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 Α) Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Διακυβέρνησης

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί ένας
οργανισμός προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση της, τα συμφέροντα των μετόχων της
και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 
Οι αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν τη βάση του συστήματος διακυβέρνησης της
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α., μέσω του οποίου επιτυγχάνεται χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση
της Εταιρίας με αποδοτική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων καθώς και
διαφάνεια στις εταιρικές λειτουργίες, προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των μετόχων.
Η εταιρική διακυβέρνηση συνδράμει θετικά στην απόδοση της Εταιρίας καθώς εστιάζει στις
παρακάτω ενότητες:

 Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  την  εκτελεστική  Διοίκηση  σχετικά  με  το  ποσοστό

ανεξάρτητων  μελών,  τη  σύνθεση  επιτροπών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  τη
διαδικασία αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες Προέδρου
και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 Τα δικαιώματα των μετόχων (αρχή μιας μετοχής – μιας ψήφου)

 Τη  διασφάλιση  διαφάνειας  και  ελέγχου  (Διαχείριση  κινδύνων,  Εξωτερικός  και

Εσωτερικός Έλεγχος, Κανονιστική Συμμόρφωση, Αναλογιστική Υπηρεσία).

Στο πλαίσιο της  Εταιρικής Διακυβέρνησης,  η ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α επιδιώκει  την εφαρμογή
βέλτιστων πρακτικών στις λειτουργίες του οργανισμού, όπου περιλαμβάνει και εθελούσιες
δεσμεύσεις της Εταιρίας που πηγάζουν από την επιχειρηματική της δεοντολογία.
Η ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α, ως ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία
σε  σχέση  με  τις  αρχές  και  τις  πρακτικές  εταιρικής  διακυβέρνησης.  Επιπροσθέτως,  στο
πλαίσιο  της  προετοιμασίας  της  για  την  εφαρμογή  της  Οδηγίας  Φερεγγυότητα  ΙΙ,  έχει
συστήσει τις τέσσερις ανεξάρτητες βασικές Λειτουργίες, αυτές του Εσωτερικού Ελέγχου,
της  Διαχείρισης  Κινδύνων,  της  Αναλογιστικής  και  της  Κανονιστικής  Συμμόρφωσης.  Οι
απορρέουσες διατάξεις για την εταιρία αποτυπώνονται στο Καταστατικό, στον Εσωτερικό
Κανονισμό  Λειτουργίας,  στον  Κώδικα  Δεοντολογίας  και  σε  άλλους  κανονισμούς  της
Εταιρίας που ρυθμίζουν τις λειτουργίες της.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κύριο διοικητικό όργανο της Εταιρίας, που κατά κύριο
λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει
τη  διαχείριση  της  περιουσίας  της.  Λαμβάνει  αποφάσεις,  ασκεί  έλεγχο  σε  όλες  τις
δραστηριότητες της Εταιρίας και εποπτεύει επί συνεχούς βάσεως τα στελέχη της Εταιρίας,
στα  οποία  βάσει  του  οργανογράμματος  ή  κατόπιν  ανάθεσης  από  το  ίδιο  το  Διοικητικό
Συμβούλιο έχουν ανατεθεί σχετικές εκτελεστικές αρμοδιότητες.
Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι αυτές που
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περιγράφονται στο Καταστατικό αυτής.
Ζητήματα  που  αφορούν  τις  κάθε  είδους  αμοιβές,  που  καταβάλλονται  στα  διευθυντικά
στελέχη  της  Εταιρίας,  τον  εσωτερικό  ελεγκτή  αυτής  και  τη  γενικότερη  πολιτική  των
αμοιβών της Εταιρίας αποφασίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αποτελείται  από  πέντε  (5)  έως  έντεκα  (11)  μέλη,  τα  οποία
διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Τα εκτελεστικά μέλη απασχολούνται στην
Εταιρία με τα καθημερινά θέματα διοίκησης. Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα
με την προαγωγή των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των
μελών, και αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.
Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών υπάρχει 1 τουλάχιστον ανεξάρτητο μέλος. Η ιδιότητα
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν εκλεγεί από το
Διοικητικό  Συμβούλιο  προσωρινό  μέλος  μέχρι  την  πρώτη  Γενική  Συνέλευση  σε
αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε,  απουσίαζε  ή για  οποιονδήποτε  λόγο
κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο.
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να μην κατέχουν
μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και να
μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά την
έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002.
Μέσα  στο  έτος  2015  πραγματοποιήθηκαν  (36)  τριάντα  έξι  συνεδριάσεις  Διοικητικού
Συμβουλίου.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο
Ανεξάρτητο

Μέλος
Συμμετοχές στις Συνεδριάσεις

Δ.Σ.

