέλνη ζπκβαηηθνί φξνη αληηβαίλαλε, ακέζσο ή εκκέζσο ζηηο
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. Οη (ηπρφλ) απαηηήζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα
ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξνρέο, παξφηη είραλ αλαιεθζεί απφ ηελ εηαηξία
ζπκβαηηθά απέλαληη ηνπο, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ λφκηκεο θαη δελ
κπνξνχλ λα βαξχλνπλ ηελ αζθαιηζηηθή εθθαζάξηζε, ηνλ (ηπρφλ)
αλάδνρν, αιιά νχηε θαη ην ΔΚΑΕ (αξ.2 παξ.2 δ’ Ν.3967/2010).

Δθ ηνπ Νφκνπ ν Δπφπηεο Υαξηνθπιαθίσλ δσήο, έρεη ην δηθαίσκα
(αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε), ιακβαλνκέλνπ ππ’φςηλ ηνπ ειιείκκαηνο πνπ
δηαπηζηνχηαη, λα πξνηείλεη πεξαηηέξσ «αλακνξθψζεηο ησλ παξνρψλ» πνπ
είρε αλαιάβεη ε εηαηξία, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζζεί ε αζθαιηζηηθή
ζχκβαζε απφ αλάδνρν.
Ζ δηαθαηλφκελε (κε πιήξε βεβαηφηεηα) έθηαζε ηνπ ειιείκκαηνο
ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο, έλαληη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηνπο
αζθαιηδνκέλνπο, ηεο επηηξέπεη κφλνλ ηελ πξφηαζε γηα «ηθαλνπνίεζε»
ηεο απαίηεζεο ελφο εθάζηνπ αζθαιηδφκελνπ, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ
ζηα πιαίζηα αλαινγηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ απνζέκαηνο πνπ φθεηιε λα
είρε ζρεκαηίζεη (ζχκθσλα κε ην ΝΓ.400/1970), γηα έλα έθαζην
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ε εηαηξία, κε βάζε ηνπο, θαηά πεξίπησζε,
λφκηκνπο (φπσο αλσηέξσ πξνζδηνξίζζεθαλ) ζπκβαηηθνχο φξνπο.
Οπνηαδήπνηε άιιε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα παξέρεη επκελέζηεξε ε
αληίζεηα δπζκελέζηεξε αληηκεηψπηζε ζε ζπγθεθξηκέλα αζθαιηζηηθά
πξνγξάκκαηα, γεγνλφο κε επηηξεπηφ ζηελ ζπιινγηθή δηαδηθαζία ηεο
αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο.
Ωο εθ ησλ αλσηέξσ ε αλακφξθσζε πνπ κπνξεί λα πξνηείλεη ν
Δπφπηεο Υαξηνθπιαθίσλ Εσήο, σο γεληθή πξνζέγγηζε θαη κε ηελ
επηθχιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ (θαησηέξσ) γηά θάζε ζπγθεθξηκέλν
αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα, ιακβαλνκέλεο ππ’φςηλ ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο, αιιά θαη ησλ Γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο, πνπ είραλ γίλεη απνδεθηέο απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο
Τπνπξγνχο, θαζψο θαη ηεο δηαθαηλφκελεο (κε πιήξε βεβαηφηεηα)
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο, πνπ δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη
ηηο (λφκηκεο) ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ αζθαιηδνκέλσλ ηεο, είλαη :
1)
Τπνινγηζκφο θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνζέκαηνο θάζε
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ηελ 26.02.2010, κε βάζε ηνπο Γεληθνχο θαη
Δηδηθνχο φξνπο ηνπ (πνπ εγλψξηδε θαη είρε απνδερζεί ν αζθαιηδφκελνο)
θαη φρη κε φζα αλαθέξεη ην θαηά πεξίπησζε Σερληθφ εκείσκα, εθφζνλ
έξρεηαη ζε αληίζεζε, πεξηνξίδεη ή/θαη αλαηξεί ηνπο έγγξαθνπο Γεληθνχο
θαη Δηδηθνχο φξνπο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνζέκαηνο ιακβάλεηαη
ππ’φςηλ :
α.
ε ζπκβαηηθή πξφβιεςε ζρεκαηηζκνχ απνζέκαηνο ηελ ρξνληθή
ζηηγκή ηεο 26.02.2010, κε βάζε ηελ ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο ηελ ρξνληθή
απηή ζηηγκή.
β.
Όιν ην πιήζνο ζπκβνιαίσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο, κε
εμαίξεζε :

- ηα πξνζαξηήκαηα ησλ αηνκηθψλ ζπκβνιαίσλ δσήο (πξαγκαηνπνηείηαη
ππνινγηζκφο γηά ην πξνζάξηεκα ηεο πξφζθαηξεο αζθάιεηαο ζαλάηνπ),
- ηα πξνζαξηήκαηα ησλ νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ δσήο.
(Γηά ηα αλσηέξσ πξνζαξηήκαηα ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε ζηηο εθθξεκείο
απνδεκηψζεηο.)
2) α Καηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο (αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε)
αλά αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, θαηά ην θαηά πεξίπησζε δεισζέλ
απφζεκα, ηελ 26.02.2010, ιακβαλνκέλεο ππ’φςηλ θαη ηεο δεισζείζαο
θαηαλνκήο, απφ ηελ εηαηξία πξνο ηελ Δπνπηηθή Αξρή, ηελ 31.12.2009.
β.
Καηαλνκή ηεο «ειεχζεξεο» πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο ηελ
26.02.2010 (ήδε δεζκεπζείζα ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε) αλαινγηθά
θαηά ην πνζνζηφ εθάζηνπ απνζέκαηνο.

ΗΗ. ΚΛΑΗΚΑ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΑ ΤΜΒΟΛΑΗΑ (θιάδνπ Η )
Όια ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εθ’άπαμ θαη πεξηνδηθψλ
θαηαβνιψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ θιάδνπ Η αξ.13 παξ.2
ΝΓ.400/1970 (θιαζζηθά), εθηφο ησλ αλσηέξσ εηδηθά αλαθεξζέλησλ,
ζεσξνχληαη σο «ζε ηζρχ».
ΗΗΗ. ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΑ ΤΜΒΟΛΑΗΑ ΣΤΠΟΤ Unit Linked (θιάδνπ
ΗΗΗ )
ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα,
ηνπ
θιάδνπ ΗΗΗ γηα ηα νπνία βάζεη φξσλ θαη ηερληθψλ ζεκεησκάησλ
πξνβιέπνλην ειάρηζηεο εγγπεκέλεο αμίεο θαη πξφζζεηεο παξνρέο
δηαηήξεζεο ή ιήμεο, πξαγκαηνπνηνχληαη νη θαηά πεξίπησζε
αλαθεξφκελεο αλακνξθψζεηο :
Α. ΑΝΑΜΟΡΦΧΔΗ ΒΑΔΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΜΔΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ
ΟΡΧΝ
1. Κσδηθφο αξηζκφο

: ASP. VALUE & ASSET VALUE

ΑΡΘΡΟ 11. «BONUS ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ»
ηελ ιήμε ηεο 10 εηίαο, ε Δηαηξία θαηαβάιιεη πιένλ ηεο Αμίαο Δμαγνξάο
ηνπ Λνγαξηαζκνχ πνζνζηφ 7,5% επί ηνπ εθάπαμ αζθαιίζηξνπ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
δεδνκέλνπ φηη πθίζηαηαη ππνρξέσζε παξνρήο εηεζίαο πξνζφδνπ πξνο
ηνλ αζθαιηδφκελν 3%, ε πξφζζεηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε παξνρήο
πξφζζεηεο πξνζφδνπ (bonus) δηαηήξεζεο, πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζην
0,35% εηεζίσο, ήηνη ζπλνιηθή παξνρή bonus δηαηήξεζεο ζηελ ιήμε ηεο
αζθάιηζεο 3,9%, ππνινγηδφκελε επί ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο, απφ
απηφλ, θεθαιαίνπ, αθπξνπκέλνπ θάζε άιινπ bonus δηαηήξεζεο.
2. ΔΠΗΛΟΓΖ ΕΩΖ ΔΦΑΠΑΞ ΚΑΗ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΚΑΣΑΒΟΛΩΝ
Κσδηθφο αξηζκφο

: ΔLG3; ELG3-3,35 ELG3N-3,35

Γηα θάζε εθάπαμ ή έθηαθηε θαηαβνιή, ε Δηαηξία παξέρεη ειάρηζηεο
εγγπεκέλεο αμίεο εμαγνξάο, κεηά παξέιεπζε πεξηφδνπ επηά (7) εηψλ απφ
ηελ εκεξνκελία θάζε θαηαβνιήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εγγχεζε
επέλδπζεο ησλ αληίζηνηρσλ αζθαιίζηξσλ κε 4% εηεζίσο ή 3,35% γηα
αζθαιίζεηο κε εκεξνκελία έλαξμεο κεηαγελέζηεξε απφ 28/2/2002

BONUS ΛΖΞΖ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ
ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, πνπ
αλαθέξεηαη ζηνλ «Πίλαθα Δηδηθψλ ηνηρείσλ εθάπαμ θαη έθηαθησλ
θαηαβνιψλ», ε Δηαηξία ζα θαηαβάιιεη επηπιένλ bonus ιήμεο γηα θάζε
εθάπαμ ή έθηαθηε θαηαβνιή ζαλ πνζνζηφ 1,5% επί ηα έηε επέλδπζεο
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αληίζηνηρε θαηαβνιή ( πνζνζηφ 0,75% γηα ην
πξντφλ ELG3N-3,35)

ρφιην γηα ηα πξντφληα ΔLG3; ELG3-3,35 & ELG3N-3,35
Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην
ζχλνιν ηεο ειάρηζηεο εγγπεκέλεο εηεζίαο απφδνζεο πξνο ηνλ
αζθαιηδφκελν πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζην αλψηαην ηερληθφ επηηφθην
3,35% εηεζίσο, ππνινγηδνκέλνπ επί ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο, απφ
απηφλ, θεθαιαίνπ, αθπξνπκέλεο θάζε άιιεο πξνζφδνπ ή/θαη bonus
δηαηήξεζεο

3. Κσδηθφο αξηζκφο

: INV. BOND

χκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ παξείρεην:
«BONUS ΓΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ»
Μεηά ηελ παξέιεπζε 10εηίαο δίδνληαη επηπιένλ ησλ επελδπηηθψλ
κνλάδσλ, Bonus κεξηδίσλ θαηά ηελ εμαγνξά, είηε θαηά ηελ ιήμε ηνπ
ζπκβνιαίνπ σο αθνινχζσο:

Δηε Ηζρύνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ

Πνζνζηό επί ησλ επελδπηηθώλ
κνλάδσλ

10 έσο θαη 14

1,5%

15 έσο θαη 19

2%

20 θαη άλσ

2,5%

Γηα θάζε επηπιένλ θαηαβνιή πξνγξακκαηηζκέλε ή έθηαθηε αθνινπζείηαη
αλάινγε δηαδηθαζία.

ΔΓΓΤΖΖ ΔΦΑΠΑΞ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΔΟΝ
ΚΑΣΑΒΟΛΩΝ
Ο Αζθαιηζηήο (Δηαηξία) εγγπάηαη φηη, ζε πεξίπησζε εμαγνξάο ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή ζηε ιήμε ηεο αζθάιεηαο, ην ζπλνιηθφ
πνζφ πνπ ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ ή ζα κεηαηξαπεί ζε ηζφβηα κεληαία
ζχληαμε, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζε θακηά πεξίπησζε δε ζα
ππνιείπεηαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Κεθαιαίνπ.

Γεδνκέλνπ φηη ε ηειηθή παξνρή bonus ππνιείπεηαη ηεο αληίζηνηρεο
παξνρήο γηα αληίζηνηρεο αζθαιίζεηο παξαδνζηαθνχ ηχπνπ κε βάζε ηνλ
αλαηνθηζκφ κε ην ειάρηζην εγγπεκέλν ηερληθφ επηηφθην πνπ πξνβιέπεηαη
γηα αληίζηνηρεο αζθαιίζεηο ζηνλ θιάδν Η, θαη εθφζνλ αλαθέξεηαη ζαλ
ππνρξέσζε ζηνπο φξνπο ηεο αζθάιηζεο, κπνξεί λα δηαηεξεζεί.

Γηα κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ηχπνπ
INVESTMENT BOND,
ε εηαηξία παξείρε ηελ δπλαηφηεηα
ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθψλ φξσλ πξνζαπμάλνληαο ηηο ειάρηζηεο
εγγπεκέλεο αμίεο αλά έηνο δηαηήξεζεο έσο ηελ ιήμε (πιένλ ηνπ
θαηαβιεζέληνο αζθαιίζηξνπ) θαηφπηλ ζρεηηθήο αηηήζεσο ηνπ
ζπκβαιινκέλνπ (πνπ γηλφηαλ απνδεθηή κε έθδνζε εηδηθήο πξφζζεηεο
πξάμεσο) σο αθνινχζσο
INESTMENT BOND – ΔΦΑΡΜΟΓΖ BONUS ΠΡΟΝΟΜΗΑΚΩΝ
ΑΠΟΓΟΔΩΝ
Η. Μεηά παξέιεπζε αξρηθήο πεξηφδνπ 10 εηψλ ην BONUS ΛΖΞΖ
πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ αληηθαζίζηαηαη κε
πξνζαχμεζε επη ηνπ αξρηθνχ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ ίζε κε 1,5% επη
ηα έηε αζθάιηζεο
ΗΗ. INESTMENT BOND - ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
ΑΦΑΛΗΜΔΝΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ
BONUS ΠΡΟΝΟΜΗΑΚΩΝ ΑΠΟΓΟΔΩΝ

ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ

1000

ΜΔΗΟΝ ΠΟΟ ΜΔΡΗΚΖ ΔΞΑΓΟΡΑ
ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΒΟΝUS

1000

ΔΛΑΥΗΣΖ
ΤΜΠΛΖΡ. ΧΡΔΤΣΗΚΖ
ΑΦ. ΔΣΖ ΑΠΟΓΟΖ
(I= 3,35%)
1

Πξνζκεηξώκελνο
πληειεζηήο

ΔΛΑΥΗΣΖ

ΒΟΝUS

ΔΛΑΥΗΣΖ

ΧΡΔΤΣΗΚΖ
ΑΠΟΓΟΖ

ΛΖΞΖ

ΔΓΓΤΖΜΔΝΖ
ΑΞΗΑ (Α.Λ.Α)

(% ειάρηζηεο ζσξ.

ΑΝΑ 1000 ΔΤΡΧ

Απόδνζεο κε η=3,,35%)

ΑΦΑΛΗΜ. ΚΔΦ

2
3

10,4%

4
5

14,1%
17,9%

21%
45%

3,0%
8,0%

1.030
1.080

6
7

21,9%
25,9%

82%
85%

18,0%
22,0%

1.180
1.220

8
9

30,2%
34,5%

83%
87%

25,0%
30,0%

1.250
1.300

10

39,0%

90%

35,0%

1.000

15,0%

1.500

Πξφθεηηαη γηα bonus δηαηήξεζεο αζθαιηζηεξίνπ πνπ δφζεθε απφ
ηελ εηαηξία κεηαγελέζηεξα, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνχ bonus πνπ
αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζηελ έθδνζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ.
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ε ζπλνιηθή αμία ηεο
παξνρήο ζε θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο (εθηφο ηεο ιήμεο) ππνιείπεηαη ηνπ
αλαηνθηζκνχ κε ηερληθφ επηηφθην 3,35% (κεηνχκελν θαηά ην
αλαθεξφκελν πνζνζηφ ηνπ πξνζκεηξφκελνπ ζπληειεζηή), επνκέλσο ην
bonus κπνξεί λα δηαηεξεζεί σο έρεη. ηελ ιήμε βάζεη αλαηνθηζκνχ ην
κέγηζην ηεο εγγπεκέλεο παξνρήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 39% επί
ηνπ αξρηθνχ αζθαιίζηξνπ φπσο πξνθχπηεη απφ αλαηνθηζκφ κε ηερληθφ
επηηφθην 3,35%, επνκέλσο ην 50% ηεο παξνρήο ησλ 10 εηψλ πνπ
αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα πξέπεη λα κεησζεί αληίζηνηρα ζην 39% ( ή
ειάρηζηε εγγπεκέλε αμία γηα 1000 επξψ αξρηθνχ αζθαιίζηξνπ ζα πξέπεη
λα κεησζεί απφ 1500 ζηα 1390 επξψ ζηελ ιήμε ησλ 10 εηψλ)
4. Κσδηθφο αξηζκφο

: INV. BOND PLUS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ
αλ ηερληθφ επηηφθην ππνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη ην 4% ( κέρξη ηεο
31/12/2001) θαη κεηά ην 3,35%.
BONUS ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ
Μεηά ηελ παξέιεπζε 7-εηίαο δίδνληαη επηπιένλ ησλ επελδπηηθψλ
κνλάδσλ, Bonus κεξηδίσλ θαηά ηελ εμαγνξά είηε θαηά ηελ ιήμε ηνπ
ζπκβνιαίνπ, αλαιφγσο ηνπ ρξφλνπ δηαηήξεζεο, απφ 1,5 έσο 2,5%.
ΔΛΑΥΗΣΔ ΔΓΓΤΖΜΔΝΔ ΑΞΗΔ

Πξνθχπηνπλ απφ αλαηνθηζκφ ηνπ θαηαβιεζέληνο αζθαιίζηξνπ κε ην
ειάρηζην εγγπεκέλν επηηφθην ηνπ θιάδνπ Η, θαη κεηά παξέιεπζε αξρηθήο
πεξηφδνπ 7 εηψλ
Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην
ζχλνιν ηεο εηεζίαο απφδνζεο πξνο ηνλ αζθαιηδφκελν πξέπεη λα
πεξηνξηζζεί ζην αλψηαην ηερληθφ επηηφθην εηεζίσο, ππνινγηδνκέλνπ επί
ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο, απφ απηφλ, θεθαιαίνπ, αθπξνπκέλεο θάζε
άιιεο πξνζφδνπ ή/θαη bonus δηαηήξεζεο.
5. Κσδηθφο αξηζκφο

: ΘΔΜΔΛΗΟ 1 &2

ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ειαρίζηνπ
εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη βάζεη εγγπεκέλνπ
ηερληθνχ επηηνθίνπ 4%.
Δπηπιένλ παξέρεηαη bonus ιήμεο ην νπνίν αλέξρεηαη, αλάινγα κε ηε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, ζε πνζνζηφ απφ 6% έσο 2% επί ησλ
πιεξσζέλησλ αζθαιίζηξσλ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην
ζχλνιν ηεο εηεζίαο απφδνζεο πξνο ηνλ αζθαιηδφκελν πξέπεη λα
πεξηνξηζζεί ζην αλψηαην ηερληθφ επηηφθην εηεζίσο, ππνινγηδνκέλνπ επί
ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο, απφ απηφλ, θεθαιαίνπ, αθπξνπκέλεο θάζε
άιιεο πξνζφδνπ ή/θαη bonus δηαηήξεζεο.

V. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΛΤΦΔΧΝ
Α. Αηνκηθά
1. ην ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλεηαη έλαο ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφο αξηζκφο αηνκηθψλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ (ζπλδενκέλσλ
κε αζθαιηζηήξηα δσήο) γηα παξνρή λνζνθνκεηαθψλ θαη
ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ (ΘΑ, ΜΟΑ, ΑΠΑ, λνζνθνκεηαθέο θιπ)
ζηνπο (θαηά αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα θαη πεξίπησζε) αζθαιηδνκέλνπο
ηεο, νη νπνίνη θαη επέιεγαλ ηηο θαιχςεηο. ηνλ επηζπλαπηφκελν θαηάινγν
(ζρ.V.A.1) επεμεγνχληαη νη ζπληνκνγξαθίεο πνπ αλαθέξνληαη, έηζη φπσο
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ησλ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο εηαηξίαο.
Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα Ννζνθνκεηαθψλ &
Δμσλνζνθνκεηαθψλ θαιχςεσλ ηνπ Κιάδνπ Η, ε εηαηξία ζην
ραξηνθπιάθην ηεο παξείρε ηα αθφινπζα πξνγξάκκαηα:

Οη θαιχςεηο πνπ παξείρε ε εηαηξία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ
επηζπλαπηφκελν πίλαθα (ζρεη. V.A.1).
Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο γηα θάζε
αζθαιηδφκελν αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην επηζπλαπηφκελν καγλεηηθφ
αξρείν (ζρ. Η.3)

Πιένλ ησλ θαιχςεσλ πνπ παξείρνλην σο ζπκπιεξσκαηηθέο ζε
παξαδνζηαθά αζθαιηζηήξηα κε βαζηθή θάιπςε Εσήο ζηνλ θιάδν Η, ε
εηαηξεία δηέζεηε ραξηνθπιάθην Ννζνθνκεηαθψλ σο επη ην πιείζηνλ
θαιχςεσλ πνπ παξείρνλην κε αζθαιηζηήξηα ηχπνπ Unit Linked είηε σο
πξφζζεηεο θαιχςεηο (κε εηαηξεία πξνέιεπζεο πξψελ Scoplife ζε
αζθαιηζηήξηα ηχπνπ ACTIVE) είηε σο βαζηθή (κε εηαηξείεο πξνέιεπζεο
πξψελ Commercial Union & Commercial Value κε αζθαιηζηήξηα ηχπνπ
Cash Back Medical).
Γηα ηηο σο άλσ θαιχςεηο ην θφζηνο ηνπο θαηαβάιεην κε κεληαία
ρξέσζε κεξηδίσλ ζηνλ απνηακηεπηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ.
Γηα ηηο σο άλσ θαιχςεηο ε εηαηξεία δελ θαηέβαιε πξνκήζεηα γηα ηελ
θάιπςε (θαηέβαιε ηελ πξνκήζεηα αλά έηνο γηα ην απνηακηεπηηθφ
αζθαιηζηήξην-θιάδνπ ΗΗΗ).
2.
Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ Έθζεζε ηνπ δηεζλνχο νίθνπ
HEWWIT (βι.ζρ.V.A2) ζηνλ νπνίν αλεηέζε ε εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ ηεο εηαηξίαο ε
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ε εηαηξία ζηηο παξερφκελεο απφ
απηήλ θαιχςεηο γηα αζθαιηζηήξηα ζηνλ θιάδν Η, κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηεο, αιιά θαη ηα ζπλήζε θξαηνχληα ζηελ Διιεληθή
αζθαιηζηηθή αγνξά, ήην ζεκαληηθά δεκηνγφλνο.
3.
ηελ Έθζεζε ηεο HEWWIT δελ έγηλε αλάιπζε γηα ην
ραξηνθπιάθην ησλ ζρεηηθψλ θαιχςεσλ πξψελ Scoplife κε ρξέσζε
κεξηδίσλ ζε αζθαιηζηήξηα ηνπ θιάδνπ ΗΗΗ (ιφγσ ειιηπψλ ηζηνξηθψλ
ζηνηρείσλ γηα ηελ ζηήξημε ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο). Γηα ηα αζθαιηζηήξηα
κε λνζνθνκεηαθέο θαιχςεηο γηα ηηο νπνίεο εγέλεην ρξέσζε κεξηδίσλ
(ηχπνπ Cash Back Medical κε εηαηξείεο πξνέιεπζεο πξψελ Commercial
Union & Commercial Value ) απφ ηε κειέηε ηεο HEWWIT έγηλε
αλάιπζε θαη δελ πξνθχπηεη φηη ιεηηνχξγεζαλ δεκηνγφλα.
Λφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ θαη ηχπσλ
θάιπςεο ( πνπ πξνέθπςαλ ζην ραξηνθπιάθην κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ
εηαηξεηψλ πξνέιεπζεο) ζηελ κειέηε ηεο HEWWIT έγηλε νκαδνπνίεζε
βάζεη ζπλαθψλ θαιχςεσλ θαη φρη βάζεη επηκέξνπο ηηκνινγίσλ.
Γηα ηελ νκαδνπνίεζε ειήθζεζαλ ππφςηλ ηα εθπηπηφκελα αλά
πεξίπησζε λνζειείαο πνζά, ε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηδνκέλνπ ζην θφζηνο
λνζειείαο,
ε
δηαθνξνπνίεζε
αλάκεζα
ζε
λνζνθνκεηαθέο,
εμσλνζνθνκεηαθέο θαιχςεηο θαη επηδφκαηα θνθ. Καη ηα αληίζηνηρα
απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε βάζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ
νκαδνπνίεζε.
Όπσο πξνθχπηεη (ζπκπεξαζκαηηθά) απφ ηελ ελ ιφγσ Έθζεζε ε
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, πνπ ζα φθεηιε λα αθνινπζεί ε εηαηξία, σο πξνο ην

κέζν αζθάιηζηξν, ησλ θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ, ζα έπξεπε λα είλαη ε αθφινπζε :
«(Απφ Έθζεζε Hewwit)
Η πκπιεξσκαηηθέο Ννζνθνκεηαθέο & Δμσλνζνθνκεηαθέο θαιύςεηο
κε Παξαδνζηαθά πκβόιαηα CV

Καηεγνξία Κάιπςεο
Οδνληηαηξηαθή εθπ.: 0
Ννζνθνκ. & Δμσλνζνθ.
Δθπ: 0
Ννζνθνκ. & Δμσλνζνθ.
Δθπ: 44-100
Ννζνθνκ. & Δμσλνζνθ.
Δθπ: 450-600
Ννζνθνκεηαθή εθπ: <=
25000
Ννζνθνκεηαθή εθπ: 0
Ννζνθνκεηαθή εθπ.: 44100
Ννζνθνκεηαθή εθπ.: 450600
Ννζνθνκεηαθή εθπ.: 9003000
Δπίδνκα ηνθεηνχ εθπ.: 0
Ηαηξηθφ επίδνκα εθπ.: 0
Ηαηξηθά έμνδα εθπ.: 0
Δμσλνζνθνκεηαθή εθπ.: 0
Δμσλνζνθνκεηαθή εθπ.:
44-100
Δηδηθέο θαιχςεηο εθπ.: 0
Υεηξνπξγηθφ επίδνκα
εθπ.: 0
Μέζε πξνβιεπόκελε
αύμεζε

Πξνβιεπόκελε
αύμεζε
0%
79%
425%
149%
99%
93%
-13%
83%
32%
-77%
38%
-23%
142%
-98%
-14%
83%

Πνζνζηά κε αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλνπλ φηη δελ πξνθχπηεη δεκηά
αιιά θέξδνο

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
ππνινγηζκψλ πνπ έγηλαλ, παξαηίζεληαη πεξηιεπηηθά ζηνλ θαησηέξσ
πίλαθα

Ζ κέζε αχμεζε γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ππνινγίζηεθε ζην 83%.

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ λένπ αζθαιίζηξνπ απφ ηελ Hewitt ειήθζεζαλ
επίζεο ππ’ φςε ηα εμήο:
1. πξνκήζεηεο 28%
2. Γηαρεηξηζηηθέο επηβαξχλζεηο 10% θαη
3.Πεξηζψξην θέξδνπο 10% »
Δθ ησλ αλσηέξσ απνδεηθλχεηαη φηη ηπρφλ αλάδνρνο, αλ
αλαιάκβαλε ην ζχλνιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ, ζα έπξεπε
λα επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην κέζν αζθάιηζηξν ηνπ, ψζηε λα θαζίζηαηαη
εθεμήο «βηψζηκν».
Ννζνθνκεηαθέο & Δμσλνζνθνθνκεηαθέο θαιύςεηο κε αζθαιηζηήξηα
Unit Linked CV

Καηεγνξία Κάιπςεο
Noζνθνκεηαθή (np) εθπ.:

Πξνβιεπόκελε
αύμεζε

0
Ννζνθνκεηαθή (np) εθπ.:
44-100
Ννζνθνκεηαθή εθπ.: 0
Ννζνθνκεηαθή Δθπ: 450600
Ννζνθνκεηαθή εθπ: 9003000
Ηαηξηθφ επίδνκα (np) εθπ.:
0
Ηαηξηθά έμνδα (np) εθπ.: 0
Δμσλνζνθνκεηαθή εθπ.: 0
Δηδηθέο θαιχςεηο εθπ.: 0
Mέζε πξνβιεπόκελε
αύμεζε

-23%
-7%
25%

-72%

-20%

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
ππνινγηζκψλ πνπ έγηλαλ, παξαηίζεληαη πεξηιεπηηθά ζηνλ θαησηέξσ
πίλαθα

δελ έρνπλ ππνινγηζζεί πξνκήζεηεο, δηαρεηξηζηηθά έμνδα θιπ ζηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ αζθάιηζηξνπ ησλ θαιχςεσλ ησλ u/l δεδνκέλνπ φηη
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία ηα έμνδα θαη νη
πξνκήζεηεο αθνξνχλ ηα απνηακηεπηηθά αζθαιηζηήξηα, θαη φρη ηηο
θαιχςεηο πνπ ρξεψλνλην ζε κεξίδηα ζηνπο επελδπηηθνχο ηνπο
ινγαξηαζκνχο
Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη γηα ηα u/l to αζθάιηζηξν πνπ είρε
ππνινγηζζεί απφ ηελ εηαηξία θαη ρξεψλεηαη γηα ηελ θάιπςε ζε κεληαία
βάζε επαξθεί γηα λα θαιχςεη κέιινπζεο δεκίεο.

3.

Εεκηέο

α.
Ωο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ δσήο
αηνκηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζηηο εθθξεκείο απνδεκηψζεηο, πνπ πθίζηαλην
θαηαγεγξακκέλεο ζηα κεηξψα ηεο εηαηξίαο θαη αλήξρνλην ζε 2.326, κεηά
απφ επαλεμέηαζε νη δεκηέο απηέο πεξηνξίζηεθαλ ζε 2.186 θαη επηπιένλ
αλνίρζεθαλ εθ λένπ 37 δεκηέο. Μεηά ηελ 26.02.2010 αλαγγέιζεθαλ 425
λέεο απαηηήζεηο (δεκηέο) θαη σο εθ ηνχηνπ νη δεκηέο αλέξρνληαη πιένλ ζε
2.648 (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ακνηβέο ζε ζπλεξγαδφκελνπο ηαηξνχο
θαη θνξείο κε ηνπο νπνίνπο πθίζηαην ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο) θαη
εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ κηα πεξηνξηζκέλε αχμεζε, δεδνκέλνπ φηη ην
ραξηνθπιάθην ζεσξείηαη «ελ ιεηηνπξγία».
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ απαηηήζεσλ γηα ζπκπιεξσκαηηθέο
θαιχςεηο εθηηκάηαη ζε 11.484.557,40 επξψ πεξίπνπ (βι.ζρ.V.A.3).
(Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο εθθξεκψλ δεκηψλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν.)
Γηα δεκηέο χςνπο 3.240.522,49 επξψ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζηελ
εηαηξία ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, θαζψο
επίζεο θαη γηα νθεηιέο (αζθαιηζκέλσλ) πξνο Ννζειεπηηθά ηδξχκαηα
χςνπο 2.615.028,30 . Γηα ηηο ππφινηπεο δεκηέο χςνπο 5.628.954,61 επξψ
πεξίπνπ, δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί αθφκε φια ηα απαξαίηεηα (θαηά
πεξίπησζε) δηθαηνινγεηηθά ή εθθξεκνχλ ζε δηθαζηηθή δηέλεμε θαη έρεη
ζρεκαηηζζεί ζρεηηθή πξφβιεςε.
Δηδηθφηεξα νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο, έλαληη
αζθαιηδνκέλσλ, θαηά θάιπςε, εθηηκψληαη σο αθνινχζσο :

ησλ

Γηα ηηο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχζαλ, ζε δηάθνξα ζηάδηα
πξηλ ηελ αλάθιεζε, απηέο ζπλερίδνληαη. Απηέο νη νπνίεο αζθήζεθαλ κεηά

ηελ αλάθιεζε εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο δηθνλνκηθά
απαξάδεθηεο, φπσο αλαιπηηθά έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν ζεκείν
ηεο παξνχζαο Έθζεζεο.
Οη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο αλέξρνληαη ζε 35 (29 πξηλ ηελ
αλάθιεζε θαη 6 κεηά ηελ αλάθιεζε) (βι.ζρ.V.A.4)
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζπλνιηθέο πξνβιέςεηο ηεο εηαηξίαο,
γηα ηηο εθθξεκείο δεκηέο ζε αηνκηθά αζθαιηζηήξηα ηεο 31/12/2009
αλήξρνλην ζε 13.325.536,39 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πξνβιέςεσλ γηα απφζεκα κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ, IBNR θαη
θηλδχλσλ ζε ηζρχ).
χκθσλα κε ην Νφκν (φπσο αλσηέξσ εθηέζεθε) ηα ραξηνθπιάθηα
δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθψλ
θαιχςεσλ ηνπο ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, ρσξίο φκσο δηθαίσκα ηνπ
Δπφπηε Υαξηνθπιαθίνπ λα εηζπξάηηεη αζθάιηζηξα, σο εθ ηνχηνπ
λνκίκσο ππεβιήζεζαλ απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο απαηηήζεηο ηνπο πνπ
πξνέθπςαλ κεηά ηελ 26.02.2010 θαη βαξχλνπλ ηελ πεξηνπζία ηεο
εηαηξίαο, πνπ είρε δηαηεζεί ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν απφζεκα. Απηνλφεην είλαη φηη γηα ηελ θαηαβνιή
απνδεκηψζεσλ, γηα δεκηέο πνπ επήιζαλ ζηελ αλαλέσζε ησλ θαηά
πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ (ήηνη κεηά ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ
έιεμε ε ηζρχνπζα ηελ 26.02.2010 αζθαιηζηηθή ζχκβαζε), ζα πξέπεη ν
αζθαιηζκέλνο λα θαηαβάιεη θαη ηα αλαινγνχληα αζθάιηζηξα ηεο/ησλ
(θαηά πεξίπησζε) επφκελεο/σλ αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ/σλ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ ε θαηαβνιή ησλ πνζψλ, πνπ (ηπρφλ) ζα
ππάξμνπλ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, ζα
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο εθθαζάξηζεο, δεδνκέλνπ φηη
είλαη ακθίβνιν αλ ζα δερζεί ν (ηπρφλ) αλάδνρνο λα αλαιάβεη ηελ
θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ απηψλ.
ε θάζε πεξίπησζε ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνλνκίνπ ησλ
αζθαιηζκέλσλ γηα εθθξεκείο απνδεκηψζεηο εθηηκάηαη φηη ζα είλαη
πεξηνξηζκέλε (θάησ ηνπ 50%), δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν απφζεκα
βαξχλεηαη κε ην πξνλφκην ησλ εξγαδνκέλσλ.

εκεηνχηαη φηη νθεηιέο ησλ αζθαιηζκέλσλ πξνο θνξείο πγείαο,
εθφζνλ εθδνζεί ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε, ζα θαιπθζνχλ (ππφ
πξνυπνζέζεηο), απφ δηαθνξεηηθή πεγή εθηφο εθθαζάξηζεο (αξ.2 παξ.1δ
Ν.3867/2010).
4.
Απφ ζηνηρεία πνπ επξέζεζαλ πξνθχπηεη φηη ε εηαηξία δηαηεξνχζε
αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο γηα ηηο αλσηέξσ δεκηέο, ζηηο
αληαζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ΒEL RE & CCR. Οη αληαζθαιηζηηθέο
ζπκβάζεηο απηέο έρνπλ θαηαγγειζεί θαη δηαθαίλεηαη ε εηαηξία λα κελ έρεη
απαίηεζε θαηά ησλ αληαζθαιηζηψλ. Οη ζρεηηθέο απαηηήζεηο θαη
αληαπαηηήζεηο δηεξεπλψληαη.

Β. Οκαδηθά
1.
ην ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνλην 61 νκαδηθά
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, εθ ησλ νπνίσλ
α. 9 αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απνθιεηζηηθά ζπληαμηνδνηηθά –DAF(βι.ζρ.V.B1) θαη
β. 52 αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζπλδεφκελα θαη κε βαζηθή δσήο, γηα
πξφζζεηε παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ (ΘΑ, ΜΟΑ, ΑΠΑ,
λνζνθνκεηαθέο θιπ) γηα παξνρή λνζνθνκεηαθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ
θαιχςεσλ (ΘΑ, ΜΟΑ, ΑΠΑ, λνζνθνκεηαθέο θιπ) ζηνπο (θαηά
αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα) αζθαιηδνκέλνπο, ζηηο θαιχςεηο πνπ είραλ
επηιεγεί. ηνλ αλσηέξσ αλαθεξζέληα επηζπλαπηφκελν θαηάινγν (ζρ.
V.A.1) επεμεγνχληαη νη ζπληνκνγξαθίεο πνπ αλαθέξνληαη, έηζη φπσο
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ησλ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο εηαηξίαο.
α.
Γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά ζπκβφιαηα πνπ δηαηεξνχζε ε εηαηξία, ην
απφζεκα πνπ είρε ζρεκαηίζεη ηελ 30.6.2009 αλήξρεην ζε 946.236,19
επξψ.
Ωο εθ ηνχηνπ επηζπλάπηνληαη ηα απνζέκαηα ζηηο 31.12.2009 θαη
26.2.2010, φπσο ή εηαηξία ηα είρε ππνινγίζεη θαη είρε επηζήκσο αλαθέξεη
ζηελ ΔΠΔΗΑ.

β.
Απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα αξηζκφ (61) νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ
ζπκβνιαίσλ 9 αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα έρνπλ κεηαθεξζεί ήδε ζε άιιε
αζθαιηζηηθή εηαηξία. Γηα ηα ππφινηπα δελ ππάξρεη ζαθήο εηθφλα

2. Εεκηέο
Ωο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ δσήο
νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ, νη αλαγγειζείζεο θαη εθθξεκείο δεκηέο
εθηηκψληαη ζε 2.851 (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ακνηβέο ζε
ζπλεξγαδφκελνπο ηαηξνχο θαη θνξείο κε ηνπο νπνίνπο πθίζηαην ζχκβαζε
ζπλεξγαζίαο) θαη εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ κηα πεξηνξηζκέλε αχμεζε,
δεδνκέλνπ φηη ην ραξηνθπιάθην ζεσξείηαη «ελ ιεηηνπξγία». Σν ζπλνιηθφ
πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο γηα ηηο δεκηέο απηέο εθηηκάηαη ζε
1.473.638,13 επξψ.
Γηα δεκηέο χςνπο 451.402,52 έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζηελ εηαηξία ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, θαζψο επίζεο
θαη γηα νθεηιέο (αζθαιηζκέλσλ) πξνο Ννζειεπηηθά ηδξχκαηα χςνπο
188.231,70. ηηο ππφινηπεο δεκηέο χςνπο 834.003,91 επξψ
ζπκπεξηιακβάλνληαη νθεηιέο πξνο δηαγλσζηηθά θέληξα θαη νδνληηάηξνπο
χςνπο 123.462,46 επξψ, θαζψο επίζεο θαη δεκηέο γηα ηηο νπνίεο δελ
έρνπλ πξνζθνκηζζεί αθφκε ηα απαξαίηεηα (θαηά πεξίπησζε)
δηθαηνινγεηηθά ή εθθξεκνχλ ζε δηθαζηηθή δηέλεμε θαη έρεη ζρεκαηηζζεί
ζρεηηθή πξφβιεςε.
Γηα ηηο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχζαλ, ζε δηάθνξα ζηάδηα
πξηλ ηελ αλάθιεζε, απηέο ζπλερίδνληαη. Απηέο νη νπνίεο αζθήζεθαλ κεηά
ηελ αλάθιεζε εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο δηθνλνκηθά
απαξάδεθηεο, φπσο αλαιπηηθά έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν ζεκείν
ηεο παξνχζαο Έθζεζεο.
Οη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο αλέξρνληαη ζε 4 (βι.ζρ.V.Β.2),
εμ απηψλ ε 1 αγσγή αζθήζεθε κεηά ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο.
Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο εθθξεκψλ δεκηψλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνβιέςεηο ηεο εηαηξίαο, γηα ηηο
εθθξεκείο δεκηέο ηεο 31.12.2009 αλήξρνλην ζε 1.214.222,61 επξψ, ήηνη

ην απφζεκα εθθξεκψλ δεκηψλ πνπ είρε ζρεκαηίζεη ε εηαηξία, δελ ήην
ζεκαληηθά θαηψηεξν ησλ πξαγκαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο.
χκθσλα κε ην Νφκν (φπσο αλσηέξσ εθηέζεθε) ηα ραξηνθπιάθηα
δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθψλ
θαιχςεσλ ηνπο ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, ρσξίο φκσο δηθαίσκα ηνπ
Δπφπηε Υαξηνθπιαθίνπ λα εηζπξάηηεη αζθάιηζηξα, σο εθ ηνχηνπ
λνκίκσο ππεβιήζεζαλ απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο απαηηήζεηο ηνπο πνπ
πξνέθπςαλ κεηά ηελ 26.02.2010 θαη βαξχλνπλ ηελ πεξηνπζία ηεο
εηαηξίαο, πνπ είρε δηαηεζεί ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν απφζεκα. Απηνλφεην είλαη φηη γηα ηελ θαηαβνιή
απνδεκηψζεσλ, γηα δεκηέο πνπ επήιζαλ ζηελ αλαλέσζε ησλ θαηά
πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ (ήηνη κεηά ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ
έιεμε ε ηζρχνπζα ηελ 26.02.2010 αζθαιηζηηθή ζχκβαζε), ζα πξέπεη ν
αζθαιηζκέλνο λα θαηαβάιεη θαη ηα αλαινγνχληα αζθάιηζηξα ηεο/ησλ
(θαηά πεξίπησζε) επφκελεο/σλ αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ/σλ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ ε θαηαβνιή ησλ πνζψλ, πνπ (ηπρφλ) ζα
ππάξμνπλ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, ζα
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο εθθαζάξηζεο, δεδνκέλνπ φηη
είλαη ακθίβνιν αλ ζα δερζεί ν (ηπρφλ) αλάδνρνο λα αλαιάβεη ηελ
θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ απηψλ.
ε θάζε πεξίπησζε ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνλνκίνπ ησλ
αζθαιηζκέλσλ γηα εθθξεκείο απνδεκηψζεηο εθηηκάηαη φηη ζα είλαη
πεξηνξηζκέλε (θάησ ηνπ 50%), δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν απφζεκα
βαξχλεηαη κε ην πξνλφκην ησλ εξγαδνκέλσλ.
εκεηνχηαη φηη νθεηιέο ησλ αζθαιηζκέλσλ πξνο θνξείο πγείαο,
εθφζνλ εθδνζεί ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε, ζα θαιπθζνχλ (ππφ
πξνυπνζέζεηο), απφ δηαθνξεηηθή πεγή εθηφο εθθαζάξηζεο (αξ.2 παξ.1δ
Ν.3867/2010).

ΤΜΗΜΑ Β
ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ
A.

AKINHTA

A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Α.1.α

ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10)

Α.1 .β

ΚΤΙΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΙΩΝ (ΛΟΓ.11)

Α.2 ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΘ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΘΤΩΝ
Α.2α

ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΩΘΣ

Α.2β

ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΡΩΝ ΗΘΜΙΩΝ

Α.2γ

ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ

Α.2δ

ΕΛΕΥΘΕΘ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ

Α.3

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ

Α.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΘΤΩΝ

Β.

