
AA.. II∆∆IIAA  KKEEΦΦAAΛΛAAIIAA
II.. MMεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο

((447700..000000 µµεεττοοχχέέςς  ττωωνν  55  εευυρρώώ))
1. Kαταβληµένο 2.350.000,00 2.350.000,00========= =========

IIVV.. ΑΑπποοθθεεµµααττιικκάά  κκεεφφάάλλααιιαα
1. Τακτικό αποθεµατικό 14.096,94 14.096,94========= =========
VV.. AAπποοττεελλέέσσµµαατταα  εειιςς  ννέέοο

Yπόλοιπο ζηµιών/κερδών χρήσεως εις νέο -58.532,84 31.598,79========= =========
Συνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV) 2.305.564,10 2.395.695,73========= =========

ΓΓ.. AAΣΣΦΦAAΛΛIIΣΣTTIIKKEEΣΣ  ((ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ))  ΠΠPPOOBBΛΛEEΨΨEEIIΣΣ  
IIII.. ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  αασσφφααλλίίσσεεωωνν  ζζηηµµιιώώνν EEττααιιρρίίααςς AAνντταασσφφααλλιισσττώώνν ΣΣύύννοολλοο EEττααιιρρίίααςς AAνντταασσφφααλλιισσττώώνν ΣΣύύννοολλοο

1. Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα 10.978,56 0,00 10.978,56 6.776,48 0,00 6.776,48
3. Προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις 22.971,05 0,00 22.971,05 22.971,05 0,00 22.971,05--------- --------- --------- --------- --------- ---------

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (II) 33.949,61 0,00 33.949,61 29.747,53 0,00 29.747,53========= ========= ========= ========= ========= =========
ΖΖ.. YYΠΠOOXXPPEEΩΩΣΣEEIIΣΣ
II.. YYπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  ππρρωωτταασσφφααλλιισσττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς

1. Αντασφαλιστές 46.769,87 46.769,87
3. Πράκτορες & ασφαλειοµεσίτες -

λογαριασµοί τρεχούµενοι 11.775,04 8.803,65--------- ---------
58.544,91 55.573,52========= =========

IIII.. YYπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  αανντταασσφφααλλιισσττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
1. Aντασφαλιζόµενοι 0,10 0,10========= =========

IIVV.. ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ππρροοςς  ππιισσττωωττιικκάά  ιιδδρρύύµµαατταα
3. Aσφαλιστικοί Oργανισµοί 5.887,10 5.759,34========= =========
VV.. ΛΛοοιιππέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς
1. Yποχρεώσεις από φόρους - τέλη 4.739,02 2.658,14
4. Πιστωτές διάφοροι 6.115,57 2.282,92--------- ---------

10.854,59 4.941,06========= =========
Σύνολο υποχρεώσεων (ZI+ZII+ΖIV+ΖV) 75.286,70 66.274,02========= =========

ΓΓEENNIIKKOO  ΣΣYYNNOOΛΛOO  ΠΠAAΘΘHHTTIIKKOOYY  ((AA++ΓΓ++ΖΖ)) 22..441144..880000,,4411 22..449911..771177,,2288
========= =========

ΑΑ.. EEΣΣOO∆∆ΑΑ
11.. ∆∆εεδδοουυλλεευυµµέένναα  αασσφφάάλλιισσττρραα
α) Συνολικά (µικτά) δεδουλευµένα ασφάλιστρα 43.379,97 34.256,81
β) MMεείίοονν::  Αντασφάλιστρα 0,00 43.379,97 0,00 34.256,81--------- ---------
γ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα

& κινδύνους σε ισχύ κλειόµενης χρήσεως 10.978,56 6.776,48
MMεείίοονν::  Συµµετοχή αντασφαλιστών 0,00 10.978,56 0,00 6.776,48--------- ---------
ΜΜΕΕΙΙOOΝΝ::