Αχής Γεώργιος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό 
Μέλος Όχι 36/36

Αχής Θεόδωρος, Διευθύνων Σύμβουλος (*) Όχι 36/36

Αχής Χρήστος, Εκτελεστικός Σύμβουλος, 
Εκτελεστικό Μέλος Όχι 36/36

Δουκίδης Δούκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
(**) Ναι 36/36

Θεοδοσίου Αγγελική, Μη εκτελεστικό 
Μέλος Όχι 36/36

 (*)  Την  29/03/2016  παραιτήθηκε  από  την  ιδιότητα  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου
παραμένονοντας στο Δ.Σ. ως μη εκτελεστικό μέλος και ανέλαβαν συνυπεύθυνοι ο κ. Αχής
Χρήστος και ο Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ.Σιράγας Πέτρος.
(**)Την  25/04/2016  ανέλαβε  εκτελεστικά  καθήκοντα  ως  Εντεταλμένος  Σύμβουλος  ο
κ.Δουκίδης Δούκας συνυπεύθυνα με τον κ.Αχή Χρήστο και αναπληρωτής τους συνυπεύθυνα
ο κ.Σιράγας Πέτρος.  Με την ίδια απόφαση συγκρότησης προστέθηκε νέο μέλος,  με την
ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, στο ΔΣ της Εταιρίας, αναλαμβάνοντας
τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ, ο κ.Πουφινάς Θωμάς.    

Επιτροπές σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου
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Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει στις ακόλουθες Επιτροπές εξειδικευμένα θέματα με
συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

Επιτροπή Ελέγχου 

Η Επιτροπή  Ελέγχου  απαρτίζεται  από  τρία  (2),  τουλάχιστον,  μη  εκτελεστικά  μέλη  του
Διοικητικού Συμβουλίου, το ένα εξ αυτών ανεξάρτητο.
Οι  κύριες  αρμοδιότητες  της  Επιτροπής  Ελέγχου  περιγράφονται  στην  Ενότητα  3.6.
Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τους κ.κ.: 

- Δούκα Δουκίδη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ο οποίος αντικαταστάθηκε

στις 25/04/2016 από τον κ.Θωμά Πουφινά.
- Αγγελική Θεοδοσίου, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

 

4



ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015

Β) Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Έκθεση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  επί  των  Οικονομικών  Καταστάσεων  της  Εταιρίας
«ΟΡΙΖΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»  για  την  χρήση  από  1
Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 107 παράγραφος 3
και  άρθρο  136  παράγραφος  2  και  το  Καταστατικό  της  Εταιρίας,  σας  υποβάλλουμε  για  την
κλεισμένη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην  παρούσα  έκθεση  περιγράφονται  συνοπτικά  πληροφορίες  της  Εταιρίας  «ΟΡΙΖΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»,  χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  που
στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του κοινού για την οικονομική κατάσταση και
τα  αποτελέσματα,  τη  συνολική  πορεία  και  τις  μεταβολές  που  επήλθαν  κατά  τη  διάρκεια  της
κλεισμένης  εταιρικής  χρήσης  (1/1/2015  -  31/12/2015),  όπως  και  σημαντικά  γεγονότα  τα  οποία
έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης
γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η
Εταιρία στο μέλλον και παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ
του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.

1) Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις περιόδου αναφοράς

Η Εταιρία  «ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.»,  δραστηριοποιείται  στον ασφαλιστικό τομέα,  ο  οποίος  αποτελεί
μέρος  του  χρηματοοικονομικού  και  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  που  εποπτεύεται  λόγω της
ιδιότητας  αυτής  από:  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος,  την  Ευρωπαική  Αρχή  Ασφαλίσεων  και
Ευρωπαικών Συντάξεων (E.I.O.P.A.), την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ECB) και την Ευρωπαική
Στατιστική Αρχή (EUROSTAT). 

2) Σύνοψη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας έχουν, για τη χρήση 2015, ως ακολούθως:
Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας ανήλθαν για το 2015 σε 1.081 χιλ. € προ φόρων και σε 618 χιλ. €
μετά από φόρους, έναντι 497 χιλ. € προ φόρων και 356 χιλ. € μετά από φόρους το 2014. Η εν λόγω
αύξηση  των  κερδών  προ  φόρων  κατά  584  χιλ.  €  οφείλεται  κυρίως  σε  αύξηση  στα  κέρδη  εκ
πωλήσεως χρεογράφων κατά 1.450 χιλ €, η οποία αντιστάθμισε τη μείωση στο κύκλο εργασιών
κατά 1.440 χιλ. ευρώ και στην μείωση των πληρωτέων αποζημιώσεων κατά 585 χιλ. €.
Τα μικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα της εταιρίας, ανήλθαν το 2015 σε 7.745 χιλ. €, έναντι 9.185
χιλ. € του 2014 παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,69%, όταν το σύνολο του κλάδου εμφάνισε επίσης
σημαντική μείωση.
Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις εμφάνισαν μεγάλη μείωση κατά 28,29% και ανήλθαν στο ποσό των
1.483 χιλ. € έναντι ποσού  2.068 χιλ. € της προηγούμενης χρήσεως.
Τα έσοδα επενδύσεων της Εταιρίας ανήλθαν στη χρήση 2015 στο ποσό των 803 χιλ. €, έναντι ποσού
588 χιλ. € της χρήσεως 2014 παρουσιάζοντας αύξηση 36,48%. 
Το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 9.762 χιλ. €, έναντι
ποσού 9.200 χιλ. € το 2014, ήτοι παρουσίασε αύξηση 6,11% ή 562 χιλ. €, γεγονός που αποδεικνύει
την ισχυροποίηση των αποθεμάτων της εταιρίας.
Τα έξοδα διάθεσης,  διοικητικής λειτουργίας  και  χρηματοοικονομικού κόστους της  Εταιρίας σαν
σύνολο ανήλθαν το 2015 σε 2.814 χιλ. € έναντι ποσού  2.852 χιλ. € το 2014, μειωμένα κατά 1,33%. 
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i) Παραγωγή Ασφαλίστρων