ΛΟΙΡΟΣ ΡΑΓΙΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Β1. ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 13)
Β2.

ΕΡΙΡΛΑ & ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 14)

Γ. ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΡΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 15)

Δ.

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΡΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΡΟΣΒΕΣΗΣ
(ΛΟΓ/ΜΟΣ 16)

Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ε.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ 17, 34 & 44)
Ε.2 ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΟΓΑΦΩΝ ΡΑΓΙΑΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ
&ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ε.2 α

ΜΕΤΟΧΕΣ

Ε.2 α.i

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ I ΗΩΘΣ & ΟΜΑΔΙΚΩΝ

Ε.2.α.ii

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ (UNIT LINKED)

E.2.α.iii

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΡΩΝ ΗΘΜΙΩΝ

Ε.2.α.iv

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ

Ε.2.α.v

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΘ ΧΑΑΚΤΘΙΣΜΕΝΕΣ

Ε.2.α.vi

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ

Ε.2.β

ΟΜΟΛΟΓΑ

Ε.2.β.i

ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΛΑΔΟΥ ΗΩΘΣ

Ε.2.β.ii

ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ UNIT LINKED

Ε.2.β.iii

ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΡΩΝ ΗΘΜΙΩΝ

Ε.2.β.iv

ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ

Ε.2.β.v

ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΘΝ ΕΛΕΥΘΕΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ

Ε.2.γ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ε.2.γ.i

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ι ΗΩΘΣ

Ε.2.γ.ii

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ (UNIT LINKED)

E.2.γ.iii

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΡΩΝ ΗΘΜΙΩΝ

E.2.γ.i

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ

ΣΤ.

ΧΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 30)

Ζ.

ΓΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΡΑΚΤΕΕΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 31)

Η.1 ΓΑΜΜΑΤΙΑ
Η.2.ΕΡΙΤΑΓΕΣ

Η.

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 32)

Θ.

ΧΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΟΙ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 33)

Ι.

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 35)

ΙΑ.

ΕΞΟΔΑ ΡΟΣΚΤΗΣΗΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 36)

ΙΒ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΛΗΞΙΡΟΘΕΣΜΑ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 37)

ΙΓ.

ΤΑΜΕΙΟ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 38)

ΙΓ.1 ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΧΘΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΙΓ.1.α

ΚΛΑΔΟΣ ΗΩΘΣ

ΙΓ.1.β

UNIT LINKED

ΙΓ.1.γ

ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΙΡΩΝ ΗΘΜΙΩΝ

ΙΓ.1.δ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ

ΙΓ.1.ε

ΜΘ ΧΑΑΚΤΘΙΣΜΕΝΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ

ΙΔ.

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 50)

ΙΕ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 57)

ΙΣΤ.

ΣΥΓΚΙΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΡΟΛΟΙΡΟΥ 26/02/2010 ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31/03/2011.

ΙΖ.

ΑΛΛΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΔΙΚΑΣΤΗΙΑ

ΙΣΤΟΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΙΑΣ

Θ εταιρία COMMERCIAL VALUE A.A.E προιλκε από τθν ςυγχϊνευςθ δι’ απορροφιςεωσ των
εταιριϊν: COMMERCIAL UNION, SCOPLIFE, GOTA INTERNATIONAL, NORDSTERN COLONIA
HELLAS Α.Ε.ΓΑ & ΝΟRDSTERN COLONIA HELLAS A.E.A.Z Οι 6 αυτζσ εταιρίεσ λειτοφργθςαν, από
το 2002 οπότε ζγινε θ πρϊτθ απορρόφθςθ ζωσ και το 2004, με ανεξάρτθτα μθχανογραφικά
ςυςτιματα.

Ο πρϊτοσ ενοποιθμζνοσ ιςολογιςμόσ ςυντάχκθκε και δθμοςιεφκθκε για τθν

περίοδο 01/07/2002-31/12/2002.

Για

το διάςτθμα από 01/01/2002 ζωσ 30/06/2002

ςυντάχκθκαν και δθμοςιεφκθκαν ιςολογιςμοί μεταςχθματιςμοφ.
Ζωσ το 2004 οι εταιρίεσ αυτζσ λειτουργοφςαν ωσ υποκαταςτιματα, με ζδρα ςτθν οδό
Μιχαλακοποφλου 174 Ακινα.
Το πρϊτο ενοποιθμζνο ιςοηφγιο των ςτοιχείων ενεργθτικοφ-πακθτικοφ υπάρχει ςτθν χριςθ
2005.
Ακολουκοφν όλα τα ΦΕΚ ςυγχωνεφςεων :
1) ΦΕΚ 145/8/1/2002
Συγχϊνευςθ με απορρόφθςθ τθσ εταιρίασ SCOPLIFE από τθν Εταιρία COMMERCIAL UNION
LIFE ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΗΩΘΣ

2) ΦΕΚ 2546/8/4/2002
Μετονομαςία τθσ COMMERCIAL UNION LIFE ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΗΩΘΣ ςε
COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΗΩΘΣ

3) ΦΕΚ 171/10/1/2003
Συγχϊνευςθ με απορρόφθςθ των εταιριϊν από τθν εταιρία GOTA INTERNATIONAL και
μετονομαςία ςε COMMERCIAL VALUE A.A.E. των εταιριϊν:

1- NORDSTERN COLONIA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΦ.ΗΩΘΣ
2- UNITED ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ
3- NORDSTERN COLONIA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
4- COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΗΩΘΣ

Α. ΑΚΘΝΗΣΑ

A.1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΚΤΙΙΑ)

Α.1.α ΓΗΡΕΔΑ- ΟΙΚΟΡΕΔΑ – ΛΟΓ. 10

€ 76.482.568,70

α. Λογιςτικι Απεικόνιςθ Λογαριαςμοφ 10. - Οικόπεδα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικοπζδων

ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 26/02/2010

ΑΘΘΝΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΡΕΔΟΥ ΜΙΧ/ΛΟΥ 35- Αϋ Ο.

2.623.292,74

ΑΘΘΝΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΡΕΔΟΥ ΜΙΧ/ΛΟΥ 35- Βϋ Ο.

1.265.442,26

ΑΘΘΝΑ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 174

3.822.500,00

ΑΘΘΝΑ

Λ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 60

9.952.035,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ

ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 8

ΜΑΟΥΣΙ

ΑΝΑΛ.ΟΙΚΟΡ.ΚΕΝΤΙΚΟΥ - ΚΘΦΙΣΙΑΣ 64

5.522.373,00

ΑΘΘΝΑ

ΛΕΚΚΑ 23-25

8.413.800,00

ΑΘΘΝΑ

Λ.ΚΘΦΙΣΙΑΣ 250-254

3.864.300,00

ΑΘΘΝΑ

Λ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 88Α

5.000.000,00

ΑΘΘΝΑ

ΛΑΜΨΑΚΟΥ 3

2.750.000,00

ΑΘΘΝΑ

ΡΑΤΘΣΙΩΝ 343

ΑΘΘΝΑ

ΜΑΚΘ 1

ΑΓΟΛΙΔΑ

ΑΓΟΣ ΘΕΣΘ "MAZI"

6.000,00

ΑΓΟΛΙΔΑ

ΑΓΟΣ ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ "ΝΤΟΥΣΑ" Ν.ΜΙΔΕΑΣ

2.000,00

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΑΓΟΣ ΜΑΚΑΚΩΜΘ

5.806,00

ΡΑΦΟΣ

ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ ΚΕΔΑΕΣ

2.090.000,00

ΟΥΜΑΝΙΑ

FRUMUSANI-CALARASI

843.235,00

2.934,70
6.318.850,00

ΣΥΝΟΛΟ

To παραπάνω ποςό ςυμφωνεί και με το μθτρϊο παγίων τθσ Εταιρίασ

24.000.000,00

76.482.568,70

Α1.β

ΚΤΙΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΙΩΝ-ΛΟΓ. 11

€ 13.165.898,93

Το αναφερόμενο ποςό είναι ςφμφωνο με το μθτρϊο παγίων. Ζχουν υπολογιςκεί οι αναλογοφςεσ
αποςβζςεισ από 01/01 ζωσ 26/2/2010.
β. Λογιςτικι Απεικόνιςθ Λογαριαςμοφ 11.00 - Κτίρια
ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κτιρίων

26/2/2010

ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ τθν 26/2/2010

ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΒΙΒΛΙΩΝ 26/2/2010

ΑΘΘΝΑ

Β.ΣΟΦΙΑΣ 60

5.385.200,78

871.037,22

4.514.163,56

ΑΘΘΝΑ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 35 -Α ΟΟΦΟΣ

1.538.666,39

709.328,64

829.337,75

ΑΘΘΝΑ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 35 -Β ΟΟΦΟΣ

1.015.010,70

374.412,36

640.598,34

ΑΘΘΝΑ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 174

2.677.340,11

1.325.317,04

1.352.023,07

ΘΕΣ/ΝΙΚΘ

ΕΛ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 8

280.929,34

124.573,14

156.356,20

ΑΘΘΝΑ

ΜΑΚΘ 1

2.923.706,48

1.443.290,01

1.480.416,47

ΑΘΘΝΑ

ΚΘΦΙΣΣΙΑΣ 64 Α ΟΟΦΟΣ

2.930.994,92

1.467.628,99

1.463.365,93

ΑΘΘΝΑ

ΡΑΤΘΣΙΩΝ 343

17.608,22

9.129,20

8.479,02

ΑΘΘΝΑ

ΛΕΚΚΑ 23-25

3.221.945,11

1.593.713,67

1.628.231,44

ΑΘΘΝΑ

ΚΘΦΙΣΙΑΣ 250-254

1.490.714,62

629.104,56

861.610,06

21.482.116,67

8.547.534,83

12.934.581,84

ΣΥΝΟΛΟ

γ. Λογιςτικι Απεικόνιςθ Λογαριαςμοφ 11.07 – Εγκαταςτάςεισ ςε ακίνθτα τρίτων
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κτιρίων

ΒΙΒΛΙΩΝ 26/2/2010

ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ τθν26/2/2010

ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΟ τθν
26/2/2010

ΑΘΘΝΑ &
υποκαταςτιματα
Επαρχίασ

ΔΙΑΦΟΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.567.113,57

1.335.796,48

231.317,09

1.567.113,57

1.335.796,48

231.317,09

Σθμείωςθ : ο λογαριαςμόσ 11.07 Εγκαταςτάςεισ ςε ακίνθτα τρίτων , αφορά βελτιϊςεισ και προςκικεσ ςε
μιςκωμζνα ακίνθτα , ιδιοκτθςίασ τρίτων , τα οποία δεν χριηουν ιδιαίτερθσ αναφοράσ , επειδι δεν ζχουν καμμία αξία.
Ανακεφαλαίωςθ πίνακα β+γ

ΡΕΙΓΑΦΗ

β.

Λογιςτικι Απεικόνιςθ Λογαριαςμοφ 11.00 - Κτίρια

γ.

Λογιςτικι Απεικόνιςθ Λογαριαςμοφ 11.07 –

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΒΙΒΛΙΩΝ 26/2/2010

ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ τθν 26/2/2010

ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΟ τθν
26/2/2010

21.482.116,67

8.547.534,83

12.934.581,84

1.567.113,57

1.335.796,48

231.317,09

Εγκαταςτάςεισ ςε ακίνθτα τρίτων
ΣΥΝΟΛΟ

Α.2

23.049.230,24

9.883.331,31

13.165.898,93

ΑΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ & ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται ςτο ςφνολο τθσ θ ακίνθτθ περιουςία τθσ εταιρίασ . Θ
αποτίμθςθ ζχει γίνει ςτθν «αντικειμενικι αξία των ακινιτων», όπωσ προςδιορίηεται από το Υπουργείο
Οικονομικϊν.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ
α) Ακίνητα Εντόσ Ελλάδοσ
Κτιςθ

Κατθγορία

Διεφκυνςθ Τοποκεςία

Τετρ. Μ.

Κλάδοσ
Δζςμευςθσ

Αντικειμενικι
Αξία

Ιαν-89

1οσ Προφοσ
γραφείων &
12 κζςεισ
ςτάκμευςθσ

Κθφιςίασ 64 - 1οσ
όροφοσ

1.004,84

Κλάδοσ
Ηωισ

1.507.446,18

Ιουλ-90

1οσ & 2οσ
Προφοσ
γραφείων

Μιχαλακοποφλου 35 Ακινα

786

Κλάδοσ
Ηωισ

1.049.781,60

3

Ιουν-00

1οσ Προφοσ
γραφείων

Ρατθςίων 343 Ακινα

4

Δεκ-06

Οικόπεδο

5

Μαϊ-03

Οικόπεδο

Λαμψάκου 3 - Ακινα
Μακρακϊμθ
Φκιϊτιδασ κζςθ
"Ραλθουριάσ"

6

Δεκ-04

Οικόπεδο

Αργολίδα κζςθ Μάηι

α/α

1

2

7

434.743,55

4.500,00

Ελευκερθ
περιουςία

4.343,47

6.000,00

Ελευκερθ
περιουςία

7.020,00

2.000,00

Ελευκερθ
περιουςία

2.340,00

3.563,64

Ελευκερθ
περιουςία Υποκικθ

8.075.604,97

3.736.337,80

43

39.732,00

Δεκ-04

Οικόπεδο

Ιαν-06

Οικόπεδο &
Κτίριο 6
Ορόφων

Βας. Σοφίασ 60 Ακινα

Δεκ-06

Οικόπεδο

Βας.Σοφίασ 88Α Ακινα

419,77

Ελευκερθ
περιουςία Υποκικθ

Σεπ-72

3οσ Προφοσ
γραφείων

Κτίριο ΛΕΚΚΑ 23-25,
ΑΘΘΝΑ

1.403,75

Κλάδοσ
Αυτοκινιτου

1.904.603,84

Νοε-87

Κτίριο
Γραφείων

Κτίριο
ΔΙΟΝ.ΑΕΟΡΑΓΙΤΟΥ &
ΜΑΚΘ 1, ΑΘΘΝΑ

1.225,05

Κλάδοσ
Αυτοκινιτου

1.964.296,80

12

Δεκ-96

3οσ Προφοσ
γραφείων

557,67

Κλάδοσ
Αυτοκινιτου

937.019,61

13

Δεκ-79

Κτίριο
Γραφείων

Κτίριο ΚΘΦΙΣΙΑΣ 250254, ΧΑΛΑΝΔΙ
Κτίριο
ΜΙΧΑΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ
174, ΑΘΘΝΑ

1.086,99

Κλάδοσ
Αυτοκινιτου

1.427.193,16

Νοε-98

Κτίριο ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 8,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ

137

Κλάδοσ
Αυτοκινιτου

233.834,04

8

9
10

11

14

Ιαν-07

Αργολίδα κζςθ Μάηι

190,11

Κλάδοσ
Ηωισ
Κλάδοσ
Ηωισ

Σφνολο (α)

21.324.297,02

β) Ακίνητα Εξωτερικοφ (*)
α/α

Κτιςθ

Κατθγορία

Διεφκυνςθ Τοποκεςία

Τετρ. Μ.

Οικόπεδο

ουμανία Axintelle

39.000,00

Κλάδοσ
Δζςμευςθσ
Ελευκερθ
περιουςία

237.520,00

Ελευκερθ
περιουςία

19.016,00

Ελευκερθ
περιουςία

15
16
17

39600

Οικόπεδο

39814

ουμανία Frumusani

Οικόπεδο

Κφπροσ Κζδαρεσ

Αξία
400.000,00
1.385.000,00
36.900,00

Σφνολο (β)

1.821.900,00

Γενικό Σφνολο (α) + (β)

23.146.197,02

(*) Για τον προςδιοριςμό τθσ αξίασ των ακινιτων εξωτερικοφ εφαρμόηονται τα κατά τόπουσ ιςχφοντα.

Ακολουκεί ανάλυςθ κατά κλάδο αςφαλιςτικισ τοποκζτθςθσ :

Α.2α

ΑΚΙΝΗΤΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ (αντικειμενικι αξία)

€ 3.031.703,33

Από το ςφνολο τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και ςφμφωνα με το Μθτρϊο Αςφαλιςτικισ Τοποκζτθςθσ τθσ
31.12.2009 που είχε υποβλθκεί από τθν εταιρία ςτθν Εποπτικι Αρχι, αλλά και ςφμφωνα με τα Βιβλία και
Στοιχεία τθσ εταιρίασ θ ακίνθτθ περιουςία τθσ COMMERCIAL VALUE δεςμευμζνθ υπζρ κλάδου Ηωισ Ι
αναλφεται ςτον ακόλουκο πίνακα.

Ακίνθτα ΚλάδουΖωισ

α/α

Κτιςθ

Κατθγορία

Διεφκυνςθ Τοποκεςία

Τετρ. Μ.

Κλάδοσ
Δζςμευςθσ

Αντικειμενικι Αξία

1οσ Προφοσ
1

Ιαν-89

γραφείων &

Κθφιςίασ 64 - 1οσ

12 κζςεισ

όροφοσ

1.004,84

Κλάδοσ Ηωισ

1.507.446,18

786,00

Κλάδοσ Ηωισ

1.049.781,60

43,00

Κλάδοσ Ηωισ

39.732,00

190,11

Κλάδοσ Ηωισ

434.743,55

ςτάκμευςθσ

2

3

4

Ιουλ90

1οσ & 2οσ
Προφοσ
γραφείων

Μιχαλακοποφλου
35 - Ακινα

Ιουν-

1οσ Προφοσ

Ρατθςίων 343 -

00

γραφείων

Ακινα

Δεκ-06

Οικόπεδο

Λαμψάκου 3 Ακινα

3.031.703,33

Α.2β

ΑΚΙΝΗΤΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Λ.ΖΗΜΙΩΝ

€ 0,00

Δεν υπάρχει δεςμευμζνθ ακίνθτθ περιουςία υπζρ του κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν

Α.2γ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ (αντικειμενικι αξία)

€ 6.466.947,45

Από τα αναφερόμενα ςτον πίνακα τθσ ςυνολικισ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ εταιρίασ και ςφμφωνα
με το μθτρϊο αςφαλιςτικισ τοποκζτθςθσ τθσ 31.12.2009 που είχε υποβλθκεί από τθν εταιρία ςτθν
Εποπτικι Αρχι, αλλά και ςφμφωνα με τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ θ ακίνθτθ περιουςία τθσ
COMMERCIAL VALUE δεςμευμζνθ υπζρ κλάδου Αυτοκινιτων αναφζρεται ςτον πίνακα που ακολουκεί:

α/α

Κτιςθ

10

Σεπ-72

11

Νοε-87

12

Δεκ-96

13

Δεκ-79

14

Ιαν-07

Κατθγορία

Διεφκυνςθ Τοποκεςία

3οσ Προφοσ

Κτίριο ΛΕΚΚΑ 23-25,

γραφείων

ΑΘΘΝΑ

Κτίριο
Γραφείων

ΔΙΟΝ.ΑΕΟΡΑΓΙΤΟΥ &

γραφείων

254, ΧΑΛΑΝΔΙ

Νοε-98

557,67

Κτίριο
ΜΙΧΑΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ

1.086,99

174, ΑΘΘΝΑ
Κτίριο ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 8,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Α.2δ

1.225,05

ΜΑΚΘ 1, ΑΘΘΝΑ
Κτίριο ΚΘΦΙΣΙΑΣ 250-

Γραφείων

1.403,75

Κτίριο

3οσ Προφοσ

Κτίριο

Τετρ. Μ.

ΕΛΕΥΘΕΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ

137,00

Κλάδοσ Δζςμευςθσ
Κλάδοσ
Αυτοκινιτου
Κλάδοσ
Αυτοκινιτου
Κλάδοσ
Αυτοκινιτου
Κλάδοσ
Αυτοκινιτου
Κλάδοσ
Αυτοκινιτου

Αντικειμενικι Αξία

1.904.603,84

1.964.296,80

937.019,61

1.427.193,16

233.834,04
6.466.947,45

€ 13.647.546,24

Από το ςφνολο τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ εταιρίασ, θ μθ χαρακτθριςμζνθ ακίνθτθ περιουςία κατά τθν
26.02.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ τθσ εταιρίασ, ςφμφωνα με το Μθτρϊο Ελεφκερθσ
Ρεριουςίασ και τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ , παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα

Μθ Χαρακτθριςμζνα Ακίνθτα Εςωτερικοφ
α/α

Κτιςθ

Κατθγορία

5

Μαϊ-03

Οικόπεδο

Διεφκυνςθ Τοποκεςία

Τετρ. Μ.

Κλάδοσ Δζςμευςθσ

Αντικειμενικι Αξία

4.500,00

Μθ Χαρακτθριςμζνα

4.343,47

6.000,00

Μθ Χαρακτθριςμζνα

7.020,00

2.000,00

Μθ Χαρακτθριςμζνα

2.340,00

Μακρακϊμθ
Φκιϊτιδασ κζςθ
"Ραλθουριάσ"
6

Δεκ-04

Οικόπεδο

7

Δεκ-04

Οικόπεδο

8

Ιαν-06

Οικόπεδο &
Κτίριο 6
Ορόφων
9

Δεκ-06

Οικόπεδο

Αργολίδα κζςθ
Μάηι
Αργολίδα κζςθ
Μάηι
Βας. Σοφίασ 60 Ακινα
Βας.Σοφίασ 88Α
- Ακινα

3.563,64

419,77

Μθ Χαρακτθριςμζνα
Υποκικθ
Μθ Χαρακτθριςμζνα
Υποκικθ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ

8.075.604,97

3.736.337,80

€11.825.646,24

Μθ Χαρακτθριςμζνα Ακίνθτα Εξωτερικοφ (*)
α/α

Κτιςθ

15

Κατθγορία

Οικόπεδο

16

39600

Οικόπεδο

17

39814

Οικόπεδο

Διεφκυνςθ Τοποκεςία
ουμανία
Axintelle
ουμανία
Frumusani
Κφπροσ Κζδαρεσ

Τετρ. Μ.

Κλάδοσ Δζςμευςθσ

Αξία

39000

Μθ Χαρακτθριςμζνα

400.000,00

237520

Μθ Χαρακτθριςμζνα

1.385.000,00

19016

Μθ Χαρακτθριςμζνα

36.900,00

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ

€1.821.900,00

(*) Για τον προςδιοριςμό τθσ αξίασ των ακινιτων εξωτερικοφ εφαρμόηονται τα κατά τόπουσ ιςχφοντα.

Ραρατθριςεισ επί τθσ Ελεφκερθσ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ

Για τα Μθ Χαρακτθριςμζνα Ακίνθτα –οικόπεδα , τα οποία είναι ςτθν ελεφκερθ περιουςία κατόπιν ελζγχων
που πραγματοποιικθκαν από τθν εκκακάριςθ ςτα αρχεία τθσ εταιρείασ επιςθμαίνονται τα ακόλουκα:

Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 88Α: το οικόπεδο αυτό, αγοράςκθκε με το υπ’ αρικμόν 2633 τθσ 19/12/2006
αγοραπωλθτιριο ςυμβόλαιο ζναντι τιμιματοσ 5.000.000,00 €. Είναι όμορο με αυτό τθσ Λαμψάκου
3 , το οποίο είναι δεςμευμζνο υπζρ του Κλάδου Ηωισ και ζχει εκδοκεί θ με αρ. 130/2009 Άδεια
ανζγερςθσ πολυϊροφου κτιρίου γραφείων επί των οικοπζδων αυτϊν. Για τθν αγορά του

οικοπζδου θ Commercial Value είχε εκδϊςει

εξαςφαλιςμζνο ομολογιακό δάνειο φψουσ

5.000.000,00€ το οποίο κάλυψε εξολοκλιρου θ EFG Eurobank.

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ

απαιτιςεωσ ενζγραφθ 1θ υποκικθ ςτο Υποκθκοφυλακείο Ακθνϊν ποςοφ για 5.000.000,00€ ςτο
ακίνθτο επί τθσ οδοφ Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 88Α και 2θ υποκικθ ποςοφ 1.500.000,00€ ςτο ακίνθτο επί
τθσ οδοφ Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 60. Το ανεξόφλθτο κεφάλαιο, κατά τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ
άδειασ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ, ιταν 3.750.000,00€. Ο Ομολογιοφχοσ προζβθ ςε αναγγελία
απαίτθςθσ ςτισ 29/12/2010 για το ποςό των 3.811.657,37€ (ανεξόφλθτο κεφάλαιο πλζον τόκων).
Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 60: Το ακίνθτο αγοράςκθκε με το υπ'αρικμ. 5235 τθσ 23/1/2006
αγοραπωλθτιριο ςυμβόλαιο ζναντι τιμιματοσ 15.150.000,00€. Για τθν εξόφλθςθ του ακινιτου θ
εταιρία εξζδωςε εξαςφαλιςμζνο ομολογιακό δάνειο ςυνολικοφ ποςοφ 10.000.000,00€, το οποίο
κάλυψε εξολοκλιρου θ Τράπεηα Ρειραιϊσ. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαιτιςεωσ του Ομολογιοφχου
ζγινε εγγραφι υποκικθσ ςτο Υποκθκοφυλακείο Ακθνϊν ποςοφ 13.000.000,00€ ςτο εν λόγω
ακίνθτο. Στθ ςυνζχεια ςτισ 1/8/2007 ζγινε πράξθ αλλαγισ του Ομολογιοφχου από τθν Τράπεηα
Ρειραιϊσ ςτθν γερμανικι τράπεηα EUROHYPO AG. Το ανεξόφλθτο κεφάλαιο, τθν θμερομθνία
ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ, ιταν 8.850.000,00€. Ο Ομολογιοφχοσ μζςω του
δικθγόρου του προζβθ ςε αναγγελία απαίτθςθσ ςτισ 23/12/2010 για το ποςό των 9.988.891,58€
(ανεξόφλθτο κεφάλαιο και λθξιπρόκεςμθ δόςθ με τόκουσ).

Axintelle: Ρρόκειται για 790 οικόπεδα ςυνολικισ ζκταςθσ περίπου 410.000 τ.μ. ςτο Αxintelle τθσ
ουμανίασ, τα οποία περιιλκαν ςτθν κυριότθτα τθσ εταιρίασ με βάςθ τθν με αρικμό 1843/19
Οκτωβρίου 2009 Σφμβαςθ αγοραπωλθςίασ μεταξφ ΧΕRXES PROPERTIES SRL και COMMERCIAL
VALUE S.A. Ακινα – Υποκατάςτθμα Βουκουρεςτίου, ζναντι 400.000€,.

Οι εκτιμιςεισ που

αφοροφςαν ςτα αγροτεμάχια αυτά ιταν α) από τθν εταιρία Real Tech Services φψουσ 18.406.000€
και β) από τθν εταιρία Parker Lewis φψουσ 18.220.000€. Από τα ζγγραφα που υπάρχουν ςτθν
εταιρία φαίνεται ότι το τελικό ποςό τθσ αγοραπωλθςίασ που αφοροφςε αγορά των μετοχϊν τθσ
εταιρίασ Cloverland, τθσ οποίασ μόνο περιουςιακό ςτοιχείο ιταν τα αγροτεμάχια ςτθ ουμανία
ιδιοκτθςίασ τθσ κυγατρικισ τθσ Xerxes ανιλκε ςε 18.400.000€. To ποςό αυτό ιταν μζροσ του
ποςοφ που είχε μεταφερκεί ςταδιακά και με διάφορεσ αιτιολογίεσ με εμβάςματα ςτθν Aspis
Holdings, χωρίσ όμωσ να γίνει αντίςτοιχθ εγγραφι ςτον Λογαριαςμό 11 των Βιβλίων τθσ εταιρίασ,
του νζου αυτοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου.

Θ Εκκακάριςθ, μζςω τθσ ςυνεργαηόμενθσ δικθγορικισ εταιρίασ ςτθ ουμανία, διαπίςτωςε ότι :

Τα 790 οικόπεδα ςτο Axintelle, αναφζρονται ςτο Κτθματολόγιο τθσ ουμανίασ, ωσ ιδιοκτθςία του
υποκαταςτιματοσ τθσ Commercial Value ςτο Βουκουρζςτι.
1. Θ αξία των εν λόγω οικοπζδων πρζπει να κεωρθκεί ωσ θ αναγραφόμενθ ςτουσ τίτλουσ
ιδιοκτθςίασ ιτοι 400.000€.
2. Για τισ ςυναλλαγζσ αυτζσ δεν υπάρχει απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρίασ.
3. Τα εν λόγω οικόπεδα δεν αναφζρονται ςτα Βιβλία τθσ εταιρίασ ςτθν Ελλάδα ωσ
περιουςιακά τθσ ςτοιχεία. Οι ςχετικζσ πράξεισ φαίνεται ότι πραγματοποιικθκαν από το
κατάςτθμα τθσ Εταιρίασ ςτθν ουμανία. Ζλεγχοσ των ςχετικϊν εγγραφϊν δεν ζχει
πραγματοποιθκεί.
4. Το αντίτιμο τθσ αγοράσ των οικοπζδων, ιτοι 18.400.000€, ενϊ αφοροφςε αγορά μετοχϊν
τθσ εταιρίασ Cloverland, ουδζποτε καταχωρικθκε ςτα Βιβλία τθσ εταιρίασ.
5. Το ποςό των €18.400.000 είχε μεταφερκεί εισ πίςτωςθ του Λογαριαςμοφ τθσ Aspis
Holdings ςτθν οποία είχαν διαβιβαςτεί εμβάςματα με διάφορεσ αιτιολογίεσ (ζναντι αγοράσ
ακινιτου, ζναντι αγοράσ μετοχϊν, ζναντι λογαριαςμοφ κ. α).

Frumusani: Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Commercial Value τθσ 9θσ Ιουνίου 2008,
πραγματοποιικθκε αγορά 243.551,78 μ² ζκταςθσ ςτο Frumusani τθσ ουμανίασ, αντί 24.000.000€,
μζςω τθσ Aspis Holdings, ςτθν οποία είχαν ςταδιακά ςταλεί εμβάςματα αυτοφ του φψουσ με
διάφορεσ αιτιολογίεσ (ζναντι αγοράσ ακινιτου, ζναντι αγοράσ μετοχϊν, ζναντι λογαριαςμοφ κ. α).
Ο νομικόσ ζλεγχοσ του κζματοσ ανατζκθκε από τθν Εκκακάριςθ ςε δικθγορικι εταιρία ςτθ
ουμανία, οι γενικζσ διαπιςτϊςεισ τθσ οποίασ ιταν: (βλ. ςυνθμμζνθ ςχετικι ζκκεςθ Συνθμμ. Ε1)
1- το ζγγραφο επί τθ βάςει του οποίου είχε γίνει θ εγγραφι ςτα Βιβλία τθσ εταιρίασ ιταν το
Συμφωνθτικό Αγοράσ (ουμανιςτί Conventie), με αρικμό 356 τθσ 19θσ Ιουνίου 2008, ςτο
οποίο αναφερόταν θ ςυνολικι αξία τθσ ζκταςθσ, ιτοι 24.000.000€, και όχι οριςτικό
ςυμβόλαιο.
2- Από τθν Εκκακάριςθ εντοπίςτθκε θ με αρ. 1594 Ρράξθ Επικφρωςθσ τθσ

Σφμβαςθσ

πϊλθςθσ-αγοράσ γεωτεμαχίων μεταξφ των εταιριϊν Mapamond Real Estate Srl και
Commercial Value S.A.- Υποκατάςτθμα Βουκουρεςτίου με θμερομθνία 14 Οκτωβρίου
2009, που αφορά τθν ίδια ζκταςθ όπου αναφζρεται το τίμθμα αγοράσ των ανωτζρω
οικοπζδων το οποίο ανζρχεται ςε 1.385.597 €.
3- Θ ουμανικι Δικθγορικι εταιρία επιβεβαίωςε ότι με τθν με αρ. 1594/14/10/09 ςφμβαςθ
αγοραπωλθςίασ πιςτοποιείται το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ ζκταςθσ κακϊσ και θ αξία τθσ

και ότι τα εν λόγω οικόπεδα αναφζρονται ςτο Κτθματολόγιο τθσ ουμανίασ ωσ ιδιοκτθςία
του υποκαταςτιματοσ τθσ Commercial Value ςτο Βουκουρζςτι.

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ τθσ Κφπρου προσ τθν Επ.Ε.Ι.Α. με επιςτολι τθσ
24 Σεπτεμβρίου 2009 παρζχει πλθροφορίεσ όςον αφορά ςτθν αξία των ακινιτων ςτθ ουμανία
τθν οποία εκτιμά ςτο ποςό των 1.235.000 € ςτθν «καλφτερθ περίπτωςθ» που θ γθ κα
χρθςιμοποιείτο ωσ οικιςτικι.(επιςυνάπτεται ςχετικι Ζκκεςθ *Συνθμ. Α1+)

Κζδαρεσ: Σφμφωνα με τα Βιβλία τθσ εταιρίασ, θ αναφερόμενθ ωσ αξία τθσ ζκταςθσ ςτισ Κζδαρεσ
τθσ Κφπρου είναι 2.090.00€.

Σφμφωνα με τθν

από 16.02.2011 εκτίμθςθ που ανζλαβε για

λογαριαςμό τθσ Εκκακάριςθσ, θ εταιρία XENIOS STEPHANOU & associates, Property Consultants &
Valuers Ltd. κακ’ υπόδειξθ του ςυνεργαηόμενου Δικθγορικοφ Γραφείου τθσ Κφπρου, θ αξία τθσ εν
λόγω ζκταςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 34.000€. Σφμφωνα με εκτίμθςθ του Τμιματοσ
Κτθματολογίου & Χωρομετρίασ Κφπρου που διεξιγε για λογαριαςμό τθσ Εφόρου Αςφαλίςεων
Κφπρου κατόπιν του από 07.01.2010 αιτιματοσ τθσ ΕΡ.Ε.Ι.Α και θ οποία κοινοποιικθκε ςτθν
Εκκακάριςθ με τθν με Α.Ρ 757/09.05.2001 επιςτολι τθσ Τραπζηθσ Ελλάδοσ, θ αξία των οικοπζδων
ανζρχεται ςε € 36.900 (Συνθμμ. Α4α & Α4β)

Α.3

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ

Λαμβανομζνων υπ’ όψθ όλων των ωσ άνω διαπιςτϊςεων, θ ςυνολικι αξία τθσ ακίνθτθσ
περιουςίασ τθσ εταιρίασ (ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ και ελεφκερθ περιουςία) που βρίςκεται
εντόσ Ελλάδοσ και θ οποία ζχει αποτιμθκεί με βάςθ τισ αντικειμενικζσ αξίεσ των ακινιτων,
ανζρχεται ςτο ποςό των 21.324.297,02€, θ δε ςυνολικι αξία των ακινιτων (μθ χαρακτθριςμζνων)
που βρίςκονται ςτο εξωτερικό, ανζρχεται ςτο ποςό των 1.821.900,00 €
Θ ςυνολικι αξία των ακινιτων τθσ Εταιρίασ (εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ) ανζρχεται ςε €
23.146.197,02

Α.4

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σθμείωςθ επί των ακινιτων που αναφζρονται ςτουσ Λογαριαςμοφσ 10 & 11:

Στθν Ανακοίνωςθ υπ’ αρικμόν πρωτοκόλλου Κ3-8651 τθσ 17.9.2004 τθσ Διεφκυνςθσ Αςφ. Επιχ. & Αναλ/κισ
του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και ειδικότερα ςτθν παράγραφο Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχζσ αναφζρονται τα
εξισ: « Με τθν από 1-9-2004 απόφαςθ τθσ ζκτακτθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των μετόχων (τθσ εταιρίασ
Commercial Value) το μετοχικό κεφάλαιο αυξικθκε κατά 41.082.990 ευρϊ με ιςόποςθ κεφαλαιοποίθςθ
αποκεματικοφ από αναπροςαρμογι παγίων και ζκδοςθ 41.082.990 νζων ονομαςτικϊν μετοχϊν
ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ 1€. Ζτςι το ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρίασ ανζρχεται ςε 90.465.990€
διαιρείται ςε 90.465.990 ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ 1€.» (Συνθμ. Α2)

Σφμφωνα με αυτι τθν απόφαςθ/ανακοίνωςθ, και ςε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 15 του
ν.3229/2004, αναπροςαρμόςκθκαν με βάςθ τθν εκτίμθςθ ιδιϊτθ εκτιμθτι ακινιτων οι αξίεσ των,
βαςιςμζνθ ςτα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα που κεςμοκετικθκαν με το άρκρο 1, του Ν.2992/2002 και του
άρκρου 21 του Ν.3148/2003 κατά 41.082.990 € όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα που ακολουκεί

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΝ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ 31.12.2003 (ως άρθρο 15 Ν.3229/2004)
ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΚΗΝΖΣΩΝ

ΓΖΠΔΓΑ
ΑΞΗΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ

ΤΠΔΡΑΞΗΑ
ΓΖΠΔΓΩΝ

ΚΣΗΡΗΑ
ΑΞΗΑ ΒΗΒΛΗΩΝ

ΑΠΟΒΔΔΗ ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ
ΔΩ 31.12.2002 ΑΞΗΑ 31.12.2003

ΤΠΔΡΑΞΗΑ
ΚΣΗΡΗΩΝ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΤΠΔΡΑΞΗΑ

ΚΔΝΣΡΗΚΟ
221.484,39

3.822.500,00

3.601.015,61

1.211.417,83

463.218,41

1.389.300,58

4.990.316,19

39.126,02

843.235,00

804.108,98

156.528,34

24.054,34

256.875,00

124.401,00

928.509,98

3) ΜΑΚΡΖ 1 ΑΘΖΝΑ

395.489,38

6.318.850,00

5.923.360,62

1.151.609,58

479.780,05

671.829,53 2.321.250,00

1.649.420,47

7.572.781,09

4) ΛΔΚΚΑ 23-25 ΑΘΖΝΑ

177.274,88

8.413.800,00

8.236.525,12

1.190.837,54

441.665,76

749.171,78 2.775.000,00

2.025.828,22 10.262.353,34

525.403,65

5.522.373,00

4.996.969,35

837.517,89

418.894,92

418.622,97 2.512.100,00

2.093.477,03

7.090.446,38

6) ΜΗΥΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 35 1ος ΟΡΟΦΟ - ΑΘΖΝΑ

94.023,89

3.888.735,00

3.794.711,11

385.943,97

158.781,18

227.162,79 1.965.000,00

1.737.837,21

5.532.548,32

7) ΜΗΥΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 35 2ος ΟΡΟΦΟ - ΑΘΖΝΑ

45.355,90

0,00

-45.355,90

163.652,40

69.195,81

0,00

-94.456,59

-139.812,49

147.776,09

3.864.300,00

3.716.523,91

364.843,82

95.714,62

269.129,20 1.395.000,00

1.125.870,80

4.842.394,71

1.645.934,20

32.673.793,00

31.027.858,80

5.462.351,37

2.151.305,09

3.311.046,28 13.362.725,00

1) ΜΗΥΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 174 ΑΘΖΝΑ
2) ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 8 ΘΔ/ΝΗΚΖ

748.199,42 2.137.500,00
132.474,00

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΜΑΚΡΖ 1

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΖΦΗΗΑ 64
5) ΚΖΦΗΗΑ 64 ΜΑΡΟΤΗ

94.456,59

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΖΦΗΗΑ 250-254
8) ΚΖΦΗΗΑ 250-254 ΥΑΛΑΓΝΡΗ

ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ

10.051.678,72 41.079.537,52

Σφμφωνα με τισ εκκζςεισ Χρθματοοικονομικοφ ελζγχου χριςθσ 2008 τθσ εταιρίασ που διενιργθςε θ
ΕΡ.Ε.Ι.Α. (Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου 8049/21.5.2009) (Συνθμ. Α3), επιςθμαίνεται ότι θ αξία βιβλίων είναι
κατά 87.386.408,90€ υψθλότερθ τθσ αντικειμενικισ αξίασ πλζον 30%, ιτοι ότι οι αυξιςεισ ςτα επί
μζρουσ ακίνθτα είναι τθσ τάξεωσ 75-130%. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθν κατάςταςθ των ακινιτων τθσ
χριςθσ 2008 είχαν ςυμπεριλθφκεί ακίνθτα ςτθν Κφπρο (Λευκωςία, Λάρνακα, Ράφοσ) ποςοφ
22.785.000€ που ςτθ ςυνζχεια αντιλογίςκθκε με οφειλι τθσ Aspis Holdings προσ τθν εταιρία.

Θ παρατθροφμενθ ςιμερα διαφορά μεταξφ τθσ αξίασ των ακινιτων ςτα Βιβλία τθσ Εταιρίασ (€
89.648.467,63) και τθσ αντικειμενικισ αξίασ τουσ (€23.146.197,02) οφείλεται :
Στθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 15 του ν.3229/2004
ςτον υπολογιςμό ακινιτων ςτθν Κφπρο, που ςτθ ςυνζχεια αντιλογίςκθκαν από τθν ακίνθτθ
περιουςία τθσ εταιρίασ
ςτθν αναφερόμενθ αξία των οικοπζδων ςτο Frumusani τθσ ουμανίασ και ςτισ Κεδάρεσ τθσ Κφπρου
.

Α) Από τον ζωσ ςιμερα διενεργθκζντα ζλεγχο ζχουν προκφψει οι κάτωκι αναφερόμενεσ
διαπιςτϊςεισ.
1. Δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. 125/29-7-2008 (ΦΕΚ Βϋ 1586) απόφαςθσ του ΔΣ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ
Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ (ΕΡΕΙΑ), για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο

ςκεπτικό τθσ αποφάςεωσ,

απαγορεφτθκε θ ελεφκερθ διάκεςθ (δζςμευςθ) του ςυνόλου των, κατά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ,
υφιςτάμενων περιουςιακϊν ςτοιχείων (των

διατεκειμζνων ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ και

μθ) τθσ εταιρείασ αςφαλιςτικισ εταιρείασ

«COMMERCIAL VALUE A.A.E.», νομίμωσ δε ζχει

καταχωρθκεί θ ωσ άνω ςθμείωςθ

δζςμευςθσ ςτα κατά τόπον αρμόδια Υποκθκοφυλακεία –

Κτθματολόγια.

2. Δυνάμει τθσ υπ’ αρικ.176 /25.2.2010 απόφαςθσ του ΔΣ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ Ιδιωτικισ
Αςφάλιςθσ (ΕΡΕΙΑ) (ΦΕΚ 1468/26.2.2010) με τθν οποία ανακλικθκε οριςτικά θ άδεια ςφςταςθσ
και λειτουργίασ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «COMMERCIAL VALUE A.A.E.» χαρακτθρίςκθκε ωσ
αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ και δεςμεφκθκε το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ,
τζκθκε δε αυτι ςε αςφαλιςτικι εκκακάριςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν 400/1970 όπωσ
ιςχφει. Νομίμωσ δε ζχει καταχωρθκεί θ ωσ άνω ςθμείωςθ δζςμευςθσ ςτα κατά τόπον αρμόδια
Υποκθκοφυλακεία – Κτθματολόγια.

Β.