δ) Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα
& κινδύνους σε ισχύ προηγούµενης χρήσεως 6.776,48 23.088,80
MMεείίοονν::  Συµµετοχή αντασφαλιστών 0,00 6.776,48 4.202,08 39.177,89 0,00 23.088,80 -16.312,32 50.569,13--------------------------- ---------------------------

22.. ΈΈσσοοδδαα  εεππεεννδδύύσσεεωωνν
β) Έσοδα από άλλες επενδύσεις 106.261,95 106.261,95 72.232,66 72.232,66--------- ---------
33.. ∆∆ιικκααιιώώµµαατταα  σσυυµµββοολλααίίωωνν  &&  λλοοιιππάά

έέσσοοδδαα  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  εερργγαασσιιώώνν 26.622,32 36.915,61--------- ---------
ΣΣυυννοολλοο  εεσσόόδδωωνν 172.062,16 159.717,40

========= =========
ΒΒ.. ΜΜΕΕΙΙOOΝΝ  EEΞΞOO∆∆ΑΑ
44.. ΑΑσσφφααλλιισσττιικκέέςς  ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς
β) Προβλέψεις για εκκρεµείς 

ζηµιές κλειόµενης χρήσεως 22.971,05 22.971,05
MMεείίοονν::  Συµµετοχή αντασφαλιστών 0,00 22.971,05 0,00 22.971,05--------- ---------
ΜΜΕΕΙΙOOΝΝ::

γ) Προβλέψεις για εκκρεµείς 
ζηµίες προηγούµενης χρήσεως 22.971,05 22.971,05
MMεείίοονν::  Συµµετοχή αντασφαλιστών 0,00 22.971,05 0,00 0,00 0,00 22.971,05 0,00 0,00--------------------------- ---------------------------

77.. ΛΛεειιττοουυρργγιικκάά  έέξξοοδδαα  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  εερργγαασσιιώώνν
α) Προµήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα 344,50 0,00

β+γ)Έµµεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
Aµοιβές & έξοδα προσωπικού 131.194,39 109.926,09
Λοιπές αµοιβές παροχές τρίτων 47.106,71 51.514,52
Φόροι - Tέλη 7.719,11 2.245,08
∆ιάφορα έξοδα 8.109,40 9.807,72
Aποσβέσεις παγίων στοιχείων 5.957,37 200.086,98 200.086,98 5.909,55 179.402,96 179.402,96------------------ ------------------

δ) MMεείίοονν:: Προµήθειες από αντασφαλιστές 0,00 0,00--------- ---------
ΣΣυυννοολλοο  εεξξόόδδωωνν 200.086,98 179.402,96
Αποτελέσµατα (ζηµίες - κέρδη) εκµεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζηµιών (Α - Β) -28.369,32 -19.685,56--------- ---------

172.062,16 159.717,40
========= =========

Kαθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως -89.834,48 -20.110,25
Yπόλοιπο (κερδών) προηγούµενων χρήσεων 31.598,79 56.656,93
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 0,00 4.947,89--------- ---------
Σύνολο -58.235,69 31.598,79
MEION : 1. Φόρος εισοδήµατος 297,15 0,00--------- ---------
Zηµίες εις νέον / Kέρδη προς διάθεση -58.532,84 31.598,79

========= =========
HH  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  κκεερρδδώώνν  γγίίννεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::
8. Yπόλοιπο ζηµιών /κερδών χρήσεως εις νέον -58.532,84 31.598,79

========= =========

ΠΠοοσσάά  κκλλεειιόόµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001111 ΠΠοοσσάά  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001100ΠΠοοσσάά  κκλλεειιόόµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001111 ΠΠοοσσάά  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001100EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOO ΠΠAAΘΘHHTTIIKKOO

BB.. EEΞΞOO∆∆AA  EEΓΓKKAATTAAΣΣTTAAΣΣEEΩΩΣΣ
1.  Eξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 4.130,00 4.130,00

