GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΜΗ 227401000 ΕΔΡΑ : Ν. Σμύρνη οδός Λ. Συγγρού 213‐215, Τ.Κ 1712

Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρμόδια Αρχή ‐ Υπηρεσία :

Τράπεζα Ελλάδος

Πρόεδρος:

UZEL DOMINIQUE

Διεύθυνση διαδικτύου :
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες):
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

www.groupama.gr

Αντιπρόεδρος:

LARCHER OLIVIER

Μέλη:

ΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μιχαλάτος Κωνσταντίνος ΑΜ ΣΟΕΛ 17701

MILON FABIENNE

Ελεγκτική Εταιρία:

ΠραισγουωτερχαουςΚουπερς (ΑΜ ΣΟΕΛ 113)

ERIC HENRI

Τύπος έκθεσης ελέγχου:

Με σύμφωνη γνώμη

10 Ιουλίου 2017

VIGNY AMBRE

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

10.783
13.702
338
108.732
467.924

10.840
14.115
479
117.552
439.169

Χρηματοοικονομικά στοιχεία κατατασσόμενα ως δάνεια και απαιτήσεις
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Δάνεια και απαιτήσεις προς ασφαλισμένους και τρίτους
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προμήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής επομένων χρήσεων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

‐
595
4.151
23.853
6.102
‐
17.273
8.734
12.303
674.490

5.693
583
8.074
25.017
6.149
3.337
16.120
8.821
6.052
662.001

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

01.01‐
31.12.2016

31.12.2015

24.171
207.716
47.900
(167.199)
112.589

24.171
207.716
41.503
(171.390)
102.000

459.574
34.564
8.767
6.116
7.325
12.599

459.260
34.738
9.022
6.341
7.147
11.113

15.620
17.096
240

15.116
17.264
‐

561.901
674.490

560.001
662.001

Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Έσοδα επενδύσεων
Κέρδη/(Ζημίες) από χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Κέρδη/(Ζημίες) από πώληση/απομείωση επενδύσεων
Σύνολο καθαρών εσόδων επενδύσεων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο καθαρών εσόδων επενδύσεων και λοιπών εσόδων
Σύνολο καθαρών εσόδων
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις και παροχές σε ασφαλισμένους
Μεταβολή μαθηματικών αποθεμάτων και τεχνικών προβλέψεων
Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής
Λειτουργικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο εξόδων
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη χρήσης

01.01‐
31.12.2015

135.729
(12.809)
122.920

139.897
(12.560)
127.337

11.812

12.192

1.342
1.938
15.091
1.081
16.173

(173)
1.025
13.043
1.506
14.550

139.092

141.887

57.592
14.795

88.947
(15.307)

23.365
32.208
237
128.197

23.585
33.757
342
131.324

10.895
(3.582)
7.313

10.563
(547)
10.016

01.01‐
31.12.2016
7.313

01.01‐
31.12.2015
10.016

2.164

(6.657)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μαθηματικά αποθέματα και λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
Ασφαλιστικές προβλ. ζωής που οι ασφ/νοι φέρουν τον επενδ. κίνδυνο
Επενδυτικά Συμβόλαια
Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες
Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό
Λοιπές προβλέψεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Καθαρά κέρδη χρήσης
Στοιχεία τα οποία ενδέχεται να αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Κέρδη/(Ζημίες)από αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων
Στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Επανεκτίμηση της υποχρέωσης στο προσωπικό
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, προ φόρων
Φόροι στα λοιπά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ίδια Κεφάλαια έναρξης χρήσης
Καθαρά κέρδη χρήσης
Κέρδη/(Ζημίες) από αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρημ/κών στοιχείων (μετά φόρων)
Επανεκτίμηση της υποχρέωσης στο προσωπικό (μετά φόρων)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης
Λοιπές μεταβολές
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσης

2016

2015

102.000
7.313
3.286
(10)
10.589
‐
112.589

98.237
10.016
(6.152)
(121)
3.743
20
102.000

(14)