Β.1

ΛΟΙΡΟΣ ΡΑΓΙΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

€ 0,13

ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΛΟΓ.13 (ςφμφωνα με μθτρϊο παγίων)

Ζχουν υπολογιςκεί και οι αναλογοφςεσ αποςβζςεισ με θμερομθνία 26/2/2010 ςυντελεςτισ απόςβεςθσ
15%.
Στον εν κζματι λογαριαςμό απεικονίηονται και περιγράφονται μεταφορικά μζςα που κατζχει θ υπό
εκκακάριςθ εταιρία.
Συγκεκριμζνα ςτον λογαριαςμό αυτό περιλαμβάνονται τα μεταφορικά μζςα τθσ εταιρίασ, τα οποία
περιγράφονται ςτον πίνακα 1 :
ΡΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΗΜ.ΑΓΟΑΣ

1

ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥΟΤΑ COROLLA ΗΜΗ9844 **

11/07/2003

2

ΜΟΤ/ΤΟ YAMAHA T50 AZA 1517

05/12/2001

3

ΑΥΤ/ΤΟ MITSUBITSI ΙΗΟ 3504

25/01/1996

4

Λοιπά αξεςουάρ εγκαταςτθμζνα
ΣΥΝΟΛΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΗ

26/2/2010

26/2/2010

ΑΞΙΑ 26/2/2010

0,01

0,00

0,01

807,03

806,98

0,05

14.403,55

14.403,54

0,01

2.502,48

2.503,42

0,06

17.713,06

17.712,94

0,13

Το αυτοκίνθτο TOYOTA ζχει περιζλκει ςτα βιβλία τθσ εταιρίασ από αποηθμίωςθ, αςφαλιςμζνου οχιματοσ
(ολικι κλοπι και αποηθμίωςθ). Τθν 3/2/2011 το όχθμα αυτό εκποιικθκε και ζχει ειςπράχκθκε το ποςό
των € 1.900,00. Θ αξία του είχε προςδιοριςκεί από τουσ διοριςκζντεσ πραγματογνϊμονεσ ςτο ποςό των
€1.700, λόγω των πραγματικϊν ελαττωμάτων και των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ.
Το μοτοποδιλατο YAMAHA, ςτθν απογραφι ςτθν ζναρξθ εργαςιϊν τθσ εκκακάριςθσ, δεν ευρζκθ. Το κζμα
διερευνάται.
Θ ςυνολικι αξία των οχθμάτων όπωσ αυτι προςδιορίςτθκε από τουσ διοριςκζντεσ πραγματογνϊμονεσ
ανζρχεται ςε € 3.700.

Β.2

ΕΡΙΡΛΑ & ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ-ΛΟΓ.14 (ςφμφωνα με μθτρϊο παγίων)

€ 452.757,03

Ζχουν υπολογιςκεί και οι αναλογοφςεσ αποςβζςεισ με θμερομθνία 26/2/2010 ςυντελεςτισ
απόςβεςθσ από 20% ζωσ και 30% για τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ.

Συγκεκριμζνα ςτον λογαριαςμό αυτό περιλαμβάνονται τα ζπιπλα και ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ τθσ
εταιρίασ, τα οποία περιγράφονται ςτον πίνακα 2 :

ΡΙΝΑΚΑΣ 2

ΡΕΙΓΑΦΗ

14-00

ΕΡΙΡΛΑ

14-01

ΣΚΕΥΘ

14-02

ΜΘΧΑΝΕΣ ΓΑΦΕΙΩΝ

14-03

ΘΛΕΚΤ.ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

14-08

ΕΞΟΡΛ.ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

14-09

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ

26/2/2010

26/2/2010

ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΟ
26/2/2010

1.577.731,62

1.542.602,30

35.129,32

9.332,81

9.315,47

17,34

332.270,57

318.547,68

13.722,89

3.145.877,81

2.814.782,21

331.095,60

427.605,08

405.598,69

22.006,39

ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

1.579.134,00

1.528.348,51

50.785,49

ΣΥΝΟΛΟ

7.071.951,89

6.619.194,86

452.757,03

Ο Λογαριαςμόσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν αναπόςβεςτθ αξία επίπλων, Θ/Υ, θλεκτρικϊν ςυςκευϊν κ.λ.π τα
οποία ευρίςκοντο τόςο ςτα κεντρικά γραφεία όςο και ςτα υποκαταςτιματα τθσ COMMERCIAL VALUE.
Το αναπόςβεςτο υπόλοιπο του εξοπλιςμοφ κατά τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ
εταιρίασ ανιρχετο ςε

452.757,03 € το οποίο

αναφζρεται ςτα μθτρϊα παγίων των Εταιριϊν που

απορροφικθκαν από τθν CV, όμωσ δεν υφίςτανται πραγματικά διότι ενϊ ζχει καταςτραφεί πλικοσ
παγίων, δεν ζγινε πρωτόκολλο καταςτροφισ των ιδθ αποςυρκζντων με αποτζλεςμα να μθν ζχουν
διαγραφεί πάγια από τα βιβλία και το μθτρϊο τθσ εταιρίασ ποςοτικά και ακροιςτικά.
Σφμφωνα με τισ εκκζςεισ απογραφισ που ςυνετάγθςαν από τθν διοριςμζνθ Συμβολαιογράφο κα
Σιμοποφλου δυνάμει τθσ υπ’ αρικμόν 136/2010 Αποφάςεωσ του Ειρθνοδικείου Ακθνϊν και τθσ νεϊτερθσ
εκτίμθςθσ των πραγματογνωμόνων, θ αξία του εξοπλιςμοφ ανζρχεται ςιμερα ςε € 150.159,42
Μζχρι ςτιγμισ, από τον εξοπλιςμό του Κτιρίου Διοίκθςθσ που ζχει εκποιθκεί και ζχει ειςπραχκεί το ποςό
των 5.689 € περίπου, ποςοςτό 3,79%.
Από τον εξοπλιςμό των Καταςτθμάτων ανά τθν Ελλάδα που ζχει εκποιθκεί, ζχει ειςπραχκεί το ποςό των
19.665,00 € περίπου. Σθμειϊνεται ότι λόγω των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, αλλά και λόγω τθσ παλαιότθτάσ
του, θ εκποίθςθ εξοπλιςμοφ παρουςιάηει ςθμαντικζσ δυςκολίεσ.

Γ.

ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΡΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓ.15

€ 83.647,22

Αφορά αμοιβζσ, άρα δαπάνθ, ςτθν χριςθ 2009 πολιτικϊν μθχανικϊν, μθχανολόγου- θλεκτρολόγου και
αρχιτζκτονα για τθν ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ ανζγερςθσ πολυϊροφου κτιρίου γραφείων επί των
όμορων οικοπζδων που βρίςκονται α) επί τθσ λεωφόρου Βασ.Σοφίασ 88Α (ελεφκερθ περιουςία) και β) επί
τθσ οδοφ Λαμψάκου 3 (Αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ κλάδου ηωισ).

Δ.

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΡΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΡΟΣΒΕΣΗΣ

€ 2.198.883,88

-ΛΟΓ.16 (ςφμφωνα με μθτρϊο παγίων)
Ο λογαριαςμόσ αυτόσ αφορά δαπάνεσ τθσ Εταιρίασ για τθν απόκτθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και δεν
αποτελεί περιουςιακό ςτοιχείο. Ο λογαριαςμόσ παρουςιάηεται ςτον κατωτζρω ςυγκεντρωτικό πίνακα:

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 26/2/2010

ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ
26/2/2010

ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΟ
26/2/2010

16-13

53.958,00

22.826,87

31.131,13

16-14

5.072.040,70

3.322.601,94

1.749.438,76

16-17

386.548,11

279.545,58

107.002,53

16-19

539.580,00

228.268,54

311.311,46

6.052.126,81

3.853.242,93

2.198.883,88

Ζχουν υπολογιςκεί και οι αναλογοφςεσ αποςβζςεισ με θμερομθνία 26/2/2010, ςυντελεςτισ απόςβεςθσ
30%. Συγκεκριμζνα ςτον λογαριαςμό αυτό περιλαμβάνονται :
Λογ. 16 13 Ζξοδα αυξιςεωσ κεφαλαίου
Λογ 16 14 Συμβολαιογραφικά και λοιπά ζξοδα απόκτθςθσ ακινιτων.Θα πρζπει να αναφερκεί
ότι ςτο λογ/ςμό αυτό το ποςό των € 1.260.000,00 εμβάςτθκε ςτθν ADVANDAGE CAPITAL
μζτοχο τθσ COMMERCIAL VALUE ωσ ζξοδα κτιςθσ του οικοπζδου ςτο FRUMUSANI, ΟΥΜΑΝΙΑ,
και όχι ωσ ζξοδα μεταβίβαςθσ μετοχϊν όπωσ διαπιςτϊκθκε βάςει του ιδιωτικοφ
ςυμφωνθτικοφ αγοράσ τθσ εταιρίασ Franzen (βλ. κατωτζρω κεφ. Ε «Συμμετοχζσ - Εγγυιςεισ)
Λογ 16 17 Λογιςμικά προγράμματα Θ/Υ

Λογ 16 19 Φόροσ ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου από τισ αυξιςεισ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ
CV Κ

.
Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΓ.18

€1.406.073,43

Ο λογαριαςμόσ αυτόσ αφορά «ςυμμετοχζσ» τθσ Εταιρίασ ςε ςυνδεδεμζνεσ Επιχειριςεισ, «Δοκείςεσ
εγγυιςεισ» κακϊσ και «Δάνεια ςε αςφαλιςμζνουσ» που είχαν ςυνάψει αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια ηωισ με
τθν εταιρία και παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο ςυγκεντρωτικό πίνακα:

Κωδ.
18
18
18
18

Λογιςτ
00
11
13
17

Ρεριγραφι
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔ.ΕΡΙΧ.
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ
ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΗΩΘΣ

Ροςό
312.542,92
203.228,12
14.673,51
875.628,88
1.406.073,43

Ο λογαριαςμόσ αυτόσ αναλφεται ωσ εξισ:
18 00

Συμμετοχζσ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ

€ 312.542,92

Αφορά εγγεγραμμζνθ ςυμμετοχι τθσ εταιρίασ Scoplife
Υπιρχε πρόβλεψθ από τθν εταιρία αποτίμθςθσ ολικισ διαγραφισ του ποςοφ
ςτον λογ/μο 44 02 0000 προςδιοριςκείςα το 2006

€-312.542,92

Συμμετοχζσ ςε εταιρίεσ του εξωτερικοφ μθ εγγεγραμμζνεσ ςτα Βιβλία τθσ εταιρίασ
Κατά τθν ζρευνα διεπιςτϊκθ από ςυμβάςεισ που ανευρζκθςαν ςτα αρχεία τθσ εταιρίασ ότι θ εταιρία είχε
αγοράςει:

α)

το 100% των μετοχϊν τθσ Κυπριακισ εταιρίασ Franzen, κακϊσ και τθν κυγατρικι αυτισ κατά 100%

ουμανικι εταιρία με τθν επωνυμία Mapamond Real Estate SRL.

1. Και οι δφο εταιρίεσ Franzen και Mapamond είναι εγγεγραμμζνεσ ςτα οικεία μθτρϊα Κφπρου και
ουμανίασ αντίςτοιχα. Εκπρόςωποσ και των δυο εταιριϊν αναφζρεται ο κ. Γιϊργοσ Κωνςταντίνου, ο
οποίοσ εκπροςωπεί και τθν εταιρία Advantage Capital (πρϊθν Aspis Holdings).
2. Και οι δφο εταιρίεσ δεν ζχουν υποβάλει τισ ,ςφμφωνα με όςα ιςχφουν ςτισ ζδρεσ των εταιριϊν,
απαιτοφμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. H υποβολι οικονομικϊν καταςτάςεων από τθν εκκακάριςθ κα
ςιμαινε, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα τόςο ςτθν Κφπρο όςο και ςτθ ουμανία, ανάλθψθ ευκυνϊν για
παρελκοφςεσ πράξεισ ι παραλιψεισ.
3. Εκτιμάται από τα μζχρι ςιμερα ςτοιχεία, και με τθν όποια επιφφλαξθ, ότι οι εταιρίεσ αυτζσ δεν
διακζτουν περιουςιακά ςτοιχεία.
4. Σφμφωνα με πλθροφορίεσ τθσ Εκκακάριςθσ, υπάρχει υπόλοιπο χρζουσ τθσ εταιρίασ Mapamond προσ το
ουμανικό κράτοσ, προερχόμενο από μθ καταβολι Φ.Ρ.Α. και από φορολογικά πρόςτιμα, φψουσ 360.000€
περίπου.
5. Οι εταιρίεσ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτα Βιβλία τθσ Commercial Value ωσ ςυμμετοχζσ
6. Σφνοψθ τθσ υπόκεςθσ αγοράσ εταιριϊν και μζςω αυτϊν αγορά ακινιτων ςτο Frumuzani τθσ
ουμανίασ.
Σφμφωνα με διαπιςτϊςεισ τθσ εκκακάριςθσ, ςτισ 20 Μαΐου 2008, θ Aspis Holdings αγόραςε από τθν
κυπριακι εταιρία Prochoice Public Group Ltd, ςτθν οποία ςυμμετείχε με ποςοςτό 20,97%, τισ εταιρίεσ 1.
Μapamond Real Estate Srl και 2. Cloverland Holdings Ltd, ζναντι 2.000.000€.
Με Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρίασ Commercial Value τθσ 9 Ιουνίου 2008 , εγκρίκθκε
θ αγορά 243.551,78 μ² ζκταςθσ ςτο Frumuzani τθσ ουμανίασ, αντί 24.000.000€. Θ απόφαςθ αυτι
υλοποιικθκε ςτισ 23 Ιουνίου 2008 με ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ τθσ Aspis Holdings Public Company ltd
και τθσ Commercial Value επί τθ βάςει του οποίου μεταβιβάηονται οι εταιρίεσ Franzen και Mapamond
(ιδιοκτθτρίασ τθσ ζκταςθσ ςτο Frumuzani) ςτθν Commercial Value, ζναντι 24.000.000€.

Με το ίδιο

ςυμφωνθτικό θ Commercial Value ανζλαβε δαπάνθ 1.260.000€ για ζξοδα μεταβίβαςθσ προσ αυτιν των
μετοχϊν των εταιριϊν αυτϊν. (το ποςό αυτό εμφανίηεται ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ εταιρίασ ςτον
λογαριαςμό 16-14 ωσ «ζξοδα κτιςθσ» των οικοπζδων ςτο Frumusani.)
Σθμειωτζον ότι θ Λογιςτικι εγγραφι που ακολοφκθςε ςτα Βιβλια τθσ Commercial Value, αφοροφςε ςε
κτιςθ εκτάςεωσ 243.551,78 τετρ. Μζτρων ςτθν ουμανία αξίασ 24.000.000€ και όχι ςτθν απόκτθςθ
εταιριϊν. Οι δφο εταιρίεσ Franzen και Mapamond, δεν ενεγράφθςαν ποτζ ςτα Βιβλία τθσ εταιρίασ.

Ακολουκοφν αποφάςεισ του Δ.Σ. α) τθσ 11.2.2009 για τθν αγορά του 100% τθσ εταιρίασ Mapamond Real
Estate από τθν Franzen Trading Ltd. ζναντι 47€ και τθν αναδοχι δανείου τθσ Mapamond από τθν Franzen,
φψουσ 1.385.597€ και β) τθσ 19 Φεβρουαρίου 2009 για τθν αγορά αγροτεμαχίων ζκταςθσ 243.551,78 τετρ.

μζτρων ςτθ ουμανία από τθν ιδθ αποκτθκείςα εταιρία Mapamond, ζναντι 1.400.000€ μζςω του
Υποκαταςτιματοσ τθσ εταιρίασ ςτθ ουμανία.

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το Υποκατάςτθμα ουμανίασ ςυςτάκθκε με ςκοπό τθν αγορά και πϊλθςθ ιδίων
ακινιτων αλλά και διαχείριςθ ακινιτων τρίτων, για τθν ίδρυςθ του οποίου είχε αποφαςίςει το Δ.Σ. ςτισ 23
Ιανουαρίου 2009:

Στθν υπογραφείςα από τον εκπρόςωπο του Υποκαταςτιματοσ Ρράξθ επικφρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ πϊλθςθσαγοράσ γεωτεμαχίων μεταξφ των εταιριϊν Mapamond Estate Srl και Commercial Value S.A.- Υποκατάςτθμα
Βουκουρεςτίου τθσ 14 Οκτωβρίου 2009 αναφζρεται το τίμθμα τθσ ζκταςθσ των 243.551,78 τετρ. Μζτρων,
το οποίο ανζρχεται ςε 1.385.597 €.

Σφμφωνα με το Δικθγορικό Γραφείο τθσ ουμανίασ ςτο οποίο ανετζκθ ο νομικόσ ζλεγχοσ τθσ υπόκεςθσ
(βλ. ςχετικι ζκκεςθ ςυνθμμ. Ε1), θ με αρ. 1597 Ρράξθ Επικφρωςθσ τθσ 14.10.2009 αποτελεί το επίςθμο
ζγγραφο με το οποίο πιςτοποιείται θ ιδιοκτθςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζκταςθσ από το Υποκατάςτθμα τθσ
εταιρίασ ςτθ ουμανία και κατ’ επζκταςθ από τθν εταιρία, θ δε αξία του εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε
1.385.597 € .

β)
το 100% των μετοχϊν τθσ Κυπριακισ εταιρίασ Cloverland τθσ οποίασ κυγατρικι κατά 100% ιταν
θ Xerxes,
1. Οι εταιρίεσ αυτζσ φαίνεται από ςυμφωνθτικά να περιιλκαν ςτθν Commercial Value ςτισ 9.10.2009
οπότε και υπεγράφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Aspis Holdings και τθσ Commercial Value με βάςθ τθν οποία θ
Αspis Holdings κάτοχοσ 10.000 μετοχϊν τθσ Cloverland (θ οποία ιταν κάτοχοσ του 100% των μετοχϊν τθσ
XERXES ιδιοκτθτρίασ 790 οικόπεδων ςτο Axintelle τθσ ουμανίασ) ποφλθςε τισ μετοχζσ τθσ Cloverland
ςτθν Commercial Value ζναντι 18.400.000€.
Ππωσ αναφζρκθκε πιο πάνω ςτισ 20 Μαίου 2008, θ Aspis Holdings αγόραςε από τθν

κυπριακι

εταιρία

Prochoice Public Group Ltd, ςτθν οποία ςυμμετείχε με ποςοςτό 20,97%, τθν Κυπριακι Cloverland Holdings
Ltd, ζναντι 2.000.000€ κακϊσ και τθν κατά κατά 100%

κυγατρικι τθσ με τθν επωνυμία Xerxes

ςφμφωνα με το National Trade Register Office τθσ ουμανίασ.
2. Και οι δφο εταιρίεσ Cloverland και Xerxes είναι εγγεγραμμζνεσ ςτα οικεία μθτρϊα Κφπρου και
ουμανίασ. Υπεφκυνοσ και για τισ δφο εταιρίεσ αναφζρεται οι κ. Δθμιτρθσ Βιδάλθσ (Ρρόεδροσ και

Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Commercial Vlaue μζχρι 3.12.2009) και Άγγελοσ Ραναγι, υπεφκυνοσ των
Υποκαταςτθμάτων τθσ εταιρίασ ςτθν Κφπρο και ουμανία. (Συνθμμ. Ε2 & Ε3)
3. Και οι δφο εταιρίεσ δεν ζχουν υποβάλει τισ κατά τόπουσ απαιτοφμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
4. Ρροσ το παρόν δεν ζχουν επιςθμανκεί περιουςιακά ςτοιχεία των εταιριϊν αυτϊν..
5. Σφμφωνα με πλθροφορίεσ, υπάρχει υπόλοιπο χρζουσ τθσ εταιρίασ Xerxes προσ το ουμανικό κράτοσ,
προερχόμενο από μθ καταβολι Φ.Ρ.Α. και από φορολογικά πρόςτιμα, φψουσ 80.000€ περίπου.
6. Οι εταιρίεσ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτα Λογιςτικά Βιβλία τθσ Commercial Value.

7. Σφνοψθ τθσ υπόκεςθσ αγοράσ εταιριϊν και μζςω αυτϊν αγορά ακινιτων ςτο Axintele τθσ ουμανίασ.
Στισ 12.3.2009 υπεγράφθ «Ρωλθτιριο Ζγγραφο» μεταξφ Commercial Value και Cloverland Holdings Ltd,
για τθν αγορά 75 οικόπεδων (520 τ.μ. ζκαςτο) ιτοι εκτάςεωσ 39.000 τετρ. μζτρων ςτθν περιοχι Axintele,
Lalomita County, ςτθ ουμανία, αξίασ 3.000.000 € και ςτισ 19 Οκτωβρίου 2009 ςφμβαςθ αγοραπωλθςίασ
μεταξφ ΧΕRXES PROPERTIES SRL και COMMERCIAL VALUE S.A. Ακινα – Υποκατάςτθμα Βουκουρεςτίου 790
αγροτεμαχίων ζναντι 400.000€, ςτθν ίδια περιοχι. Οι εκτιμιςεισ που αφοροφν ςτα αγροτεμάχια αυτά
είναι α) από τθν Real Tech Services φψουσ 18.406.000€ και β) από τθν Parker Lewis φψουσ 18.220.000€. Οι
δφο αυτζσ εκτιμιςεισ ςυμπίπτουν με το τίμθμα αγοράσ των μετοχϊν τθσ Cloverland/Xerxes από τθν
Commercial Value ςφμφωνα με το προαναφερκζν ςυμφωνθτικό τθσ 9.10.2009. Θ αγοραπωλθςία αυτι
ζγινε χωρίσ αντίςτοιχθ ζγκριςθ του Δ. Σ τθσ εταιρίασ Commercial Value.

Οι εκτάςεισ ςτο Axintelle, μετά από ζρευνα τθσ Εκκακάριςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο
Κτθματολόγιο τθσ ουμανίασ με τα ςτοιχεία του υποκαταςτιματοσ τθσ Commercial Value ςτθ ουμανία, θ
δε αξία τουσ εκτιμάται ότι ανζρχεται ςτο ποςό των €400.000

Συμπεράςματα: H εκκακάριςθ με βάςθ τα ιδιωτικά ςυμφωνθτικά που εντόπιςε ςτα αρχεία τθσ εταιρίασ,
καταλιγει ςτα εξισ:
Θ Commercial Value αγόραςε από τθν Advantage Capital (πρωθν Aspis Holdings) τζςςερισ εταιρίεσ, οι δφο
με ζδρα ςτθν Κφπρο και δφο με ζδρα ςτθ ουμανία. Οι ρουμανικζσ εταιρίεσ ιταν κυγατρικζσ των δφο
κυπριακϊν και διζκεταν ακίνθτθ περιουςία αξίασ 1.385.000€ και 400.000€. Τισ εταιρίεσ αυτζσ (και κατ’
επζκταςθ τθν ακίνθτθ περιουςία τουσ) μεταβίβαςε θ Advantage Capital ςτθν Commercial Value ζναντι
24.000.000€ και 18.400.000€ αντίςτοιχα. Στα Βιβλία τθσ εταιρίασ δεν αναφζρονται οι εταιρίεσ και από τθν
ακίνθτθ περιουςία μόνο οι εκτάςεισ ςτο Frumusani, ενϊ οι εκτάςεισ ςτο Axintelle δεν αναφζρονται
κακόλου.

18 11

Δοςμζνεσ εγγυιςεισ

€ 203.228,12

Ρρόκειται για εγγυιςεισ που ζχουν δοκεί για ςφναψθ μιςκϊςεων και ςε οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ και
αφορά ωσ επί το πλείςτον ποςά που αναφζρονται ςε κλειςμζνα κατά τθν ζναρξθ τθσ εκκακάριςθσ
υποκ/ματα ι ςτα υποκ/ματα που όφειλε θ Εταιρία μιςκϊματα 1/2010 και 2/2010 και ωσ εκ τοφτου δεν
πρόκειται τα ειςπραχκοφν, κακϊσ και δοςμζνεσ εγγυιςεισ για αυτοκίνθτα leasing ςτα οποία υπάρχει
οφειλι για μθνιαία μιςκϊματα φψουσ περίπου € 14.000 .
Το μεγαλφτερο ποςό αφορά κατατεκειμζνα μετρθτά ωσ εγγφθςθ ςτο Σ.Α.Ρ (ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΘΣ
ΡΛΘΩΜΘΣ ) φψουσ 140.078,50 € . Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι , πριν τθν ανάκλθςθ θ Εταιρία όφειλε ςτο
ΣΑΡ ποςό φψουσ € 555.000 περίπου, ωσ οφειλι για τον 1/2010.

18 13

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ

€ 14.673,51

Αφορά αγορά ενόσ εταιρικοφ μεριδίου από τθν Εταιρία GOTAER, τθσ Ρολιτιςτικισ Εταιρίασ
Επιχειρθματιϊν Βορείου Ελλάδοσ τθν 18/1/2001.
Ερευνάται που βρίςκεται ο τίτλοσ.

18 17

Δάνεια ςε αςφαλιςμζνουσ ηωισ

€ 875.628,88

Αφορά δάνεια τα οποία ζχουν χορθγθκεί ςτουσ αςφαλιςμζνουσ μζςω των αςφαλιςτθρίων ηωισ ωσ εξισ :

1.

Δάνεια πελατϊν πρϊθν NORDSTERN COLONIA

€ 515.057,99

Ρρόκειται για δάνεια που πικανόν τα ποςά να είναι ανακτιςιμα από τθν εξαγορά των αποταμιευτικϊν
ςυμβολαίων των δανειολθπτϊν. (Συνθμ. Ε7)
2.

Δάνεια πελατϊν πρϊθν Commercial Union

€ 14.341,77

Ρρόκειται για ςυμβόλαια τα οποία ςτο ςφνολο τουσ ζχουν εξαγοραςκεί ι είναι άνευ αξίασ εξαγοράσ .
(Συνθμ. Ε6)

3.

Δάνεια πελατϊν πρϊθν Scoplife

€ 346.229,12

Το ποςό αυτό περιγράφεται ωσ “αυτόματοι δανειςμοί” , οι οποίοι εξυπθρετοφςαν δόςεισ ςυμβολαίων,
για να υπάρξει διατθρθςιμότθτα και ιςχφσ του ςυμβολαίου. Κατά ςυνζπεια δεν πρόκειται για
πραγματικοφσ δανειςμοφσ . Ερευνάται

εάν επαρκοφν τα μακθματικά αποκζματα των αντίςτοιχων

ςυμβολαίων για να καλφψουν το ποςό του δανείου. (Συνθμμ. Ε 8)

Ε1.

ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 17, 34, 44 )

Σφμφωνα με τα βιβλία τθσ εταιρίασ θ απεικόνιςθ των λογαριαςμϊν λογιςτικισ παρατίκεται
κατωτζρω πίνακα:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
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ΡΕΙΓΑΦΗ ΧΕΟΓΑΦΟΥ

ςτον

ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 26.2.2010

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΘΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ
ΜΕΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΘΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΗΩΘΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΟΥ 17
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΘΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ ΕΤΑΙΙΩΝ ΕΣΩΤΕ.
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΘ ΕΙΣΘΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ ΕΤΑΙΙΩΝ
ΛΟΙΡΑ ΧΕΟΓΑΦΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ - ΑΣΡΙΣ CAPITAL
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΘΓΜΕΝΕΣ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ ΕΤΑΙΙΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΟΥ 34
ΡΟΒΛΕΨΗ ΥΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΜΕΤΟΧΩΝ NEXUS
ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΡΟΤΙΜΘΣΘ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

80.981.896,40
443.227,80
21.817.501,05
17.445.485,93
29.067.426,07
149.755.537,25
16.141,24
3.762.398,88
650.000,00
53.465,68
4.482.005,80

-78.656.616,54
-3.722.053,40
-9.715.725,61
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΟΥ 44

-92.094.395,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

62.143.147,50

Ακολουκεί παρουςίαςθ του ωσ άνω χαρτοφυλακίου ανά κλάδο αςφάλιςθσ:

ΡΕΙΓΑΦΗ ΧΕΟΓΑΦΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ

UNIT LINKED

ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΙΡΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
ΑΣΤ.ΕΥΘ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΗ
ΡΕΙΟΥΣΙΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ

47.261.488,88

18.724.204,34

10.592.016,79

45.015.494,67

ΟΜΟΛΟΓΑ

11.532.232,00

2.746.865,35

2.632.876,31

3.280.377,62

20.192.351,28

7.596.356,39

111.518,70

331.709,10

8.039.584,19

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΘ ΕΙΣΘΓΜ. ΣΤΟ
ΧΘΜATIΣΤΘΙΟ
ΛΟΙΡΑ ΧΕΟΓ.ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ - ΑΣΡΙΣ
CAPITAL
ΣΥΝΟΛΑ

3.762.398,88

58.793.720,88

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ
ΡΟΒΛ. ΥΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΜΕΤ.

36.243.720,96

29.067.426,08

UNIT LINKED

13.336.411,80

48.627.581,39

ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΙΡΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
ΑΣΤ.ΕΥΘ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

8.082.688,16

34.330.203,39

ΡΟΒΛ. ΥΡΟΤΙΜ. ΜΕΤ. NEXUS
ΡΟΒΛ. ΥΡΟΤΙΜ. ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

4,03

ΣΥΝΟΛΑ 17+34

6.978.976,98

1.364.323,81

1.372.424,82

43.222.697,94

9.447.011,97

35.702.628,21

121.593.208,71

3.762.398,88

650.000,00

650.000,00

4.412.402,91

154.237.543,06

ΕΛΕΥΘΕΗ
ΡΕΙΟΥΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ

4,03

78.656.616,54

3.722.053,40

3.722.053,40

3.722.057,43

92.094.395,55

9.715.725,61

Ε2.
ΑΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΧΕΟΓΑΦΩΝ ΡΑΓΙΑΣ ΕΡΕΝΔΥΣΗΣ &
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ε.2 α

ΜΕΤΟΧΕΣ

Σφνολο Μετοχϊν Κλάδου Ζωισ (Κλάδοσ Ι + Unit Linked Κλάδοσ ΙΙΙ )

*

Οι τιμζσ αποτίμθςθσ των μετοχϊν όπωσ δόκθκαν από τον Θεματοφφλακα ςτισ 31/12/10 ςφμφωνα με τθν τιμι που αυτζσ είχαν κατά τθν

τελευταία θμζρα διαπραγμάτευςθσ τουσ ςτο Χ.Α.Κ.

Α. Θ αξία βιβλίων τθν 26.02.2010 του ςυνόλου των μετοχϊν του Χαρτοφυλακίου Ηωισ & Unit Linked τθσ
εταιρίασ ανιρχετο ςε 65.985.693,22€. Το μετοχικό χαρτοφυλάκιο είναι τοποκετθμζνο ςτο ΧΑΑ (73,17%)
και ςτο ΧΑΚ (26,83%). Ραρατθρείται μεγάλθ ςυγκζντρωςθ των επενδφςεων (ιτοι το 65,80%) του
χαρτοφυλακίου ςε τζςςερισ μόνο μετοχζσ του εν γζνει Ομίλου ΑΣΡΙΣ , των Aspis Bank, Aspis Holdings,
Leda Inv., Αςπίσ Ρρόνοια ΑΕΓΑ, γεγονόσ που αποτελεί εξ’αρχισ ςυςτθμικό κίνδυνο.

Β. Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία αποτίμθςθσ του ανωτζρω
Χαρτοφυλακίου ανιρχετο ςε 29.806.187,74€
Θ μείωςθ κατά 36.179.505,48€ προιλκε:
από τον μθδενιςμό τθσ ςυμμετοχισ τθσ εταιρίασ ςτθν Αςπίσ Ρρόνοια Α.Ε.Γ.Α., (ποςό 7.115.856,09)
από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Holdings (ποςό 7.962.676,60€)
από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Bank (ποςό 9.408.688,54€)
και από τθν γενικότερθ πτϊςθ των αξιϊν των Χρθματιςτθρίων Αξιϊν Ακθνϊν και Κφπρου.

Γ. Τθν 31.12.2010 θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου Ηωισ & Unit Linked – όπωσ αυτι δόκθκε από τον
Θεματοφφλακα (Συνθμμ. Ε4) ανιλκε ςτο ποςό των 11.220.040,28€ ενϊ τθν 31.3.2011 ανιλκε ςτο ποςό
των 10.8430.42,18. Θ περαιτζρω μείωςθ των τίτλων αυτϊν προιλκε κατά κφριο λόγο από:
τθν ρευςτοποίθςθ των τίτλων τθσ USB Bank λόγω εξαγοράσ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ από τθν
τθν BLC Bank s.a.l. του Λιβάνου (απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ριςτωτικϊν και Αςφαλιςτικϊν Θεμάτων
τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ με αρικμό 4/7/10.2.2011) (Συνθμ. Ε5). Το προϊόν τθσ ρευςτοποίθςθσ (€
55.125,60) κατατζκθκε ςε δεςμευμζνο λογαριαςμό υπζρ του Κλάδου Ηωισ.
τθν ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ των χρθματιςτθριακϊν τίτλων.
τθν ζξοδο από το κυπριακό χρθματιςτιριο ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ
των εταιριϊν Advantage Capital (πρϊθν Aspis Holdings) και τθσ Leda Investments.
Στισ αποτιμιςεισ του ανωτζρω πίνακα και ςτθν ςτιλθ «Αμφιςβθτοφμενθσ αξίασ» αναφζρεται
αποτίμθςθ των μετοχϊν των εταιριϊν Aspis Holdings & Leda Investments με βάςθ τθν τιμι που
δόκθκε από τον Θεματοφφλακα ςτισ 31.12.10 και 31.3.2011. Δεδομζνου ότι

δεν ζχει

πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ τθσ εςωτερικισ αξίασ των εταιριϊν αυτϊν και δεν ζχουν δθμοςιευτεί οι
οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων 2009 & 2010 δεν είναι εφικτι μια αςφαλισ αποτίμθςθ των
μετοχϊν αυτϊν.

Ε.2 α.i ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ I (ΖΩΗΣ & ΟΜΑΔΙΚΩΝ)
Σφμφωνα με το Μθτρϊο Αςφαλιςτικισ Τοποκζτθςθσ κακϊσ και τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ, οι
μετοχικοί τίτλοι τθσ εταιρίασ παρουςιάηονται ςτθν κατάςταςθ που ακολουκεί. Οι αναφερόμενεσ αξίεσ
είναι:
Κόςτοσ κτιςθσ του χαρτοφυλακίου
Τιμζσ και αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου κατά τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ
λειτουργίασ τθσ εταιρίασ, ιτοι 26.2.2010
Τιμζσ και αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου τθν 31.12.2010.

Κλάδοσ Ι (Ζωισ + Ομαδικϊν)

*

Οι τιμζσ αποτίμθςθσ των μετοχϊν όπωσ δόκθκαν από τον Θεματοφφλακα ςτισ 31/12/10 ςφμφωνα με τθν τιμι που αυτζσ είχαν κατά τθν

τελευταία θμζρα διαπραγμάτευςθσ τουσ ςτο Χ.Α.Κ.

Α. Θ αξία κτιςθσ του ςυνόλου των μετοχϊν του Χαρτοφυλακίου Ηωισ τθσ εταιρίασ (εκτόσ των Unit Linked)
είναι 47.261.488,88€. Το μετοχικό χαρτοφυλάκιο είναι τοποκετθμζνο ςτο ΧΑΑ (79,48%) και ςτο ΧΑΚ
(20,52%). Ραρατθρείται μεγάλθ ςυγκζντρωςθ των επενδφςεων (ιτοι το 61%) του χαρτοφυλακίου ςε τρεισ
μόνο μετοχζσ ιδίων ςυμφερόντων , των Aspis Bank, Aspis Holdings, Αςπίσ Ρρόνοια ΑΕΓΑ, γεγονόσ που
αποτελεί εξ’αρχισ ςυςτθμικό κίνδυνο.

Β. Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία αποτίμθςθσ του ανωτζρω
Χαρτοφυλακίου ανιρχετο ςε 11.081.983,40€
Θ μείωςθ κατά 36.179.505,48€ προιλκε:
από τον μθδενιςμό τθσ ςυμμετοχισ τθσ εταιρίασ ςτθν Αςπίσ Ρρόνοια Α.Ε.Γ.Α.,

(ποςό

7.115.856,09€)
από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Holdings (ποςό 7.962.676,60€)
από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Bank (ποςό 9.408.688,54€)

και από τθν γενικότερθ πτϊςθ των αξιϊν των Χρθματιςτθρίων Αξιϊν Ακθνϊν και Κφπρου.

Γ. Τθν 31.12.2010 θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου Ηωισ ανιλκε ςτο ποςό των 5.559.040,06€. Θ
περαιτζρω μείωςθ των τίτλων αυτϊν προιλκε κατά κφριο λόγο από:
τθν ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ των χρθματιςτθριακϊν τίτλων.
τθν ζξοδο από το κυπριακό χρθματιςτιριο ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ
των εταιριϊν Advantage Capital (πρϊθν Aspis Holdings) και τθσ Leda Investments.
Στισ αποτιμιςεισ του ανωτζρω πίνακα και ςτθν ςτιλθ «Αμφιςβθτοφμενθσ αξίασ» αναφζρεται θ
αποτίμθςθ των μετοχϊν των εταιριϊν Aspis Holdings & Leda Investments με βάςθ τθν τιμι που
δόκθκε από τον Θεματοφφλακα ςτισ 31.12.10. Δεδομζνου ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ
τθσ εςωτερικισ αξίασ των εταιριϊν αυτϊν και δεν ζχουν δθμοςιευτεί οι οικονομικζσ καταςτάςεισ
των χριςεων 2009 & 2010 δεν είναι εφικτι μια αςφαλισ αποτίμθςθ των μετοχϊν αυτϊν.
Τθν 31.3.2011, θ αξία αποτίμθςθ του ίδιου χαρτοφυλακίου ανιλκε ςτο ποςό των €6.220.083,14
που παρουςιάηοντασ

αφξθςθ €661.043,08, που

χρθματιςτθριακισ αξίασ του ΟΤΕ Α.Ε..

οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ τθσ

Ε.2.α.ii ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ (UNIT LINKED)
Κλάδοσ ΙΙΙ (Unit Linked)

*

Οι τιμζσ αποτίμθςθσ των μετοχϊν όπωσ δόκθκαν από τον Θεματοφφλακα ςτισ 31/12/10 ςφμφωνα με τθν τιμι που αυτζσ είχαν κατά τθν

τελευταία θμζρα διαπραγμάτευςθσ τουσ ςτο Χ.Α.Κ

Α. Τθν 26.2.2010 - θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ τθσ εταιρείασ , το μετοχικό χαρτοφυλάκιο των Unit
Linked ανιρχετο ςε 18.724.204,34€ και είναι τοποκετθμζνο ςε μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑΑ (57,23%) και
ςτο ΧΑΚ (42,77%). Ραρατθρείται μεγάλθ ςυγκζντρωςθ των επενδφςεων (ιτοι το 62,88% περίπου) του
χαρτοφυλακίου ςε δυο μόνο μετοχικοφσ τίτλουσ ιδίων ςυμφερόντων, των Aspis Bank & Leda Investments,
γεγονόσ που αποτελεί εξ’ αρχισ ςυςτθμικό κίνδυνο.

Β. Τθν 31.12.2010 – θ αξία αποτίμθςθσ των μετοχϊν των Unit Linked διαμορφϊκθκε ςτα 5.661.000,25€ και
τθν 31.3.2011 ςτα €4.622.959,04 .

Θ μείωςθ κατά 13.063.204,09€ τθν 31.12.2010 και κατά €1.375.617,79 τθν περίοδο από 31.12.2010 ζωσ
31.3.2011 οφείλεται κατά κφριο λόγο
ςτθν ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ των χρθματιςτθριακϊν τίτλων
ςτθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Bank (ποςό 7.254.074,22€)
ςτθν εξαίρεςθ των μετοχϊν λόγω διαγραφισ από το ΧΑΚ των εταιριϊν Αdvantage Capital και
Leda Investments, θ αποτίμθςθ των οποίων ανζρχεται ςτο ποςό των 4.285.382,43€
(Αμφιςβθτοφμενθσ Αξίασ).
E.2.α.iii ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΡΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Σφμφωνα με το Μθτρϊο Αςφαλιςτικισ Τοποκζτθςθσ κακϊσ και τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ, οι
μετοχικοί τίτλοι τθσ εταιρίασ του κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν παρουςιάηονται ςτθν κατάςταςθ που ακολουκεί:
Κλάδοσ λοιπϊν ηθμιϊν

*

Οι τιμζσ αποτίμθςθσ των μετοχϊν όπωσ δόκθκαν από τον Θεματοφφλακα ςτισ 31/12/10 ςφμφωνα με τθν τιμι που αυτζσ είχαν κατά τθν

τελευταία θμζρα διαπραγμάτευςθσ τουσ ςτο Χ.Α.Κ

Α. Θ αξία κτιςθσ του ςυνόλου των μετοχϊν του κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν ανζρχεται ςε 10.592.016,79€.
Ραρατθρείται

και πάλι μεγάλθ ςυγκζντρωςθ των επενδφςεων (ιτοι το 65,02% περίπου) του

χαρτοφυλακίου ςε τρεισ μόνο μετοχικοφσ τίτλουσ του εν γζνει Ομίλου ΑΣΡΙΣ , των Aspis Bank, Aspis
Holdings και Αςπίσ Ρρόνοια ΑΕΓΑ, γεγονόσ που αποτελεί εξ’αρχισ ςυςτθμικό κίνδυνο.

Β. Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία αποτίμθςθσ του ανωτζρω
Χαρτοφυλακίου ανιρχετο ςε 2.609.151,31€

Θ μείωςθ κατά 7.982.865,48€ προιλκε:
από τον μθδενιςμό τθσ ςυμμετοχισ τθσ εταιρίασ ςτθν Αςπίσ Ρρόνοια Α.Ε.Γ.Α., (ποςό 2.263.435,11)
από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Holdings (ποςό 1.607.434,84€)
από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Bank (ποςό 2.080.524,21€)
και από τθν γενικότερθ πτϊςθ των αξιϊν των Χρθματιςτθρίων Αξιϊν Ακθνϊν και Κφπρου.

Γ. Τθν 31.12.2010 θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν ανιλκε ςτο ποςό των
1.080.094,98€ και τθν 31.3.2011 ςτο ποςό των €938.547,23. Θ περαιτζρω μείωςθ των τίτλων αυτϊν
προιλκε κατά κφριο λόγο από :
τθν ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ των χρθματιςτθριακϊν τίτλων.
τθν ρευςτοποίθςθ των τίτλων τθσ USB Bank λόγω εξαγοράσ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ από τθν
τθν BLC Bank s.a.l. του Λιβάνου (απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ριςτωτικϊν και Αςφαλιςτικϊν Θεμάτων
τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ με αρικμό 4/7/10.2.2011) (Συνθμ. Ε5). Το προϊόν τθσ ρευςτοποίθςθσ (€
20.688,00) κατατζκθκε ςε δεςμευμζνο λογαριαςμό υπζρ του Κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν.