Αναφορικά με τον κλάδο Ζωής, τα ασφάλιστρα της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 58,16 χιλ. € έναντι
36,07 χιλ. € την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο σημειώνοντας αύξηση 61,26 %. 

Η παραγωγή της εταιρίας στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, παρουσίασε μείωση κατά
30,43% κλείνοντας στα 2,76 εκ. € έναντι 3,96 εκ. € το 2014. Τέλος, η παραγωγή της εταιρίας στους
λοιπούς Γενικούς Κλάδους είχε μικρή αύξηση 0,51 %, κλείνοντας στα 3,71 εκ. € από 3,69 εκ. €. 

ii) Τεχνικό Αποτέλεσμα

Το τεχνικό αποτέλεσμα της Εταιρίας σαν σύνολο διαμορφώθηκε στα 3,70 εκ. €, έναντι 3,28 εκ. € το
αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Το τεχνικό αποτέλεσμα στις Ασφαλίσεις Ζωής έκλεισε σε 255 χιλ. €, έναντι 53 χιλ €. το 2014,
γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της παραγωγής και των εσόδων επενδύσεων αξίας 23
χιλ. € και 160 χιλ. € αντίστοιχα.
Το τεχνικό αποτέλεσμα των Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων έκλεισε στα 1,768 εκ. €
έναντι 1,758 εκ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση.
Το τεχνικό αποτέλεσμα των Ασφαλίσεων λοιπών κλάδων έκλεισε στα 1,674 εκ. € έναντι 1,367 εκ. €
το 2014, κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων επενδύσεων κατά 384 χιλ €.

iii) Κέρδη μετά από φόρους

Τα κέρδη μετά φόρων της Εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 618 χιλ. € έναντι 356 χιλ. € τη χρήση του
2014. 

iv) Ίδια Κεφάλαια

Τα  ίδια  κεφάλαια  της  Εταιρίας,  ανήλθαν  στο  ποσό  των  14,108  χιλ.  €,  αντιπροσωπεύοντας  το
52,11% του συνολικού παθητικού. Στις 31/12/14 τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε 15,150 εκ. € και
αντιπροσώπευαν το 55,31% του συνολικού παθητικού της Εταιρίας.

v) Σύνολο Ενεργητικού

Το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρίας διαμορφώθηκε στα 27,074 χιλ. € μειωμένο κατά 1,15% σε
σχέση με την 31/12/14.

vi) Τραπεζικός Δανεισμός (Μακροπρόθεσμος και Βραχυπρόθεσμος)

Η Εταιρία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό εκτός από μια σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού 200 χιλ. 
€ με κάλυμμα ισόποση προθεσμιακή κατάθεση.

vii) Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού

Το σύνολο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας ανέρχεται σε 7,9 εκ. €  μειωμένο
κατά 0,5 εκ. € σε σχέση με το 2014 κυρίως λόγω της απομείωσης της αξίας των ακινήτων σύμφωνα
με τα Δ.Λ.Π 16 και 36. Η αξία του συνόλου των παγίων στοιχείων αποτιμήθηκε από ανεξάρτητο
ορκωτό εκτιμητή, σε εύλογη αξία στις 31/12/2015.

viii) Ταμειακές Ροές
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Οι καθαρές ταμειακές εισροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρίας ανήλθαν στο ποσό
των  0,22  εκ.  €  έναντι  2,01  εκ.  €  το  2014,  κυρίως  λόγω  των  πωλήσεων  χρηματοοικονομικών
στοιχείων.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3,1 εκ. € έναντι
-1,99 εκ. € το προηγούμενο έτος.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου της Εταιρίας ήταν 4,38 εκ. €, έναντι
1,55 εκ. € την 31/12/14. 

ix) Σημαντικότεροι αριθμοδείκτες

Οικονομική θέση της εταιρείας 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται πολύ καλή.Τα ίδια κεφάλαια

κατά  την 31/12/2015  ανέρχονται  σε  ποσό  Ευρώ 14.108.049,20  έναντι  Ευρώ 15.149.654,11  της