Mειόν: Aποσβέσεις 4.130,00 0,00 4.130,00 0,00--------- ---------
2.  Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 24.312,18 23.952,04

Mειόν: Aποσβέσεις 23.726,53 585,65 23.483,42 468,62--------- --------- --------- ---------
585,65 468,62========= =========

ΓΓ.. EEΠΠEENN∆∆YYΣΣEEIIΣΣ
IIIIII.. ΛΛοοιιππέέςς  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς
7.  Λοιπές επενδύσεις 2.221.444,37 2.108.960,97========= =========

Σύνολο επενδύσεων (ΓIII) 2.221.444,37 2.108.960,97========= =========
ΕΕ..  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ
II..  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  ππρρωωτταασσφφααλλιισσττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς

1.  Χρεώστες ασφαλίστρων 2.642,26 61.582,51
2.  Πράκτορες & ασφαλιστές λογαριασµοί τρεχούµενοι 997,20 531,82

7α.  Eπιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες 88.739,00 117.239,00--------- ---------
92.378,46 179.353,33========= =========

IIIIII.. ΛΛοοιιππέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς
1.  Χρεώστες διάφοροι 20.978,29 20.712,63========= =========

Σύνολο απαιτήσεων (ΕI+ΕIII) 113.356,75 200.065,96========= =========
ΣΣTT.. ΛΛOOIIΠΠAA  ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOOYY
II.. EEξξοοππλλιισσµµόόςς
1.  Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 18.571,27 18.485,17

Mείον: Aποσβέσεις 11.136,97 7.434,30 7.422,71 11.062,46--------- ---------
2. Mεταφορικά µέσα 10.000,00 10.000,00

Mειόν: Aποσβέσεις 4.000,00 6.000,00 2.000,00 8.000,00--------- --------- --------- ---------
13.434,30 19.062,46========= =========

IIII.. XXρρηηµµααττιικκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα
1.  Tαµείο 19.636,79 27.838,92
3.  Kαταθέσεις όψεως 46.342,55 135.320,35--------- ---------

65.979,34 163.159,27========= =========
Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού (ΣTI+ΣTII) 79.413,64 182.221,73========= =========
ΓΓEENNIIKKOO  ΣΣYYNNOOΛΛOO  EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOOYY  ((BB++ΓΓ++ΕΕ++ΣΣTT)) 22..441144..880000,,4411 22..449911..771177,,2288

========= =========

MENTITEPPANIA ANΩNYMH AΣΦAΛIΣTIKH ETAIPEIA ZHMIΩN
ΠΠρρώώηηνν  ““ΓΓEENNIIKKHH  EENNΩΩΣΣHH  AATTYYXXHHMMAATTΩΩNN  &&  YYΓΓEEIIAAΣΣ  AANNΩΩNNYYMMHH  AAΣΣΦΦAAΛΛIIΣΣTTIIKKHH  EETTAAIIPPEEIIAA  ZZHHMMIIΩΩNN””

IIΣΣOOΛΛOOΓΓIIΣΣMMOOΣΣ  TTHHΣΣ  3311ηηςς  ∆∆EEKKEEMMBBPPIIOOYY  22001111  --  77ηη  EETTAAIIPPIIKKHH  XXPPHHΣΣHH  ((11  IIAANNOOYYAAPPIIOOYY  --  3311  ∆∆EEKKEEMMBBPPIIOOYY  22001111))    AAPP..MM..AA..EE..  5566992299//0055//BB//0044//77

KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHH  ΛΛOOΓΓAAPPIIAAΣΣMMOOYY  EEKKMMEETTAAΛΛΛΛEEYYΣΣEEΩΩΣΣ  AAΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΝΝ  ΛΛOOIIΠΠΩΩNN  KKΛΛAA∆∆ΩΩNN
3311ηηςς  ∆∆EEKKEEMMBBPPIIOOYY  22001111  ((11ηη  IIAANNOOYYAAPPIIOOYY  --  3311ηη  ∆∆EEKKEEMMBBPPIIOOYY  22001111))