Ε.2.α.iv ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Σφμφωνα με το Μθτρϊο Αςφαλιςτικισ Τοποκζτθςθσ κακϊσ και τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ, οι
μετοχικοί τίτλοι τθσ εταιρίασ του κλάδου Αςτικισ ευκφνθσ Αυτοκινιτου παρουςιάηονται ςτθν κατάςταςθ
που ακολουκεί:
Κλάδοσ Αςτικισ ευκφνθσ Αυτοκινιτου

Α. Θ αξία κτιςθσ του ςυνόλου των μετοχϊν του κλάδου Αςτικισ Ευκφνθσ Αυτοκινιτου ανζρχεται ςε
45.015.494,66€. Υπάρχει υψθλόσ κίνδυνοσ διότι υπάρχει μικρι διαςπορά κινδφνου κακϊσ το 67,92% του
χαρτοφυλακίου ζχει επενδυκεί ςε τρεισ μόνο μετοχζσ. (Aspis Bank, Aspis Holdings, Αςπίσ Ρρόνοια ΑΕΓΑ)

Β. Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία αποτίμθςθσ του ανωτζρω
Χαρτοφυλακίου ανιρχετο ςε 10.705.725,66€
Θ μείωςθ κατά 34.309.769,00€ προιλκε:
από τον μθδενιςμό τθσ ςυμμετοχισ τθσ εταιρίασ ςτθν Αςπίσ Ρρόνοια Α.Ε.Γ.Α., (ποςό 5.805.709,02)
από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Holdings (ποςό 7.930.764,44€)
από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Bank (ποςό 11.740.004,04€)
και από τθν γενικότερθ πτϊςθ των αξιϊν των Χρθματιςτθρίων Αξιϊν Ακθνϊν και Κφπρου.

Γ. Τθν 31.12.2010 θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου κλάδου Αςτικισ Ευκφνθσ Αυτοκινιτου ανιλκε
ςτο ποςό των 4.929.789,20€. Θ περαιτζρω μείωςθ των τίτλων αυτϊν προιλκε κατά κφριο λόγο από :
τθν ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ των χρθματιςτθριακϊν τίτλων.
τθν ζξοδο από το κυπριακό χρθματιςτιριο ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ
των εταιριϊν Advantage Capital (πρϊθν Aspis Holdings) και τθσ Leda Investments.
Ροςό €88.088,37

που αφορά τισ μετοχζσ Advantage Capital & Leda Investments δεν

περιλαμβάνεται ςτο ςφνολο τθσ αξίασ του χαρτοφυλακίου τθν 31.12.2010 γιατί κεωροφνται
αμφιςβθτοφμενθσ αξίασ.

Ε.2.α.v ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΕΝΕΣ
Στο χαρτοφυλάκιο τθσ Commercial Value AAE υπάρχουν 76.105 μετοχζσ τθσ μθ –Ειςθγμζνθσ εταιρείασ
Nexus – Eurolink A.E, θ οποία βρίςκεται υπό εκκακάριςθ. Στα βιβλία τθσ εταιρείασ θ αξία των μετοχϊν,
μετά τθν πρόβλεψθ υποτίμθςθσ, ανζρχεται ςε 40.345,48€ . Σφμφωνα με επιςτολι τθσ υπό εκκακάριςθ
εταιρείασ Nexus – Eurolink A.E, θ ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ τθν 22/01/2010 ιταν 0,42€. Κατά ςυνζπεια,
θ εφλογθ αξία τθσ ςυμμετοχισ ςτθν εν λόγω εταιρεία ανζρχεται ςε 31.961,10€.
Ε.2.α.vi ΡΑΑΤΗΗΣΗ
Θ Κυπριακι εταιρία Aspis Holdings Plc (που πρόςφατα μετονομάςτθκε ςε Advantage Capital Holdings plc)
είναι εταιρία ςυμμετοχϊν, ειςθγμζνθ μζχρι πρόςφατα ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Κφπρου, με κφριουσ
μετόχουσ εταιρίεσ του ίδιου Ομίλου ι άτομα άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεδεμζνα με τον Πμιλο. Το ποςοςτό
ςυμμετοχισ τθσ COMMERCIAL VALUE ςτθν ςυγκεκριμζνθ εταιρία ςτισ 26/2/2010 ανιρχετο ςε 15,80% (το

ςφνολο του Ομίλου είναι 40,20%). Θ αναφερόμενθ τιμι των 0,01€ ανά μετοχι αφορά τθν τελευταία
διαπραγμάτευςθ προ τθσ διαγραφισ τθσ από το ΧΑΚ τθν 19.11.2010 λόγω μθ τιρθςθσ των προκεςμιϊν
υποβολισ οικονομικϊν καταςτάςεων. (Βλ. ςχ. Ανάλυςθ ςελ.51-54)

Θ Κυπριακι εταιρία Leda Investments ιταν επίςθσ μζχρι πρόςφατα ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν
Κφπρου. Θ αναφερόμενθ τιμι 0,36 τθσ μετοχισ ιταν αυτι τθσ τελευταίασ διαπραγμάτευςισ τθσ ςτο ΧΑΚ,
ςτισ 18 Νοεμβρίου 2010, προ τθσ διαγραφισ τθσ από τον ΧΑΚ ςτισ 19.11.2010.

Στθν κατάςταςθ των μετοχϊν του Χαρτοφυλακίου Ηωισ και των Unit Linked, θ αξία των μετοχϊν τθσ
ADVANTAGE CAPITAL (8.728.981 τεμάχια*0,01 τιμι ςτισ 18.11.2010) ςυνολικισ αξίασ 87.289,81€ , και τθσ
LEDA INVESTMENTS (11.997.272 τεμάχια*0,36 τιμι ςτισ18.11.2010) ςυνολικισ αξίασ 4.319.017,92€
αναφζρονται ςτθ ςτιλθ «Αμφιςβθτοφμενθσ Αξίασ». Οι μετοχζσ αυτζσ δεν διαπραγματεφονται πλζον ςτο
Χρθματιςτιριο Αξιϊν τθσ Κφπρου. Ωσ εκ τοφτου θ τρζχουςα αξία αποτίμθςθσ των μετοχϊν που βρίςκονται
ςτθν αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ του Κλάδου Ηωισ ανζρχεται ςε 5.559.040,22€ και 5.661.000,22€ ςτα Unit
Linked. (Σφνολο αξίασ μετοχϊν 11.220.040,28€)

Ο Επόπτθσ Εκκακάριςθσ είχε ενθμερωκεί για τθν προοπτικι διαγραφισ των εταιριϊν από το ΧΑΚ και
απευκφνκθκε τόςο ςτο ΧΑΚ όςο και ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου με αίτθμα τθν αναςτολι τθσ
απόφαςθσ διαγραφισ το οποίο και ζγινε δεκτό. Ραρϋόλα αυτά λόγω των ιδιαιτεροτιτων του κεςμικοφ
πλαιςίου τθσ Κφπρου που διζπει το κακεςτϊσ των εταιριϊν, θ προςπάκεια άςκθςθσ οποιαςδιποτε
μορφισ διακρίβωςθσ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ των δφο εταιριϊν και διαμεςολάβθςθσ για τθν τιρθςθ
των υποχρεϊςεϊν τουσ ζναντι του ΧΑΚ, δεν τελεςφόρθςε, οπότε 19 Νοεμβρίου 2010 διεγράφθςαν από το
ΧΑΚ.

Ε.2.β

ΟΜΟΛΟΓΑ

Σφνολο Ομολόγων Κλάδου Ζωισ (Κλάδοσ Ι + Unit Linked Κλάδοσ ΙΙΙ )
Ομόλογο

ISIN

DZ BANK CAPITAL 11/11/08 FRN

DE0009078337

ALPHA GROUP 18/02, 6%

DE000A0DX3M2

Ονομαςτικι
Αξία

Αξία Βιβλίων
26/2/2010

Αξία
26/2/2010

Αξία
31/03/11

Αξία 31/12/2010

500.000,00

336.158,54

336.158,54

357.464,58

365.000,00

700.000,00

693.700,00

349.482,23

280.000,00

299.600,00

CREDIT AGRICOLE SA 4/2/2005 6%

FR0010161026

1.000.000,00

995.500,00

635.858,33

623.725,00

672.900,00

ALITALIA 7,5% 22/07/10 8E FIX

IT0003331888

199.997,34

43.643,26

43.643,26

REPUBLIC OF ITALY 25/11/10-31/12/12

IT0004662356

100.000,00

AEGON NV 15/7/04 10E

NL0000116150

300.000,00

270.666,67

178.799,75

161.291,43

210.000,00

IFSS SKADEFORSAKRI SUB PERP,30/03/11,FIX

XS0126933620

50.000,00

53.108,73

53.108,73

52.825,00

λιξθ

ALPHA GROUP, PERPETUAL, FRN

XS0159153823

2.040.000,00

2.043.711,40

1.341.468,31

851.292,00

822.888,32

AXA, 29/10/2049, 4,89%, 46E

XS0179060974

620.000,00

628.656,66

447.309,82

450.083,83

454.150,00

AXA, FRN,2/12/09

XS0181369454

300.000,00

276.000,00

202.033,42

192.793,15

204.750,00

COFINOGA 15/01/04, FRN

XS0182774256

410.000,00

197.103,40

197.103,40

280.850,00

LANDSBANKI 29/09/2049 4,64% 45Y

XS0201251369

50.000,00

45.555,56

275

271.764,85
Διαδικαςία εγγραφισ
απαιτιςεων

ANGLO IRISH BANK 30/09/04 PERP FRN

XS0201790317

300.000,00

244.908,00

59.448,00

0

0

EUROBANK TIER1 PERP FRN

XS0204324890

3.000.000,00

2.954.304,46

1.455.133,75

1.265.180,84

1.305.000,00

ΡΕΙAΙΩΣ ΤΑΡΕΗΑ 27/10/04 FRN PERP

XS0204397425

100.000,00

78.324,40

56.159,92

25.250,00

LANDSBANKI, 21/3/2006, FRN

XS0208211911

150.000,00

0

0

LEHMAN 15/02/05,FIX

XS0210433206

1.170.000,00

997.583,33

0,01

88.972,03
Διαδικαςία εγγραφισ
απαιτιςεων
Διαδικαςία εγγραφισ
απαιτιςεων

AXA SA 25/01/2010 6% FLT

XS0210434782

1.340.000,00

1.318.392,00

1.002.124,75

1.022.116,27

981.550,00

ASPIS FINANCE 2/10/05

XS0211271597

200.000,00

140.294,31

140.294,31

202.500,00

202.500,00

PEMEX 4,875% 24/02/25 FIX

XS0213101073

200.000,00

177.910,11

177.910,11

201.872,22

193.680,00

BANK OF ATTICA, 24/03/15 FRN

XS0215582148

700.000,00

653.374,40

653.374,40

646.800,00

706.650,00

RABOBANK 9/5/2035 6%

XS0217518397

1.000.000,00

993.200,00

958.343,38

907.331,11

845.000,00

EGNATIA FINANCE 4/05/05 FRN

XS0217928026

120.000,00

112.329,43

112.329,43

LEHMAN BROS 09/49 5,125 FIX

XS0229269856

300.000,00

301.800,00

0,01

JP MORGAN FRN 01.03.16

XS0243023859

250.000,00

222.289,06

222.289,06

199.804,34

195.325,00

PROCREDIT BANK 6% 22/03/12 FIX

XS0290385896

500.000,00

475.527,40

475.527,40

455.000,00

KAUPTHING BANK HF 6,75% MTN PERP

XS0308636157

500.000,00

25.056,25

25.056,25

523.666,66
Διαδικαςία εγγραφισ
απαιτιςεων

15.999.997,34

14.279.097,36

9.123.231,56

8.299.483,31

8.316.313,32

AΝΤΑΛΛΑΧΘΘΚΕ ΜΕ
ΟΜΟΛΟΓΟ REP.OF ITALY
96.220,00

0

0
0

ευςτοποίθςθ λόγω λιξθσ
Διαδικαςία εγγραφισ
απαιτιςεων

0

0

Α. Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία των Ομολόγων του Κλάδου
Ηωισ τθσ εταιρίασ ανιρχετο ςτο ποςό των 9.123.231,56€ ενϊ θ ςυνολικι Ονομαςτικι Αξία των Ομολόγων
αυτϊν είναι 15.999.997,34€.

Ζχει διαγραφεί θ Lehman Bros ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ 1.470.000,00€. Επίςθσ ζχει αποτυπωκεί θ
απαξίωςθ τθσ αξίασ των εταιρικϊν ομολόγων Landsbanki και Kaupthing, οι οποίεσ ζχουν τεκεί ςε ειδικό
κακεςτϊσ.

Β. Τθν 31.12.2010 θ αξία αποτίμθςθσ των Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Ηωισ ανιλκε ςτο ποςό των
8.299.483,31€ ενϊ τθν 31.3.2011 παρουςίαςε αφξθςθ και ανιλκε ςτο ποςό των €8.316.313,32. Τθν
περίοδο αυτι ζλθξε το ομόλογο τθσ τράπεηασ Egnatia ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ 120.000,00€. Το ποςό
δεςμεφτθκε ςτουσ αντίςτοιχουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ.
Ε.2β.i

ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΛΑΔΟΥ I ΖΩΗΣ

Σφμφωνα με το Μθτρϊο Αςφαλιςτικισ Τοποκζτθςθσ κακϊσ και τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ, τα
ομόλογα τθσ εταιρίασ παρουςιάηονται ςτθν κατάςταςθ που ακολουκεί. Οι αναφερόμενεσ αξίεσ είναι:
Κόςτοσ κτιςθσ του χαρτοφυλακίου
Τιμζσ και αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου κατά τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ
λειτουργίασ τθσ εταιρίασ, ιτοι 26.2.2010
Τιμζσ και αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου τθν 31.12.2010 και 31.3.2011.

Κλάδοσ Ι Ζωισ
Κιάδνο Ζωήο
Οκόινγν
ALPHA GROUP 18/02, 6%
CREDIT AGRICOLE SA
4/2/2005 6%
AEGON NV 15/7/04 10E
ALPHA BANK 4.746%
PERP.5/3/2003
AXA, 29/10/2049, 4,89%, 46E
AXA, 29/10/2049, 4,89%, 46E

ISIN

Αμία Κηήζεο

Αμία
26/2/2010

Αμία 31/12/2010

Αμία
31/3/2011

700.000,00

693.700,00

349.482,23

280.000,00

299.600,00

FR0010161026
NL0000116150

1.000.000,00
300.000,00

995.500,00
270.666,67

635.858,33
178.799,75

623.725,00
161.291,43

672.900,00
210.000,00

XS0159153823
XS0179060974
XS0179060974

1.700.000,00
500.000,00
120.000,00

1.820.133,34
515.166,66
113.490,00

1.117.890,25
360.733,72
86.576,09

709.410,00
362.970,83
87.113,00

685.666,10
366.250,00
87.900,00

AXA, FRN,2/12/09
LANDSBANKI 29/09/2049 4,64%
45Y
ANGLO IRISH 30/09/2010 6%
6E

XS0181369454

300.000,00

276.000,00

202.033,42

XS0201251369

50.000,00

45.555,56

275,00

XS0201790317

250.000,00

235.000,00

49.540,00

EFG BANK 10/11/2004 6,5%

XS0204324890

2.900.000,00

2.905.800,00

1.406.629,29

PIRAEUS TIER I

XS0204397425

50.000,00

50.244,44

28.079,96

LEHMAN BROS 5/02/20035 6%

XS0210433206

1.000.000,00

997.583,33

0,01

AXA SA 25/01/2010 6% FLT

XS0210434782

1.340.000,00

1.318.392,00

1.002.124,75

RABOBANK 9/5/2035 6%

XS0217518397

1.000.000,00

993.200,00

958.343,38

LEHMAN BROS 09/49 5,125 FIX

XS0229269856

300.000,00
11.510.000,00

301.800,00
11.532.232,00

0,01
6.376.366,20

ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ

DE000A0DX3M2

Ολνκαζηηθή
Αμία

192.793,15
204.750,00
Διαδικαςία εγγραφισ απαιτιςεων
Διαδικαςία εγγραφισ απαιτιςεων
1.223.008,14

1.261.500,00

44.486,01
12.625,00
Διαδικαςία εγγραφισ απαιτιςεων
1.022.116,27

981.550,00

907.331,11
845.000,00
Διαδικαςία εγγραφισ απαιτιςεων
5.614.244,94

5.627.741,10

Α. Θ αξία κτιςθσ του ςυνόλου των Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Ηωισ (εκτόσ των Unit Linked) τθσ
εταιρίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 11.532.232,00€ ενϊ θ ςυνολικι Ονομαςτικι Αξία των Ομολόγων αυτϊν
είναι 11.510.000,00€.

Β. Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία αποτίμθςθσ του ανωτζρω
Χαρτοφυλακίου Ομολόγων ανιρχετο ςε 6.376.366,20€
Θ ηθμιά των 5.155.865,80€ προζκυψε από:
Τθν διαγραφι των Ομολόγων τθσ Lehman Bros, ονομαςτικισ αξίασ 1.300.000,00€ φςτερα από τθν
πτϊχευςθ τθσ εταιρίασ.
Τον μθδενιςμό των ομολόγων τθσ Anglo Irish ονομαςτικισ αξίασ 250.000,00€ και τθσ Landsbanki
ονομαςτικισ αξίασ 50.000,00€ οι οποίεσ βρίςκονται «υπό κακεςτϊσ εγγραφισ απαιτιςεων»

ςφμφωνα με τον Θεματοφφλακα Τ-ΒΑΝΚ.
από τθν γενικότερθ πτϊςθ των αξιϊν των λοιπϊν ομολόγων.

Γ. Τθν 31.12.2010 θ αξία αποτίμθςθσ των Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Ηωισ ανιλκε ςτο ποςό των
5.614.244,95€ και τθν 31.3.2011 ςτο ποςό των €5.627.741,10.

Ε.2β.ii

ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ (UNIT LINKED)

Unit Linked

DZ BANK CAPITAL 11/11/08 FRN

DE0009078337

Ολνκαζηηθή
Αμία
500.000,00

ALITALIA 7,5% 22/07/10 8E FIX
REPUBLIC OF ITALY 31/12/12
IFSS SKADEFORSAKRI SUB
PERP,30/03/11,FIX
ALPHA GROUP, PERPETUAL, FRN
COFINOGA 15/01/04, FRN
ANGLO IRISH BANK 30/09/04 PERP FRN
EUROBANK TIER1 PERP FRN
ΠΔΗΡAΗΧ ΣΡΑΠΔΕΑ 27/10/04 FRN PERP

IT0003331888
IT0004662356

199.997,34
100.000,00

43.643,26

XS0126933620
XS0159153823
XS0182774256
XS0201790317
XS0204324890
XS0204397425

50.000,00
340.000,00
410.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00

53.108,73
223.578,06
197.103,40
9.908,00
48.504,46
28.079,96

LANDSBANKI, 21/3/2006, FRN

XS0208211911

150.000,00

0,00

LEHMAN 15/02/05,FIX
ASPIS FINANCE 2/10/05
PEMEX 4,875% 24/02/25 FIX
BANK OF ATTICA, 24/03/15 FRN

XS0210433206
XS0211271597
XS0213101073
XS0215582148

170.000,00
200.000,00
200.000,00
700.000,00

0,00
140.294,31
177.910,11
653.374,40

EGNATIA FINANCE 4/05/05 FRN
JP MORGAN FRN 01.03.16
PROCREDIT BANK 6% 22/03/12 FIX

XS0217928026
XS0243023859
XS0290385896

120.000,00
250.000,00
500.000,00

112.329,43
222.289,06
475.527,40

KAUPTHING BANK HF 6,75% MTN PERP

XS0308636157

500.000,00

25.056,25

4.589.997,34

2.746.865,36

Οκόινγν

ISIN

Αμία
26/2/2010
336.158,54

Αμία
Αμία
31/12/2010
31/3/2011
357.464,58
365.000,00
AΝΤΑΛΛΑΓΘ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΟ
REP.OF ITALY
96.220,00
Λιξθ
30/3/2011
52.825,00
141.882,00
137.222,22
271.764,85
280.050,00
0,00
0,00
42.172,70
43.500,00
44.486,02
12.625,00
Διαδικαςία εγγραφισ
απαιτιςεων
Διαδικαςία εγγραφισ
απαιτιςεων
202.500,00
202.500,00
201.872,22
193.680,00
646.800,00
706.650,00
Διαδικαςία εγγραφισ
απαιτιςεων
199.804,34
195.325,00
523.666,66
455.000,00
Διαδικαςία εγγραφισ
απαιτιςεων
2.685.238,37

2.687.772,22

Α. Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία των Ομολόγων των Unit Linked
τθσ εταιρίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.746.865,36€ ενϊ θ ςυνολικι Ονομαςτικι Αξία των Ομολόγων
αυτϊν είναι 4.489.997,34€.
Θ διαφορά των € 1.743.131,98 πζραν τθσ γενικότερθσ πτϊςθσ των αξιϊν των ομολόγων οφείλεται και
Στθν διαγραφι του Ομολόγου τθσ Lehman Bros ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ 170.000,00€.
Στθν απαξίωςθ των εταιρικϊν ομολόγων Landsbanki και Kaupthing, οι οποίεσ ζχουν τεκεί ςε ειδικό
κακεςτϊσ «εγγραφισ απαιτιςεων»
ςτθν αδυναμία υπολογιςμοφ τθσ αξίασ του Ομολόγου ALITALIA, το οποίο ςφμφωνα με τον
Θεματοφφλακα είναι ςτθ διαδικαςία αντικατάςταςισ του από Ομόλογο του Ιταλικοφ Δθμοςίου.

Β. Τθν 31.12.2010 θ αξία αποτίμθςθσ των Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Ηωισ ανιλκε ςτο ποςό των
2.685.238,38€ και τθν 31.12.2011 ςτο ποςό των 2.687.772,22.
Σθμειϊνεται ότι τον 05/2010 ρευςτοποιικθκε λόγω λιξεωσ το Ομόλογο τθσ τράπεηασ Egnatia ςυνολικισ
ονομαςτικισ αξίασ 120.000,00€ , αντικαταςτάκθκε το ομόλογο τθσ ALITALIA με Ομόλογο του Ιταλικοφ
Δθμοςίου φψουσ €96.220,00 κακϊσ επίςθσ τον 3/2011 ρευςτοποιικθκε λόγω λιξεωσ το Ομόλογο τθσ FSS
SKADEFORSAKRI SUB. Το προϊόν τθσ ρευςτοποίθςθσ κατατζκθκε ςε δεςμευμζνο λογαριαςμό που τθρεί θ
υπό εκκακάριςθ εταιρία ωσ αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ του Κλάδου Unit Linked ςτθν Τ-Bank.
Σθμείωςθ
Ανακοινϊκθκε ςτον Τφπο ότι θ Citibank αποηθμιϊνει τουσ πελάτεσ τθσ που επζνδυςαν, μζςω τθσ
ςυγκεκριμζνθσ Τράπεηασ, ςε Ομόλογα LEHMAN. Διερευνικθκε το κζμα, αλλά αφοροφςε ςε ιδιϊτεσ που
είχαν επενδφςει ςε προϊόντα τθσ ςυγκεκριμζνθσ Τράπεηασ που περιλάμβαναν επενδυτικά προϊόντα τθσ
Lehman Brothers. H εταιρία είχε επενδφςει ςε επιχειρθματικά ομόλογα μζςω διεκνοφσ οίκου. Το κζμα
παρακολουκείται ωσ προσ το ενδεχόμενο αποηθμιϊςεωσ.
Ε.2β.iii ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΡΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Σφμφωνα με το Μθτρϊο Αςφαλιςτικισ Τοποκζτθςθσ κακϊσ και τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ, τα
ομόλογα τθσ εταιρίασ που είναι δεςμευμζνα υπζρ του Κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν, παρουςιάηονται ςτθν
κατάςταςθ που ακολουκεί.

Κιάδνο Λνηπώλ Ζεκηώλ
Οκόινγν

ISIN

ANGLO IRISH CAP UK LP 30/09/2010 6%
6E
COFINOGA FUNDING TWO, 15/1/2014,
10E

Ολνκαζηηθή
Αμία

Αμία
Κηήζεο

Αμία
26/2/2010

Αμία
31/12/2010

Αμία
31/3/2011

XS0201790317

500.000,00

500.000,00

99.080,00

0,00

0,00

XS0182774256

700.000,00

732.580,56

336.518,00

463.985,78

479.500,00

EGNATIA FINANCE PLC 4/5/2015 3,226%

XS0217928026

180.000,00

180.000,00

168.494,15

ευςτοποίθςθ λόγω λιξθσ

LLOYDS
JP MORGAN CHASE & CO 1/3/20016
FRN

XS0422704238

125.000,00

125.000,00

141.782,60

137.779,86

131.425,00

XS0243023859

250.000,00

250.000,00

222.289,06

199.804,34

195.325,00

LANDSBANKI, 21/12/04, FRN

XS0208211911

350.000,00

346.445,75

3.594,94

PIRAEUS, 20/7/2016, FRN

XS0261785504

500.000,00
2.605.000,00

498.850,00
2.632.876,31

414.797,04
1.386.555,79

ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ

Διαδικαςία εγγραφισ απαιτιςεων
250.400,00
1.051.969,98

223.750,00
1.030.000,00

Α. Θ αξία κτιςθσ του ςυνόλου των ανωτζρω Ομολόγων ανζρχεται ςτο ποςό των 2.632.876,31€ ενϊ θ
ςυνολικι Ονομαςτικι Αξία των Ομολόγων αυτϊν είναι 2.605.000,00€.

Β. Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία αποτίμθςθσ του ανωτζρω
Χαρτοφυλακίου Ομολόγων ανιρχετο ςε 1.386.555,79€
Θ ηθμιά των 1.246.320,52€ προζκυψε από
Τθν μεγάλθ πτϊςθ των ομολόγων τθσ Anglo Irish ονομαςτικισ αξίασ 500.000,00€ και τθσ
Landsbanki ονομαςτικισ αξίασ 350.000,00€.
από τθν γενικότερθ πτϊςθ των αξιϊν των λοιπϊν ομολόγων.

Γ. Τθν 31.12.2010 θ αξία αποτίμθςθσ των Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν ανιλκε
ςτο ποςό των 1.051.969,98€ και τθν 31.3.2011 ςτο ποςό των €1.030.000,00.

Ε.2β.iv ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Σφμφωνα με το Μθτρϊο Αςφαλιςτικισ Τοποκζτθςθσ κακϊσ και τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ, τα
ομόλογα τθσ

εταιρίασ

που ιταν δεςμευμζνα υπζρ του κλάδου Αςτικισ Ευκφνθσ Αυτοκινιτου

παρουςιάηονται ςτθν κατάςταςθ που ακολουκεί.

Κλάδοσ Αςτικισ Ευκφνθσ Αυτοκινιτου
Ονομαςτικι
Αξία

Αξία Κτιςθσ

10.000,00

10.215,00

9.333,92

9.240,00

10.095,00

AXA, 29/10/2049, 4,89%, 46E XS0179060974

310.000,00

319.198,92

223.655,00

225.041,92

227.075,00

ERSTE BANK OEST 29/6/05 FRN

250.000,00

249.900,00

220.412,59

0

0,00

GAZPROM 4.56% 9/12/13

600.000,00

600.000,00

621.872,75

621.472,00

618.725,40

JP MORGAN CHASE, 12/10/15, FRN

250.000,00

250.292,50

226.643,44

228.012,22

235.250,00

PIRAEUS TIER I

250.000,00

250.000,00

140.399,79

222.430,07

63.125,00

PIRAEUS,20/12/05 FRN

100.000,00

99.811,20

96.763,54

0

0,00

1.500.000,00

1.500.960,00

958.976,67

870.000,00

945.000,00

3.270.000,00

3.280.377,62

2.498.057,70
-782.319,92

2.176.196,21

2.099.270,40

Ομόλογο
ATTICA FUNDS PLC 3,338% FLOAT 24/3/2015 10Y

SAMPO, 13/10/04, 10Y, FRN

ΔΙΑΦΟΕΣ

Αξία
26/2/2010

Αξία
31/12/2010

Αξία
31/03/2011

Α. Θ αξία κτιςθσ του ςυνόλου των ανωτζρω Ομολόγων ανζρχεται ςτο ποςό των 3.280.377,62€ ενϊ θ
ςυνολικι Ονομαςτικι Αξία των Ομολόγων αυτϊν είναι 3.270.000,00€.

Β. Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία αποτίμθςθσ του ανωτζρω
Χαρτοφυλακίου Ομολόγων ανιρχετο ςε 2.498.057,70€
Θ ηθμιά των 782.319,92€ προζκυψε από τθν γενικότερθ πτϊςθ των αξιϊν των ομολόγων.

Γ. Τθν 31.12.2010 θ αξία αποτίμθςθσ των Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου Αςτικισ Ευκφνθσ Αυτοκινιτου
ανιλκε ςτο ποςό των 2.176.196,21€.

Ε.2β.v

ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ

Θ εταιρεία είναι κάτοχοσ ομολόγων τθσ Aspis Capital ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ 650.000,00€ τα οποία
δεν είναι δεςμευμζνα ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ. Θ ίδια αξία είναι εγγεγραμμζνθ και ςτα βιβλία τθσ
Commercial Value.Τα ομόλογα αυτά ζλθξαν τθν 30/9/2010. (Βλ. επίςθσ κεφ. «Ενδοομιλικοί Λογαριαςμοί» )

Ε.2γ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ε.2γ.i

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ι ΖΩΗΣ

Δεν υπάρχουν Αμοιβαία Κεφάλαια δεςμευμζνα υπζρ του Κλάδου Ηωισ

Ε.2γ.ii

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ (UNIT LINKED)

Unit Linked
Ακνηβαία Κεθάιαηα
ABERDEEN GLOBAL Asia Pacific Equity (GBP)

Μεξίδηα

Αμία
26/2/2010

Αμία
31/12/2010

Αμία
31/03/2011

12.756,2751

489.988,43

564.424,97

532.171,86

ABERDEEN GLOBAL Chinese Equity Fund (GBP)
ABERDEEN GLOBAL European Equity (Ex UK) Fund
(GBP)

157.738,1080

2.138.043,14

2.908.282,05

2.652.470,62

156.283,4890

1.143.196,08

1.354.487,11

1.349.375,32

ABERDEEN GLOBAL High Yield Bond Fund (GBP)

530.815,9888

633.090,39

689.397,85

711.799,20

ABERDEEN GLOBAL Technology Fund (GBP)

496.731,2853

1.007.150,92

1.275.371,64

1.214.144,59

ABERDEEN GLOBAL U.K. Equity Fund income (GBP)

13.782,6404

192.229,07

238.276,47

231.464,45

ABERDEEN GLOBAL World Bond Fund Income (GBP)

531.869,6353

989.145,26

1.029.815,79

993.019,94

AVIVA INVESTORS American Equity (USD)

121.388,7751

382.316,50

442.103,33

443.089,96

38.332,8633

92.877,38

109.831,87

106.877,09

282.373,9731

149.865,13

172.236,19

155.600,06

HSBC Δηζνδήκαηνο Οκνινγηώλ Δζ.

3.588,8910

26.544,16

23.473,50

22.846,16

MARFIN Absolute Return Μηθηό Δμ.

14.804,1650

40.145,93

38.561,89

39.459,02

MARFIN Income Οκνινγηαθό Δμ.

60.964,7980

173.828,93

158.331,68

160.270,36

MARFIN Οιπκπία Μεηνρηθό Δζ.

9.840,1460

119.781,15

91.790,85

94.881,64

AVIVA INVESTORS Global Equity Fund (USD)
AVIVA INVESTORS Japanese Equity Fund (JPY)

ΑΑΑΒ Α/Κ Δηζνδήκαηνο & Οκνινγηώλ Δζ.

460,2040

2.235,67

1.952,19

1.948,14

ΑΑΑΒ Α/Κ Δπηιεγκέλσλ Μεηνρώλ Δζ.

1.165,1299

2.980,29

2.206,29

2.368,83

ΑΑΑΒ Α/Κ Μηθηό Δζ.

2.366,8154

12.937,96

8.854,73

9.193,89

2.435.263,18

7.596.356,39

9.109.398,39

8.720.981,13

Α. Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – θ αξία αποτίμθςθσ μεριδίων των
Αμοιβαίων Κεφαλαίων των Unit Linked ανζρχεται ςε 7.596.356,39€. Διαχειριςτζσ των Αμοιβαίων
Κεφαλαίων είναι θ Aberdeen International (87%) και θ Aviva Investors (8%) που εδρεφουν ςτο
Λουξεμβοφργο ενϊ το υπόλοιπο μοιράηονται θ Marfin ΑΕΔΑΚ, θ HSBC ΑΕΔΑΚ και θ ΑΑΑΒ International
ΑΕΔΑΚ που εδρεφουν ςτθν Ελλάδα.

Β. Τθν 31.12.2010 – θ αξία αποτίμθςθσ των μεριδίων των Unit Linked διαμορφϊκθκε ςτα 9.109.398,39€. Οι
υπεραξίεσ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων προζρχονται από τα Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικοφ τθσ Aberdeen
και Aviva τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςτα διεκνι χρθματιςτιρια.

Γ. Τθν 31.3.2011 θ αξία αποτίμθςθσ των ωσ άνω μεριδίων παρουςίαςε μείωςθ κατά €388.417,26. Θ
ςυνολικι αξία των μεριδίων τθν 31.3.2011 ανιρχετο ςτο ποςό των €8.720.981,13.

E.2γ.iii ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΡΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Ο Διαχειριςτισ των αμοιβαίων κεφαλαίων του Κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν είναι θ Alpha ΑΕΔΑΚ και αναλφονται
ςτον κάτωκι πίνακα.

Κιάδνο Λνηπώλ Ζεκηώλ
Ακνηβαία Κεθάιαηα

Μεξίδηα

ALPHA ΟΜΟΛΟΓΗΑΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ
ALPHA ΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΟΜΟΛ.
ΔΞ.

Αμία Κηήζεο

Αμία
26/2/2010

Αμία
31/12/2010

Αμία
31/3/2011

8.311,0150

58.694,0500

72.936,63

57.506,40

58.427,26

13.161,5500

52.824,6500

59.889,01

60.223,31

59.996,93

111.518,70

132.825,63

117.729,71

118.424,19

E.2γ.iv ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ο Διαχειριςτισ των αμοιβαίων κεφαλαίων του Κλάδου Αςτικισ Ευκφνθσ Αυτοκινιτου είναι θ Alpha ΑΕΔΑΚ
και αναλφονται ςτον κάτωκι πίνακα.

Μερίδια

Αξία
Κτιςθσ

ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ

20.777,54

146.735,15

182.341,63

143.766,05

146.068,17

ALPHA ΕΥΩΡΑΙΚΩΝ ΕΤΑΙΙΚΩΝ ΟΜΟΛ. ΕΞ.

46.087,27

184.973,95

209.710,92

210.881,54

210.088,84

392.052,55

354.647,59

356.157,00

Αμοιβαία Κεφάλαια

ΣΥΝΟΛΑ

Αξία 26/2/2010

Αξία 31/12/2010

Αξία 31/03/2011

ΣΤ.

ΧΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΛΟΓ.30

€ 25.426.838,07

Ο λογαριαςμόσ αυτόσ αναλφεται ςε υπό-λογαριαςμοφσ , όπου παρακολουκοφνται οι απαιτιςεισ από
αςφάλιςτρα, κατά φορζα ευκφνθσ για τθν είςπραξθ (κεντρικό, πράκτορασ, αςφαλειομεςίτθσ, κ.α.)
Ο πρωτοβάκμιοσ λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ:

30. ΧΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΧΕΩΣΤΙΚΟ ΥΡΟΛΟΙΡΟ 26/02/2010

30.00

Χρεϊςτεσ Αςφαλ. Κλ. Ηωισ

30.05

Χρεϊςτεσ Αςφαλ.Unit Linked

30.10

Χρεϊςτεσ Αςφαλ. Ατυχθμάτων

652.698,77

30.15

Χρεϊςτεσ Αςφαλ. Σκαφϊν

381.612,62

30.16

Χρεϊςτεσ Αςφαλ. Μεταφορϊν

1.059.079,35

30.17

Χρεϊςτεσ Αςφαλ. Κλ. Ρυρκαγιάσ

4.349.580,23

30.18

Χρεϊςτεσ Αςφαλ. Διαφ.Χρθμ Απωλ.

30.19

Χρεϊςτεσ Αςφαλ. Α.Ε Αυτοκινιτων

16.741.926,08

30.22

Χρεϊςτεσ Αςφαλ. Αςτικισ Ευκφνθσ

449.087,97

30.24

Χρεϊςτεσ Αςφαλ. Κλ. Εγγυιςεων

30.25

Χρεϊςτεσ Αςφαλ. Τεχνικϊν Αςφαλίς

30.28

Χρεϊςτεσ Αςφαλ κλ. Τεχνθσ

30.96

Χρεϊςτεσ Αςφαλίςτρων Λθξιπρόκεςμοιεπίδικοι κλάδου Ηωισ
Χρεϊςτεσ Αςφαλίςτρων Λθξιπρόκεςμοιεπίδικοι Γενικϊν Κλάδων.
Χρεϊςτεσ Αςφαλίςτρων κακθμερινϊσ Γεν.
Κλάδων
Ειςπρακτικά κζντρα Κλ. Ηωισ

30.97
30.98
30.99

ΣΥΝΟΛΟ

Θα πρζπει να αναφερκεί ότι :

12.602.541,22
8.915.770,67

146.798,17

23.638,79
156.741,42
4.222,96
-14.133.479,53
-6.034.186,41
515.588,95
-404.783,19
€ 25.426.838,07

1)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Το χρεωςτικό υπόλοιπο των λογαριαςμϊν 30.10, 30.15, 30.16, 30.17, 30.18, 30.19, 30.22, 30.24, 30.25,
30.28 και 30.98 που αφοροφν απαιτιςεισ από αςφάλιςτρα Γενικϊν Κλάδων ανζρχεται ςε € 18.446.788,90.
Στον Λογ/μο 30.19. Χρεϊςτεσ Αςφαλ. Αςτικισ Ευκφνθσ Αυτοκινιτων, περιλαμβάνονται οι χρεϊςτεσ
αςφαλίςτρων από τα πολυαςφαλιςτιρια αυτοκινιτων με καλφψεισ κλάδου αςτικισ ευκφνθσ (19), κλάδου
ίδιων ηθμιϊν αυτοκινιτων (12), κλάδου νομικισ προςταςίασ (26) και κλάδου οδικισ βοικειασ (27) .

Μζςω του δευτεροβάκμιου λογαριαςμοφ 30 97 «Χρεϊςτεσ Αςφαλίςτρων λθξιπρόκεςμοι-επίδικοι Γενικϊν
Κλάδων» ο οποίοσ τθρείται ανά ςυνεργάτθ και παρουςιάηει πιςτωτικό υπόλοιπο € – 6.034.186,41 ζχουν
μεταφερκεί ςτον λογαριαςμό 37 83 000 «επιςφαλείσ χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων ηθμιϊν» το ποςό των € 3.554.048, και ςτο λογ/ςμό 37 93 0000 «επίδικοι χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων» το ποςό των € -2.480.138,24 ,
ωσ ανεπίδεκτα είςπραξθσ.

2) ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΗΩΘΣ
Τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν 30.00, 30.05, 30.99

ςυνολικοφ φψουσ € 21.113.528,70 αφοροφν

απαιτιςεισ από αςφάλιςτρα κλάδου ηωισ και προϊόντων unit linked, τα οποία εξυπθρετοφντο από δίκτυο
πωλιςεων agency και πρακτορειακό .
Ο κλάδοσ ηωισ κατά νόμον ευρίςκεται υπό το ιδιότυπο κακεςτϊσ τθσ εκκακάριςθσ «εν λειτουργία». Κατά
ςυνζπεια όλα τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια είναι ςε ιςχφ. Για τα ποςά αυτά των ανείςπρακτων απαιτιςεων
από αςφάλιςτρα δεν ζχει επί του παρόντοσ αντικείμενο οιαδιποτε πρόβλεψθ και ο υπολογιςμόσ ωσ
ειςπρακτζασ απαιτιςεωσ από τθν εταιρία, δεδομζνου ότι θ όποια εξζλιξθ κα εξαρτθκεί από τθν τυχόν
ανάλθψθ του χαρτοφυλακίου ηωισ από ανάδοχθ αςφαλιςτικι εταιρία, ωσ ο νόμοσ προβλζπει διαδικαςία θ
οποία είναι ςε εξζλιξθ.

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ Εταιρία το τελευταίο εξάμθνο πριν τθν ανάκλθςθ τθσ αδείασ τθσ , δεν
απζςτειλε προειδοποιθτικζσ επιςτολζσ ακφρωςθσ ςυμβολαίων ηωισ προσ τουσ πελάτεσ τθσ, για τθν
πλθρωμι του αςφαλιςτθρίου εντόσ διμινου, όπωσ προβλζπει ο νόμοσ. Με τθν επιςτολι αυτι , δίδεται
περικϊριο 30 θμερϊν ςτο πελάτθ για να εξοφλιςει τθν οφειλι του. Το ποςό των ανεξόφλθτων δόςεων για
το διάςτθμα ανοχισ που προβλζπεται από το νόμο από 01/01/2010 ζωσ 26/02/2010 θμερομθνία
ανάκλθςθσ τθσ αδείασ , ανζρχεται ςτο ποςό των
Από δίκτυο agencies απϋευκείασ πελάτεσ τθσ εταιρίασ € 727.632,46
Από το πρακτορειακό δίκτυο

€ 1.983.661,17

Επίςθσ κα πρζπει να λθφκεί υπ όψιν, με πάςα επιφφλαξθ και ενϊ ςυνεχίηεται ο ζλεγχοσ, ότι περίπου
14.000.000. € αφοροφν δόςεισ αςφαλιςτθρίων ηωισ του δικτφου των agencies , που είχαν εκδοκεί από το
1989 – 2004 , και κα ζπρεπε να είχαν ακυρωκεί ι διαγραφεί από τθν εταιρία ςε προγενζςτερο χρόνο.

Ζ.

ΓΑΜΜΑΤΙΑ-ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΡΑΚΤΕΕΣ – ΛΟΓ.31

€ 6.062.835,81

Ραρατίκεται κατωτζρω αναλυτικόσ πίνακασ του πρωτοβάκμιου λογαριαςμοφ.