προηγούμενης χρήσεως. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015

και 2014 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

31/12/15 31/12/14  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 18.988.372,06 70,13 % 18.962.997,22 69,24 %

Σύνολο ενεργητικού
     
27.074.187,10  27.388.566,82

Πάγιο ενεργητικό 8.085.815,04 29,87 % 8.425.559,60 30,76 %

Σύνολο ενεργητικού 27.074.187,10 27.388.566,82

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και
πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια 14.108.049,20 108,81% 15.149.654,11 123,78%

Σύνολο υποχρεώσεων 12.966.137,90 12.238.902,71

Ο  παραπάνω  δείκτης   δείχνει  την  οικονομική  αυτάρκεια  της  Εταιρείας.  Στο  σύνολο
υποχρεώσεων συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των ασφαλιστικών (τεχνικών) προβλέψεων.

Σύνολο υποχρεώσεων 12.966.137,90 47,89 % 12.238.902,71 44,69 %

Σύνολο παθητικού 27.074.187,10 27.388.556,82

Ίδια κεφάλαια 14.108.049,20 52,11 % 15.149.654,11 55,31 %

Σύνολο παθητικού 27.074.187,10 27.388.556,82

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

Ίδια κεφάλαια 14.108.049,20 174,48% 15.149.654,11 179,81%

Πάγιο ενεργητικό 8.085.815,04 8.425.559,60

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα
Ίδια Κεφάλαια.
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Κυκλοφορούν ενεργητικό 18.988.372,06 355,10% 18.962.997,22 363,95%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.347.397,36 5.210.295,90

Ο  δείκτης  αυτός   δείχνει  την  δυνατότητα  της  Εταιρείας  να  καλύψει  τις  βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως 13.640.974,70 71,84%     13.752.701,32 72,52%

Κυκλοφορούν ενεργητικό 18.988.372,06 18.962.997,22

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το
οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

31/12/15 31/12/14
Καθαρά αποτελέσματα 
εκμεταλλεύσεως     882.860,19 11,40% 429.673,00 4,68%

Πωλήσεις αποθεμάτων & 
υπηρεσιών   7.744.656,99 9.185.049,89

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των
εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ
φόρων 1.080.912,60 10,27% 497.344,04 4,75%

Σύνολο εσόδων 10.526.780,67 10.459.929,73

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα
συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ
φόρων 1.080.912,60 7,66% 497.344,04 3,28%

Ίδια κεφάλαια 14.108.049,20 15.149.654,11

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 

Μικτά αποτελέσματα 3.696.448,45 47,73% 3.281.709,33 35,73%

Πωλήσεις αποθεμάτων & 
υπηρεσιών 7.744.656,99 9.185.049,89

Ο  αριθμοδείκτης  αυτός  απεικονίζει  το  ποσοστιαίο  μέγεθος  του  μικτού  κέρδους  επί  των
πωλήσεων της εταιρείας.
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x) Η κατά κλάδο κίνηση των εργασιών της Εταιρίας, παρουσιάζεται ως εξής, κατά το

έτος που έληξε:

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ

Στον  κλάδο  αυτόν  πραγματοποιήθηκαν  ασφάλιστρα  €  58.162,16  έναντι  €  36.068,18  της
προηγούμενης  χρήσης,  δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά  61,26% έναντι  των ασφαλίστρων της
προηγούμενης χρήσης. Έναντι των άνω πραγματοποιηθέντων ασφαλίστρων, καταβάλαμε συνολικά
€  10.603,98  για  αποζημιώσεις,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  αναλογίας  των  αντασφαλιστών,
έναντι € 17.481,12 της προηγούμενης χρήσης. 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Στον  κλάδο  αυτόν  πραγματοποιήθηκαν  ασφάλιστρα  €  130.694,11  έναντι  αντίστοιχου  ποσού  €
127.413,72  της  προηγούμενης  χρήσης,  δηλαδή  σημειώθηκε  αύξηση  κατά  2,57%.  Για  ζημίες
καταβάλαμε € 64.333,48 συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των αντασφαλιστών μας έναντι €
61.055,04  της  προηγούμενης  χρήσης.  Για  εκκρεμείς  ζημίες,  κατά  την  31η  Δεκεμβρίου  2015
κρατήσαμε απόθεμα € 19.763,90. 

ΚΛΑΔΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στο κλάδο αυτόν, η εταιρεία μας, πραγματοποίησε ασφάλιστρα € 353.529,69 έναντι € 421.653,09
της  προηγούμενης  χρήσης,  δηλαδή  σημειώθηκε  μείωση  κατά  16,16%.  Για  αποζημιώσεις
καταβάλαμε συνολικά € 239.104,03 συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των αντασφαλιστών,
έναντι  €  251.825,12  της  προηγούμενης  χρήσης.  Για  εκκρεμείς  ζημίες,  κρατήσαμε  απόθεμα  €
181.016,40 συμπεριλαμβανομένου και του I.B.N.R.