ΠΠοοσσάά  κκλλεειιόόµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001111 ΠΠοοσσάά  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001100

ΠΠεειιρρααιιάάςς,,  2233  AAππρριιλλίίοουυ  22001122
O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. H ANTIΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. ΓIA TO ΛOΓIΣTHPIO O ANAΛOΓIΣTHΣ

ΣΣΠΠYYPPII∆∆ΩΩNN  ∆∆EEΣΣKKAAΣΣ AAΛΛEEΞΞAANN∆∆PPAA  MMAAYYPPIIKKII∆∆OOYY MMAAPPKKOOΣΣ  AAYY∆∆HHΣΣ BBAAΣΣIIΛΛEEIIOOΣΣ  MMAAPPΓΓIIOOΣΣ
A∆T AI 575664 A∆T AZ 067300 AP. A∆EIAΣ OEE 14909 A’ TAΞHΣ AP. A∆EIAΣ 89567/5556/12-1-76

ΠΠPPIIΣΣMMAA 210 92 11 400

KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHH  ΛΛOOΓΓAAPPIIAAΣΣMMOOYY  AAΠΠOOTTEEΛΛEEΣΣMMAATTΩΩNN  XXPPHHΣΣEEΩΩΣΣ
3311ηηςς  ∆∆EEKKEEMMBBPPIIOOYY  22001111  ((11ηη  IIAANNOOYYAAPPIIOOYY  --  3311ηη  ∆∆EEKKEEMMBBPPIIOOYY  22001111))

ΠΠοοσσάά  κκλλεειιόόµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001111 ΠΠοοσσάά  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001100
II..  AAΠΠOOTTEEΛΛEEΣΣMMAATTAA  EEKKMMEETTAAΛΛΛΛEEYYΣΣEEΩΩΣΣ
Mικτά αποτελέσµατα (ζηµίες) ασφαλίσεων ζηµιών λοιπών κλάδων -28.369,32 -19.685,56--------- ---------
Σύνολο µικτών αποτελεσµάτων -28.369,32 -19.685,56
MMEEIIOONN::  3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 0,00 194,70--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως -28.369,32 -19.880,26
IIII..  MMEEIIOONN::  EEKKTTAAKKTTAA  AAΠΠOOTTEEΛΛEEΣΣMMAATTAA

1.  Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 215,06 229,99
3.  Eξοδα προηγούµενης χρήσης 61.250,10 -61.465,16 0,00 229,99------------------ ------------------

Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) -89.834,48 -20.110,25
IIIIII..  AAΠΠOOΣΣBBEEΣΣEEIIΣΣ
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 5.957,37 5.909,55
MMεείίοονν: Oι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 5.957,37 0,00 5.909,55 0,00------------------ ------------------
KKAAΘΘAAPPAA  AAΠΠOOTTEEΛΛEEΣΣMMAATTAA  ((ζζηηµµίίεεςς))  XXPPHHΣΣEEΩΩΣΣ -89.834,48 -20.110,25

========= =========

ΛΛεειιττοουυρργγιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Eισπραγµένα ακαθάριστα εγγεγραµµένα 
ασφάλιστρα & δικαιώµατα συµβολαίων 70.002,29 135.072,82
Πληρωµές αντασφαλίστρων 0,00 0,00
Πληρωµές εξόδων πρόσκτησης (προµήθεια & λοιπά) -17.263,74 -189.316,61
Πληρωµές φόρων & τελών ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων & υποχρεωτικών εισφορών -220,93 -4.320,33
∆ιάφορα έξοδα / έσοδα & λοιπά στοιχεία πληρωµένα / εισπραγµένα -143.147,47 9.203,84
Eισπραχθέντα µερίσµατα, τόκοι & ενοίκια από περιουσιακά
στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση 105.974,04 71.135,78
Πληρωµές (καθαρό ποσό) για αγορά στοχείων που 
διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση -111.733,38 -308.738,08
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος 0,00 -13.900,92--------- ---------
KKααθθααρρέέςς  ττααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς --9966..338899,,1199 --330000..886633,,5500