Α/Α

ΛΟΓ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΡΕΙΓΑΦΗ

ΥΡΟΛΟΙΡΟ
ΒΙΒΛΙΩΝ
26.2.2010

1

31-00-0000

ΓΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

2

31-01-0001

ΓΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΘΝ ALPHA BANK

3

31-00-8000

ΓΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΕΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

4

31-03-0000

ΓΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΘ

5

31-03-00**

ΓΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΘ- ΣΕ ΔΙΚΘΓΟΟΥΣ

6

31-20

ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΟΝΟΛΟΓΘΜΕΝΕΣ

2.583.588,46

7

31-21

ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΑΣΡΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΡΑΞΘ

1.763.447,25

8

31-22

ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ASPIS ΓΙΑ ΕΓΓΥΘΣΘ

48.230,48

9

31-23

ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΘ

83.852,42

10

31-24

ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ

1.072.629,96

ΣΥΝΟΛΑ

6.062.835,81

Ζ.1

42.500,00
201.848,99
47.484,77
137.253,48
82.000,00

ΓΑΜΜΑΤΙΑ

Ανάλυςθ λογαριαςμϊν:
α)

Ο λογαριαςμόσ λογιςτικισ 31-00-0000 «Γραμμάτια ςτο χαρτοφυλάκιο» παρουςιάηει υπόλοιπο

€42.500,00. (Συνθμ. Η1)

β)

Ο Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ 31-01-0001 «Γραμμάτια ςτθν ALPHA BANK» παρουςιάηει υπόλοιπο

€201.848,99. (Συνθμ.Η2)
Στο διάςτθμα 26.02.10 ζωσ 31.12.10, ειςπράχκθκαν γραμμάτια φψουσ € 65.563,99, με κατάκεςθ ςτουσ
δεςμευμζνουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ τθσ εταιρίασ .
Συναλλαγματικζσ φψουσ € 77.785,00 ζχουν επιςτραφεί ςτθν εταιρία διαμαρτυρθμζνεσ. Το ποςό των
διαμαρτυρθμζνων ςυναλλαγματικϊν ζχει χρεωκεί ςτουσ αντίςτοιχουσ λογαριαςμοφσ των ςυνεργατϊν.

γ)

Ο Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ 31-00-8000 «Γραμμάτια ςτο Χαρτοφυλάκιο», παρουςιάηει υπόλοιπο

€47.484,77. Αναφζρεται ςε γραμμάτια από τισ ςυγχωνευμζνεσ εταιρίεσ Commercial Union & Scoplife. Στα
βιβλία τθσ εταιρείασ υπάρχει μόνο ονομαςτικι κατάςταςθ των εκδοτϊν των γραμματίων. Ειδικότερα, από
το ςυνολικό ποςό των € 47.484,77, ποςό € 38.151,13 αφορά γραμμάτιο εκδόςεωσ Αντφπα Γεωργίου, το
οποίο ςυνοδεφεται από χειρόγραφθ επιςτολι με θμερομθνία 12/1/1999 του δικθγόρου κ. Θ. Κουτςοφμπα

ςφμφωνα με τθν οποία ανζλαβε τθν δικαςτικι διεκδίκθςθ του ωσ άνω ποςοφ. Το κζμα διερευνάται.
Το υπόλοιπο ποςό των € 9.333,64 αφορά 11 γραμμάτια με μικρι αξία. (Συνθμμ. Η3)

δ)
Ο Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ 31-03-0000 «Γραμμάτια ςε κακυςτζρθςθ» παρουςιάηει υπόλοιπο
€137.253,48 (Συνθμμ. Η4)
ε)
Ο Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ 31-03 «Γραμμάτια ςε δικαςτικι διεκδίκθςθ» παρουςιάηει υπόλοιπο
€82.000,00 (Συνθμμ. Η5)

Ζ.2

ΕΡΙΤΑΓΕΣ

Ο Λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ:
α)

Ο Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ 31-20 «Επιταγζσ ειςπρακτζεσ μεταχρονολογθμζνεσ» παρουςιάηει

υπόλοιπο €2.583.588,46. Οι επιταγζσ αυτζσ βρζκθκαν ςτα γραφεία (ταμείο) τθσ εταιρίασ κατά τθν
απογραφι τθσ εκκακάριςθσ και ςυνζχιςαν να κατατίκενται ςτουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ τθσ εταιρίασ
προσ είςπραξθ, κατά τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία λιξθσ (Συνθμμ. Η6)
Από τισ ωσ άνω επιταγζσ ςυνολικοφ φψουσ € 2.583.588,92 ζχουν ιδθ ειςπραχκεί και ςτο διάςτθμα από
26.02.2010 ζωσ

31.12.2010 επιταγζσ φψουσ € 751.240,10 με αντίςτοιχθ κατάκεςθ ςτον τραπεηικό

λογαριαςμό με Αρ. 101-03-0002154 που τθρεί θ υπό εκκακάριςθ εταιρία ςτθν Τ-ΒΑΝΚ. Επίςθσ ζχουν
επιςτραφεί ςτθν εταιρία ςφραγιςμζνεσ (λόγω ελλείψεωσ ι μθ επαρκοφσ υπολοίπου) επιταγζσ φψουσ
€1.251.285,21. Το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ επιταγζσ που επεςτράφθςαν ςφραγιςμζνεσ, ζχει χρεωκεί
ςτουσ λογαριαςμοφσ των ςυνεργατϊν. Οι επιταγζσ οι οποίεσ ζχουν θμερομθνία λιξθσ μετά τθν 31/12/2010
ανζρχονται ςτο ποςό € 581.063,61.

β)

Ο Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ 31-21 «Επιταγζσ ςε Σ-ΒΑΝΚ προσ είςπραξθ» παρουςιάηει υπόλοιπο

€1.763.447,25 και αναφζρεται ςε επιταγζσ λιξεωσ ζωσ 31.3.2010 Οι επιταγζσ αυτζσ κατατζκθκαν ςτθν
τράπεηα Τ-ΒΑΝΚ ςτισ 8.03.2010 από τον Επόπτθ Εκκακάριςθσ. (Συνθμμ. Η7)

Από τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ επιταγζσ ςυνολικοφ ποςοφ € 1.763.447,25 ζχουν ιδθ ειςπραχκεί ζωσ τθν
31.12.2010 επιταγζσ αξίασ € 1.434.488,44, με αντίςτοιχθ κατάκεςθ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό με Αρ.
101-03-0002154 που τθρεί θ υπό εκκακάριςθ εταιρία ςτθν Τ-ΒΑΝΚ. Ζχουν επιςτραφεί ςτθν εταιρία
ςφραγιςμζνεσ (λόγω ελλείψεωσ ι μθ επαρκοφσ υπολοίπου) επιταγζσ αξίασ € 328.958,81. Το ποςό που
αντιςτοιχεί ςτισ επιταγζσ που επεςτράφθςαν, ζχει χρεωκεί ςτουσ λογαριαςμοφσ των ςυνεργατϊν.

Συγκεντρωτικά από τισ επιταγζσ που βρίςκονται ςτουσ Λογαριαςμοφσ Λογιςτικισ 31-20 και 31-21
«Επιταγζσ ειςπρακτζεσ μεταχρονολογθμζνεσ» και «Επιταγζσ ςε Σ-ΒΑΝΚ για είςπραξθ» , ςυνολικισ αξίασ €
4.347.036,17 ζχουν ιδθ ειςπραχκεί ζωσ τθσ 31.12.2010 επιταγζσ αξίασ € 2.185.728,54 με αντίςτοιχθ
κατάκεςθ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό με Αρ. 101-03-0002154 που τθρεί θ υπό εκκακάριςθ εταιρία ςτθν ΤΒΑΝΚ, ενϊ ζχουν επιςτραφεί ςτθν εταιρία ςφραγιςμζνεσ (λόγω ελλείψεωσ ι μθ επαρκοφσ υπολοίπου)
επιταγζσ φψουσ

€ 1.580.244,02. Το ποςό των επιταγϊν που ζχει επιςτραφεί, ζχει χρεωκεί ςτουσ

λογαριαςμοφσ των ςυνεργατϊν. (Συνθμμ. Η8) Οι επιταγζσ οι οποίεσ είχαν θμερομθνία λιξθσ μετά τισ
31/12/2010 ανζρχονται ςτο ποςό € 581.063,61.

γ)

Ο Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ 31-22 «Επιταγζσ ςε Σ-BANK για εγγφθςθ)» παρουςιάηει τθν 26.2.2010

υπόλοιπο € 48.230,48.
Αφορά επιταγζσ που είχαν παραδοκεί ζωσ τθν 26.02.2010 ςτθν Τ-ΒΑΝΚ για εγγφθςθ. (Συνθμ.Η9 )
Στο διάςτθμα από 26.02.10 ζωσ 31.12.2010 οι επιταγζσ αυτζσ ειςπράχκθκαν και κατατζκθκαν ςτουσ
δεςμευμζνουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ τθσ εταιρίασ.

δ)

Ο Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ 31-23 «Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ ςφραγιςμζνεσ» παρουςιάηει

υπόλοιπο €83.852,42 , προερχόμενο από το ζτοσ 1998 με ςυνζπεια να είναι αποδυναμωμζνθ και
ενδεχομζνωσ ανείςπρακτθ θ διεκδίκθςθ τουσ. (Συνθμμ. Η10)

ε)

Ο Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ 31-24 «Επιταγζσ ςε δικαςτικι διεκδίκθςθ (α/α 10)» παρουςιάηει

υπόλοιπο € 1.072.629,96. (Συνθμμ. Η11)

Η.

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ – ΛΟΓ.32

€ 167.326,95

Στουσ λογαριαςμοφσ αυτοφσ παρακολουκοφνται οι δοςολθψίεσ τθσ Εταιρίασ με άλλεσ αςφαλιςτικζσ
Εταιρίεσ (ανταςφαλιηόμενεσ), οι οποίεσ δθμιουργικθκαν από τθν εκχϊρθςθ ςτθν Εταιρία, ζναντι
αςφαλίςτρων, μζρουσ του αςφαλιηομζνου κινδφνου που είχαν αναλάβει οι ανταςφαλιηόμενεσ Εταιρίεσ.
Ο λογαριαςμόσ αυτόσ διερευνάται και ελζγχεται μαηί με τουσ λογαριαςμοφσ 50 «Ανταςφαλιςτζσ».
Εκτίμθςθ για το αποτζλεςμα τόςο από τον ζλεγχο όςο και από πικανι δικαςτικι διεκδίκθςθ δεν είναι
δυνατι ςτθν παροφςα φάςθ.

Θ.

ΧΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΟΙ – ΛΟΓ. 33

€ 72.060.071,22

Στουσ λογαριαςμοφσ αυτοφσ παρακολουκοφνται οι βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ τθσ Εταιρίασ ζναντι
τρίτων. Εδϊ κα πρζπει να προςεχκεί ιδιαίτερα , ότι ςε υπο-λογαριαςμοφσ του Λογ/μου 33.95 τθροφνται οι
ενδοομιλικοί λογαριαςμοί, οι οποίοι ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία .
Τα λογιςτικά υπόλοιπα του λογ/μου παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί:

κωδ.
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

λογιςτ
00
03
09
11
13
14
16
90
91
93
94
95
96
97
98
99

περιγραφι λογαριαςμου
ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΟΣΟΛΘΡΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ
EΛΛΘΝ.ΔΘΜΟΣΙΟ.ΡΟΚΑΤ/ΝΟΙ &ΡΑΑΚ
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΟ ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕ
ΕΝΥΡΟΘΘΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΕΓΑΤΩΝ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΗΘΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ
ΓΑΦΕΙΟ ΣΥΜΨΙΦΙΣΜΟΥ Σ.Α.Ρ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ Γ.Δ.Α.
ΛΟΙΡΟΙ ΧΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΟΙ
ΛΟΙΡΟΙ ΧΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΟΙ ( N.C.L
ΕΡΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΕΩΣΤΕΣ
ΕΡΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛΘΝΙΚ
ΛΟΙΡΟΙ ΧΕΩΣΤΕΣ ΕΡΙΔΙΚΟΙ
* ΣΥΝΟΛΑ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ

υπολοιπο 26/2/10
18.830,84
-12.509,87
0,06
285.020,22
1.337.113,64
21.446,98
0,00
768.835,13
25.808,75
-108.350,84
926.985,39
68.054.728,53
-4.291,64
738.775,64
0,00
7.678,39
72.060.071,22

Ανάλυςθ των δευτεροβάκμιων λογαριαςμϊν του 33 ωσ κάτωκι :

33 00

Ρροκαταβολζσ προςωπικοφ

€ 18.830,84

Ζχει ανακτθκεί ςτθν Εκκακάριςθ το ποςό των € 8.876,16 που αφοροφςε δάνεια υπαλλιλων.
33 03

Μζτοχοι καλφψεωσ κεφαλαίου

€ -12.509,87

Ριςτωτικι διαφορά που προζκυψε από τθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τον 9/2008.
33 11

Βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ

€ 285.020,22

Αφορά υπόλοιπο τθσ εταιρίασ Scoplife για το οποίο ζχει γίνει από τθν εταιρία πρόβλεψθ

ολικισ

διαγραφισ ςτο λογ/ςμό 44 09 0001, προςδιοριςκείςα το ζτοσ 2005
33 13

Ελλθνικό δθμόςιο- φόροι παρακρατθκζντεσ

€ 1.337.113,64

33 14

Ελλθνικό Δθμόςιο-λοιπζσ απαιτιςεισ

€

21.446,98

Το Ελλθνικό Δθμόςιο φζρεται χρεωςτικό ζναντι τθσ Εταιρίασ από τουσ ωσ άνω λογαριαςμοφσ, φψουσ €
1.358.560,62.
Ρρόκειται για παρακρατθκζντεσ φόρουσ τόςο κατά τθν τρζχουςα, όςο και ςε προθγοφμενεσ χριςεισ.
Το ωσ άνω ποςό κα αναηθτθκεί με κάκε νόμιμθ ενζργεια, δικαςτικι ι εξϊδικθ, ϊςτε να ειςπραχκεί ςτο
βακμό που είναι επιδιϊξιμο.
Σθμειϊνεται βεβαίωσ, ότι θ υπό εκκακάριςθ εταιρεία εμφανίηει κατά τθν 26.02.2010 λθξιπρόκεςμεσ
οφειλζσ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο φψουσ € 2.800.000,00 περίπου.
Σε κάκε περίπτωςθ υφιςτάμενθσ τθσ ανταπαιτιςεωσ αυτισ, εμφανίηεται εξαιρετικϊσ αμφίβολθ θ είςπραξθ
οιουδιποτε ποςοφ.
Ραρατίκεται κατωτζρω αναλυτικόσ πίνακασ :
Λογαριαςμόσ
33 13
0003
33 13
0006
33 13
0007
33 13
0008
33 13
0009
33 13
0011
33 13
0017
33 13
0018
33 13
0019
33 13
0067
33 13
33 14
0098
33 14
0099
33 14

Ρεριγραφι λογαριαςμοφ
ΡΑ.ΦΟΟΥ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟ
ΡΑΑΚ.ΦΟΟΣ ΕΙΣ.ΑΡΟ ΤΟΚ.20% Κ
ΡΑΑΚ.ΦΟΟΣ ΑΡΟ ΜΕΙΣΜ.ΜΕΤΟΧΩ
ΡΑΑΚΑΤΘΜΕΝΟΙ ΦΟΟΙ ΑΡΟ Ν.Ρ.Δ
ΡΑΑΚΑΤΘΣΘ ΦΟΟΥ 20% ΕΡΙ ΡΟΜ
ΡΑΑΚΑΤ.ΦΟΟΣ ΑΡΟ ΤΟΚΟΥΣ ΡΟΘ
ΡΑΑΚ.ΦΟΟΥ ΑΡΟ ΜΕΙΣΜΑ ΜΤΧ Ε
ΡΑΑΚΑΤΘΣΘ ΦΟΟΥ 10% ΑΡΟ ΤΟΚ.
ΡΑΑΚ.ΦΟΟΥ 10% ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛ.U.
ΡΑΑΚ.ΦΟΟΣ ΤΟΚΩΝ ΑΝΑΚΤΘΣ
EΛΛΘΝ.ΔΘΜΟΣΙΟ.ΡΟΚΑΤ/ΝΟΙ &ΡΑΑ
ΔΙΕΚΔ.ΦΟΟΣ ΑΜΟΙΒΘΣ ΡΑΛΑΙΟΛΟΓΟ
ΔΙΕΚ.ΦΟΟΣ ΤΟΚΩΝ EUROBANK
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΟ ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘ

33-13 & 33-14

33 90

Δάνεια ςυνεργατϊν

Υπόλοιπα
26/02/2010
218.781,40
45.509,34
32.730,24
85.484,11
535,65
335.009,18
723,27
474.263,85
116.194,98
27.881,62
1.337.113,64
6.917,31
14.529,67
21.446,98
1.358.560,62

€ 768.835,13

Ο λογαριαςμόσ αυτόσ αναφζρει βραχυπρόκεςμα δάνεια που θ Εταιρία Scoplife είχε δϊςει ςε ςυνεργάτεσ
του δικτφου τθσ, τα οποία όμωσ θ Commercial Value μζχρι τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ δεν
είχε καταφζρει να ανακτιςει . Λόγω τθσ παλαιότθτασ τθσ ςυναλλαγισ και τθσ ελλείψεωσ των ςτοιχείων , θ
είςπραξθ τθσ εν λόγω οφειλισ κακίςταται αμφίβολθ.
33 91

Συνεργάτεσ Commercial Union

€

25.808,75

Ο λογαριαςμόσ αυτόσ αναφζρει βραχυπρόκεςμα δάνεια που θ Εταιρία Commercial Union είχε δϊςει ςε
ςυνεργάτεσ του δικτφου τθσ , τα οποία όμωσ μζχρι τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ, θ
Commercial Value δεν είχε καταφζρει να ανακτιςει . Εδϊ ιςχφει ότι και για τθν προθγοφμενθ παράγραφο.

33 93

Γραφείο Συμψθφιςμοφ Σ.Α.Ρ

€ -108.350,84

Αναφζρεται ςε πιςτωτικό υπόλοιπο του Σ.Α.Ρ και αφορά εγγραφζσ που λειτουργοφν ςυμψθφιςτικά και με
άλλουσ λογ/ςμοφσ του ΣΑΡ και δεν αφορά υποχρζωςθ τθσ Εταιρίασ.

33 94

Διακανονιςτζσ Γραφείου Διεκνοφσ Αςφάλιςθσ

€ 926.985,39

Ο Λογαριαςμόσ αυτόσ περιλαμβάνει χρεωςτικά ποςά αςφαλιςτικϊν εταιριϊν του εξωτερικοφ, για
λογαριαςμό των οποίων θ Εταιρία , αναλάμβανε μζςω του Γραφείου Διεκνοφσ Αςφάλιςθσ τθν διαχείρθςθ
του διακανονιςμοφ των ηθμιϊν Αςτικισ Ευκφνθσ αυτοκινιτου, που προκαλοφςε ςτθν Ελλάδα αλλοδαπό
όχθμα . Τα ποςά αυτά πρζπει να κεωρθκοφν ωσ ανακτιςιμα. Το κζμα διερευνάται.

33 95

Λοιποί χρεϊςτεσ διάφοροι

€ 65.409.083,50

Αποτελείται από πλικοσ χρεωςτικϊν-πιςτωτικϊν υπολοίπων που αφοροφν ςυναλλαγζσ ςε εκκρεμότθτα,
υποχρεϊςεων ι απαιτιςεων που απορρζουν από τον κφκλο των αςφαλιςτικϊν εργαςιϊν και λοιπζσ
δοςολθψίεσ και κα ζπρεπε να λθφκοφν υπϋόψιν από τθν Εταιρία για τον προςδιοριςμό του
αποτελζςματοσ.
Ακολουκεί πίνακασ και ςχόλια των κυριοτζρων.
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Ρεριγραφι λογαριαςμοφ
ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΙΣ ΡΛΘΩΤΕΕΣ
ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
PLATO CONSORTIUM LTD
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΑΡΕΗΩΝ ΣΕ ΕΚΚ
ΑΣΡΙΣ ΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΡΟΣ ΤΑΚΤΟΡΟΙΘΣΘ
ASPIS HOLDINGS (ΔΙΑΦΟΑ ΕΞΟΔΑ)
ASPIS LIBERTY
ΑΣΡΙΣ ΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Η.
ΔΟΣΟΛΘΡΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΣΥΝΕΓΑΤΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 88
CITIBANK ΡΑΚΤΟΕΥΣΕΙΣ
ΑΣΡΙΣ ΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (ΔΟΣΟΛΘΡΤ.ΕΝΟΙΚΙΩΝ)
ASPIS CAPITAL
ASPIS ΟΜΙΛΟΣ ΑΕ (ΟΜΟΛΟΓΟ)
ΡΛΕΙΣΤΘΙΑΣΜΟΣ ΑΓΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ASPIS REAL ESTATE
ΑΓΟΑ ΑΚΙΝΘΤΟΥ
ΡΩΤΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΑΑΕ
Σ.Α.Ρ. επιςτροφι ποςοφ
HESTIUΝ EUROPE LTD
Δ.ΑΘΘΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ενοίκια)
ΕΞΑΓΟΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ROYAL
ΑΝΑΚΤΘΣΕΙΣ ΡΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣ
ROYALE BELGE
ΛΘΞΙΡΟΘΕΣΜΑ ΤΟΚΟΜΕΙΔΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
AXA COLONIA KONZERN(ΦΟΟΛ.

Υπόλοιπο τθν 26/02/2010
49.823,11
-650.528,12
37.966,70
-4.614,36
161.069,44
17,09
721.481,18
150,27
32.441,61
-1.230,00
10.206,86
-0,03
205.614,47
969.400,00
226.157,10
3.613,17
350.000,00
47.828.211,77
663,53
-802,31
14.967.881,04
9.324,00
0,00
-22.825,66
50.239,47
28.767,62
-427,60
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AXA GLOBAL RISKS(ΦΟΟΛ.ΑΝΤ
AXA (ΡΩΘΝ NORDSTERN ΓΕΜΑΝΙΑΣ)
COLONIA HUNGARY
A X A PARIS
AXA ASSICURAZIONI
A.X.A BELGIUM
AXA ENGLAND (ΑΝΤΑΡΟΚΙΤΘΣ)
GOTHAER
INTERALBANIAN
ΑΜΟΙΒΕΣ EUROSOS
DINERS COMMERCIAL VALUE
ΡΕΙΑΙΩΣ - VISA (ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΩΝ)
ΕΘΝΟΚΑΤΑ COMMERCIAL VALUE
ΡΕΙΑΙΩΣ VISA (NCH ΗΩΘΣ)
ALPHA-VISA COMMERCIAL VALUE
ΕΜΡΟΟΚΑΤΑ COMMERCIAL VALU
ΡΕΙΑΙΩΣ EASY PAY (140064221)
BLOOMBERG HELLAS
ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 56 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ (ΑΣΡΙΣ)
ΑΣΡΙΣ (ΣΥΝΑΛ.ΜΕΣΩ ΡΙΣΤΩΤ.ΚΑΤΩΝ)
COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG
H.S.B.C. ΑΕΔΑΚ (HELLAS)
ΚΑΗΘΛΙΕΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ABERDEEN - ΡΟΙΟΝ ΕΞΑΓΟΩΝ
ΚΑΑΜΑΝΩΛΘΣ ΡΑΝΤΑΗΘΣ
ΓΑΕΦΑΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΚΕΛΑΙΑΔΘΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΥΡΟΥ

-115.783,39
216.764,43
28.928,04
37.160,64
86.659,73
5.964,20
9.381,14
137.221,84
1.587,00
9.295,63
0,00
0,00
0,12
2.222,06
-419,65
0,00
0,00
8.165,64
1.328,34
-0,10
-305,90
48,07
3.520,01
0,01
3.160,48
434,81
1.150,00
0,00
65.409.083,50

Αποτελείται από πλικοσ χρεωςτικϊν υπολοίπων εκ των οποίων τα μεγαλφτερα είναι :
33 95 0028

Αγορά Ακινιτου

33 95 0007

ASPIS HOLDINGS (Διάφορα ζξοδα)

33 95 8888

Υποκατάςτθμα Κφπρου

€ 47.828.211,77
€ 721.481,18
€ 1.102.812,39

Σφμφωνα με διερεφνθςθ του κζματοσ από τουσ Ορκωτοφσ Λογιςτζσ παρατθροφνται τα εξισ:

«1) Ο τίτλοσ του πρϊτου από τουσ τρεισ λογαριαςμοφσ δεν ςυμφωνεί με το περιεχόμενο του. Ουςιαςτικά
αποτελεί δοςολθπτικό λογαριαςμό τθσ Commercial Value με τθν Aspis Holdings.
Σο υπόλοιπο 26/2/2010 αυτοφ του λογαριαςμοφ προζκυψε, ωσ κατωτζρω:
-Από εμβάςματα που ςτάλκθκαν από τθν Commercial Value προσ τθν
Aspis Holdings ςτισ χριςεισ 2008 -2009

€ 29.747.240,88

-Από πϊλθςθ ςτθν Aspis Holdings μετοχϊν διαφόρων εταιρειϊν που
κατείχε θ Commercial Value
-Από εκχϊρθςθ ςτθν Aspis Holdings ομολόγου τθσ ΑΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

€ 16.488.676,45

ΑΕΓΑ που είχε θ Commercial Value

€ 3.682.294,44
Σφνολο

€ 49.918.211,77

-Μειϊκθκε με το τίμθμα οικοπζδων ςτισ Κεδάρεσ Κφπρου που
ποφλθςε θ Aspis Holdings ςτθν Commercial Value

€ 2.090.000,00

Υπόλοιπο 26/2/2010

α)

€ 47.828.211,77

Σο παραπάνω υπόλοιπο ζχει μειωκεί κατά €24.000.000. Σο ποςό αυτό καταχωρικθκε ςτα βιβλία

τθσ εταιρείασ ωσ οικόπεδο ςτο Frumusani Ρουμανίασ, το οποίο αγοράςτθκε από τθ Ρουμανικι εταιρεία
MAPAMOND REAL ESTATE SRL, βάςει προςυμφϊνου αγοράσ από τθ MAPAMOND χρονολογίασ 19/6/2008.
τα βιβλία τθσ εταιρείασ απεικονίςτθκε ςτο λογαριαςμό 10 00 0034 «Οικόπεδο κζςθ

Frumusani

Ρουμανίασ» € 24.000.000. Κατόπιν εντολισ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου εμβάςτθκε ςτθν Aspis Holdings
ποςό € 1.260.000,00 ωσ ζξοδα κτιςεωσ του ακινιτου. Για το ποςό αυτό δεν υπάρχουν ςχετικά
παραςτατικά. Σο ποςό αυτό ζχει καταχωρθκεί ςτο λογαριαςμό 16 14 0007 «Ζξοδα κτιςεωσ οικοπζδου
Ρουμανίασ».
Με το παραπάνω προςφμφωνο θ Commercial Value δεν απζκτθςε τθν κυριότθτα του ακινιτου
Frumusani. Αλλά και θ ςυναλλαγι αυτι δεν είναι πραγματικι, δεδομζνου ότι θ ζκταςθ ςτο Frumusani
Ρουμανίασ μεταβιβάςτθκε αργότερα από τθν εταιρεία MAPAMOND ςτο Τποκατάςτθμα Ρουμανίασ τθσ
Commercial Value, βάςει ςυμβολαίου χρονολογίασ 14/10/2009, με τίμθμα € 1.385.000.
τθν πραγματικότθτα δεν αγοράςτθκε ςτο 2008 ακίνθτο ςτο Frumusani Ρουμανίασ, αλλά αγοράςτθκε το
ςφνολο των μετοχϊν τθσ Κυπριακισ εταιρείασ Franzen θ οποία είχε το 100% των μετοχϊν τθσ Ρουμανικισ
εταιρείασ MAPAMOND. Αυτό προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ Commercial Value και Aspis
Holdings χρονολογίασ 23/6/2008, με τίμθμα € 24.000.000. Η πϊλθςθ αυτι επιβεβαιϊνεται από το
λογαριαςμό που ζςτειλε θ Aspis Holdings ςτθν Commercial Value με Fax ςτισ 25/9/2008 όπου αναγράφεται
με θμερομθνία 29/6/2008 «Sale Franzen to Commercial Value € 24.000.000».
Επιπλζον θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου ςε επιςτολι τθσ χρονολογίασ 22/9/2010 προσ τον Επόπτθ
Εκκακάριςθσ κ. Βλαχογιάννθ Κων/νο, αναφζρει ότι ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 30/6/2008 τθσ Aspis
Holdings περιλαμβάνεται κζρδοσ ποςοφ € 16.650.000 που προιλκε από τθν πϊλθςθ τθσ εταιρείασ Franzen
Trading Ltd (ιδιοκτιτρια τθσ εταιρείασ MAPAMOND REAL ESTATE SRL) ςτθν εταιρεία Commercial Value. Η
αγορά τθσ Franzen και τθσ κυγατρικισ τθσ Mapamond δεν απεικονίηονται ςτα βιβλία τθσ Commercial
Value. Η εταιρεία δεν ζχει ςτθν διάκεςθ τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Franzen ϊςτε να εκτιμιςει τθν
πραγματικι αξία τθσ.
Από πλθροφορίεσ θ εταιρεία φζρεται να ζχει μόνο υποχρεϊςεισ. Δθλαδι καταβλικθκε ποςό € 24.000.000
για αγορά εταιρείασ, που ςφμφωνα με όςα γνωρίηουμε, δεν ζχει τθν αντιςτοιχοφςα αξία. Εκτιμάται ότι το
ποςό των € 24.000.000 πρζπει να διεκδικθκεί από τθν Aspis Holdings.

β)

Επίςθσ θ απαίτθςθ από τθν Aspis Holdings μειϊκθκε με το τίμθμα αγοράσ οικοπζδων ςτισ Κεδάρεσ

τθσ Πάφου Κφπρου με τίμθμα € 2.090.000. Από εκτιμθτζσ τθσ Κφπρου θ αξία αυτϊν των οικοπζδων
προςδιορίςτθκε ςτισ 33.000 ευρϊ.
Εκτιμάται ότι κα πρζπει να ηθτθκεί ανάμεςα ςτα λοιπά διεκδικοφμενα ποςά από τθν Aspis Holdings θ
επιςτροφι τθσ διαφοράσ των € 2.057.000.

2)

Σο υπόλοιπο του δεφτερου λογαριαςμοφ € 721.481,18 προζκυψε ςυμψθφιςτικά από δοςολθψίεσ

μεταξφ των δφο εταιρειϊν.

3)

Από το υπόλοιπο € 1.102.812,39 ποςό € 1.100.000 αφορά εμβάςματα προσ τθν Aspis Holdings,

χωρίσ να υπάρχει καμία αιτιολόγθςθ αποςτολισ των χρθμάτων.

Ανακεφαλαιϊνοντασ, θ ςυνολικι απαίτθςθ που θ Commercial Value ζχει από τθν Aspis Holdings είναι:
-Από το λογ/μο 33 95 0028 «Αγορά Ακινιτων»

€ 47.828.211,77

-Από λογ/μο 33 95 0028 «Aspis Holdings» (διάφορα ζξοδα)

€

-Από λογ/μο 16 14 007 «Ζξοδα κτιςεωσ οικοπζδου Ρουμανίασ»

€ 1.260.000,00

-Από λογ/μο 10 00 0034 «Οικόπεδο κζςθ Frumusani Ρουμανίασ»

€ 24.000.000,00

-Από λογ.μο 33 95 8888 «Τποκατάςτθμα Κφπρου»

€ 1.100.000,00

-Από λογ/μο 10 00 0044 «Οικόπεδο Κεδάρεσ Πάφοσ»

€ 2.057.000,00

Συνολική αξίωςη από Aspis Holdings

721.481,18

€ 76.966.692,95

χετικά με τθν ειςπραξιμότθτα τθσ παραπάνω ςυνολικισ αξίωςθσ € 76.966.692,95, θ εκτιμάται ότι
ελάχιςτεσ πικανότθτεσ υπάρχουν για τθν είςπραξθ μζρουσ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ, δεδομζνου ότι
εκκρεμεί αίτθςθ πιςτωτοφ για να κθρυχκεί θ Aspis Holdings ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ».
Νομικζσ ενζργειεσ
Στισ 22.10.2010 θ Τράπεηα Ρειραιϊσ (Κφπρου Λτδ) κατζκεςε ςτο αρμόδιο Δικαςτιριο τθσ Λευκωςίασ
αίτθςθ διάλυςθσ (πτϊχευςθσ) τθσ εταιρίασ Advantage Capital Holdings Plc (πρϊθν Aspis Holdings) με βάςθ
μθ ικανοποίθςθ επιδικαςκείςασ απαίτθςθσ (απόφαςθ 4.12.2009) εκ δανειακισ ςυμβάςεωσ και μθ
εκπλιρωςθσ του ςυμφωνθκζντοσ τρόπου διακανονιςμοφ τθσ. (Συνθμ. Θ1)
Κατά τθ α’ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ διάλυςθσ ςτισ 22.3.2011 ενϊπιον του Επαρχιακοφ Δικαςτθρίου τθσ
Λευκωςίασ, όπου παραςτάκθκε και θ εκκακάριςθ, θ εταιρία Advantage Capital κατζκεςε ζνςταςθ επί τθσ
ωσ άνω αιτιςεωσ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ ιςχυριηόμενθ τθν οικονομικι τθσ φερεγγυότθτα βάςει των
περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων και επικαλοφμενθ απαιτιςεισ τθσ προσ είςπραξθ προςκομίηοντασ ςχετικά
ςτοιχεία προσ απόδειξθ των ιςχυριςμϊν τθσ (Συνθμ. Θ2). Στθν αυτι ςυηιτθςθ ενεφανίςκθςαν και άλλοι

πιςτωτζσ τθσ Advantage Capital (Marfin Popular Bank Κφπρου, εταιρία Fesforo), οι οποίοι, ζχουν
προκεςμία ζωσ τισ 10.5.2011 να τοποκετθκοφν υπζρ ι κατά τθσ διάλυςθσ.
Θ κζςθ τθσ εκκακάριςθσ αναφορικά με τθν αίτθςθ διάλυςθσ τθσ Advantage Capital , ςε ςυνεργαςία μ ε το
δικθγορικό γραφείο τθσ Κφπρου, ςυνοψίηεται ςτα εξισ :
Α. Λαμβανομζνου υπόψθ ότι, θ Commercial Value κατζχει το 15,8% των μετοχϊν τθσ Advantage Capital (το
οποίο ανζρχεται τελικά ςε πλζον του 40%, με τα ποςοςτά των εταιριϊν ΑΣΡΙΣ ΑΕΓΑ 23,07% και ΑΣΡΙΣ
ΑΕΑΗ 1,32%), και θ Advantage Capital κατζχει ποςοςτό 50,9% τθσ Commercial Value, είναι προφανζσ ότι θ
διάλυςθ τθσ εταιρίασ ζχει άμεςο αντίκτυπο ςτα οικονομικά μεγζκθ όλων των εταιριϊν.
Β. Λαμβανομζνου υπόψθ ότι, όπωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω, θ Commercial Value ζχει εμβάςει ςε
λογαριαςμοφσ τθσ Advantage Capital, ποςό περί τα 76.966.692,95€, με διάφορεσ αιτιολογίεσ που
αμφιςβθτοφνται, θ εκκακάριςθ ζχει ηθτιςει τον διαχειριςτικό ζλεγχο για τα παρελκόντα ζτθ τθσ εταιρίασ
Advantage Capital , χωρίσ να ζχει λάβει καμία απάντθςθ από τθν Διοίκθςθ τθσ εταιρίασ ζωσ τϊρα, με
ςυνζπεια να μθν γνωρίηει τθν περιουςιακι τθσ κατάςταςθ.
Σθμειϊνεται ότι θ εκκακάριςθ κινεί όλεσ τισ νομικζσ διαδικαςίεσ και διερευνά κάκε δυνατότθτα
προκειμζνου να ελζγξει διαχειριςτικά-οικονομικά αλλά και νομικά τθν άνω εταιρία με ςκοπό τθ
διαπίςτωςθ τθσ τθ νομιμότθτασ των ςυναλλαγϊν με τισ εταιρίεσ του Ομίλου τθσ ΑΣΡΙΣ,
Γ. Λαμβανομζνου υπόψθ ότι, θ υποβολι ζνςταςθσ προσ ςτιριξθ τθσ κζςθσ τθσ Advantage Capital για μθ
διάλυςθ απαιτεί τθν επίκλθςθ οικονομικϊν ςτοιχείων που αποδεικνφουν τθσ φερεγγυότθτα αυτισ, θ
εκκακάριςθ δεν δφναται να προςκομίςει τα απαραίτθτα ςτοιχεία. Ρεραιτζρω, θ υποςτιριξθ τθσ κζςθσ τθσ
Advantage Capital βάςει των ςτοιχείων που θ ίδια επικαλείται, εκτιμοφμε ότι είναι παρακινδυνευμζνθ, ςτο
μζτρο που δεν μποροφμε να ελζγξουμε κανζνα ςτοιχείο κακϊσ και τισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ και απαιτιςεισ
τθσ εταιρίασ. Τα όργανα Εκκακάριςθσ ςυναντικθκαν προςωπικά με αρμόδιουσ φορείσ ςτθν Κφπρο και
αιτικθκαν ωσ ζχοντεσ άμεςο ζννομο ςυμφζρον από τισ αρμόδιεσ αρχζσ των ςτοιχείων οικονομικϊν και
άλλων των εταιριϊν προκειμζνου να ελεγχκοφν.
Δ. Επί του παρόντοσ, αναμζνουμε τθν τοποκζτθςθ και των λοιπϊν πιςτωτϊν (Marfin, Fesforo κ.α),
επιπλζον δε προςπακοφμε να ζρκουμε ςε επαφι με αυτοφσ προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ τθσ
10.5.2011, προκειμζνου να πλθροφορθκοφμε για λοιπζσ πράξεισ ι απαιτιςεισ κατά τθσ εταιρίασ
Advantage Capital.
E. Επιδίωξθ τθσ εκκακάριςθσ είναι, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ αίτθςθσ διάλυςθσ τθσ εταιρίασ, να
αντλιςει πλθροφορίεσ από οποιαδιποτε πλευρά αναφορικά με τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ
Advantage Capital, παράλλθλα δε, να αναβλθκεί θ διάλυςθ τθσ εταιρίασ που ςυνεπάγεται τθν ματαίωςθ
οποιαςδιποτε είςπραξθσ ζναντι οφειλομζνων από τθν Commercial Value, κακϊσ δεν ζχει προνομιοφχο ι
αναγνωριςμζνθ δικαςτικά απαίτθςθ κατά τθσ Advantage Capital. Στο διάςτθμα αυτό κα επιδιωχκεί θ
αναγνϊριςθ των απαιτιςεων τθσ Commercial Value κατά τθσ Advantage Capital με τθν διερεφνθςθ και
τυχόν ποινικϊν ευκυνϊν των διοικιςεων των εταιριϊν ι/και φυςικϊν προςϊπων εμπλεκομζνων ςτισ
ςχετικζσ ςυναλλαγζσ, λόγω τθσ αποξζνωςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρίασ κατά το πρόςφατο
παρελκόν, με ςκοπό τθν ζςτω και μερικι ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ προ τθσ διάλυςθσ τθσ εταιρίασ
ι παραγραφισ αυτϊν.

33950035 HESTIUN EUROPE

1.

€ 14.967.881,04

Στισ 6 Απριλίου 2009 θ εταιρεία άνοιξε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ κατακζςεων (τρεχοφμενουσ και

προκεςμιακοφσ) ςτθν Τράπεηα Ελβετίασ «CREDIT SUISSE».
2.

Ππωσ προκφπτει από ανεπίςθμα «Statement of account per 30.6.2009» τθσ Ελβετικισ Τράπεηασ

CREDIT SUISSE, θ εταιρεία είχε κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ ςτθν εν λόγω Τράπεηα, ςυνολικοφ
ποςοφ €14.967.881,04, ωσ κατωτζρω:

IBAN ΛΟΓ/ΜΟΥ
CH27 0483 5113 7730 02001
CH97 0483 5113 7730 02002
CH70 0483 5113 7730 02003
CH43 0483 5113 7730 02004
CH16 0483 5113 7730 02005
CH86 0483 5113 7730 02006
CH59 0483 5113 7730 02007
CH32 0483 5113 7730 02008
CH05 0483 5113 7730 02009
CH75 0483 5113 7730 02010

3.

Πνομα Portfolio
Golden Bond
Ellinko Metoxiko
Anaptixiako
Omologiako
Cash Bank
Investment Bond
Investment Bond Plus
Investment Plus Regular
Asset Value
Scoplife Bond
Σφνολο €

Ευρϊ
391.382,74
102.735,16
5.084.668,88
5.019.812,41
1.186.954,87
24.909,21
23.821,77
1.413.059,59
1.193.337,44
527.198,97
14.967.881,04

Στισ 04.05.2009 με επιςτολι του Διευκφνοντα Συμβοφλου τθσ Commercial Value προσ τθν CREDIT

SUISSE ηθτείται να μεταφερκοφν τα υπόλοιπα τθσ 04.05.2009 των λογαριαςμϊν τθσ εταιρείασ που
προαναφζρκθκαν, ςε κατονομαηόμενουσ λογαριαςμοφσ τθσ HESTIUN.
Από τα «Statement of account per 30.06.2009» τθσ CREDIT SUISSE που ζχουμε προαναφζρει, αναγράφεται
ότι θ μεταφορά των χρθμάτων ζγινε προσ «HESTIUN LIMITED MR DEAN RENOUF FINS».
4.

Στα βιβλία τθσ εταιρίασ Commercial Value , oι παραπάνω κατακζςεισ τθσ εταιρείασ ςτθν CREDIT

SUISSE εμφανίηονται ςτουσ παρακάτω λογαριαςμοφσ τθσ:

-17-40-0102-02010
-17-40-0007-02009
-17-40-0000-02008
-17-40-0005-02006
-17-40-0004-02005
-17-40-0002-02004
-17-40-0003-02003
-17-40-0001-02002

€
€
€
€
€
€
€
€

527.198,07
1.193.337,44
1.413.059,59
24.909,21
1.186.954,87
5.019.812,41
5.084.668,88
102.735,16

-17-40-0900-02001
-17-40-0006-02007
Σφνολο

€
391.382,74
€
23.821,77
€ 14.967.881,04

Με τθν λογιςτικι εγγραφι Ε1-51 τθσ 31.12.2009 τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν αυτϊν, λόγω τθσ
μεταφοράσ τουσ ςτθ HESTIUN, μθδενίςτθκαν και μεταφζρκθκαν ςτο λογαριαςμό 33 95 0035 «ΧΕΩΣΤΕΣ
ΔΙΑΦΟΟΙ-HESTIUN EUROPE LTD» ο οποίοσ ςτισ 26.2.2010 εμφανίηει χρεωςτικό υπόλοιπο € 14.967.881,04.
Θ υπόκεςθ Commercial Value – Hestiun μετά από τθν διερεφνθςθ που διεξιχκθ, και ςφμφωνα με τα
ζγγραφα ςτοιχεία που ςυγκζντρωςε ςυνοψίηεται ςτα ακόλουκα 9 ςθμεία:

1.

Άνοιγμα λογαριαςμϊν ςτθν Credit Suisse: Στισ 6 Απριλίου 2009, μετά από απόφαςθ Δ.Σ.

αποςτζλλονται υπογεγραμμζνα από τον τότε Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ εταιρίασ όλα τα
απαραίτθτα ζγγραφα για το άνοιγμα λογαριαςμοφ (κακϊσ και των subaccounts) ςτθν εν λόγω
Τράπεηα.
2.