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Στον κλάδο αυτόν, πραγματοποιήθηκαν ασφάλιστρα € 657.245,67 έναντι € 602.267,97 αντιστοίχου
ποσού της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 9,13%. Έναντι των ως άνω
πραγματοποιηθέντων  ασφαλίστρων,  καταβάλαμε  συνολικά  για  αποζημιώσεις  €  126.282,83
συμπεριλαμβανομένης  και  της  αναλογίας  των  αντασφαλιστών  μας,  έναντι  €  20.691,88  της
προηγούμενης χρήσης.

Για εκκρεμείς ζημίες, κρατήσαμε απόθεμα € 126.609,21 συμπεριλαμβανομένου και του I.B.N.R.
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣ

Στον κλάδο αυτόν πραγματοποιήθηκαν ασφάλιστρα € 2.271.382,94 έναντι € 2.242.868,12 
αντίστοιχου ποσού της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 1,27% επί της 
παραγωγής του προηγούμενου έτους. Για αποζημιώσεις καταβλήθηκαν € 456.514,89 
συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των αντασφαλιστών μας, έναντι € 667.385,77  της 
προηγούμενης χρήσης.

Κατά τη λήξη της χρήσης, υπήρχαν εκκρεμείς ζημίες σ’ αυτό τον κλάδο, ανερχόμενες σε                €
819.063,96 συμπεριλαμβανομένου και του I.B.N.R.

ΚΛΑΔΟΣ ΧΑΛΑΖΗΣ, ΠΑΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Στον  Κλάδο  αυτόν  πραγματοποιήθηκαν  ασφάλιστρα  €  130.229,13  έναντι  αντίστοιχου  ποσού  €
138.301,27   της  προηγούμενης  χρήσης,  δηλαδή  σημειώθηκε  μείωση  κατά  5,84%.  Για  ζημίες
καταβάλαμε € 1.059,55 συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των αντασφαλιστών μας, έναντι €
4.689,67  της  προηγούμενης  χρήσης.  Γιά  εκκρεμείς  ζημίες,  κατά  την  31η  Δεκεμβρίου  2015
κρατήσαμε απόθεμα € 13.852,48.

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Στον κλάδο αυτόν,  η Εταιρία μας,  πραγματοποίησε ασφάλιστρα ποσού € 2.757.583,43 έναντι  €
3.963.521,02 της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημειώθηκε μείωση κατά 30,43%.

Για αποζημιώσεις καταβάλαμε συνολικά € 1.233.863,64 συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας
των αντασφαλιστών, έναντι € 2.647.034,07 της προηγούμενης χρήσης. Για εκκρεμείς ζημίες κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2015 κρατήσαμε απόθεμα € 5.137.748,68. 

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στον  Κλάδο  αυτόν  πραγματοποιήθηκαν  ασφάλιστρα  €  137.842,06  έναντι  αντίστοιχου  ποσού
€ 115.418,56 της  προηγούμενης χρήσης,  δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 19,43%.  Για  ζημίες
καταβάλαμε € 4.968,91 συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των αντασφαλιστών μας, έναντι €
7.753,75  της  προηγούμενης  χρήσης.  Γιά  εκκρεμείς  ζημίες,  κατά  την  31η  Δεκεμβρίου  2015
κρατήσαμε απόθεμα € 116.810,19 συμπεριλαμβανομένου και του I.B.N.R.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Στον κλάδο αυτόν πραγματοποιήθηκαν ασφάλιστρα € 16.453,65 έναντι αντιστοίχου ποσού            €
36.138,90 της προηγούμενης χρήσης,  δηλαδή σημειώθηκε μείωση κατά 54,47%. Για ζημίες δεν
καταβάλαμε κάποιο ποσό συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των αντασφαλιστών μας, όπως
και στη προηγούμενη χρήση. Για εκκρεμείς ζημίες κατά την 31.12.15 δεν κρατήσαμε απόθεμα. 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Τα πραγματοποιηθέντα  στον κλάδο αυτόν  κατά την παρούσα χρήση ασφάλιστρα,  ανήλθαν  στο
συνολικό ποσό των €  0,00  έναντι  €  0,00   της  προηγούμενης  χρήσης,  δηλαδή δεν  σημειώθηκε
μεταβολή έναντι των ασφαλίστρων της προηγούμενης χρήσης. Γιά εκκρεμείς ζημίες, κατά την λήξη
της χρήσης κρατήθηκε απόθεμα € 116,30. 
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ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

Στον κλάδο αυτόν η εταιρεία πραγματοποίησε ασφάλιστρα € 17.292,14 έναντι  €  11.799,18 της
προηγούμενης  χρήσης  δηλαδή  σημειώθηκε  αύξηση  κατά  46,55%  έναντι  ασφαλίστρων  της
προηγούμενης χρήσης. 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ 31.12.2015 

ΓΗΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ

1. Ρόμβης 9 € 280.894,51 615.105,49

2. Λυκείου 15 € 404.000,00 0,00

3. Β.Αλεξάνδρου 28, Κηφισιά € 709.929,52 120.070,48

4. Λεωφ. Αμαλίας 26Α € 4.243.184,07 343.925,43

5. Μενάνδρου 19 € 13.190,27 34.809,73

6. Ρηγίλλης 15 € 950.000,00 0,00

€ 6.601.198,37 1.  113  .  911  ,  13

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ 31.12.2014 

ΓΗΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ

1. Ρόμβης 9 € 340.479,37 766.922,53

2. Λυκείου 15 € 428.340,00 0,00

3. Β.Αλεξάνδρου 28, Κηφισιά € 765.946,11 130.053,89

4. Λεωφ. Αμαλίας 26Α € 4.415.534,00 328.181,97

5. Μενάνδρου 19 € 14.797,84 39.052,16

6. Ρηγίλλης 15 € 950.000,00 0,00

€ 6.915.097,32 1.264.  210  ,  55

ΓΕΝΙΚΑ

Το 2015 το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας ανήλθε στα € 27.074.187,10.

Η  παραγωγή  ασφαλίστρων  ανήλθε  σε  €  6.530.414,98  έναντι  €  7.695.450,01  το  2014,
παρουσιάζοντας μείωση 15,14 % .

Οι εργασίες στους Κλάδους Πυρός, Ατυχημάτων και Μεταφορών στους οποίους εξειδικεύεται η
εταιρία,  ανήλθαν σε € 3.343.847,56 έναντι  € 3.262.408,54  το 2014 παρουσιάζοντας αύξηση
2,50%.

Τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν σε € 802.890,83 έναντι € 588.277,07 το 2014 παρουσιάζοντας
αύξηση 36,48%.

Κατά  το  2016  θα  συνεχισθεί  η  προσπάθεια  πληρέστερης  οργανώσης  και  παρακολούθησης  της
εταιρείας.
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Επίσης  με  τη  μελέτη  των  οικονομικών  καταστάσεων,  θέλει  συνεχισθεί  η  καλύτερη  δυνατή
τοποθέτηση των διαθεσίμων αυτής. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα πρέπει να συνεχίσει να
διαχειρίζεται τους πιθανούς κινδύνους πάσης φύσεως με αποτελεσματικό τρόπο. 

3)  Σημαντικά γεγονότα περιόδου αναφοράς

Σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015 είναι
τα κάτωθι:

i) Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14/07/2015

H Τακτική  Γενική  Συνέλευση  στις  14  Ιουλίου  2015  αποφάσισε  την  έγκριση  των  ετησίων
οικονομικών καταστάσεων της Χρήσης 2014. 

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της
Χρήσης  2014  καθώς  και  οι  στόχοι  και  οι  προοπτικές  ανάπτυξης  της  Εταιρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Διοίκηση της ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α., το 2014:

 Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 459 χιλ. ευρώ, έναντι 1 εκ. ευρώ το 2013.

 Η παραγωγή μειώθηκε κατά 17,21% στα 7,7 εκ. ευρώ, έναντι 9,3 εκ. ευρώ την προηγούμενη

χρήση.
 Η Καθαρή Θέση μειώθηκε κατά 199 χιλ. ευρώ ή κατά 0% στα 14,112 εκ. Ευρώ από 14,311

εκ.ευρώ το 2013.
 Το Ενεργητικό μειώθηκε κατά 5,85% στα 26,224 εκ.  ευρώ,  έναντι  27,853 εκ.  ευρώ της

χρήσης 2013.

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης του 2014 καθώς και η εκλογή νέων
Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 2015. 
Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 343,35 χιλ.ευρώ και η καταβολή αμοιβών
ΔΣ συνολικού ποσού 66,18 χιλ.ευρώ. 
Επίσης αποφασίστηκε ότι η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων από τη χρήση 2015 και στο
εξής θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

ii) Ταξινόμηση ιδίων κεφαλαίων

Η Εταιρία ταξινομεί τα ίδια κεφάλαιά της σε τρεις κατηγορίες (Tiers). Η ταξινόμηση αυτών των
στοιχείων εξαρτάται από το εάν είναι στοιχεία βασικών ιδίων κεφαλαίων ή συμπληρωματικών ιδίων
κεφαλαίων, καθώς και από τον βαθμό στον οποίο διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) το
στοιχείο είναι διαθέσιμο ή σε πρώτη ζήτηση καταβλητέο, για την πλήρη απορρόφηση ζημιών στη
βάση συνεχούς  λειτουργίας  της  επιχείρησης,  καθώς  και  στην περίπτωση  εκκαθάρισης  (διαρκής
διαθεσιμότητα)  και  β)  στην  περίπτωση  εκκαθάρισης,  το  συνολικό  ποσό  του  στοιχείου  είναι
διαθέσιμο για την απορρόφηση ζημιών και το στοιχείο δεν επιστρέφεται στον κάτοχό του έως ότου
όλες  οι  άλλες  υποχρεώσεις,  συμπεριλαμβανομένων  των  ασφαλιστικών  και  αντασφαλιστικών
υποχρεώσεων  προς  αντισυμβαλλόμενους  και  δικαιούχους  ασφαλιστικών  και  αντασφαλιστικών
συμβάσεων, έχουν ικανοποιηθεί (μειωμένη εξασφάλιση). Τα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων
της εταιρίας, διαθέτουν τα ως άνω ουσιώδη χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου, ταξινομούνται στην
κατηγορία 1 (Tier 1).

4) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
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Η  «ΟΡΙΖΩΝ  ΑΕΓΑ» δραστηριοποιείται  στην  αγορά  των  Ασφαλίσεων  και  σε  αυτό  το  πλαίσιο
εκτίθεται δυνητικά σε μια σειρά από κινδύνους. Το γενικότερο πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων της
Εταιρίας επηρεάζεται από την μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και κύριο στόχο
έχει  την  ελαχιστοποίηση  της  ενδεχόμενης  αρνητικής  τους  επίδρασης  στη  χρηματοοικονομική
απόδοση της Εταιρίας.

Το  χρηματοοικονομικό  χαρτοφυλάκιο (χωρίς  να  συμπεριλαμβάνεται  η  ακίνητη  περιουσία)
κατέγραψε κέρδη 2,94% μέσα στο έτος.  Θετικά συνέβαλαν τα εταιρικά ομόλογα, καθώς και τα
μετρητά,  ενώ οι  μετοχές  και  τα κρατικά ομόλογα είχαν αρνητική επίδραση στην συνολική του
απόδοση.

Η λήξη του 39% των κρατικών ομολόγων και  η  μείωση κατα 65% των μετοχών δημιούργησε
μεταβολή στην σύνθεση του χαρτοφυλακίου ,  δημιουργώντας αύξηση της τάξης του 211% στις
καταθέσεις  και 40% στα εταιρικά ομόλογα .Τα ομόλογα (κρατικά, εταιρικά)  καταλαμβάνουν το
63,42%  του  επενδυτικού  χαρτοφυλακίου  από  62,42%  στις  31/12/14,  παρουσιάζοντας  αύξηση
1,60%. Επίσης, διατηρείται η υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου ομολόγων, με τα ομόλογα που
ανήκουν σε Investment Grade να καταλαμβάνουν το 70,92% του ομολογιακού χαρτοφυλακίου. Τα
μετρητά και μέσα χρηματαγοράς καταλαμβάνουν το 18,86% του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (από
6,05%  στις  αρχές  του  έτους),  ενώ  οι  μετοχές  καταλαμβάνουν  το  5,93%  του  επενδυτικού
χαρτοφυλακίου (από 17,06% στις 31/12/2014).

Οι βασικές στρατηγικές που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ήταν η παρακάτω:
 Περιορισμός του μετοχικού κινδύνου (“equity risk”) προκειμένου να μειωθεί η απαίτηση

κεφαλαίου που ορίζεται από την εποπτική οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ ("Solvency II"). Αυτό
επιτεύχθηκε μειώνοντας τη θέση μας σε μετοχικούς τίτλους.

 Περιορισμός  του  κινδύνου  επανεπένδυσης  λόγω  πτωτικών  επιτοκίων  και  χαμηλών

αποδόσεων των νέων ομολόγων . Αυτό επιτεύχθηκε αυξάνοντας την θέση μας σε εταιρικά
ομόλογα με καλύτερες αποδόσεις .  

Πρέπει να επισημανθεί ότι λόγω του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (“capital controls”), οι
εισροές που προέκυψαν μετά κατά το 2ο εξάμηνο του έτους δεν ήταν δυνατό να επενδυθούν σε
στοιχεία ενεργητικού εκτός Ελλάδος. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των εισροών αυτών επενδύθηκε σε
εισηγμένες μετοχές εσωτερικού και ομόλογα σε θεματοφύλακες εντος Ελληνικής επικράτειας, τα
οποία προτιμήθηκαν σε σχέση με τραπεζικές καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού.

Η  ανάλυση  διαχείρισης  κινδύνων  αναφερεται  αναλυτικά  στη  σημείωση  4  των  Οικονομικών
Καταστάσεων.

5) Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη για το 2016

Μέσα  σε  ένα  δύσκολο  οικονομικό  περιβάλλον  και  παρά  την  προβλεπόμενη  συνέχιση  της
συρρίκνωσης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, η εταιρία έχει θέσει για το 2016 τους παρακάτω
οικονομικούς στόχους:

 Αύξηση καθαρής παραγωγής κατά 5%

 Μείωση των γενικών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής κατά 0,5%

 Αύξηση των εσόδων επενδύσεων κατά 5%

 Διατήρηση του κόστους πρόσκτησης στα επίπεδα του 2015 

 Διατήρηση του συντελεστή ζημιών στα επίπεδα του 2015

 Διατήρηση της κερδοφορίας στα επίπεδα του 2015

 Μείωση του συντελεστή ακυρώσεων κατά 1%

Παράλληλα, έχουν τεθεί και οι κατωτέρω ποιοτικοί (διοικητικοί) στόχοι οι οποίοι εστιάζουν στην:
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 Ολοκλήρωση  των  υποδομών  για  την  εφαρμογή  της  Solvency II την  1/1/16  και

περιλαμβάνουν την διενέργεια της άσκησης ORSA / FLAOR, την διενέργεια stress test, την
συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος RV Solvency για την έκδοση αναφορών και την
εμβάθυνση σε θέματα ρίσκου

 Συνέχιση της ανάπτυξης νέων μηχανογραφικών εφαρμογών

 Εκπαίδευση και personal couching στο προσωπικό, σε προαιρετική βάση

6) Πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο

i) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.973.575,40 € και διαιρείται σε 85.410 κοινές
ονομαστικές  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  69,94  €  η  κάθε  μία  (απόφαση  έκτακτης  γενικής
συνέλευσης 29/10/2014). 
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το
ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή
ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό
της Εταιρίας, και ειδικότερα: 

• Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. 
• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρίας, το οποίο ανέρχεται σε
ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά από αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των
λοιπών κερδών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67. Το υπολειπόμενο
ποσό διανέμεται συνολικά ή μερικά στους μετόχους ή διατίθεται για σχηματισμό ή ενίσχυση
οποιονδήποτε  αποθεματικών  ή  κρατήσεων,  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνελεύσεως  των
Μετόχων.  
Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός  ενός (1) μήνα από την ημερομηνία
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  
•  Το  δικαίωμα  λήψης  αντιγράφου των  οικονομικών  καταστάσεων  και  των  εκθέσεων  των
ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια
της εκκαθάρισης (σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού της). 
Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.

ii) Μετοχική Σύνθεση

Με βάση το μετοχολόγιο  στις  31  Δεκεμβρίου 2015,  η  μετοχική σύνθεση της  Εταιρίας,  ήταν η
ακόλουθη:

 ΑΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ : 42.816 μετοχές, ή ποσοστό 50,13%

 ΑΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : 14.198 μετοχές, ή ποσοστό 16,62%

 ΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : 14.198 μετοχές, ή ποσοστό 16,62%

 ΑΧΗΣ ΠΑΥΛΟΣ : 14.198 μετοχές, ή ποσοστό 16,62%

iii) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης 
καταστατικού

Αναφορικά με τον διορισμό, την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι να
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
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7) Σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς
  

 Την 05/02/2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος Ν. 4364/2016 ο οποίος αφορά την

προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2009/138/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και
την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2
και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,
όσον  αφορά  τις  εξουσίες  της  Ευρωπαϊκής  Αρχής  Ασφαλίσεων  και  Επαγγελματικών
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς
και  στο  άρθρο  4  της  Οδηγίας  2011/89/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου,  της  16ης Νοεμβρίου  2011,  σχετικά  με  τη  συμπληρωματική  εποπτεία  των
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις. 

 Στις 29 Μαρτίου 2016 ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.Θεόδωρος Αχής παραιτήθηκε  από την

ιδιότητα  του  παραμένοντας  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  ως  μη  εκτελεστικό  μέλος  και
ανέλαβαν συνυπεύθυνα οι κ.κ Χρήστος Αχής και Πέτρος Σιράγας.

 Στις 25 Απριλίου 2016 στη θέση του κ. Πέτρου Σιράγα, ο οποίος παρέμεινε ως αναπληρωτής

νόμιμος εκπρόσωπος συνυπεύθυνα, ανέλαβε ο κ.Δούκας Δουκίδης του οποίου η ιδιότητα
άλλαξε  από  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ελέγχου  (ανεξάρτητο  μη  εκτελεστικό  μέλος)  σε
Εντεταλμένος Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος). Με την ίδια απόφαση του ΔΣ προστέθηκε
νέος μέλος ο κ.Θωμάς Πουφινάς ο οποίος ανέλαβε υπεύθυνα την ιδιότητα του Προέδρου της
Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Τα παραγωγικά στοιχεία της περιόδου Ιανουαρίου – Μαίου 2016 εμφανίζονται σταθερά σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

 Η παραγωγή διαμορφώθηκε κοντά στα επίπεδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 

 Το σύνολο των δαπανών της εταιρίας είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτά του 2015.

 Τα λοιπά έσοδα εμφανίζονται στο ίδιο επίπεδο με αυτά του 2015.

 Η ρευστότητα της εταιρίας είναι εντός του προϋπολογισμένου στόχου.

Σημειωτέον  ότι,  με  βάση  προσωρινά  στοιχεία,  η  ασφαλιστική  αγορά  τον  Ιανουάριο  2016
παρουσίασε περαιτέρω συρρίκνωση κατά 6 %. 

Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων
γεγονότα, τα οποία αφορούν την Εταιρία για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Αχής
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