(98)

9.463
1.126
10.589

3.261
481
3.743

01.01‐
31.12.2016

01.01‐
31.12.2015

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

7.020
(769)
0

(2.578)
(798)
0

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

6.251
6.052
12.303

(3.376)
9.428
6.052

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υϊοθέτησε η Εταιρία βάσει των Δ.Π.Χ.Α., όπως αναλυτικά παρουσιάζονται κατά την 31.12.2016 στη Σημείωση 2 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση του 2011. Οι χρήσεις 2011 ‐ 2014 ελέγχθηκαν από την ελεγκτική εταιρεία ΠραισγουωτερχαουςΚουπερς και οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης εκδόθηκαν χωρίς διατύπωση επιφύλαξης. Η
Εταιρεία έχει αναθέσει στην ελεγκτική εταιρεία ΠραισγουωτερχαουςΚουπερς τον φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2016 και η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2017. Η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές
υποχρεώσεις κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (βλ. Σημείωση 40).
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που η επίδρασή τους να μην έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2016 έχει σχηματίσει προβλέψεις: α) επισφαλών απαιτήσεων από ασφαλισμένους ποσού € 8.462 χιλ., β) επισφαλών απαιτήσεων από δάνεια και απαιτήσεις προς ασφαλισμένους και τρίτους ποσού € 5.527 χιλ. και γ) προβλέψεις για
ενδεχόμενες υποχρεώσεις ποσού € 17.096 χιλ.
4. Κύριος μέτοχος της Εταιρείας είναι η GROUPAMA SA, με ποσοστό συμμετοχής 100%.
5. Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού την 31.12.2016 ήταν 310 άτομα (31.12.2015: 315 άτομα).
6. Από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2016, προέκυψαν τα εξής ποσά: α) Έσοδα € 48 χιλ., β) Έξοδα € 5.178 χιλ., ενώ κατά την 31.12.2016 οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από τις εν
λόγω συναλλαγές είχαν ως εξής: α) Απαιτήσεις € 5.218 χιλ., β) Υποχρεώσεις € 1.484 χιλ.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 και της συγκριτικής χρήσης 2015 δεν έχουν χορηγηθεί αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αμοιβές των βασικών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας ανήλθαν σε ποσό € 1.640 χιλ. την 31.12.2016 και σε ποσό € 1.815 χιλ.
την 31.12.2015
7. Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα κέρδη / (ζημίες) που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια κατά τη τρέχουσα χρήση αφορούν σε: α) κέρδη αποτίμησης των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ποσού € 2.164 χιλ. και β) ζημιές από την
επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό ποσού € 14 χιλ.
8. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των στοιχείων της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
9. Πέραν όσων αναφέρονται στη Σημείωση 41 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, δεν υπάρχει άλλη ουσιώδης για τους αναγνώστες των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και πορεία των δραστηριοτήτων
της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσής τους, η οποία θα απαιτούσε είτε την αναπροσαρμογή των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ή τη γνωστοποίησή της σε αυτές.

Ν. Σμύρνη, 10 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

DOMINI QUE UZEL
Α.Δ.Τ. 07AD61219

Το Μέλος ΔΣ & Γενικός
Η Διευθύντρια
Διευθυντής
Οικονομικής Διεύθυνσης

ΚΑΤΣΙ ΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 569284/2010

ΒΑΣΙ ΛΙ ΚΗ Ν. ΚΩΣΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 093215/2011

Ο Διευθυντής Τομέα
Οικονομικού &
Λογιστικών Υπηρεσιών

Ο Υπεύθυνος
Αναλογιστής

ΦΙ ΛΙΠΠΟΣ Π. ΜΙΚΕΛΗΣ
Αρ.Αδ./ΟΕΕ 0027620

ΗΛΙ ΑΣ Α. ΔΡΕΛΛΑΣ
Α.Α.Κ3‐6580/27.11.1991