Μεταφορζσ χρθμάτων:

Στισ 6 & 7 Απριλίου 2009,

€ 14.967.881,04 (επενδφςεισ

Εςωτερικϊν Μεταβλθτϊν Κεφαλαίων) μεταφζρονται με εντολι του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου από
τθν Αspis Bank (Θεματοφφλακασ), τθν Αberdeen Global Funds και τθν Aviva Investors ςτουσ
subaccounts τθσ Credit Suisse ςτθ Ηυρίχθ, (ενζργεια που ςτθν ςυνζχεια αντιτάχκθκε θ Επ.Ε.Ι.Α. με
το αιτιολογικό ότι θ Ελβετία δεν ανικει ςτον Ε.Ο.Χ.). Κάκε λογαριαςμόσ εκτόσ του αρικμοφ ωσ
όνομα το αναφερόμενο ςε κάκε ζνα από τα Unit Linked (Εςωτερικά Μεταβλθτά Κεφάλαια). Στισ 4
Μαΐου με επιςτολι του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, μεταφζρεται το ποςό των € 14.967.881,04 ςε
αντίςτοιχουσ και με τθν ίδια ονομαςία subaccounts τθσ εταιρίασ Hestiun, χωρίσ άλλο ζγγραφο ι
αιτιολογικό τθσ μεταφοράσ αυτισ.
3.

Secured Project Funding Agreement:

Το Απρίλιο 2009, φαίνεται ωσ υπογεγραμμζνθ

(θλεκτρονικι υπογραφι) από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ Commercial Value και τθν Σουθδικι
Αspis Liv κοινι ςυμφωνία με τθν Hestiun ιςχφοσ ενόσ ζτουσ, για τθν μεταφορά του ποςοφ των 15
εκ. από τθν Commercial Value και 30 εκ από τθν Αspis Liv για επενδυτικοφσ ςκοποφσ.
4.

Safe Keeping Account Commercial Value S.A.: Στισ 24 Νοεμβρίου 2009, ζνα statement τθσ

Credit Suisse, αναφζρει τθν πορεία των κατακζςεων, ζχοντασ ωσ όνομα πελάτθ τθν Hestiun
Limited ενϊ το statement αναφζρει ότι πρόκειται για Safe Keeping Account Commercial Value
S.A.
5.

Επιςτολι τθσ Credit Suisse περί επιςτροφισ των κεφαλαίων: Μετά από αίτθμα του

Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ Commercial Value τθσ 6.11.2009 θ Credit Suisse επιβεβαιϊνει ότι τα
assets τθσ Commercial Value κα επιςτραφοφν ςτθν Aspis Bank μζχρι 7.12.2009.

6.

Κατάκεςθ Αγωγισ ςτα Ελβετικά Δικαςτιρια: Μετά από κατάκεςθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν

μζτρων, (βαςιςμζνθ ςε ςυμβιβαςτικι ςυμφωνία μεταξφ Commercial Value και Hestiun που αφορά
τθν επιςτροφι ποςοφ 13 εκ. ευρϊ τον Ιανουάριο 2010 που δεν υλοποιικθκε ποτζ) δεςμεφτθκαν οι
λογαριαςμοί τθσ Hestiun ςτθν Credit Suisse. Στθ ςυνζχεια υπεβλικθ από τον Επόπτθ αγωγι, τθσ
οποίασ θ απόφαςθ αναμζνεται. Θεωρείται ότι κα κρικεί υπζρ τθσ Commercial Value δεδομζνου
ότι θ Hestiun δεν υπζβαλε κανζνα υπόμνθμα. Με αυτό το αιτιολογικό, θ Credit Suisse κα
απαιτιςει το ςφνολο του ποςοφ επικαλοφμενθ «better rights», διότι ζχει εκταμιεφςει δάνειο με
ενζχυρο τα κεφάλαια τθσ Commercial Value ςτθν εταιρία Hestiun.
7.

Σε ζκκεςθ τθσ Εrnst & Young τθσ 2 Σεπτεμβρίου 2010 για λογαριαςμό τθσ Credit Suisse,

που όμωσ αναφζρεται ςτθν ςχζςθ Credit Suisse και Hestiun, διαπιςτϊνεται ότι ο λογαριαςμόσ τθσ
Hestiun, που περιείχε όρουσ pledging (ενεχυρίαςθ), είχε ανοιχκεί ςτισ 20 και 28 Ιανουαρίου 2009
δθλαδι 4 μινεσ προ τθσ μεταφοράσ των κεφαλαίων τθσ Commercial Value.
8.

Υποβολι αίτθςθσ πτϊχευςθσ από τθν Hestiun : Με εντολι τθσ Εκκακάριςθσ ςε Αγγλικό

Δικθγορικό Γραφείο, απετράπθ θ πτϊχευςθ τθσ εν λόγω εταιρίασ λόγω ζννομων ςυμφερόντων τθσ
Commercial Value.
9.

Ανάκεςθ ςε Δικθγορικι Εταιρία, να προχωριςει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ νομικζσ ενζργειεσ

κατά των υπευκφνων και ειδικότερα να εξετάςει αν προκφπτει κζμα μθ τιρθςθσ των
απαιτουμζνων διαδικαςιϊν από πλευράσ Credit Suisse δεδομζνου ότι μετζφερε κεφάλαια
Εςωτερικϊν Μεταβλθτϊν τθσ εταιρίασ Commercial Value ςε ενεχυριαςμζνο λογαριαςμό τθσ
εταιρίασ Hestiun, επί τθ βάςει του οποίου εκταμίευςε δάνειο υπζρ τθσ με τα κεφάλαια τθσ
Commercial Value ωσ ενζχυρο. (Επιςυνάπτεται ςχ. Ζκκεςθ Θ3)

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ

€ 1.944.682,62

Ππωσ αναλφονται παρακάτω :
33 95 0005

ΑΣΡΙΣ ΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

€

161.069,44

Το ζτοσ 2005 θ ΑΣΡΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΕ ποφλθςε ςτθν Commercial Value ομόλογο εκδόςεωσ AΣΡΙΣ ΡΟΝΟΙΑ
ΑΕΓΑ αξίασ € 3.400.000,00 εκδόςεωσ 30/6/2003 επταετοφσ διάρκειασ με επιτόκιο 7% ζναντι ποςοφ
€3.512.101,40 με δικαίωμα επαναγοράσ των ανωτζρω ομολογιϊν τθν 28/2/2006, ζναντι € 3.556.651,6 θ
οποία δεν ζγινε . Θ ίδια ςυμφωνία ανανεϊκθκε για τισ περιόδουσ, 1/3/2006-31/3/2006 και 1/4/200631/7/2006.
Το ομόλογο αυτό παρζμεινε ςτα βιβλία τθσ Εταιρίασ ςτον λογαριαςμό 34 09.
Τον 7/2008 μεταφζρκθκε ωσ απαίτθςθ ςτθν ΑΣΡΙΣ ΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (λογ 33950005) και τον 12/2008
ςφμφωνα με ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟ ΕΚΧΩΘΣΘΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ μεταξφ τθσ Commercial Value και τθσ
ΑΣΡΙΣ ΟΜΙΛΟΣ, μεταφζρκθκε ςτον δοςολθπτικό λογ/ςμό τθσ δεφτερθσ και ςτθ ςυνζχεια με ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟ εκχωρικθκε ςτθν ADVANTAGE CAPITAL τον 9/2009 .
Το ποςό των € 161.069,44 περιλαμβάνει διάφορεσ δοςολθψίεσ κυρίωσ χρθματοδοτιςεισ, προσ τθν ΑΣΡΙΣ
ΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ κακϊσ και τόκουσ χρθματοδοτιςεων.

33 95 0010

ΑΣΡΙΣ ΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΗ

€

32.441,61

Αφορά δοςολθψίεσ με τθν παραπάνω Εταιρία, με κυρίωσ οφειλόμενα χρεωςτικά ποςά ςυμβολαίων ανανεωτθρίων εκδόςεωσ COMMERCIAL VALUE του κλάδου Ρεριουςίασ, που αφοροφςαν ακίνθτα τθσ ΑΣΡΙΣ
ΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΗ .
33 95 0021

ΑΣΡΙΣ ΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

€ 205.614,47

Αφορά οφειλόμενα μιςκϊματα από τθν ΑΣΡΙΣ ΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ για το ακίνθτο τθσ Commercial Value επί τθσ
οδοφ Κθφιςίασ 64 , τα οποία ςυμψθφίςκθκαν με μιςκϊματα ακινιτων ιδιοκτθςίασ AΣΡΙΣ ΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
ςτθν Ράτρα και Λάριςα.
33 95 0023

ΑΣΡΙΣ CAPITAL

€ 969.400,00

Αφορά α) προκαταβολζσ φψουσ € 750.000,00 που δόκθκαν προ του 2005 για αγορά ομολογιϊν, θ οποία
δεν πραγματοποιικθκε και β) τουσ δεδουλευμζνουσ τόκουσ για τθν περίοδο 9/2006-30/6/2009 για

ομόλογο € 650.000,00 που αγοράςκθκε τον 9/2006 και βρίςκεται ςτα βιβλία τθσ Εταιρίασ (λογ/ςμόσ 34 09
0000) .
33 95 0024

ΑΣΡΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΕ (ΟΜΟΛΟΓΟ)

€ 226.157,10

Το ποςό των € 226.157,10 προζρχεται 1) από αναλογοφντεσ απαιτθτοφσ τόκουσ για το ομόλογο των €
3.400.000,00 που αναφζρκθκε ςτον λογ/ςμό 33 95 0005 ΑΣΡΙΣ ΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ για τθν περίοδο από το
2005-30/6/2008 το οποίο τελικϊσ εκχωρικθκε ςτον μζτοχο ADVANTAGE CAPITAL και 2) από διαφορζσ που
προζκυψαν από εξόφλθςθ επιταγϊν τρίτων υπζρ τθσ ΑΣΡΙΣ ΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, που απεδείχκθςαν ακάλυπτεσ.

33 95 0027

ASPIS REAL ESTATE

€ 350.000.00

Ο λογαριαςμόσ περιλαμβάνει ταμειακι διευκόλυνςθ από τθν Commercial Value προσ τθν εν λόγω εταιρία
για αδιευκρίνιςτο λόγο.
Τον 3/2011 και μετά από ςφναψθ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΛΥΣΘΣ ΔΙΑΦΟΑΣ,
επετεφχκθ θ είςπραξθ τθσ αναφερόμενθσ οφειλισ, ςε δόςεισ και ζωσ τον 2/2013 (Συνθμ. Θ4)

33 95 - 33 96

ΔΙΑΦΟΟΙ ΧΕΩΣΤΕΣ

€ 57.464,75

Αποτελείται από πλικοσ χρεωςτικϊν-πιςτωτικϊν υπολοίπων που αφοροφν ςυναλλαγζσ ςε εκκρεμότθτα,
οι οποίεσ μζχρι τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ, δεν είχαν τακτοποιθκεί λογιςτικϊσ.

33 98 – 33 99

ΕΡΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΕΩΣΤΕΣ –Λ. ΧΕΩΣΤΕΣ ΕΡΙΔΙΚΟΙ

Επιςυνάπτεται νομικι γνωμοδότθςθ επί του κζματοσ (Συνθμμ.Ι1 )

€ 746.454,03

Ι.

ΔΙΑΧΕΙΗΣΗ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΩΣΕΩΝ-ΛΟΓ.35

€ 1.819.760,55

Ο λογαριαςμόσ περιλαμβάνει κυρίωσ ταμειακζσ διευκολφνςεισ προσ το προςωπικό και ζναντι bonus
ςυνεργατϊν τθσ Εταιρίασ που αναφζρονται ςτα βιβλία τθσ Εταιρίασ ωσ απαίτθςθ. Λόγω τθσ παλαιότθτασ
των ςυναλλαγϊν και τθσ ελλείψεωσ των ςτοιχείων, θ είςπραξθ τθσ εν λόγω οφειλισ κακίςταται αμφίβολθ.

35 01

Ρροςωπικό – Λογ/μοι προσ Απόδοςθ

€ 21.534,58

Αφορά ςτο μεγαλφτερο μζροσ χρεωςτικά ποςά 2 διευκυντϊν . Το ποςό αυτό είναι ανακτίςθμο ςτο
ςφνολό του.

35 02

Συνεργάτεσ λογ/ςμοι προσ απόδοςθ

€ 1.685.948,81

Επιςυνάπτεται νομικι γνωμοδότθςθ επί του κζματοσ (Συνθμμ.Ι1 )

35 04

Ριςτϊςεισ υπζρ τρίτων

€ 113.588,16

Αφορά χρεωςτικά υπόλοιπα διαφόρων τρίτων από τθν εταιρία SCOPLIFE τα οποία κα ζπρεπε να ζχουν
διαγραφεί. Δεν υπάρχουν ςτοιχεία για να ανακτθκεί θ απαίτθςθ.

ΙΑ.

ΕΞΟΔΑ ΡΟΣΚΤΗΣΗΣ - ΛΟΓ. 36

€ 12.502.568,33

Ρρόκειται κυρίωσ για προμικειεσ που αφοροφν αςφάλιςτρα επομζνων χριςεων. Τα ζξοδα αυτά
ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ καταςτάςεισ αςφαλιςτικισ τοποκζτθςθσ, επειδι για τα αντίςτοιχα αςφάλιςτρα,
ζχει υπολογιςτεί απόκεμα.

Τθν επόμενθ χριςθ τα ποςά του λογαριαςμοφ αυτοφ επιβαρφνουν τα

αποτελζςματα τθσ. Κατά ςυνζπεια, πρόκειται για δαπάνεσ και όχι περιουςιακό ςτοιχείο (απαίτθςθ).
Ακολουκεί ανάλυςθ κατά κλάδο :
-

36 03 Μθ δεδουλευμζνα ζξοδα & προμικειεσ κλ. Ηωισ

€ 6.555.192,75

-

36 05 Μθ δεδουλευμζνα ζξοδα & προμικειεσ Λοιπϊν κλάδων

€ 5.773.409,07

-

36 15 Ζςοδα Χριςεωσ Ειςπρακτζα

€ 173.251,40

Αφορά δεδουλευμζνουσ τόκουσ εταιρικϊν ομολόγων οι οποίοι ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ ζχουν
ειςπραχκεί ςτθν Εκκακάριςθ

Θ διαφορά € 715,11 αναφζρεται ςε ζξοδα που ζπρεπε να λογιςκοφν ςτθν επόμενθ χριςθ.

ΙΒ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΛΗΞΙΡΟΘΕΣΜΑ - ΛΟΓ.37

€ 20.990.536,91

Στουσ υπο-λογαριαςμοφσ του 37 μεταφζρονται από τον Λογ.30 «ΧΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ» οι απαιτιςεισ
από αςφάλιςτρα που δεν ειςπράττονται εμπρόκεςμα και αναλφονται ωσ κατωτζρω:

37.99

Χρεϊςτεσ Αςφαλίςτρων

€822.870,97

Το αναφερόμενο ποςό αφορά χρεωςτικά υπόλοιπα λ/ςμϊν τθσ εταιρίασ GOTA INTERNATIONAL για τουσ
οποίουσ ζχει γίνει πρόβλεψθ διαγραφισ τθσ απαίτθςθσ ςτον λογαριαςμό λογιςτικισ 44060030.

37.81

Επιςφαλείσ Χρεϊςτεσ Αςφαλίςτρων Κλάδου Ηωισ

Σε αυτόν τον λογαριαςμό ζχουν

μεταφερκεί

€ 14.133.479,53

ποςά τα οποία αφοροφν ανεξόφλθτα ανανεωτιρια

ςυμβόλαια των κλάδων Ηωισ και Unit Linked παλαιοτζρων χρόνων (περιόδου 1999-2006 κατά κφριο όγκο),
τα οποία ζχουν περιγραφι «ΑΚΥΟ», «ΡΟΣ ΑΚΥΩΣΘ», «ΕΛΕΥΘΕΟ ΡΛΘΩΜΩΝ», «ΕΞΑΓΟΑ» και τα
οποία θ Εταιρία όφειλε να ακυρϊςει 2 μινεσ μετά τθν ζκδοςι τουσ .

37.83

Επιςφαλείσ Χρεϊςτεσ Αςφαλίςτρων Αςφαλίςεων Ηθμιϊν

€ 3.554.048,17

Ο λογ/ςμόσ αυτόσ περιλαμβάνει πλικοσ χρεωςτικϊν υπολοίπων πρϊθν ςυνεργατϊν που ζχουν προκφψει
από τα υπόλοιπα των εταιριϊν που ςυγχωνεφκθκαν χωρίσ περαιτζρω πλθροφορίεσ , ςυνεργατϊν που
πτϊχευςαν, ι ςυνεργατϊν των οποίων ζχουν χακεί τα ίχνθ τουσ.

37.93

Επίδικοι Χρεϊςτεσ Αςφαλίςτρων Αςφαλίςεων Ηθμιϊν

€ 2.480.138,24

Στον λογαριαςμό αυτό περιλαμβάνεται πλικοσ υπολοίπων πρϊθν ςυνεργατϊν για τθν είςπραξθ των
οποίων θ Εταιρία είχε προβεί ςε άςκθςθ αγωγϊν, για τισ οποίεσ ζχουν εκδοκεί είτε ακωωτικζσ αποφάςεισ
είτε αποφάςεισ που ενϊ εκδικάηουν το ποςό δεν υπάρχει περιουςία για να εκτελεςτεί θ απόφαςθ, κακϊσ
και αποφάςεισ ςε εξζλιξθ με αμφίβολα αποτελζςματα.

Στον λογαριαςμό 44 11 0000 θ Εταιρία φαίνεται να ζχει διαμορφϊςει πρόβλεψθ που ανζρχεται ςτο ποςό
των € 5.820.399,30 που αφορά τισ τρεισ ανωτζρω αναφερόμενεσ επιςφαλείσ περιπτϊςεισ (Λογ/μοι37.81,
37.83 και 37.93).

ΙΓ.

ΤΑΜΕΙΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΛΟΓ.38

€ 95.517.496,31

Ρρόκειται για Ταμείο και Κατακζςεισ όψεωσ .

38 00

Ταμείο

€ 13.314,33

Στο κεντρικό Ταμείο, κατά τθν ςφράγιςθ τθσ Εταιρίασ τθν 26/02/2010 ευρζκθςαν και παρεδόκθςαν ςτον
Επόπτθ Εκκακάριςθσ κ. Κόρμαλθ μετρθτά € 12.852,79 , και τα οποία (€ 12.755,29) κατατζκθκαν από τον
ίδιο τθν 8/3/2010 ςτον τραπεηικό λογ/ςμό τθσ εταιρίασ με αρ. 147 470712-57 Εκνικισ Τραπζηθσ. Τα
υπόλοιπα € 461,54 τα οποία ιταν ταμεία Υποκαταςτθμάτων, δεν ευρζκθςαν.

38 03

Κατακζςεισ όψεωσ ςε €

33.146.964,53

Οι λογαριαςμοί αναλφονται ωσ κάτωκι ςτθν γενικι λογιςτικι:

Κωδ.
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Λογιςτικισ
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0008
0009
0010
0011
0013
0014
8888

Ρεριγραφι λογ/μου
CITIBANK
ALPHA
ASPIS
ΕΘΝΙΚΘ
ΡΕΙΑΙΩΣ
ΕΜΡΟΙΚΘ
ΕUROBANK
SOCIETE GENERALE
MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ
H.S.B.C
ΑΓΟΤΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ
PROTONBANK
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΥΡΟΥ

Ροςό €
558.505,24
656.316,46
29.789.466,89
495.191,02
399.749,17
74.699,52
752.158,78
738,09
61.630,79
211.172,55
103.581,05
32.511,56
11.243,41
0,00

Σφνολα λογ/ςμϊν όψεωσ

33.146.964,53

Ζχουν παραλθφκεί για τουσ περιςςότερουσ λογαριαςμοφσ απαντιςεισ/βεβαιϊςεισ από τισ Τράπεηεσ για
λογιςτικά υπόλοιπα κατακζςεων όψεωσ με θμερομθνία 26/02/2010.

38 04

Κατακζςεισ προκεςμίασ

€ 62.353.349,36

Ρρόκειται για Λογαριαςμοφσ προκεςμιακϊν κατακζςεων τθσ Εταιρίασ, οι οποίεσ τθν 26/02/2010 ιταν
δεςμευμζνεσ ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ:

Αναλφεται ςτθν γενικι λογιςτικι ωσ κάτωκι:

κωδ.
38
38
38
38

Λογιςτικισ
04
04
04
04

0001
0002
0006
0009

Ρεριγραφι λογ/ςμου
ALPHA BANK ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΘ ΡΟΘΕΣΜ.ΚΑΤΑΘ.
ΑSPIS BANK ΔΕΣΜΕΥΜ.ΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΘ
EUROBANK ΕFG CY ΕΙΔΙΚΘ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΘ ΚΑΤΑΘΕΣΘ
MARFIN BANK ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΘ ΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΘ
Σφνολα προκεςμιακϊν κατακζςεων

38 05

Ροςό ςε €
38.850,78
204.571,95
40.598.499,32
21.511.427,31
62.353.349,36

Kατακζςεισ ςε ξζνο νόμιςμα

€

3.868,09

Αφορά κατακζςεισ τθσ Εταιρίασ ςε ξζνο νόμιςμα κυρίωσ ςε ρουμανικά RON (λογ/ςμόσ 38 05 0006 ), οι
οποίεσ ζχουν προζλκει από μερίςματα ςτθν χριςθ 2009 μετοχϊν τθσ εταιρίασ Τranzgaz.
Τθν 26/02/2010 ο λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ:

κωδ.

Λογιςτικισ

Ρεριγραφι λογ/ςμου

38

05

0004

ΡΕΙΑΙΩΣ

38

05

0006

BANCPOST S.A.

38

05

0015

CREDIT SUISSE
Σφνολα κατακζςεων ςε ξζνο νόμιςμα

Ροςό ςε €
275,16
3.579,37
13,56
3.868,09

ΙΓ.1

Ραρατθριςεισ επί των χρθματικϊν Διακεςίμων ανά Κλάδο Αςφαλιςτικισ Τοποκζτθςθσ

ΙΓ.1α

Κλάδοσ Ζωισ

Α. Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – τα χρθματικά διακζςιμα που είναι
δεςμευμζνα υπζρ του Κλάδου Ηωισ (εκτόσ UL) ιταν 29,965.957,57 €. Τα ποςά αυτά είναι κατατεκειμζνα
ςτουσ ακόλουκουσ τραπεηικοφσ λογ/μουσ:

EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd
ASPIS BANK
ALPHA BANK

21.000.000,00 €
8.927.106,79 €
38.850,78 €

29.965.957,57 €

Τα διακζςιμα ςτθ Eurobank Κφπρου ιταν ςε προκεςμιακι κατάκεςθ 1 ζτουσ με επιτόκιο 4,00% θ οποία
ζλθξε ςτισ 1.11.2010. Στθ ςυνζχεια θ προκεςμιακι ανανεϊνεται ςε εβδομαδιαία βάςθ.
Θ προκεςμιακι τθσ Aspis Bank ξεκίνθςε ςτισ 16.4.2010 ςε θμεριςια βάςθ αρχικά και ςτθ ςυνζχεια ςε
μθνιαία με επιτόκιο 4,25%.

Β. Τθν 31.12.2010 τα χρθματικά διακζςιμα που προορίηονται για τθν κάλυψθ Χαρτοφυλακίου Ηωισ
ανιλκαν ςτο ποςό των 29.349.599,06 €. Τα ποςά αυτά είναι δεςμευμζνα ςτουσ ακόλουκουσ τραπεηικοφσ
λογαριαςμοφσ.

EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd
ASPIS BANK
ALPHA BANK

21.926.821,04 €
7.383.513,35 €
39.264,67 €

29.349.599,06 €

Τα χρθματικά διακζςιμα που βρίςκονταν ςτον δεςμευμζνο λογαριαςμό ςτθν EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd
αυξικθκαν λόγω τθσ προςόδου από τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ. Θ μείωςθ του ποςοφ των χρθματικϊν
διακεςίμων που βρίςκονταν ςτον δεςμευμζνο λογαριαςμό ςτθν Aspis Bank οφείλεται ςτθν αποδζςμευςθ
ποςοφ φψουσ 1.930.821,82€ για τθν πλθρωμι των αποηθμιϊςεων του προςωπικοφ , ςφμφωνα με τθν
187/28.07.10 απόφαςθ του Δ.Σ τθσ ΕΡ.Ε.Ι.Α. (Συνθμ. ΙΓ1) κακϊσ και ςτθν αποδζςμευςθ ποςοφ 30.000,00€
για ταχυδρομικά ζξοδα (αποςτολι Βεβαιϊςεων), ςφμφωνα με τθν 181/9/29.04.10 απόφαςθ του Δ.Σ τθσ
ΕΡ.Ε.Ι.Α (Συνθμ. ΙΓ.2)

Γ. Τθν 31.03.2010 τα χρθματικά διακζςιμα που προορίηονται για τθν κάλυψθ Χαρτοφυλακίου Ηωισ
ανιλκαν ςτο ποςό των 29.741.923,08 €. Τα ποςά αυτά είναι δεςμευμζνα ςτουσ ακόλουκουσ τραπεηικοφσ
λογαριαςμοφσ.

EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd
ASPIS BANK
ALPHA BANK

22.075.596,56 €
7.627.061,85 €
39.264,67 €

29.741.923,08 €

ΙΓ.1β

Unit Linked

Α. Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – τα χρθματικά διακζςιμα που ιταν
δεςμευμζνα υπζρ των Unit Linked ανιρχοντο ςε €24.411.453,82. Τα ποςά αυτά βρίςκονται κατατεκειμζνα
ςτισ ακόλουκεσ τράπεηεσ:

MARFIN POPULAR BANK CYPRUS
ASPIS BANK
SOCIETE GENERAL
HSBC

21.565.849,33 €
2.653.002,72 €
192.601,77 €
145,81

24.411.453,82 €

Οι προκεςμιακζσ κατακζςεισ ςτθν MARFIN POPULAR BANK είναι ετιςιεσ με επιτόκιο 3,00% και ζλθξαν τθν
1.2.2011. Οι προκεςμιακζσ τθσ Aspis Bank ξεκίνθςαν ςτισ 16.4.2010 ςε θμεριςια βάςθ αρχικά και ςτθ
ςυνζχεια ςε μθνιαία με επιτόκιο 4,25%.

Β. Τθν 31.12.2010 τα χρθματικά διακζςιμα των Unit linked ανιλκαν ςτο ποςό των 24.785.545,97€. Τα
ποςά αυτά είναι δεςμευμζνα ςτουσ ακόλουκουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ.

MARFIN POPULAR BANK CYPRUS
ASPIS BANK
SOCIETE GENERAL
HSBC

21.565.849,33 €
3.026.754,67 €
192.796,16 €
145,81

24.785.545,97 €

Σθμ.: Δεν ζχουν κεφαλαιοποιθκεί οι τόκοι από τθν MARFIN POPULAR BANK.

Γ. Τθν 31.03.2010 τα χρθματικά διακζςιμα των Unit linked ανιλκαν ςτο ποςό των 25.659.264,60€. Τα ποςά
αυτά είναι δεςμευμζνα ςτουσ ακόλουκουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ.

MARFIN POPULAR BANK CYPRUS
ASPIS BANK
SOCIETE GENERAL
HSBC

22.288.351,03 €
3.177.761,05 €
193.006,71 €
145,81€
25.659.264,60 €

ΙΓ.1γ

Κλάδοσ Λοιπϊν Ζθμιϊν

Α. Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ – τα χρθματικά διακζςιμα που είναι
δεςμευμζνα υπζρ του Κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν ανιρχοντο ςε

€12.161.133,93. Τα ποςά αυτά ιταν

δεςμευμζνα ςτουσ εξισ τραπεηικοφσ λογ/μουσ:

EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd

7.500.000,00 €

ASPIS BANK

4.661.133,93 €

€12.161.133,93

Τα διακζςιμα ςτθν EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd ιταν ςε δεςμευμζνθ προκεςμιακι κατάκεςθ διάρκειασ 1
ζτουσ με επιτόκιο 4,00% θ οποία ζλθξε τθν 1.11.2010. Ζκτοτε θ προκεςμιακι κατάκεςθ ανανεϊνεται ςε
εβδομαδιαία βάςθ.
Θ δεςμευμζνθ προκεςμιακι κατάκεςθ ςτθν Aspis Bank ξεκίνθςε ςτισ 16.4.2010 ςε θμεριςια βάςθ αρχικά
και ςτθ ςυνζχεια ςε μθνιαία, με επιτόκιο 4,25%.

Β. Τθν 31.12.2010 τα χρθματικά διακζςιμα που προορίηονται για τθν κάλυψθ αςφαλιςτικισ τοποκζτθςθσ
του Κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν ανιλκαν ςτο ποςό των 12.225.548,20 €. Τα ποςά αυτά είναι δεςμευμζνα
ςτουσ ακόλουκουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ:

EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd

7.828.980,55 €

ASPIS BANK

4.396.567,65 €

12.225.548,20 €.

Πςον αφορά τθν προκεςμιακι κατάκεςθ ςτθν EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd, θ αφξθςθ του ποςοφ των
διακεςίμων οφείλεται ςτθν πρόςοδο από τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ.
Θ δε μείωςθ του ποςοφ των διακεςίμων που βρίςκονται δεςμευμζνα ςτον λογ/μο τθσ

Aspis Bank

οφείλεται ςτθν αποδζςμευςθ ποςοφ φψουσ € 509.913,95 για τθν πλθρωμι των αποηθμιϊςεων του
προςωπικοφ , ςφμφωνα με τθν 187/28.07.10 απόφαςθ του Δ.Σ τθσ ΕΡ.Ε.Ι.Α. (Συνθμ. ΙΓ.1)

Γ. Τθν 31.03.2011 τα χρθματικά διακζςιμα που προορίηονται για τθν κάλυψθ αςφαλιςτικισ τοποκζτθςθσ
του Κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν ανιλκαν ςτο ποςό των 12.313.527,94 €. Τα ποςά αυτά είναι δεςμευμζνα
ςτουσ ακόλουκουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ:

EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd

7.882.100,30 €

ASPIS BANK

4.431.427,04 €

12.313.527,94€.
ΙΓ.1δ

Κλάδοσ Αςτικισ Ευκφνθσ Αυτοκινιτου

Α. Τθν 26.2.2010 τα χρθματικά διακζςιμα που ιταν δεςμευμζνα υπζρ του Κλάδου Αυτοκινιτων ανιρχοντο
ςε 20.643.981,54€. Τα ποςά αυτά ιταν κατατεκειμζνα ςτουσ κάτωκι τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ:

EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd
ASPIS BANK

12.147.804,97 €
8.496.176,57 €

Τα διακζςιμα ςτθν EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd ιταν ςε προκεςμιακι κατάκεςθ διάρκειασ 1 ζτουσ με
επιτόκιο 4,00% θ οποία ζλθξε τθν 1.11.2010.
Θ προκεςμιακι κατάκεςθ ςτθν Aspis Bank ξεκίνθςε ςτισ 16.4.2010 ςε θμεριςια βάςθ αρχικά και ςτθ
ςυνζχεια ςε μθνιαία, με επιτόκιο 4,25%.

Β. Τθν 31.12.2010 τα χρθματικά διακζςιμα που ιταν δεςμευμζνα υπζρ του Κλάδου Αςτικισ Ευκφνθσ
αυτοκινιτων ανιρχοντο ςτο ποςό των 19.060.531,28€. Τα ποςά αυτά είναι δεςμευμζνα ςτουσ ακόλουκουσ
τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ.

EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd
ASPIS BANK

12.683.940,27 €
6.376.591,01 €

Στθν EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd το ποςό αυξικθκε λόγω τθσ προςόδου από τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ.
Αντίκετα ςτθν Aspis Bank το ποςό μειϊκθκε εξαιτίασ αφενόσ τθσ πλθρωμισ τθσ αναλογίασ του Επικουρικό
για τθν καταβολι των αποηθμιϊςεων του προςωπικοφ ποςοφ φψουσ 1.127.891,37€ (απόφαςθ
187/28.07.2010 του Δ.Σ τθσ ΕΡ.Ε.Ι.Α) και αφετζρου ανάλθψθσ του ποςοφ 1.500.000,00€. (για το ποςό που
ζχει τθν διαχείριςθ), ςφμφωνα με τθν επιςτολι 1809/13.12.10, θ οποία μασ κοινοποιικθκε.

Τθν 31.03.2010 τα χρθματικά διακζςιμα δεςμευμζνα υπζρ του Κλάδου Αυτοκινιτων ανιρχοντο ςε
13.532.921,56 €. Τα ποςά αυτά είναι δεςμευμζνα ςτουσ κάτωκι λογαριαςμοφσ.

EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd
ASPIS BANK

7.258.521,33 €
6.274.400,23 €
13.532.921,56 €

ΙΓ.1ε

Μθ χαρακτθριςμζνθ Ρεριουςία

Τθν 26.2.2010 – θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ, υπιρχαν ςτουσ τραπεηικοφσ
λογαριαςμοφσ χρθματικά διακζςιμα, που ιταν δεςμευμζνα από τθν ΕΡ.Ε.Ι.Α. αλλά δεν προορίηονταν για
τθν κάλυψθ τθσ αςφαλιςτικισ τοποκζτθςθσ. Τα Μθ Χαρακτθριςμζνα αυτά χρθματικά διακζςιμα,
ανζρχονταν ςε € 7.800.000 περίπου.. Στον Ρίνακα που ακολουκεί καταγράφονται τα τραπεηικά υπόλοιπα
των Μθ Χαρακτθριςμζνων αυτϊν τραπεηικϊν λογαριαςμϊν.
Στθν εταιρία υπιρχαν μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ τρίτων, λιξεωσ μετά τθν 26.02.2010 οι οποίεσ
κατατζκθκαν ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ τθσ εταιρίασ ςυνολικοφ φψουσ 4.300.000 € περίπου. Επιπλζον
κατατζκθκαν από τρίτουσ ςε λογαριαςμοφσ τθσ εταιρίασ ςτθν χρονικι περίοδο από 26.2.2010 ζωσ
31.12.2010 500.000 € περίπου.

Θ εταιρία κατά τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ είχε ιδιόκτθτα ακίνθτα, μιςκωμζνα ςε τρίτουσ. Θ είςπραξθ των
ενοικίων ςυνεχίςτθκε κανονικά ολόκλθρο το 2010. Το ςυνολικό ποςό τθσ είςπραξθσ ανιλκε ςε 400.000 €
περίπου.
Σξάπεδα
ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK
ASPIS BANK
ASPIS BANK
ASPIS BANK
ASPIS BANK
CITIBANK
CITIBANK
CITIBANK
CITIBANK
EFG EUROBANK
EFG EUROBANK
EFG EUROBANK

Λνγαξηαζκόο
149 002320 001574
146 002320 001620
149 002320 001582
149 002320 002227
146 002320 007109
146 002320 001057
359 002320 000153
112-002002-009092
101 03 000 2180
101 500000 0646
101 03 000 2154
101 03 000 2178
0 159 796 108
0 159 768 082
0 160 489 022
0 159 768 147
.0026.0201.0201.295076
0026.0201.0200.267647
001-2001-00033930

Τπόινηπν
26/2/2010

Τπόινηπν
31/12/2010

Τπόινηπν
31/3/2011

119.593,95
130.555,50
423.102,13
3.615,46
10.866,77
14.585,99
17.383,97
9.697,25
167.507,27
11.286,62
1.339.179,36
3.077.788,08
12.630,92
283.349,43
61,21
272.968,52
18.136,58
150.728,09
556.143,84

120.127,42
128.742,05
537.434,98
3.628,66
10.866,43
14.585,99
17.447,47
9.697,25
177.984,66
22.731,71
3.632.476,46
957.629,67
12.630,92
283.349,43
61,21
550.951,13
18.136,58
151.227,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.172,85
22.731,71
2.923.561,14
3.179.940,39
0,00
0,00
0,00
0,00
18.136,58
151.227,49

EMPORIKI BANK
Σξάπεδα
ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
MARFIN EGNATIA BANK
PROTON BANK
PROTON BANK
HSBC
HSBC

83.130.491,00
Λνγαξηαζκόο

75.192,85
Τπόινηπν
26/2/2010

74.852,95
Τπόινηπν
31/12/2010

74.852,95
Τπόινηπν
31/3/2011

147/470 713 31
669/470 139 92
147/470 712 57
5052 001866 808
5029 000346 361
5052 001866 816
5052 008617 331
5029 000346 370

87.389,93
60.046,88
360.153,64
36.834,00
51.165,62
313.509,04
188,08
28,26

87.570,64
63.427,14
438.158,77
36.872,81
51.155,62
318.021,46
180,08
20,26

87.570,64
0,00
438.158,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.103.310.110,00
16.470.420,00
02 18 07 0108851
02 18 07 0110637
007-013535-742

32.511,56
60.867,92
9.183,34
2.060,07
58.206,89

41.870,99
60.867,92
9.183,34
2.060,07
58.206,89

0,00
60.867,92
0,00
0,00
58.206,89

007-00946-140

45.226,68

45.226,68

45.226,68

7.811.745,70 7.937.385,13 7.239.654,01
Τζλοσ τα Μθ Χαρακτθριςμζνα Χρθματικά Διακζςιμα τθν περίοδο αυτι επενδφκθκαν ςτο μεγαλφτερο
μζροσ τουσ ςε προκεςμιακζσ κατακζςεισ οι οποίεσ απζδωςαν τόκουσ περίπου 150.000 €.
Τθν 31.12.2010 το ςφνολο των Μθ Χαρακτθριςμζνων τραπεηικϊν λογαριαςμϊν διαμορφϊκθκε ςε
7.937.385,13περίπου.

Για τθν κάλυψθ των εξόδων τθσ εκκακάριςθσ του Α’ & Β’ εξαμινου 2010 ζωσ τθν 31/12/2010 δαπανικθκε
το ποςό των 1.285.576,86€. Ειδικότερα, από το ανωτζρω ποςό, αποδεςμεφτθκαν με τθν 183/8/31.05.10
(Συνθμ. ΙΓ.3) απόφαςθ τθσ ΕΡ.Ε.Ι.Α 324.254,52€ (444.000 Ελβετικά Φράγκα) τα οποία εμβάςτθκαν ςτο
Δικαςτιριο τθσ Ηυρίχθσ ωσ εγγφθςθ ςτα πλαίςια τθσ δικαςτικισ διεκδίκθςθσ του απαίτθςθσ τθσ εταιρίασ
φψουσ 14.967.881,04€ από τθν εταιρία Hestiun εκ των οποίων αναμζνεται να μασ επιςτραφοφν 320.000
Ελβετικά Φράγκα . To υπόλοιπο των 961.322,34€ που εκταμιεφτθκε προζρχεται από τθν απόφαςθ
187/20.07.2010 του Δ.Σ τθσ ΕΡ.Ε.Ι.Α θ οποία ενζκρινε τθν αποδζςμευςθ ποςοφ € 2.119.000 για τθν κάλυψθ
μζρουσ των εξόδων εκκακάριςθσ Α & Βϋεξαμινου 2010.
Τθν 31.03.2010 το ςφνολο των Μθ Χαρακτθριςμζνων τραπεηικϊν λογαριαςμϊν διαμορφϊκθκε ςε
7.239.654,01 περίπου. Θ μείωςθ αυτι προζρχεται από τθν αποδζςμευςθ ςυνολικοφ ποςοφ 739.057,12€
για τθν κάλυψθ των εξόδων εκκακάριςθσ του Β’ εξαμινου 2010 ςφμφωνα με τθν 4/8/10.2.2011 απόφαςθ
τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ. Ραράλλθλα μζχρι τθν 31/3/2011 ζχει ολοκλθρωκεί το μεγαλφτερο μζροσ τθσ
μεταφοράσ κεφαλαίων από διάφορεσ τράπεηεσ ςτθν T-Bank (Λογαριαςμόσ 101 – 03 – 000 2178) με ςκοπό
τθν καλφτερθ διαχείριςθ τουσ ςφμφωνα με τθν 196/5/19-11-2010 απόφαςθ τθσ ΕΡΕΙΑ κατόπιν αιτιματοσ
του Επόπτθ Εκκακάριςθσ.

ΙΔ.

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ – ΛΟΓ. 50

€ 6.588.087,05

Αφορά λογαριαςμοφσ αςφαλιςτικϊν εταιριϊν και περιλαμβάνει τρεχοφμενα υπόλοιπα και υπόλοιπα
αποκεμάτων - αναλογία ανταςφαλιςτϊν- τθσ 31/12/2009.
Εκτιμάται ωσ προσ τθν ορκότθτα του ποςοφ , ότι εκκακάριςθ των λογ/ςμϊν των ςυμβατικϊν
ανταςφαλιςτϊν , δεν ζχει επιτευχκεί διότι δεν ζχει γίνει θ ςυμφωνία των υπολοίπων για τθν χριςθ 2009 .
Θα πρζπει να ςθμειωκεί επίςθσ ότι δεν ζχει απεικονιςκεί ςτθ λογιςτικι το ελάχιςτο ποςό (minimum depo
2010) , που προβλεπόταν από τισ ςυμβάςεισ με τουσ ςυμβατικοφσ ανταςφαλιςτζσ (ςυμβάςεισ QUOTA
SHARE και EXCESS OF LOSS), το οποίο ζπρεπε να ζχει πλθρωκεί από τθν Εταιρία για τθν ανανζωςθ των
ςυμβατικϊν ανταςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων ζτουσ 2010 .

ΙΕ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΛΟΓ. 57

Στον λογαριαςμό 57

€ 1.385.923.21

παρακολουκοφνται οι τρεχοφμενοι λογαριαςμοί των διαμεςολαβοφντων ςτθν

αςφάλιςθ (πρακτόρων, παραγωγϊν αςφαλειϊν και λοιπϊν ςυνεργατϊν), όπου απεικονίηεται θ
υποχρζωςθ τθσ εταιρίασ προσ τουσ ςυνεργάτεσ τθσ

από προμικειεσ ςυμβολαίων που ζχουν ιδθ

ειςπραχκεί .

Από τθν εκκακάριςθ εντοπίςτθκαν οι από 22.10.2008 και 15.01.10 ςυμβάςεισ μεταξφ τθσ εταιρίασ και των
ςυνεργατϊν τθσ «NET AGENTS» και Ιωάννθ Καβαλάρθ φψουσ € 2.611.557,40 και € 906.650,22 αντίςτοιχα,
οι οποίεσ ελζγχονται νομικά προκειμζνου να γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ νομικζσ ενζργειεσ κατά παντόσ
υποχρζου ζναντι τθσ εταιρίασ, δεδομζνου ότι ςτισ ςυμβάςεισ αυτζσ υφίςτανται νομικζσ και πραγματικζσ
πλθμμζλειεσ.

ΙΣΤ.

ΣΥΓΚΙΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΡΟΛΟΙΡΟΥ 26/02/2010 & ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΝ
31/03/2011

Α/Α

1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ

10 & 11

ΡΕΙΓΑΦΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ

ΑΚΙΝΗΤΑ

2.1

13

ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ

2.2

14

ΕΡΙΡΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΡΟΛΟΙΡΟ
26.02.2010

89.648.467,63

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
31.03.2011

23.146.197,02

1

0,13
452.757,03

50.000,00

452.757,16

15

ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ ΥΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ
ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΡΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

83.647,22

0,00

4

16

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΡΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΡΟΣΒΕΣΗΣ

2.198.883,88

0,00

5

17 & 34 & 44

ΧΕΟΓΑΦΑ

3

62.143.147,50

39.019.352,00

5.1

18.00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

312.542,92

0,00

5.2

18.11

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

203.228,12

0,00

5.3

18.13

ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

5.4

18.17

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΖΩΗΣ

14.673,51

0,00

875.628,88

800.000,00

2

3

1.406.073,43
6

30

ΧΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

45.811.985,24

2.000.000,00

7.1

31.00

ΓΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

89.984,77

7.2

31.01

ΓΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΡΑΚΤΕΑ

7.3

31.03

ΓΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΗ

7.4

31.20

ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΟΝΟΛΟ

2.583.588,46

0,00

4

7.5

31.21

ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΤΑΡΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΡΑΞ

1.763.447,25

0,00

4

7.6

31.22

ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΤΑΡΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

48.230,48

48.230,48

7.7

31.23

ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΗ (ΣΦΑΓΙΣ

83.852,42

0,00

7.8

31.24

ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

1.072.629,96

0,00

201.848,99

67.000,00

219.253,48

6.062.835,81
8

32

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ

167.326,95

0,00

ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

18.830,84

8.876,16

-12.509,87

0,00

0,06

0,00

285.020,22

0,00

1.358.560,62

0,00

9.1

33.00

9.2

33.03

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

9.3

33.09

ΔΟΣΟΛΗΡΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

9.4

33.11

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

9.5

33.13 + 33.14

9.6

33.90

ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΕΓΑΤΩΝ

768.835,13

0,00

9.7

33.91

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ

25.808,75

0,00

9.8

33.93

ΓΑΦΕΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΣΑΡ

-108.350,84

0,00

9.9

33.94

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ Γ.Δ.Α.

9.10

33.95

ΛΟΙΡΟΙ ΧΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΟΙ

9.11

33.97

ΕΡΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΕΩΣΤΕΣ

ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

926.985,39

100.000,00

65.409.083,50

350.000,00

738.775,64

0,00

5

9.12

33.99

ΛΟΙΡΟΙ ΧΕΩΣΤΕΣ ΕΡΙΔΙΚΟΙ

7.678,39
69.418.717,83

0,00

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ

ΡΕΙΓΑΦΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ

10.1

35.01

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΡΟΣ ΑΡΟΔΟΣΗ

10.2

35.02

ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΡΟΣ ΑΡΟΔΟΣΗ

10.3

35.04

ΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΡΕ ΤΙΤΩΝ

10.4

35.90

ΜΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Γ.ΟΓ.ΡΩΛΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΡΟΛΟΙΡΟ
26.02.2010

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
31.03.2011

21.534,58
1.685.948,81

0,00

113.588,16

0,00

-1.311,00

0,00

1.819.760,55
11.1

36.03+36.05+36.10

11.2

36.15

ΕΞΟΔΑ ΡΟΣΚΤΗΣΗΣ (ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΡΟΜ.ΧΗΣΕΩΝ)
ΕΙΣΡΑΚΤΕΟΙ ΤΟΚΟΙ

12.329.316,93

0,00

173.251,40

150.000,00

12.502.568,33
12

37

13.1

38.00

13.2

38.03-38.06

15

50

17.5

53.19

21

57

ΕΡΙΔΙΚΟΙ ΧΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

822.870,97

0,00

13.314,33

13.314,00

95.504.181,98

94.250.000,00

6

95.517.496,31
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
ΤΑΡΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΑΧΥΡΟΘ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

6.588.087,05
121.646,06
1.385.923,21
396.152.195,13

ΕΙΣΡΑΞΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΙΣΗΣ
ΛΟΙΡΟΣ ΡΑΓΙΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣΡΑΞΘ ΕΩΣ 31.12.2010
ΛΟΙΡΟΣ ΡΑΓΙΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣΡΑΞΘ 2011
ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΙΣΡΑΞΘ 2011
ΧΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΕΣΟΔΑ ΧΕΟΓΑΦΩΝ
ΤΟΚΟΙ ΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΡΑΚΤΕΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0,00

19.665,00
3.115,00
1.900,00
955.731,49
1.851.957,70
2.185.728,54
572.577,39
€ 5.590.675,12

7
160.002.969,66

8

Ραρατθριςεισ
1

2

Θ εκτιμϊμενθ αξία ςτισ 31.03.11 αναφζρεται ςτισ αντικειμενικζσ αξίεσ των ακινιτων

Το λογιςτικό υπόλοιπο τθσ 26.02.2010 των χρεογράφων και ςυμμετοχϊν (ΚΑ 17 & 34) αφορά τθν αξία
κτιςθσ μειωμζνθ με τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ υποτίμθςθσ (ΚΑ 44) ςυμπεριλαμβάνονται και τα
χρεόγραφα του κλ.Α.Ε.Αυτ/του. Στο εκτιμϊμενο ποςό τθσ 31.03.2011 ςυμπεριλαμβάνεται το ομόλογο
τθσ Aspis Capital ενϊ δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι μετοχζσ τθσ Αdvantage Capital Holdings & Leda

3

Εκτιμάται ότι κα διαγραφεί ιςόποςο ςτθν χρζωςθ

4

Γίνεται εκτενισ αναφορά ςτθν Ζκκεςθ Εκκακάριςθσ ςτα Χρθματικά Διακζςιμα

5

Το ποςό τθσ εκτίμθςθσ αναφζρεται μόνο ςτθν επιτευχκείςα ςυμφωνία με τθν Aspis Real Estate. Για τα υπόλοιπα
δεν μπορεί να γίνει προσ το παρόν αςφαλισ εκτίμθςθ. Εκτενισ αναφορά ςτθν Ζκκεςθ Εκκακάριςθσ.

6

Στο ποςό αναφζρονται ειςπράξεισ επιταγϊν € 2.185.728,24 με θμερομθνία προ τθσ 31/12/2010

7

Γίνεται εκτενισ αναφορά ςτθν Ζκκεςθ Εκκακάριςθσ

8

Θ εκτίμθςθ ζγινε κατά προςζγγιςθ και με ςτοιχεία, που τα περιςςότερα δεν είναι οριςτικοποιθμζνα,
δεδομζνου ότι οι εκκακαριςτικζσ πράξεισ είναι ςε εξζλιξθ. Είναι ςχεδόν βζβαιο ότι κα μεταβλθκοφν
κατά τθν οριςτικοποίθςθ των εκκακαριςτικϊν πράξεων.

ΙΖ.

ΑΛΛΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-ΔΙΚΑΣΤΗΙΑ

ΔΚΘΔΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ

Α. ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Γπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζ. 176/25.2.2010 πξαθηηθνχ ηνπ Γ ηεο ΔΠ.Δ.Η.Α (ΦΔΚ1468/26-22010), αλαθιήζεθε ε άδεηα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
COMMERCIAL VALUE A.A.E. θαη ηέζεθε ζε αζθαιηζηηθή εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ΝΓ 400/1970, φπσο ηζρχεη. Ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν δηνξηζζείο
Δπφπηεο Δθθαζάξηζεο, σο εθηειψλ ρξέε Δθθαζαξηζηή, πξνέβε ζε θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηεο εηαηξίαο
COMMERCIAL VALUE A.A.E.
Οη απαηηήζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ (ΑΗΣΟΤΜΔΝΔ – ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΔ) ζε
βάξνο ηεο ππφ αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο εηαηξίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζρέζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο θαη κε ηηο δηαθξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη έρνπλ σο αθνινχζσο.
Η. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α΄ Οη απαηηήζεηο ησλ ππαιιήισλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαηά
ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο ηεο αδείαο (πιελ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηνίθεζε σο
κέιε ηνπ Γ ηεο εηαηξίαο ή/ θαη θαηείραλ δηεπζπληηθή ζέζε), σο αλαιπηηθψο αλαθέξνληαη ζηνλ
ζπλεκκέλν ΠΗΝΑΚΑ (1) πνπ εκπίπηνπλ ζην πξνλφκην ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΝΓ400/1970 έρνπλ σο
εμήο:
Οη αηηνχκελεο απαηηήζεηο βάζεη ησλ εθθξεκψλ αγσγψλ/ αλαγγειηψλ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ
3.867.969,97 ΔΤΡΧ.
Καηφπηλ επαιήζεπζεο ππφ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, νη απαηηήζεηο απηέο θαη’ εθηίκεζε
πεξηνξίδνληαη ζην πνζφ ησλ 3.563.847,42 ΔΤΡΧ.
ε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α΄ (ΠΗΝΑΚΑ 1), ν Δπφπηεο
Δθθαζάξηζεο πέηπρε ηελ εμψδηθε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ησλ εθθξεκψλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ κε ηελ
πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε εμφθιεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο σο αλαιχεηαη
ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα Α΄ ΚΑΣΑΒΟΛΖ θαη αθνξνχζε ηελ θαηαβνιή αλαινγίαο δψξνπ Πάζρα
2010, Δπηδφκαηνο Αδείαο 2010, Με Λεθζείζα Άδεηα 2010 θαη πνζνζηφ 100% επί ηεο λνκίκνπ
απνδεκηψζεσο. Ζ θαηαβνιή απηή έγηλε ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 187/28.07.2010 απφθαζε ηεο
ΔΠΔΗΑ θαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ απαηηήζεσλ απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο ζπλεξγάηεο ηνπ
Δθθαζαξηζηή θαη Οξθσηφ Διεγθηή ζπλεξγάηε ηνπ Δπηθνπξηθνχ Κεθαιαίνπ (Αλαιπηηθά επί ηνπ
ζπκβηβαζκνχ ζην νηθείν θεθάιαην ησλ Παξαηεξήζεσλ παξ. 2.1).

Η Η. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β΄ Οη απαηηήζεηο ησλ ππαιιήισλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαηά
ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο ηεο αδείαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηνίθεζε σο κέιε ηνπ Γ ηεο
εηαηξίαο ή/ θαη θαηείραλ δηεπζπληηθή ζέζε θαη ακθηζβεηείηαη αλ εκπίπηνπλ ζην πξνλφκην ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ ΝΓ400/1970 σο αλαιπηηθψο αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν ΠΗΝΑΚΑ 2 έρνπλ σο
εμήο:
Οη αηηνχκελεο απαηηήζεηο βάζεη ησλ εθθξεκψλ αγσγψλ/ αλαγγειηψλ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ
1.045.888,84 ΔΤΡΧ.
Καηφπηλ επαιήζεπζεο ππφ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, νη απαηηήζεηο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα
πεξηνξηζζνχλ ζην πνζφ ησλ 908.975,25 ΔΤΡΧ. (Αλαιπηηθά επί ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνζψπσλ
ηεο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β΄ ζην νηθείν θεθάιαην ησλ Παξαηεξήζεσλ παξ. 1.3).
Η Η Η. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ΄ Οη απαηηήζεηο ησλ ππαιιήισλ ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε είρε
θαηαγγειζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο αλάθιεζεο ηεο αδείαο θαη εθθξεκνχζαλ ζε βάξνο ηεο
εηαηξίαο θαη ακθηζβεηείηαη αλ εκπίπηνπλ ζην πξνλφκην ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΝΓ400/1970, σο
αλαιπηηθψο αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν ΠΗΝΑΚΑ 3 έρνπλ σο εμήο:
Οη αηηνχκελεο απαηηήζεηο βάζεη ησλ εθθξεκψλ αγσγψλ/ αλαγγειηψλ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ
469.659,04 ΔΤΡΧ.
Καηφπηλ επαιήζεπζεο ππφ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, νη απαηηήζεηο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ
ζην πνζφ ησλ 469.659,04 ΔΤΡΧ.
ΑΗΣΟΤΜΔΝΟ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α΄
(ΠΗΝΑΚΑ 1)

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝ

3.867.969,97

3.563.847,42

3.488.782,66

1.045.888,84

908975,25

0

469.659,04

469.659,04

0

5.383.517,85

4.942.481,71

3.488.782,66

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β΄
(ΠΗΝΑΚΑ 2)
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ΄
(ΠΗΝΑΚΑ 3)
ΤΝΟΛΟ

* Σν ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝ αθνξά θαζαξφ πνζφ ελψ ην ΑΗΣΟΤΜΔΝΟ θη ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΟ

κηθηά

πνζά.
** Σν ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΟ πνζφ ηεο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α΄ ππνινγίζζεθε βάζεη ησλ ζπκθσλεηηθψλ
ζπκβηβαζκνχ.

Σν ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΟ πνζφ ηεο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β΄ θαη ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ΄ ζε πεξίπησζε
επηδίθαζεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ ην σο άλσ θεθάιαην ζα θξηζεί δηθαζηηθψο εάλ ζα επηβαξπλζεί
κε ηφθνπο ππεξεκεξίαο. (ηξέρνλ επηηφθην ππεξεκεξίαο 8,75% εηεζίσο)
Β. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ:
Δηζαγσγή.
Σν ζχλνιν ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο COMMERCIAL VALUE A.A.E. άζθεζαλ ζε βάξνο
ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο αγσγέο ελψπηνλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ κε αίηεκα λα ππνρξεσζεί
ε εηαηξία λα ηνπο θαηαβάιιεη κεηαμχ άιισλ νθεηιφκελνπο δεδνπιεπκέλνπο κηζζνχο θαη
απνδεκίσζε ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπο.
1. ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΠΡΟΝΟΜΗΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ

1.1.

χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ ΝΓ 400/1970 σο ηζρχεη νη απαηηήζεηο απφ ζρέζε εμαξηεκέλεο

εξγαζίαο, εθηφο ησλ απαηηήζεσλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο, έρνπλ πξνλφκην επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνπζίαο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο,
εμαηξνπκέλσλ ησλ εμφδσλ εθθαζάξηζεο θαη ησλ καζεκαηηθψλ απνζεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία ηερληθψλ απνζεκάησλ αζθαιίζεσλ δσήο.
1.2. Με ηελ δηαηχπσζε ηνπ Νφκνπ «.. απαηηήζεηο απφ ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο..» θαηά ηελ
εθηίκεζε ηνπ Δθθαζαξηζηή δελ πξνζδηνξίδεηαη ξεηψο ν ρξφλνο γελέζεψο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ ελ
ζρέζεη κε ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ζπλεπψο ζηελ έλλνηα ησλ πξνλνκηαθψλ
απαηηήζεσλ πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ λνκίκσλ απαηηήζεσλ αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ
γελέζεσο ηνπο.
Δπί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί
πηψρεπζεο, ην φπνην «πξνλφκην» ησλ εξγαδνκέλσλ δελ πθίζηαηαη γηα απαηηήζεηο πέξαλ ηεο δηεηίαο
απφ ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο ηεο αδείαο.
1.3.

Σν άξζξν 10 ηνπ ΝΓ 400/1970 εμαηξεί εθ ηεο πξνλνκηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηηο απαηηήζεηο απφ

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. Ζ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε, φπσο θαη ε έλλνηα ηνπ δηεπζχλνληνο
ππαιιήινπ είλαη αφξηζηεο έλλνηεο, ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε βάζε κηα γεληθή
αξρή. Απνηειεί πξαγκαηηθφ δήηεκα ή ππαγσγή ή κε ελφο πξνζψπνπ ζε απηνχο πνπ αζθνχλ
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε, ην νπνίν εμεηάδεηαη ρσξηζηά θάζε πεξίπησζε κε βάζεη ηα ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηή εκθαλίδεη θαη ηα νπνία είλαη απφξξνηα ηεο ζρέζεο εξγαζίαο πνπ έρεη
ζπλαθζεί.
1.4.

Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΝΓ400/1970 θαη ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα

πξνθχπηεη φηη απηνί πνπ έρνπλ ελνρηθέο απαηηήζεηο θαηά ην ρξφλν αλάθιεζεο ηεο αδείαο
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη ζέζεο απηήο ζε θαζεζηψο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο ηθαλνπνηνχληαη
απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξηνπζίαο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο επαιήζεπζεο (εμέιεγμεο) ησλ
πηζηψζεσλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο. Έηζη νη
πηζησηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ηθαλνπνηνχληαη πξνλνκηαθψο ήηνη ησλ δηθαηνχρσλ
αζθαιίζκαηνο θαη εξγαδνκέλσλ, ζηεξνχληαη ην δηθαίσκα λα αζθήζνπλ αηνκηθέο δηψμεηο ηεο ππφ
αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο εηαηξίαο. Ζ σο άλσ αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ, δειαδή ε
πξνζσξηλή απνζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ δαλεηζηψλ λα επηδηψμνπλ αηνκηθά ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ αμηψζεσλ ηνπο, αλαθέξεηαη ζε φια ηα θαηά ην θνηλφ δηθνλνκηθφ δίθαην κέζα ηθαλνπνηήζεσο
ησλ δαλεηζηψλ θαη θπξίσο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο, ε νπνία αδξαλεί. Οη πηζησηέο έρνπλ ην
δηθαίσκα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ απαίηεζε ηνπο κφλν κε ηελ αλαγγειία ηεο θαη κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο επαιήζεπζεο θαη αθνινχζσο κε αλαθνπή θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο. πλεπψο νη
αζθεζείζεο αγσγέο αλεμαξηήησο ηεο νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηάο ηνπο πξέπεη απνξξηθζνχλ σο
απαξάδεθηεο.
1.5. χκθσλα κε ην αξ. 10 παξ. 8 ΝΓ.400/1970 ξεηά πξνβιέπεηαη φηη «Σν Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη … ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλαινγηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πξνλνκηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηα έμνδα εθθαζάξηζεο, ε νπνία
ππνινγίδεηαη θαηά ην ιφγν ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ θιάδνπ αζηηθήο επζχλεο απφ ηελ
θπθινθνξία απηνθηλήησλ, πξνο ην ζχλνιν ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο ηεο εηαηξίαο ζε φινπο
ηνπο θιάδνπο πνπ αζθνχζε.».
Ωο «αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε» πξέπεη λα λνεζεί ε ηειεπηαία ζρεκαηηζζείζα θαη δεισζείζα
απφ ηελ εηαηξία, πξνο ηελ Δπνπηηθή Αξρή. Καηά ηελ εθθξαζζείζα άπνςε ηνπ Δπφπηε
Υαξηνθπιαθίνπ Εσήο, ζηελ σο άλσ δεισζείζα απφ ηελ εηαηξεία αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έθηαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηνπ πξνλνκίνπ ησλ εξγαηηθψλ
απαηηήζεσλ δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ην καζεκαηηθφ απφζεκα αζθαιίζεσλ δσήο. Καη’
επέθηαζε ν ζρεηηθφο «ιφγνο» ζπκκεηνρήο ηνπ Δπηθνπξηθνχ Κεθαιαίνπ, ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί
κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα (ινηπά) απνζέκαηα.
1.6. χκθσλα κε ηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 12α ηνπ ΝΓ 400/1970 ην ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ην
νπνίν ππεηζέξρεηαη απηνδηθαίσο ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηα δηθαηψκαηα ηεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο, δηαρεηξίδεηαη απφ θνηλνχ κε ηα άιια αξκφδηα φξγαλα εηδηθά ην ραξηνθπιάθην ηνπ
θιάδνπ αζηηθήο επζχλεο απηνθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζε αζθαιηζηηθή εθθαζάξηζε, θαηά δε ην αξ.

10 παξ. 8 ΝΓ.400/1970 ζπκκεηέρεη αλαινγηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνλνκηαθψλ απαηηήζεσλ
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηα έμνδα εθθαζάξηζεο. Καηά ζπλέπεηα θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ε
αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε εμαηξνπκέλνπ ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο ηνπ θιάδνπ δσήο θαη θαηά
ηελ αλαινγία απηνχ, γηα ηελ θάιπςε ηνπ πξνλνκίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφηε ππνζηεξίδεηαη ε
άπνςε φηη ην ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ, πξέπεη λα θαηαβάιιεη φ,ηη επηπιένλ απαηηείηαη
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε πνπ ζα θαιχπηεη ην πξνλφκην ησλ
εξγαδνκέλσλ. Σνχηε ε ζέζε ζεκειηψλεηαη αλαινγηδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο γηα αζηηθή επζχλε απφ απηνθηλεηηζηηθά
αηπρήκαηα, αλεμαξηήησο ηεο επάξθεηαο ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο. Με ηελ απηή ινγηθή πξέπεη
λα ζπκβάιιεη κέρξη λα ηθαλνπνηεζεί θαη ε φπνηα αμίσζε απφ εξγαηηθή απαίηεζε θαιππηφκελε απφ
ην πξνλφκην θαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ έρεη ιάβεη.
2. ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ
2.1.

ύληαμε θαη ππνγξαθή ηδησηηθώλ ζπκθσλεηηθώλ ζπκβηβαζκνύ.
Σν ζχλνιν ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο COMMERCIAL VALUE A.A.E. άζθεζαλ ζε βάξνο

ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο αγσγέο ελψπηνλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ κε αίηεκα λα ππνρξεσζεί
ε εηαηξία λα ηνπο θαηαβάιιεη κεηαμχ άιισλ νθεηιφκελνπο δεδνπιεπκέλνπο κηζζνχο θαη
απνδεκίσζε ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπο. Πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ πξνλνκηαθψλ
απηψλ απαηηήζεσλ ν Δπφπηεο Δθθαζάξηζεο πξφηεηλε πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο (ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α΄)
ηελ εμψδηθε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ησλ εθθξεκψλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ησλ εξγαδνκέλσλ αληαπνθξίζεθε ζηελ πξφηαζε ζπκβηβαζκνχ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ. πλεηάρζεζαλ θαη ππεγξάθεζαλ θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο ζπλνιηθψο 189
ζπκθσλεηηθά ζπκβηβαζκνχ.
Σν φθεινο πνπ πξνέθπςε γηα ηελ ππφ εθθαζάξηζε εηαηξία απφ ηελ ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ησλ
δηαθνξψλ είλαη ζεκαληηθφ, δηφηη νη πξψελ εξγαδφκελνη πεξηφξηζαλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζηνπο
δεδνπιεπκέλνπο κηζζνχο θαη ηε λφκηκε απνδεκίσζε ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο,
παξαηηνύκελνη από ηηο αμηώζεηο ηνπο γηα κηζζνύο ππεξεκεξίαο, απνδνρέο κε ιεθζείζαο αδείαο
παξειζόλησλ εηώλ, απνδνρέο πξόζζεηεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο, θνλδύιηα εζηθήο
βιάβεο, ηόθνπο επί ησλ θεθαιαίσλ θαη δηθαζηηθή δαπάλε.

Δηδηθψο, ην αηηνχκελν αγσγηθφ

πνζφ ησλ εξγαδνκέλσλ (πιελ ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηείραλ δηεπζπληηθή ζέζε) αλέξρεηαη ζην
ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 3.867.969,97 ΔΤΡΧ θαη ε πξφηαζε ζπκβηβαζκνχ (δηακνξθσκέλε εθ ησλ
θαηαγεγξακκέλσλ απαηηήζεσλ ζηα ζηνηρεία θαη βηβιία ηεο εηαηξείαο) πξνο απηνχο αλέξρεηαη ζην
ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 3.563847,42 ΔΤΡΧ ζπλεπψο εθ ηνπ ζπκβηβαζκνχ πξνθχπηεη εθηηκψκελν
φθεινο 304.122,55 ΔΤΡΧ.

ε πιήξε θαη νινζρεξή εμφθιεζε ησλ εξγαηηθψλ απαηηήζεσλ σο δηακνξθψζεθαλ θαηφπηλ
ζπκβηβαζκνχ, θαηαβιήζεθε ζπλνιηθψο ην πνζφ ησλ 3.488.782,66 δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ.
187/28.07.2010 απνθάζεσο ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο (ίδεηε ζρεη. ΦΔΚ
9074/04.08.2010).
Απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία

εμψδηθεο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο εμαηξέζεθαλ 11 πξψελ

εξγαδφκελνη ηεο COMMERCIAL VALUE A.A.E. (ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β΄) πνπ θαηείραλ δηεπζπληηθή
ζέζε ζηελ εηαηξία ή ζπκκεηείραλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο, γηα ηνπο νπνίνπο
εξεπλάηαη αλ εκπίπηνπλ ζην πξνλφκην ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΝΓ400/1970.
2.2. Παξάζηαζε ελώπηνλ ησλ Πνιηηηθώλ Γηθαζηεξίσλ.
Δλψπηνλ ησλ Πνιηηηθψλ Γηθαζηεξίσλ εθθξεκεί ε ζπδήηεζε ησλ αγσγψλ ησλ σο άλσ
θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α΄ είλαη απηή ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο
COMMERCIAL VALUE A.A.E. πνπ ε ζχκβαζε ηνπ θαηαγγέιζεθε κε ηελ αλάθιεζε ηεο αδείαο
θαη νη νπνίνη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο ήξζαλ ζε ζπκβηβαζκφ κε ηνλ Δθθαζαξηζηή,
πεξηνξίδνληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζηνπο δεδνπιεπκέλνπο κηζζνχο θαη ηε λφκηκε απνδεκίσζε ιφγσ
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, παξαηηνχκελνη απφ ηηο αμηψζεηο ηνπο γηα κηζζνχο
ππεξεκεξίαο, απνδνρέο κε ιεθζείζαο αδείαο, απνδνρέο πξφζζεηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο,
θνλδχιηα εζηθήο βιάβεο, ηφθνπο επί ησλ θεθαιαίσλ θαη δηθαζηηθή δαπάλε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
ζπκβηβαζκφ εμνθιήζεθαλ πιήξσο γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη παξαηηήζεθαλ εθ ησλ αγσγηθψλ
δηθνγξάθσλ, ζπλεπψο δελ αλακέλεηαη ε εθδίθαζε ησλ αγσγψλ παξά κφλν ζε πεξίπησζε
ακθηζβήηεζεο ηνπ θχξνπο ηνπ ζπκβηβαζκνχ θαη ηεο παξαίηεζεο απφ ηα αγσγηθά θνλδχιηα.
Ζ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β΄ ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο COMMERCIAL VALUE A.A.E. πνπ
θαηείραλ δηεπζπληηθή ζέζε ζηελ εηαηξία ή/ θαη ζπκκεηείραλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξία,
νη νπνίνη εμαηξέζεθαλ απφ ηελ δηαδηθαζία εμψδηθεο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζε. Γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ δεηήκαηνο ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο απαηηείηαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ, ε
αμηνιφγεζε θαη ε ζπγθξφηεζε ζρεηηθνχ θαθέινπ δηθνγξαθίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη
εμαηξεηηθψο δπζρεξήο δηφηη απφ ηα αξρεία ηεο εηαηξίαο απνπζηάδνπλ θξίζηκα έγγξαθα θαη ζηνηρεία
πρ πξσηφηππα πξαθηηθά δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ελεξγήο αλάκημε ζηελ
δηνίθεζε είλαη πξαγκαηηθφ δήηεκα πνπ ρξήδεη εηδηθήο απφδεημεο. Αλακέλεηαη ε εθδίθαζε ησλ
ππνζέζεσλ απηψλ.
Ζ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ΄ ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο COMMERCIAL VALUE A.A.E. ησλ
νπνίσλ ε ζχκβαζε είρε θαηαγγειζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο αλάθιεζεο ηεο αδείαο. Οκνίσο ε
ζπιινγή ζηνηρείσλ, ε αμηνιφγεζε θαη ε ζπγθξφηεζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ δηθνγξαθίαο είλαη

δχζθνιε δηφηη ηα ζηνηρεία απηά επξίζθνληαη ζηα ρέξηα δηθεγφξσλ ζπλεξγαδνκέλσλ κε ηελ εηαηξία
πξν ηεο αλαθιήζεσο, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ πξνζρψκαηα ζηελ ζπλεξγαζία κε ηα φξγαλα ηεο
Δθθαζάξηζεο. Αλακέλεηαη ε εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΚΕΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ
COMMERCIAL VALUE A.A.E

Ρροςκομίηεται ςυνθμμζνα αρικμθτικι κατάςταςθ εκκρεμϊν δικαςτικϊν υποκζςεων, με διάκριςθ
τόςο κατά τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ, όςο και κατά αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθσ
εταιρίασ.
Επιςθμαίνεται ότι ο παρϊν κατάλογοσ είναι δυναμικόσ, κακόςον ενθμερϊνεται και
επικαιροποιείται διαρκϊσ.

ΕΚΚΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ COMMERCIAL VALUE AAE
ΗΩΘ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΗΩΘ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΗΩΘ ΕΞΑΓΟΕΣ ΛΘΞΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΑ
ΕΙΣΡΑΚΤΙΚΟ
ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΘ ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ
ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟ ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ
ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟ ΛΟΙΡΕΣ
ΕΓΑΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΦΟΕΣ
ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΑΤΥΧΘΜΑ
ΡΥΟΣ
ΣΚΑΦΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΘΣΘ
ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΩΣ
25.02.2010
29
3
30
20
80
1
78
-3918
42
9
15
2
12
7
13
5
50

ΑΡΠ
26.02.2010
6
1
24
7
0
4
8
ΕΡΙΚΟΥΙΚΟ
24
40
1
5
12
3
3
3
3

396

144

Με τθ ρθτι επιφφλαξθ τθσ ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ και καταγραφισ

ΣΜΖΜΑ Γ’
1.
Οη αζθαιηζηηθέο ηνπνζεηήζεηο ηεο εηαηξίαο ηελ 30.6.2009,
30/9/2009, 31/12/2009 ήζαλ αλεπαξθείο φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ
επαλεθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. (Δπηζπλάπηνληαη νη
ζρεηηθέο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ επξέζεζαλ ζηελ εηαηξία, νη
νπνίεο φκσο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα δηαζηαπξσζνχλ κε ηηο ππνβιεζείζεο
ζηελ ΔΠΔΗΑ) (βι.ζρ. Γ.1).
ηελ Δθζεζε ηεο πνξείαο Δθθαζάξηζεο (αλσηέξσ Σκήκα Β’) έγηλε
εθηελήο αλάιπζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο θαη ηεο θαηαζηάζεσο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ηελ 31.12.2010, ε νπνία πεξηνξηζκέλα θαη
κφλνλ δηαθνξνπνηείηαη, θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ παξφληνο Σκήκαηνο Γ’.
Με βάζε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, αιιά θαη πεξαηηέξσ εθηίκεζε θαη
αμηνιφγεζε ηνπο, παξαηίζεηαη θαησηέξσ ε εθηίκεζε ηεο πεξηνπζίαο αλά
ηερληθφ απφζεκα.
Δπηζεκαίλεηαη, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί φηη ε Commercial Value
είρε ζεκαληηθή παξαγσγή θαη ζηνπο Κιάδνπο ηνπ Απηνθηλήηνπ θαη ησλ
Λνηπψλ Εεκηψλ. πγθεθξηκέλα κε βάζε ηελ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε
ηεο 31/12/2009 πνπ δειψζεθε ζηελ ΔΠΔΗΑ, ε αλαινγία θαηά θιάδνπο
ήην ε θαησηέξσ :
Κιάδνο

Αζθαιηζηηθή
Σνπνζέηεζε
31/12/2009

%

ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΑΠΌ ΥΔΡΑΗΑ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ

83.182.953,22

31,60%

ΛΟΗΠΔ ΑΦΑΛΗΔΗ ΚΑΣΆ ΕΖΜΗΧΝ

37.615.607,81

14,29%

ΑΦΑΛΗΔΗ ΕΧΖ

86.656.656,03

32,92%

UNIT LINKED

54.975.769,25

20,89%

792.894,87

0,30%

263.223.881,18

100,00%

DAF
ΤΝΟΛΟ

Λακβαλνκέλνπ ππ’φςηλ φηη ε «ειεχζεξε πεξηνπζία» ηεο εηαηξίαο
έρεη δεζκεπζεί ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε, ε θαηαλνκή ηεο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηνλ ιφγν ζπκκεηνρήο ησλ απνζεκάησλ κεηαμχ
ηνπο.
Δθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε (θαηά πεξίπησζε) αζθαιηζηηθή
ηνπνζέηεζε επαξθέζεη γηα ηελ θάιπςε ησλ αληηζηνίρσλ απνζεκάησλ, ην
ππνινηπφκελν πνζφ ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ζηα ινηπά απνζέκαηα
θαη’αλαινγία κεηαμχ ηνπο.

2.
Ωο πξνο ην χςνο ησλ απνζεκάησλ ιακβάλνληαη ππ’φςηλ νη
ππνινγηζκνί ηεο εηαηξίαο ηελ 26.02.2010 θαη έρεη δεηεζεί ν
επαλππνινγηζκφο (έιεγρνο) ηνπο απφ ηoλ δηεζλή Οίθν “Ernst Young”. Οη
ηειηθνί θαη νξηζηηθνί ππνινγηζκνί γηα ην απφζεκα πνπ (ζχκθσλα κε ηηο
παξαδνρέο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Σκήκα Α’ ηεο παξνχζαο)
αλαθέξνληαη ζε έλα έθαζην αζθαιηδφκελν, ζα έρνπλ νινθιεξσζεί ζηηο
ακέζσο επφκελεο κέξεο, κφιηο νινθιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο
δηαζηαπξψζεηο ησλ ππνινγηζκψλ θαη ε αηηηνιφγεζε ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ
ηνπο θαη νινθιεξσζνχλ νη αλαγθαίεο κεραλνγξαθηθέο εξγαζίεο.
Σν αλά αζθαιηδφκελν δηακνξθνχκελν απφζεκα ζα δεκνζηεπζεί θαη
ζα αλαξηεζεί, πξνθεηκέλνπ (ζχκθσλα κε ην αξ.10 παξ.3) λα αζθεζνχλ
ηπρφλ αληηξξήζεηο (Αλαθνπέο) ζην αξκφδην Πνιηηηθφ Γηθαζηήξην.
3.
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε εηαηξεία, κε βάζε ηα κέρξη ηελ
31.12.2009 ππνβιεζέληα απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο αηηήκαηα
εμαγνξψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο, φθεηιε λα ηνπο είρε
θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ 29.000.000 επξψ πεξίπνπ (εμ απηψλ 7.000.000
επξψ πεξίπνπ αθνξνχζαλ ηνλ θιάδν Η θαη 22.000.000 επξψ πεξίπνπ ηνλ
θιάδν ΗΗΗ).
Σν απφζεκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ε
εηαηξία ην είρε αθαηξέζεη απφ ηα αληίζηνηρα απνζέκαηα πνπ
γλσζηνπνίεζε ζηελ ΔΠΔΗΑ γηα ηελ 31.12.2009, εκθαλίδνληαο κηθξφηεξε
θαηά ην πνζφ απηφ ηελ ππνρξέσζε ηεο γηα καζεκαηηθά απνζέκαηα.
Όκσο γηα ηα ζρεηηθά πνζά (δεδνκέλνπ φηη ήζαλ αζθαιίζκαηα θαη
σο εθ ηνχηνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζζεί ζρεηηθή, ηζφπνζε, αζθαιηζηηθή
πξφβιεςε), ε εηαηξία δελ ζρεκάηηζε αζθαιηζηηθή πξφβιεςε εθθξεκνχο
απνδεκίσζεο (φπσο πξνβιέπεηαη ζην ΝΓ.400/1970, αληίζηνηρε ησλ
εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ απφ δεκηέο), θαη νχηε δηέζεζε αληίζηνηρα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε.
Σελ ζρεηηθή ππνρξέσζε ηεο (29.000.000 επξψ πεξίπνπ) ε εηαηξία
ηελ εκθάληζε ζε ινγηζηηθφ ινγαξηαζκφ (53) σο «νθεηιή» απφ ηελ ελ
γέλεη δξαζηεξηφηεηα ηεο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ηα αζθαιηζηήξηα γηα ηα
νπνία νη εμαγνξέο ηνπο δελ ηθαλνπνηήζεθαλ, ζεσξνχληαη ζε ηζρχ θαη νη
απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, αληηκεησπίδνληαη εληαία ζην
ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.
Ωο εθ ηνχηνπ, επαλαθέξνληαη νη ππνρξεψζεηο ηφζν ζε κεξίδηα φζν
θαη ζε πξνβιέςεηο εγγπήζεσλ γηα ηα αζθαιηζηήξηα πνπ δελ
ηθαλνπνηήζεθαλ ηα αηηήκαηα εμαγνξάο ηνπο. Σα ππνβιεζέληα αηηήκαηα
εμαγνξάο, κεηά ηελ 26.2.2010 δελ ιακβάλνληαη ππ’φςηλ θαη ηα
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηά πεξίπησζε
θαηεγνξία ηνπο («ζε ηζρχ», «ειεχζεξα» θιπ)

Καησηέξσ παξαηίζεληαη ηα (θαηά ηα αλσηέξσ ππνινγηζζέληα)
απνζέκαηα θαηά ηα είδε ηνπνζεηήζεσλ, κε ηηο αλαγθαίεο θαηά πεξίπησζε
εηδηθφηεξεο παξαηεξήζεηο.
1. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ-ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΛΑΓΟΤ Η.
Α.
Σα απνζέκαηα ηνπ θιάδνπ Η. δηαρσξίδνληαη θαησηέξσ κεηαμχ ησλ
εηδηθνηέξσλ θαηεγνξηψλ :
1) Βαζηθή Εσήο
2) Μεξίζκαηα
3) Δθθξεκψλ δεκηψλ
Ο ππνινγηζκφο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο εηαηξίαο
(ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ιερζέληα), ζηηο 26.2.2010, εκθαίλεηαη ζηνλ
θαησηέξσ Πίλαθα, αλαιπφκελνο θαη θαηά ηα εηδηθφηεξα αζθαιηζηηθά
πξνγξάκκαηα.
26/2/2010
ύλνιν Μαζεκαηηθώλ αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ
Εσήο θιάδνπ Η.

97.038.853,34

Μεξίζκαηα Εσήο
εθθξεκείο δεκηέο Εσήο
εθθξεκείο δεκηέο πξνζαξηεκάησλ
εθθξεκείο δεκηέο λνζνθνκεηαθά
εθθξεκείο δεκηέο νκαδηθώλ
ύλνιν ηερληθώλ απνζεκάησλ

1.482.953,75
1.613.439,71
1.247.612,85
8.623.504,84
1.473.638,13
14.441.149,28

12,95%

111.480.002,62

100,00%

ύλνιν καζεκαηηθώλ & ηερληθώλ απνζεκάησλ

87,05%
1,33%
1,45%
1,12%
7,74%
1,32%

Ζ εζσηεξηθή ζρέζε ησλ αλσηέξσ απνζεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ θαηαλνκή ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ θιάδνπ Η.
Σα ζρεηηθά πνζά εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε
(ηφζν ζηα αξρεία ηεο εηαηξίαο, φζν θαη ηνπ επαλππνινγηζκνχ ηνπο απφ
ηνλ Οίθν Ernst Young) κε ηελ ελζσκάησζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ πνπ
επαλεληάζζνληαη ζηα ραξηνθπιάθηα θαη ζα αλαξηεζνχλ, αιιά θαη κε ηελ
αθαίξεζε εθείλσλ, πνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Σκήκα Α’ ηεο
παξνχζαο, ζεσξείηαη φηη δελ πξέπεη λα εληαρζνχλ ζην ραξηνθπιάθην.
ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί (ιφγσ ηερληθήο αδπλακίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο κεραλνγξάθεζεο ηεο εηαηξίαο) δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη
πξνβιέςεηο γηα αζθαιηζηήξηα ειεχζεξα πεξαηηέξσ θαηαβνιψλ θαη
εθθξεκείο ιήμεηο, πνπ ζα πξνζδηνξηζζνχλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ
δηελεξγνχκελνπ ειέγρνπ.

Σύπνο Αζθάιηζεο
Aζθάιηζε Επηβίωζεο

Κωδ.Σηκνινγίνπ
0830
0831
0832
0835
0839
8031
8032
8034
8035
9031
9032

Aζθάιηζε πληαμηνδόηεζεο
8060
0160
0161
0210
0261
0860
0861
0862
0863
0865
1060
1960
8060
8061
8063
8160
9060
9061
9063
9860
Aζθάιηζε πληαμηνδόηεζεο Εθάπαμ αζθαιίζηξνπ
0869
8068
8069
9069
Aζθάιηζε πληαμηνδόηεζεο κε πξνθαζνξηζκέλν % αύμεζεο
εηεζίωλ αζθαιίζηξωλ
6063
6064
6065
7063
6063
6064
6065
6163
6263
6264
6265
6363
6365
7063
7064

ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΑ Ε ΘΥΤ
Πιήζνο
Αξη Απνζ
πκβνιαίωλ
Θζνινγηζκνύ
2.161
8.020.580,73
61
230.487,46
371
1.443.472,62
582
4.224.826,89
13
20.663,05
55
273.690,86
456
426.114,85
261
178.476,68
123
538.039,32
105
475.015,10
76
136.232,54
58
73.561,36
10.493
1
567
85
83
886
3.544
167
4
331
3
2.113
441
759
62
550
11
607
41
231
7

61.946.910,65
0,00
2.088.428,83
641.214,13
0,00
2.594.447,88
27.926.585,85
918.369,53
31.249,41
1.212.349,91
12.113,14
19.937.372,58
2.137.833,20
650.273,95
80.568,45
568.388,28
13.243,52
2.420.927,40
77.924,84
624.233,39
11.386,36

91
69
3
13
6

757.740,08
434.389,55
0,00
244.529,22
78.821,31

107
3
1
2
3
15
5
7
2
20
4
3
2
2
21
7

91.902,67
3.755,64
245,05
1.170,98
3.540,49
17.159,00
6.157,43
5.256,42
497,86
8.247,02
4.227,72
2.221,62
452,28
512,13
22.204,11
7.489,35

7065

10

8.765,58

8050
0850
0851
0852
8050
8051
8150
9050

962
20
55
27
84
608
105
6
57

334.866,24
0,00
16.815,77
60.641,72
61.865,53
155.329,35
0,00
6.232,33
33.981,54

8059
8059

603
12
591

70.758,96
2.319,67
68.439,29

0213

3
3

1.237,98
1.237,98

8020
8021
0020
0820
0821
0826
0827
8020
8021
8120
8121
8220
9020
9021
9820

10.977
158
2
4
2.498
159
1
2
5.417
384
366
5
1.588
366
26
1

5.234.871,56
0,00
0,00
4.506,61
2.086.678,21
401.162,80
652,79
1.097,78
1.815.823,95
133.977,56
155.008,21
2.089,08
257.657,09
348.848,08
24.815,19
2.554,21

0000
0010
0110
0810
0815
0816
0825
0840
0845
8010
8011
8110
9010
9011
9810

1.457
10
1
37
1.026
3
40
30
5
5
219
4
5
68
2
2

5.620.159,52
0,00
1.158,17
219.983,08
4.504.853,37
3.089,16
78.708,61
68.160,13
28.219,45
13.552,48
447.971,96
46.090,87
25.981,04
128.553,50
48.942,39
4.895,31

6069
7069

3
2
1

17.833,62
12.730,81
5.102,81

26.857

82.096.862,01

Απιή Aζθάιηζε

Απιή Aζθάιηζε Φζίλνληνο Κεθαιαίνπ

Αζθαιηζηηθό Οκόινγν

Θζόβηνο Aζθάιηζε

Μηθηή Aζθάιηζε

Νεα Αζθάιηζε ζπληαμ εθάπαμ αζθαι

Γεληθό άζξνηζκα

Β.
Ζ ζπλνιηθή αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε (θαηά ζπγθεθξηκέλα
εηδηθφηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) πνπ είρε δηαζέζεη ε εηαηξία γηα ηα ελ
ιφγσ απνζέκαηα ηελ 31.12.2009, φπσο δηακνξθψζεθε ηελ 26/2/2010,
31.12.2010 & 31.3.2011 αλαθέξεηαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν Πίλαθα 2
(ζρ.Γ.2 κε επηζπλαπηφκελεο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο, θαηά είδνο
κεηξψνπ επελδχζεσλ).
Δλ πξνθεηκέλσ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη αζθαιηζηηθέο
ηνπνζεηήζεηο, εθηφο απηψλ ηνπ Μαζεκαηηθνχ Απνζέκαηνο θιάδσλ δσήο
(ήηνη ηα απνζέκαηα εθθξεκψλ δεκηψλ θιπ) (αξ.7 παξ.2 Β εδ.δ’),
βαξχλνληαη (πέξαλ ηνπ πξνλνκίνπ δαπαλψλ εθθαζάξηζεο θαη) κε ην
πξνλφκην ησλ εξγαδνκέλσλ.
Γ.
ε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ
θιάδνπ Η, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Δθζεζε Δθθαζάξηζεο (φπνπ αλαθέξνληαη
ππνινγηζκνί ηεο 31.12.2010), ζα πξέπεη λα παξαηεξεζνχλ ηα αθφινπζα :
α. αθίλεηα : ζηελ Δθζεζε Δθθαζάξηζεο νη αμίεο ππνινγίδνληαη ζε
«αληηθεηκεληθέο ηηκέο» ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (3.000.000 επξψ
πεξίπνπ).
Δθηηκάηαη φηη ε εκπνξηθή αμία ησλ αθηλήησλ (κε εμαίξεζε απηά
γηα ηα νπνία πθίζηαηαη εηδηθή ζεκείσζε ζηελ Δθζεζε Δθθαζάξηζεο)
είλαη ζε γεληθή ηνπνζέηεζε θαηψηεξεο απηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
επηηεπρζνχλ ζε πεξίπησζε πψιεζεο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ
(ζηνλ κέγηζην αξηζκφ ηνπο) εκπνξηθά αθίλεηα «πξνβνιήο», γεληθφηεξνπ
ελδηαθέξνληνο είηε γηα ηδηφρξεζε απφ εκπνξηθέο εηαηξίεο είηε θαη γηα
εθκεηάιιεπζε απφ επελδπηή. Ωο εθ ηνχηνπ ε εκπνξηθή ηνπο αμία ζα
πξέπεη λα απνηηκεζεί (σο κέζνο φξνο) 30% επηπιένλ ηεο
«αληηθεηκεληθήο» ηνπο (4.000.000 επξψ πεξίπνπ), πξαθηηθή πνπ ηεξεί θαη
ε Δπηηξνπή αξ.9 ΚΝ.2190/1920, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηεο έρεη δεηεζεί ε
εθηίκεζε αθηλήησλ.
β. κεηνρέο εηζεγκέλεο : 5.500.000 επξψ πεξίπνπ, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη
νη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (ΥΑΚ) κεηνρέο ηεο
LEDA θαη ASPIS HOLDING. Γελ ππάξρεη παξαηήξεζε.
γ. Δηαηξηθά νκφινγα : 5.600.000 επξψ πεξίπνπ. ην ραξηνθπιάθην δελ
ππάξρνπλ Οκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
δ. πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο : 28.780.000 επξψ πεξίπνπ. Γελ ππάξρεη
παξαηήξεζε.
ε. Υξεψζηεο αζθαιίζηξσλ : Δθηηκάηαη φηη δελ ζα εηζπξαρζνχλ ηα ζρεηηθά
πνζά απφ ηελ εθθαζάξηζε, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη δελ ππάξρεη
αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο, ρσξίο
ηελ είζπξαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ.