========= =========
EEππεεννδδυυττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Πληρωµές για απόκτηση ενσώµατων παγίων & άϋλων στοιχείων -446,24 -10.000,00--------- ---------
KKααθθααρρέέςς  ττααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  εεππεεννδδυυττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς --444466,,2244 --1100..000000,,0000

========= =========
XXρρηηµµααττοοδδοοττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Eισπράξεςι από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 150.000,00
Πληρωµές για δάνεια & τόκους -344,50 -194,70--------- ---------
KKααθθααρρέέςς  ττααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς --334444,,5500 114499..880055,,3300

========= =========
KKααθθααρρήή  ααύύξξηησσηη  //  µµεείίωωσσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  δδιιααθθεεσσίίµµωωνν --9977..117799,,9933 --116611..005588,,2200
TTααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  σσττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  χχρρήήσσεεωωςς 116633..115599,,2277 332244..221177,,4477--------- ---------
TTααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  σσττηηνν  ττέέλλοοςς  ττηηςς  χχρρήήσσεεωωςς 6655..997799,,3344 116633..115599,,2277

========= =========

ΊΊδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  έέννααρρξξηηςς  χχρρήήσσηηςς  ((0011..0011..22001111  &&  0011..0011..22001100)) 22..339955..669955,,7733 22..227700..775533,,8877
Zηµία της χρήσεως -89.834,48 -20.110,25
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 297,15 4.947,89
Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 150.000,00--------- ---------
ΊΊδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  έέννααρρξξηηςς  χχρρήήσσηηςς  ((3311..1122..22001111  &&  3311..1122..22001100)) 22..330055..556644,,1100 22..339955..669955,,7733

========= =========
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KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHH  MMEETTAABBOOΛΛΩΩNN  II∆∆IIΩΩNN  KKEEΦΦAAΛΛAAIIΩΩNN

ΠΠοοσσάά  κκλλεειιόόµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001111 ΠΠοοσσάά  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001100

KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHH  TTAAMMEEIIAAKKΩΩNN  PPOOΩΩNN

ΠΠοοσσάά  κκλλεειιόόµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001111 ΠΠοοσσάά  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001100

ΠΠIINNAAKKAAΣΣ    ∆∆IIAAΘΘEEΣΣEEΩΩΣΣ    AAΠΠOOTTEEΛΛEEΣΣMMAATTΩΩNN
ΠΠοοσσάά  κκλλεειιόόµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001111 ΠΠοοσσάά  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22001100

ΣΣHHMMEEIIΩΩΣΣEEIIΣΣ::11..  Σύµφωνα µε την αριθµό πρωτοκόλλου 4407/9.3.2012 Πράξη Προέγκρισης Eπωνυµίας και ∆ιακριτικού τίτλου του Eµπορικού και Bιοµηχανικού Eπιµελητηρίου Πειραιώς και την από 2.4.2012 επιστολή της Tραπέζης Eλλάδος µε αριθµό πρωτοκόλλου 494 έγινε τροποποίηση της επωνυµίας της εταιρείας
σε “MENTITEPPANIA ANΩNYMH AΣΦAΛIΣTIKH ETAIPEIA ZHMIΩN” µε διακριτικό τίτλο “MEDITERRANIA SA” (Yπ. Aνάπτυξης Aριθµ. Πρωτ. K3 -276(δις)/09.04.2012). 22..  Έχουν τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση λοιπών κλάδων δεσµευµένες προθεσµιακές καταθέσεις ποσού ε 100.000,00.