ηα αλσηέξσ πνζά ζα πξνζηεζεί θαη ε αλαινγία απφ ηελ (πξψελ)
«ειεχζεξε πεξηνπζία» (σο θαησηέξσ πξνζδηνξίδεηαη).
Λακβαλνκέλνπ ππ’φςηλ φηη ε πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο είλαη απφιπηα
βέβαην φηη δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηνπο
αζθαιηζκέλνπο, ν Δπφπηεο Υαξηνθπιαθίσλ Εσήο επηθπιάζζεηαη λα
δεηήζεη, ζην πιαίζην ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ γηα αλακφξθσζε ησλ παξνρψλ
πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ηελ κείσζε (αθαίξεζε) ζπγθεθξηκέλσλ
παξνρψλ ή/θαη εγγπήζεσλ πξνο απηνχο, ιακβαλνκέλνπ ππ’φςηλ, ηνπ
ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγνχζε ε εηαηξία θαη ηεο ζεκαληηθήο επηβάξπλζεο ηεο
απφ ηελ πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ (φπσο
εθηέζεθε ζην Σκήκα Α’ ηεο παξνχζαο).
ην ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεηαη ε αζθαιηζηηθή
ηνπνζέηεζε ηνπ Κιάδνπ Εσήο (θιάδνο Η) κε αμίεο 26/2/2010, 31/12/2010
& 31/03/2011.
Αμία
26/2/2010

ΑΦΑΛΘΣΘΚΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ

Αμία
31/12/2010

Αμία
31/03/2011

α) Μεηξεηά ζην ηακείν ηεο αζθαιηζηηθήο επηρ/ζεο

0,00

0,00

β) Μεηξεηά ζε € ε ζπλάιιαγκα ζε ηξάπεδεο

0,00

0,00

0,00

29.395.957,57

28.779.599,06

29.171.923,08

γ) πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο
δ) Οκόινγα Οκόινγίεο & Εληνθα Γξακκάηηα Ειιήληθνύ Δεκνζίνπ
ε) Οκόινγα Οκόινγίεο & AE EOK & EOX

Face Value

δ) Μεηνρέο εηζεγκέλεο (ΥΑΑ θαη ΥΑΚ)

0,00

0,00

0,00

0,00

6.376.365,53

5.614.244,95

5.627.741,10

10.987.664,76

5.533.454,89

6.193.232,34

ε) Μεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ

0,00

0,00

0,00

ζ) Ακνηβαία θεθάιαηα

0,00

0,00

0,00

η) Αθίλεηα

3.941.214,33

3.941.214,33

3.941.214,33

θ) Απαηηήζεηο από Δάλεηα ζε θπζηθά πξόζωπα

0,00

0,00

0,00

ι) Δάλεηα (πξνθαηαβνιέο) επη αζθ.ζπκβ.αζθαιηζκέλωλ δωήο
κ) Απαηηήζεηο θαηά αζθαιηζκέλωλ θ δηακεζνιαβνύληωλ από
αζθάιηζηξα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

λ) Μεηαθεξόκελα (αλαπόζβεζηα) έμνδα πξόζθηεζεο

0,00

0,00

0,00

μ) Δεδνπιεπκέλνη ηόθνη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.701.202,19

43.868.513,23

44.934.110,85

Μαζεκαηηθά απνζέκαηα γηα ηηο πξόζθαηξεο νκαδηθέο
αζθαιίζεηο ζαλάηνπ εηεζίωο αλαλενύκελεο *10%
ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΛΤΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 31.12.2010 & 31.3.2011

εκεηνχηαη φηη ην πνζφ ησλ 1.930.821,82 επξψ, πνπ θαηαβιήζεθε
ζηνπο εξγαδφκελνπο, αθαηξέζεθε απφ πξνζεζκηαθή θαηάζεζε. Σν πνζφ
απηφ ππνινγίδεηαη φηη αθαηξέζεθε απφ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε
ηερληθψλ απνζεκάησλ.
2. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ-ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΛΑΓΟΤ ΗΗΗ.
(Γεδνκέλνπ φηη γηα ηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θιάδνπ ΗΗΗ
ζεκαζία έρεη ν αξηζκφο ησλ κεξηδίσλ θάζε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ,
δελ γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε εθ’άπαμ θαη ηκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη αληηκεησπίδνληαη, σο πξνο ηελ
αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε, εληαία αλά εζσηεξηθφ κεηαβιεηφ θεθάιαην.
Πξαγκαηνπνηείηαη φκσο επηπιένλ δηαρσξηζκφο σο πξνο ηηο πξνβιέςεηο
θαη ηελ αληίζηνηρε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ζρεηηθά κε ππνρξεψζεηο πνπ
αθνξνχλ εγγπήζεηο).
Α.1) Όπσο ήην απφιπηα γλσζηφ ζηνπο αζθαιηδφκελνπο θαη πξνέθππηε
ξεηά απφ ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, πνπ ηνπο
παξεδίδνλην, νη επελδχζεηο ησλ «επελδπηηθψλ αζθαιηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ» πξαγκαηνπνηνχλην ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηά πεξίπησζε
(θαη αλάινγα κε ην αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα) επελδχζεηο ησλ
«Δζσηεξηθψλ Μεηαβιεηψλ Κεθαιαίσλ» πνπ δηαηεξνχζε ε εηαηξία.
Ωο εθ ηνχηνπ ην δηθαίσκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζηελ ιήμε ηεο
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, πεξηνξίδεην ζηελ είζπξαμε ηνπ ηζνπφζνπ ηεο
αμίαο ηνπ απνηακηεπηηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ (κεξηδίσλ), εθηφο εάλ ε
εηαηξία είρε αλαιάβεη ηελ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζε απηφλ
πξφζζεησλ εγγπήζεσλ (θεθαιαίνπ, απνδφζεσλ θιπ).
ηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα :
Active Plan
Bonus Portfolio
Cash Back Medical
Απόθαζε Εσήο & University Plan
ΔΠΔΝΓΤΖ ΕΧΖ 1&2000Plus
ΔΠΔΝΓΤΖ ΕΧΖ 2

Γελ παξείρνλην εγγπήζεηο θαηά ηνλ ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ αζθαιίζκαηνο.
Αληίζεηα ζηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα
Aspis Value & Asset Value
Investment Bond
Investment Bond Plus
Maximum Plan
Δπηινγή Εσήο Δθάπαμ Αζθαιίζηξνπ
Δπηινγή Εσήο Πεξηνδηθώλ Αζθαιίζηξσλ
Θεκέιην 1 & 2

Παξείρνλην απφ ηελ εηαηξία, ππφ ξεηέο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο
δηάθνξεο «εγγπήζεηο» θαη θαηά πεξίπησζε πξφζζεηεο παξνρέο ζηελ
θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ησλ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ή θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ είρε αλαιάβεη ε
εηαηξία, έλαληη ησλ αζθαιηζκέλσλ.

Ζ εηαηξία, ζην κεηξψν αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο, πνπ ππέβαιε
ζηελ ΔΠΔΗΑ γηα ηελ 31.12.2009 είρε δηαζέζεη ζε αζθαιηζηηθή
ηνπνζέηεζε πνζφ 8.000.000,00€ γηα ηελ θάιπςε
απνζέκαηνο
εγγπήζεσλ, ην νπνίν ηελ 31/12/2009 ππεινγίδεην (αλ ζρεκαηηδφηαλ
ζπλνιηθά) ζε 28.500.000,00 € (θαηαλεκφκελν αλα αζθαιηζηηθφ
πξφγξακκα θαη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Δλ πξνθεηκέλσ ζα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη ζρεηηθή ππνρξέσζε δελ πθίζηαην πιένλ, ιφγσ θαηάξγεζεο
(Ν.3746/2009) ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ αξ.7 παξ.2 Β΄δ.
ΝΓ.400/1970. (εκεηνχηαη φηη δελ είρε ζρεκαηηζζεί απφζεκα γηα «κε
θεθηεκέλεο εγγπήζεηο» θαη «ινηπέο παξνρέο», κε βάζε ηνπο ινηπνχο
φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ).
2)
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ε Commercial Value, πξνέξρεηαη απφ ηελ
ζπγρψλεπζε πέληε (5) αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Γχν απφ ηηο εηαηξείεο
απηέο (ζπγαηξηθέο ηφηε Δπξσπατθψλ εηαηξηψλ), ήηνη ε Scoplife θαη ε
Commercial Union, δηέζεηαλ κεγάιν αξηζκφ αζθαιηζηεξίσλ
πξνγξακκάησλ Unit Linked ηα νπνία ζπλδένληαλ κε επελδχζεηο. Ο
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ πνπ δηαηήξεζε
(ππνρξεσηηθά) ε Commercial Value αλέξρεηαη ζε 13. Σα αζθαιηζηήξηα
απηά, ζπλδένληαλ κε 40 δηαθνξεηηθά Δζσηεξηθά Μεηαβιεηά Κεθάιαηα
(ΔΜΚ).
Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο παξνπζίαζεο ηνπο παξαηίζεληαη
θαησηέξσ κε βάζε:
α. ην είδνο ησλ επελδχζεσλ ηνπο
β. ηελ χπαξμε ή κε εγγπήζεσλ.
α. Ωο πξνο ην είδνο ησλ επελδχζεσλ δηαθξίλνληαη δπν θαηεγνξίεο.
αα. ηελ πξψηε, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ησλ ΔΜΚ, νη επελδχζεηο
κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο θηλεηέο αμίεο (κεηνρέο,
νκφινγα, πξνζεζκηαθέο θιπ) θαηά ηελ επηινγή ηεο εηαηξείαο.
ε απηή εληνπίδνληαη θαη ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ειιείκκαηνο,
δεδνκέλνπ φηη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επελδχζεψλ ηνπο είρε επελδπζεί ζε
ρξεφγξαθα ηνπ Οκίινπ.
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα αθφινπζα ΔΜΚ:
1 C.V. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ
2 C.V. ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟ
3 C.V. ΟΜΟΛΟΓΗΑΚΟ
4 CV ASSET VALUE
5 CV CASH BACK MEDICAL FUND
6 CV GOLDEN BOND

7 CV INVESTMENT BOND
8 CV INVESTMENT BOND PLUS
9 CV INVESTMENT PLUS
10 CV INVESTMENT PLUS REGULAR
11 CV ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΔΣΟΥΗΚΟ
12 SCOPLIFE ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟ

αβ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, αλήθνπλ εθείλα ηα αζθαιηζηήξηα
πξνγξάκκαηα πνπ ζπλδένληαλ κε ΔΜΚ ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ
θαλνληζκνχ ηνπο επελδχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα Ακνηβαία Κεθάιαηα ηα
νπνία ήζαλ απφ ηελ αξρή θαζνξηζκέλα.
ηελ θαηεγνξία απηή άλεθαλ ηα αθφινπζα ΔΜΚ.
1 (AP) ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ

16 (BP) ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ
(BP) ΖΝΧΜΔΝΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ

2 (AP) ΑΗΑΣΗΚΟ ΔΗΡΖΝΗΚΟΤ

17 ΣΑΘΔΡΟ

3 (AP) ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ

18 (BP) ΗΑΠΧΝΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ

(AP) ΖΝΧΜΔΝΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ
4 ΣΑΘΔΡΟ

19 (BP) ΚΗΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ

5 (AP) ΗΑΠΧΝΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ

20 (BP) ΜΔΣΟΥΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ
(BP) ΟΜΟΛΟΓΧΝ

6 (AP) ΚΗΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ

21 ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ

7 (AP) ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΣΑΘΔΡΟ

22 (BP) ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΣΑΘΔΡΟ
(BP) ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ

8 (AP) ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ

23 ΔΣΑΗΡΗΧΝ
(BP) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ

9 (AP) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ

24 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ
(BP) ΤΦΖΛΖ ΚΔΦ. ΖΝ.

10 (AP) ΤΦΖΛΖ ΚΔΦ. ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ

25 ΒΑΗΛΔΗΟΤ

11 (BP) 21νο ΑΗΧΝ

26 (JP) ΔΜΚ ΚΝΧΟ

12 (BP) ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ

27 (JP) ΔΜΚ ΜΤΚΖΝΑΗ

13 (BP) ΑΗΑΣΗΚΟ ΔΗΡΖΝΗΚΟΤ

28 (JP) ΔΜΚ ΟΛΤΜΠΗΑ

14 (BP) ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ
(BP) ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΟΜΟΛΟΓΧΝ
15 ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ

β. Ωο πξνο ηελ χπαξμε ή κε εγγπήζεσλ :
βα. ΔΜΚ πνπ ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ
έρνπλ εγγπήζεηο :
1 CV ASSET VALUE
2 CV GOLDEN BOND
3 CV INVESTMENT BOND
4 CV INVESTMENT BOND PLUS
5 SCOPLIFE ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟ

Δπηπξνζζέησο ην ΔΜΚ «C.V. ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟ», ζπλδέεηαη ηφζν κε
αζθαιηζηήξηα ηχπνπ ΔΠΗΛΟΓΖ ΕΩΖ & ΠΡΟΝΟΜΗΟ πνπ θέξνπλ
εγγπήζεηο, φζν θαη κε αζθαιηζηήξηα ηχπνπ ΑΠΟΦΑΖ ΕΩΖ &
UNIVERSITY PLUS, πνπ δελ θέξνπλ εγγπήζεηο.
Σν ελεξγεηηθφ ηνπ C.V. ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟ, ζπλίζηαηαη θαηά 50% απφ
κεξίδηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Μεηαβιεηνχ Κεθαιαίνπ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ θαη
50% απφ κεξίδηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Μεηαβιεηνχ Κεθαιαίνπ
ΟΜΟΛΟΓΗΑΚΟ.
ββ. Όια ηα ππφινηπα ΔΜΚ ζπλδένληαη κε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δελ
δηαζέηνπλ εγγπήζεηο.
3)
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε εηαηξεία κε βάζε ηα κέρξη ηελ
31.12.2009 ππνβιεζέληα απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο αηηήκαηα
εμαγνξψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο, φθεηιε λα είρε ζρεκαηίζεη
πξφβιεςε (απφζεκα) γηα εθθξεκείο εμαγνξέο αζθαιηζηεξίσλ
ζπκβνιαίσλ Unit Linked νη νπνίεο έσο ηελ 31/12/2009 αλέξρνληαλ ζε
21.612.795,72 € πεξίπνπ γηα ηηο νπνίεο δελ ππήξρε αζθαιηζηηθή
ηνπνζέηεζε γηα ηελ θάιπςή ηνπο.
Ωο εθ ηνχηνπ ζηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο ηνπ φινπ
Υαξηνθπιαθίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαγνξψλ ηεο ελ γέλεη
ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηδνκέλσλ θαη ηεο ελ γέλεη
αλαδηνξγάλσζεο ηνπ θαη απφδνζεο, κε θαζνιηθέο δηαδηθαζίεο,
δηθαησκάησλ ζε απηνχο, ηα αζθαιηζηήξηα γηα ηα νπνία νη εμαγνξέο ηνπο
δελ ηθαλνπνηήζεθαλ, ζεσξνχληαη ζε ηζρχ θαη νη απαηηήζεηο, πνπ
απνξξένπλ απφ απηά, αληηκεησπίδνληαη εληαία ζην ζχλνιν ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ).
Καη’επέθηαζε επαλαθέξνληαη νη ππνρξεψζεηο ηφζν ζε κεξίδηα φζν
θαη ζε πξνβιέςεηο εγγπήζεσλ γηα ηα αζθαιηζηήξηα πνπ δελ
ηθαλνπνηήζεθαλ ηα αηηήκαηα εμαγνξάο ηνπο.

Με βάζε ηηο ππνβιεζείζεο ζηελ ΔΠΔΗΑ θαηαζηάζεηο, γηα ηελ
31.12.2009, ζην Μεηξψν Αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο νη ζπλνιηθέο
ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ζε κεξίδηα αλέξρνληαη ζε 27.319.156,99 θαη
ην αληίζηνηρν ελεξγεηηθφ ησλ εζσηεξηθψλ κεηαβιεηψλ θεθαιαίσλ
αλήξρεην ζε 34.420.582,53 κεξίδηα.
Με ηελ επαλαθνξά ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηα αζθαιηζηήξηα πνπ δελ
πιεξψζεθαλ νη εμαγνξέο νη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ζε
κεξίδηα αλήιζαλ ζε κεξίδηα 36.734.984,90. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη
έιιεηκκα κεξηδίσλ πεξίπνπ 2,3 εθαη Σα αθξηβή λνχκεξα ζα
νξηζηηθνπνηεζνχλ κεηά θαη ηνπο ειέγρνπο ηεο Ernst & Young.
Β.
Ζ ζπλνιηθή ππνρξέσζε (καζεκαηηθφ απφζεκα), ζε πνζά, πνπ
είρε ππνινγίζεη ε εηαηξία, θαη ε αληίζηνηρε θαη’αξρήλ εθηίκεζε ηνπ
Οίθνπ Ernst Young, γηα θάζε νκάδα αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ
(αλεμαξηήησο αλ αθνξνχζε εθ’άπαμ ή ηκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα) είλαη (πεξίπνπ) ε αθφινπζε :

Οη σο άλσ αλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο έρνπλ ππνινγηζζεί κε βάζε
ηελ αμία ησλ κεξηδίσλ ζηηο 26/2/2010, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αμία ηνπ
αληίζηνηρνπ ελεξγεηηθνχ κε ην νπνίν ζπλδένληαη. ηα πνζά πνπ
αλαθέξνληαη νη εγγπήζεηο αλαθέξνληαη ζε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο
(βάζεη φξσλ) έσο 26/2/2010, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
αζθαιηζηεξίσλ πνπ δεηήζεθε θαη δελ θαηαβιήζεθε πνζφ εμαγνξάο ηα
νπνία αληηκεησπίδνληαη σο ελεξγά.
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ
26/2/2010.
Οη ππνρξεψζεηο δηαθνξνπνηνχληαη, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο
αμίαο ηνπ αληίζηνηρνπ ελεξγεηηθνχ, ε νπνία έρεη εκεξήζηεο δηαθπκάλζεηο
ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη
ππνρξεψζεηο πνπ ππνινγίδνληαη ζε αμίεο κεξηδίσλ, θαη λα απμάλνπλ νη

ππνρξεψζεηο πνπ ππνινγίδνληαη ζε ζηαζεξέο αμίεο εγγπήζεσλ, φηαλ ε
αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ πέθηεη.
Οη αλσηέξσ πξνβιέςεηο ζα πξνζαπμεζνχλ κε πξφζζεηε εηδηθή
πξφβιεςε γηα 8 αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα χςνπο 50.712,62€ πνπ
αθνξνχλ ππφινηπα δφζεσλ (κεξηθέο πιεξσκέο) εμαγνξψλ πνπ δελ
θαηαβιήζεθαλ έσο 26/2/2010.
Σν ζχλνιν ησλ κεξηδίσλ αλά ΔΜΚ, θαζψο θαη νη δηαθνξέο πνπ
πξνθχπηνπλ κεηαμχ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε αξηζκφ κεξηδίσλ θαη
αμίεο 26/2/2010 απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:

Σα θαηά πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είρε
δηαζέζεη ε εηαηξία , αλαθέξνληαη ζηνπο επηζπλαπηφκελνπο πίλαθεο, κε ηηο
αμίεο πνπ είραλ ηελ 26.2.2010 θαη ηελ 31.12.2010 θαη 31.3.2011.
(Πίλαθαο 3, ζρ.Γ.3 κε επηζπλαπηφκελεο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο, θαηά
πξντφλ ηελ 31.12.10
θαη θαηεγνξία επέλδπζεο, ηνπ κεηξψνπ
επελδχζεσλ).

(πλνπηηθφο Πίλαθαο)
ΑΦΑΛΘΣΘΚΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ (Κιάδνπ III Unit Linked)
α) Μεηξεηά ζην ηακείν ηεο αζθαιηζηηθήο επηρ/ζεο
β) Μεηξεηά ζε € ε ζπλάιιαγκα ζε ηξάπεδεο
γ) πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο
δ) Οκόινγα Οκόινγίεο & Εληνθα Γξακκάηηα Ειιήληθνύ Δεκνζίνπ

Αμία
26/02/2010

Αμία
31/12/2010

Αμία
31/3/2011

0,00
0,00
24.411.453,82

0,00
0,00
24.785.545,97

0,00
0,00
25.659.264,60

0,00

0,00

0,00

ε) Οκόινγα Οκόινγίεο & AE EOK & EOX
δ) Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ θαη ΥΑΚ
ε) Μεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ
ζ) Ακνηβαία θεθάιαηα
η) Αθίλεηα
θ) Απαηηήζεηο από Δάλεηα ζε θπζηθά πξόζωπα
ι) Δάλεηα (πξνθαηαβνιέο) επη αζθ.ζπκβ.αζθαιηζκέλωλ δωήο
κ) Απαηηήζεηο θαηά αζθ. θ δηακεζνιαβνύληωλ από αζθ
λ) Μεηαθεξόκελα (αλαπόζβεζηα) έμνδα πξόζθηεζεο
μ) Δεδνπιεπκέλνη ηόθνη

2.746.865,36
18.724.204,34
0,00
7.596.356,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.685.238,38
5.661.000,25
0,00
9.109.398,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.710.567,22
4.622.959,04
0,00
8.720.981,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Μαζεκαηηθά απνζέκαηα γηα ηηο πξόζθαηξεο νκαδηθέο αζθαιίζεηο
ζαλάηνπ εηεζίωο αλαλενύκελεο *10%
ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΛΤΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 31.12.2010 & 31.3.2011

0,00
53.478.879,91

0,00
42.241.182,99

0,00
41.713.771,99

Γελ ππνινγίδνληαη νη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Κχπξνπ (ΥΑΚ) κεηνρέο ηεο LEDA θαη ASPIS HOLDING γηα ηηο
εκεξνκελίεο απνηίκεζεο 31/12/2010 & 31/3/2011. ηα αλαθεξφκελα
πνζά ζπκπεξηιακβάλεηαη αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε 8.000.000,00€
(πξνζεζκηαθή θαηάζεζε) πεξίπνπ γηα ηελ θάιπςε πξφζζεησλ
πξνβιέςεσλ γηα εγγπήζεηο.
ηα αλσηέξσ πνζά ζα πξνζηεζεί θαη ε αλαινγία απφ ηελ (πξψελ)
«ειεχζεξε πεξηνπζία» (σο θαησηέξσ πξνζδηνξίδεηαη).
Σν έιιεηκκα ζηα Unit Linked πξντφληα, ζχκθσλα θαη κε ηα
αλσηέξσ ιερζέληα, δηαθξίλεηαη θαηά πεξίπησζε πξνέιεπζεο ζε απηφ ησλ
κεξηδίσλ θαη ζε απηφ ησλ εγγπήζεσλ.
ηελ πξψηε πεξίπησζε (κεξίδηα), ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα φπσο
αλαθέξεηαη αλσηέξσ αλέξρεηαη ζε 2.300.000,00 κεξίδηα πεξίπνπ. Οκσο
ζε νξηζκέλα ΔΜΚ, ηα κεξίδηα ηνπ ελεξγεηηθνχ ππεξθαιχπηνπλ ηα
κεξίδηα ηνπ παζεηηθνχ (Απνζέκαηνο) ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ
αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο φπσο αλσηέξσ αλαιχεηαη. Ωο εθ ηνχηνπ ζα
πξέπεη λα ππάξμεη εμηζνξξφπεζε ζε αληίζηνηρα ΔΜΚ κε έιιεηκκα. Σν
έιιεηκκα ζε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλσηέξσ κεξίδηα αλέξρεηαη
ζπλνιηθά ζε 8.035.000,00€ πεξίπνπ κε αμίεο 26/2/2010. Ο βαζκφο
θάιπςεο ηνπ απνζέκαηνο απφ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε αλέξρεηαη
αληίζηνηρα ζε πνζνζηφ 94% ζε κεξίδηα ή 87% ζε αληίζηνηρεο αμίεο
κεξηδίσλ (ηελ 26.2.2010)
ηελ δεχηεξε πεξίπησζε (εγγπήζεηο) ην έιιεηκκα είλαη ζρεηηθά
ζεκαληηθφ. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο (αλακέλεηαη ν επαλππνινγηζκφο
απφ ηνλ νίθν Ernst & Young) ην απφζεκα εγγπήζεσλ θαη κεξηζκάησλ

(θνππφληα Asset Value) ηελ 26/2/2010 αλέξρεηαη ζε 40.000.000,00€
πεξίπνπ (35,6 εθαη. επξψ πεξίπνπ απφζεκα εγγπήζεσλ θαη 4,7 εθαη.
επξψ πεξίπνπ κεξίζκαηα απφ θνππφληα) ελψ ε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε
πνπ είρε δηαηεζεί αλήξρεην ζε πεξίπνπ 8.000.000,00€. Ζηνη πθίζηαην
πνζνζηφ θάιπςεο 20% πεξίπνπ.
Δπί ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ (άζξνηζκα ησλ δχν
πεξηπηψζεσλ αμία κεξηδίσλ θαη πξφζζεηεο εγγπήζεηο) ν δείθηεο θάιπςεο
εθηηκάηαη φηη δηακνξθψλεηαη απφ 55% - 45% αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο
αμίαο ηνπ ππάξρνληνο ελεξγεηηθνχ.
Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο
ησλ κεξηδίσλ θαη ηνπ αλαινγνχληνο ζε έλα έθαζην αζθαιηδφκελν
εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ, ηεο εληάμεσο ησλ αζθαιηζηεξίσλ, πνπ
επαλεληάζζνληαη ζηα ραξηνθπιάθηα, αιιά θαη ηελ αθαίξεζε εθείλσλ,
πνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Σκήκα Α’ ηεο παξνχζαο,
ζεσξείηαη φηη δελ πξέπεη λα εληαρζνχλ ζην ραξηνθπιάθην, δηεμάγνληαη
επαλέιεγρνη θαη δηαζηαπξψζεηο ησλ ππνινγηζκψλ. Με ηελ νινθιήξσζε
ησλ κεραλνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα) ζα
αλαξηεζεί ην αλά αζθαιηδφκελν δηακνξθνχκελν απφζεκα, κε βάζε ηνλ
αξηζκφ κεξηδίσλ πνπ ηνπ αλαινγνχλ, ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο.
3. ΟΜΑΓΗΚΑ (DAF)
Α.
Σν απφζεκα πνπ είρε ζρεκαηίζεη ε εηαηξία ηελ 31.12.2009 θαη
παξακέλεη ην απηφ ηελ 26.02.2010 αλήξρεην ζπλνιηθά γηα φια ηα
νκαδηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ δηαηεξνχζε ζε 946.236,19 επξψ,
κεηά ηελ επαλαθνξά ελφο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, πνπ δελ επεηξάπε
ε εμαγνξά ηνπ.
Αλα αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην είρε πξνζδηνξηζζεί ην θαησηέξσ
αλαθεξφκελν απφζεκα :

Β.
Ζ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ηελ νπνία είρε δηαζέζεη ε εηαηξία γηα
ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηεο ζηελ
Δπνπηηθή Αξρή ηελ 31.12.2009, ήην αλεπαξθήο θαη πεξηειάκβαλε ηα
αλαθεξφκελα ζηνλ θαησηέξσ Πίλαθα, κε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κεηξψνπ επελδχζεσλ.
Ζ εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηνξίδεηαη
ΑΦΑΛΘΣΘΚΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΝΣΑΞΘΟΔΟΣΘΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ DAF

Αμία
26/2/2010

Αμία
31/12/2010

Αμία
31/03/2011

α) Μεηξεηά ζην ηακείν ηεο αζθαιηζηηθήο επηρ/ζεο

0,00

0,00

β) Μεηξεηά ζε € ε ζπλάιιαγκα ζε ηξάπεδεο

0,00

0,00

0,00

570.000,00

570.000,00

570.000,00

0,00

0,00

0,00

γ) πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο
δ) Οκόινγα Οκόινγίεο & Εληνθα Γξακκάηηα Ειιήληθνύ Δεκνζίνπ
ε) Οκόινγα Οκόινγίεο & AE EOK & EOX

0,00

0,00

0,00

0,00

94.318,64

25.585,17

26.850,80

ε) Μεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ

0,00

0,00

0,00

ζ) Ακνηβαία θεθάιαηα

0,00

0,00

0,00

η) Αθίλεηα

0,00

0,00

0,00

δ) Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ

θ) Απαηηήζεηο από Δάλεηα ζε θπζηθά πξόζωπα

0,00

0,00

0,00

ι) Δάλεηα (πξνθαηαβνιέο) επη αζθ.ζπκβ.αζθαιηζκέλωλ δωήο

0,00

0,00

0,00

κ) Απαηηήζεηο θαηά αζθαιηζκέλωλ θ δηακεζνιαβνύληωλ από αζθάιηζηξα

0,00

0,00

0,00

λ) Μεηαθεξόκελα (αλαπόζβεζηα) έμνδα πξόζθηεζεο

0,00

0,00

0,00

μ) Δεδνπιεπκέλνη ηόθνη

0,00

0,00

0,00

Μαζεκαηηθά απνζέκαηα γηα ηηο πξόζθαηξεο νκαδηθέο αζθαιίζεηο ζαλάηνπ
εηεζίωο αλαλενύκελεο *10%
ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΛΤΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 31.12.2010 & 31.3.2011

0,00

0,00

0,00

664.318,64

595.585,17

596.850,80

Δπνκέλσο ην πνζνζηφ θάιπςεο αλέξρεηαη ζε 64% πεξίπνπ.
ηα αλσηέξσ πνζά ζα πξνζηεζεί θαη ε αλαινγία απφ ηελ (πξψελ)
«ειεχζεξε πεξηνπζία» (σο θαησηέξσ πξνζδηνξίδεηαη).
4. ΑΠΟΘΔΜΑ ΔΚΚΡΔΜΧΝ ΕΖΜΗΧΝ
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζην Σκήκα Α’ ηεο παξνχζαο νη
ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο, έλαληη ησλ αζθαιηδνκέλσλ, θαηά θάιπςε,
εθηηκψληαη σο αθνινχζσο :

Β.Οκαδηθά αζθαιηζηήξηα
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο γηα ηηο δεκηέο ησλ
αζθαιηζηεξίσλ απηψλ εθηηκάηαη ζε 1.473.638 επξψ πεξίπνπ, πνπ
αλαιχεηαη σο αθνινχζσο.

Ζηνη ε ζπλνιηθή ππνρξέσζε γηα εθθξεκείο δεκηέο, ζηηο 26.2.2010
εθηηκάηαη ζε 13.000.000 επξψ πεξίπνπ. Σν πνζφ απηφ
ζπκπεξηιακβάλεηαη σο πνζνζηφ ζην απφζεκα ηνπ θιάδνπ Εσήο Η,
(πνζνζηφ 11.62% επί ησλ ζπλνιηθψλ απνζεκάησλ ηνπ θιάδνπ Η).
ην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη απαηηήζεηο
λνζνθνκείσλ γηα λνζειείεο αζθαιηζκέλσλ, χςνπο 3.000.000 επξψ
πεξίπνπ, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα θαιπθζνχλ απφ άιιε πεγή, εθηφο
εθθαζάξηζεο.
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο ππνρξέσζεο
ηεο εηαηξίαο αλά αζθαιηδφκελν (θαη θαη’επέθηαζε ζπλνιηθά) δελ κπνξεί
αθφκε λα ππάξμεη, πξηλ ηελ αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ θαη ηελ ππνβνιή
ηπρφλ ελζηάζεσλ απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο γηα ηα αλαγλσξηδφκελα ζε
έλα έθαζην πνζά.
Οη ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο ηεο εηαηξίαο ζηηο 31/12/2009
αλήξρνλην ζε 7.996.210 επξψ.
5. ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ επηζπλαπηφκελν Πίλαθα 5 ζηελ (πξψελ)
«ειεχζεξε πεξηνπζία» ηεο εηαηξίαο, πνπ ήδε έρεη δεζκεπζεί ζε
αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε, πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα χςνπο
7.250.000,00€ πεξίπνπ, αθίλεηα ζηελ Διιάδα, ηα νπνία φκσο έρνπλ
εκπξάγκαηα βάξε γηα ηδηαίηεξα ςειά πνζά, αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ
(Ρνπκαλία, Κχπξνο) αιιά θαη ινηπέο απαηηήζεηο. ηελ Δθζεζε
Δθθαζάξηζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη αμηνινγήζεηο γηα απηά.
Απφ ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία κφλνλ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα
θαη ηα αθίλεηα ζην εμσηεξηθφ (ζε πεξηνξηζκέλεο αμίεο) κπνξνχλ λα
αμηνινγεζνχλ σο ζηνηρεία πνπ ζα απνδψζνπλ, θαη’αλαινγία,
ζπγθεθξηκέλα πνζά ζηα ινηπά απνζέκαηα.
Απαηηήζεηο ζεκαληηθνχ χςνπο είλαη πηζαλφ λα εηζπξαρζνχλ κεηά
απφ καθξφρξνλνπο δηθαζηηθνχο αγψλεο.

6. ΓΑΠΑΝΔ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ
Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, γηα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ
Υαξηνθπιαθίσλ Εσήο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ήην ε ζεκαληηθή
πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ εθθαζάξηζεο, φπσο θαη έγηλε.
Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ φγθνπ ησλ
ραξηνθπιαθίσλ, απαηηήζεθε θαη ζα απαηηεζεί ε ελαζρφιεζε έκπεηξνπ
πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ζπλεξγαηψλ, ηδίσο δηθεγφξσλ (ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα
κεγάινπ αξηζκνχ εθθξεκψλ αιιά θαη κειινπζψλ δηθαζηηθψλ
ππνζέζεσλ). Ωζαχησο απαηηείηαη ε χπαξμε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ,
δεδνκέλνπ φηη ζπλερψο δεηνχληαη ζηνηρεία απφ δηάθνξεο Αξρέο
(Αλαθξηηηθέο, Γηνηθεηηθέο θιπ).
Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο εθθαζάξηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ θαη ζπλεξγαηψλ, ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ,
ακνηβψλ θαη εμφδσλ Δπφπηε Δθθαζάξηζεο, Δθθαζαξηζηνχ θαη Δπφπηε
Υαξηνθπιαθίσλ Εσήο) κέρξη ηα ηέιε Απγνχζηνπ 2011, εθηηκάηαη φηη ζα
αλέιζνπλ ζε 2.200.000 επξψ πεξίπνπ.
ρεηηθέο Δθζέζεηο Πξνυπνινγηζκψλ θαη Απνινγηζκψλ
ππνβάιινληαη ζηελ Δπνπηηθή Αξρή θαηά λφκν.
Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη αλαινγηθά φια ηα απνζέκαηα θαη
θαη’επέθηαζε ζα αθαηξεζεί αλαινγηθά απφ ηελ πεξηνπζία (αζθαιηζηηθή
ηνπνζέηεζε) φισλ ησλ θιάδσλ.
Αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ δηαδηθαζηψλ αλαδνρήο ησλ
ραξηνθπιαθίσλ εθηηκάηαη, φηη αληίζηνηρα νη δαπάλεο ησλ δηαδηθαζηψλ
εθθαζάξηζεο ζα κπνξέζνπλ λα πεξηνξηζζνχλ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Α.
Σν δηαπηζηνχκελν έιιεηκκα ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο, γηα ηελ
θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηνπο αζθαιηδνκέλνπο ηεο ησλ
θιάδσλ δσήο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη είλαη πξαθηηθά αδχλαηνλ λα
θαιπθζεί. Σν έιιεηκκα δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί αθφκε κε απφιπηε
αθξίβεηα, δεδνκέλνπ φηη εηδηθά ε ξεπζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο (πνπ
είλαη ζεκαληηθέο) ζα θαζπζηεξήζεη (πηζαλνί καθξφρξνλνη δηθαζηηθνί
αγψλεο) κε ακθίβνιν νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα.
Οη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο είλαη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ πξνζδηνξηζκέλεο θαη κε βάζε ηηο παξαδνρέο ηνπ Σκήκαηνο Α΄,
εθηηκψληαη :

1. Γηα ηα θιαζζηθά εθ’άπαμ θαη πεξηνδηθψλ θαηαβνιψλ
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζε 111.000.000 επξψ πεξίπνπ,
2. Γηα ηα επελδπηηθά (Unit Linked) αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζε
93.000.000 επξψ πεξίπνπ,
3. Γηά ηα νκαδηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζε 950.000 πεξίπνπ.
Σν νξηζηηθφ πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο, αλά
αζθαιηζκέλν, φπσο ππνινγίδεην απφ απηή, κεηά θαη απφ έιεγρν
(επαλππνινγηζκφ) απφ ηνλ «ζχκβνπιν» (Ernst Young), ζα πξνθχςεη κε
ηελ αλάξηεζε ηνπ νξηζηηθνχ Πίλαθα.
Ζ αλακελφκελε άζθεζε Αλαθνπψλ, απφ αζθαιηζκέλνπο, πνπ
(ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Σκήκα Α΄) ζα ακθηζβεηήζνπλ ηελ κε
έληαμε ηνπο ζηνπο πίλαθεο ησλ αλαγλσξηδνκέλσλ σο εληαζζνκέλσλ
δηθαηνχρσλ απνδεκίσζεο αζθαιηζκέλσλ, ζα απαηηήζεη ηνλ ζρεκαηηζκφ
πξνβιέςεσλ γηα ηελ έθβαζε ησλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ.
Δλαληη απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ ε θαηαλεκφκελε πεξηνπζία
(αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη πξψελ ειεχζεξε πεξηνπζία), κε βάζε ηνλ
ηξφπν πνπ ηα είρε δειψζεη ε εηαηξία ζηελ Δπνπηηθή Αξρή (θαη
δεζκεχεηαη λα αθνινπζήζεη ν Δπφπηεο Υαξηνθπιαθίσλ Εσήο)
πξνζδηνξίδεηαη, κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, ζην χςνο ησλ 85 έσο
105.000.000 επξψ πεξίπνπ, θαηαλεκφκελα θαηά απφζεκα, φπσο αλσηέξσ
νξίδεηαη.
(Δπηζπλάπηνληαη Μεηξψα αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο)
εκεηνχηαη φηη δελ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζην έιιεηκκα ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ (ε αζθαιηζηηθή ηνπο ηνπνζέηεζε
πεξηιακβάλεηαη αλαινγηθά ζηνλ θιάδν Εσήο Η), δεδνκέλνπ φηη ζα
ηθαλνπνηεζνχλ, αλαινγηθά, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πνζφ πνπ ζα
απνκείλεη κεηά ηελ θάιπςε ηεο πνζνζηηαίαο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο
δαπάλεο εθθαζάξηζεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνλνκίνπ ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Δπηζεκαίλεηαη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, φηη νη ινηπνί πηζησηέο ηεο
εηαηξίαο δελ πξνβιέπεηαη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο νπνηαζδήπνηε
ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο.

Ο Δπφπηεο Υαξηνθπιαθίσλ Εσήο, ξεηά επηθπιάζζεηαη λα πξνηείλεη
πεξαηηέξσ αλακνξθψζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ πξνο ηνπο
αζθαιηζκέλνπο (αξ.2 παξ.2 ηνπ Ν.3867/2010) θαηά ηελ ζχληαμε ηεο
Σειηθήο Δθζέζεσο ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, κεηά ηελ ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο Αλαθνπψλ απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο.
Αζήλα 15.6.2011
Με εθηίκεζε

Γ. Παληειίδεο
Δπφπηεο Υαξηνθπιαθίνπ Εσήο
COMMERCIAL VALUE ΑAΔ