EEKKΘΘEEΣΣHH  EEΛΛEEΓΓXXOOYY  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤOOΥΥ  OOPPKKΩΩTTOOYY  EEΛΛEEΓΓKKTTHH  ΛΛOOΓΓIIΣΣTTHH
ΠΠρροοςς  ττοουυςς  MMεεττόόχχοουυςς  ττηηςς  EEττααιιρρεείίααςς  ““MMEENNTTIITTEEPPPPAANNIIAA  AANNΩΩNNYYMMHH  AAΣΣΦΦAAΛΛIIΣΣTTIIKKHH  EETTAAIIPPEEIIAA  ZZHHMMIIΩΩNN””

ΈΈκκθθεεσσηη  εεππίί  ττωωνν  OOιικκοοννοοµµιικκώώνν  KKαατταασσττάάσσεεωωνν::  Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας " MENTITEPPANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ", που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2011, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, ταµειακών ροών  και τον πί-
νακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. ΕΕυυθθύύννηη  ττηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  γγιιαα  ττιιςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδια-
γράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. ΕΕυυθθύύννηη  ττοουυ  ΕΕλλεεγγκκττήή    H δική µας ευθύνη είναι να
εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης δια-
σφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή πε-
ριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστά-
σεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησι-
µοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. ΒΒάάσσηη  γγιιαα  γγννώώµµηη  µµεε  εεππιιφφύύλλααξξηη
Από τον έλεγχό µας προέκυψε το εξής: 1. Στη παρούσα χρήση, όπως και στις προηγούµενες δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της  λόγω εξόδου του από την υπηρεσία. Αν σχηµατιζόταν τέτοια πρόβλεψη , µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ.14 του Ν.2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των
E 4.000,00 περίπου από την οποία ποσό E 3.000,00 περίπου αφορά την κλειόµενη χρήση, µε συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως και των προηγουµένων να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα  κατά το ανωτέρω ποσό των E 4.000,00. ΓΓννώώµµηη  µµεε  ΕΕππιιφφύύλλααξξηη Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επι-
πτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυ-
τή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. ΘΘέέµµαατταα  ΈΈµµφφαασσηηςς    Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι: α) Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε την ανέ-
λεγκτη φορολογικά χρήση 2010, επειδή οι φόροι που ενδεχοµένως προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. β) Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έ-
λεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2011. (Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις). ΑΑννααφφοορράά  εεππίί  άάλλλλωωνν  ννοοµµιικκώώνν  κκααιι    κκααννοοννιισσττιικκώώνν  θθεεµµάάττωωνν Σύµφωνα µε την  από 06.04.2012 επιστολή του Νοµικού συµβούλου της εταιρείας έχουν εκδοθεί από την εταιρεία διαταγές πληρωµής έναντι τρίτων για συνολικό ποσό απαίτησης E 79.500,00 για τις οποίες οι ενάγοντες έχουν ασκήσει ένδικα
µέσα και ως εκ τούτου είναι µία διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει τελεσιδικήσει  νοµικά. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΠΠεειιρρααιιάάςς,,  2255  AAππρριιλλίίοουυ 22001122
OO  OOPPKKΩΩTTOOΣΣ  EEΛΛEEΓΓKKTTHHΣΣ  ΛΛOOΓΓIIΣΣTTHHΣΣ

ΠΠΑΑΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑ
ΑΑΜΜ  ΣΣΟΟΕΕΛΛ  2255222211

ΣΣυυννεερργγααζζόόµµεεννοοιι  OOρρκκωωττοοίί  ΛΛοογγιισσττέέςς  αα..εε..οο..εε..
µµέέλλοοςς  ττηηςς  CCrroowwee  HHoorrwwaatthh  IInntteerrnnaattiioonnaall

ΦΦωωκκ..  NNέέγγρρηη  33,,  1111225577  AAθθήήνναα
AA..MM.. ΣΣOOEEΛΛ  112255


