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Αγορά

2004 3,77% -0,83%
2005 7,73% -0,25%
2006 10,24% 12,92%
2007 9,93% 10,00%

Βασικοί Παράγοντες επίτευξης των στόχων

Προβλεπόμενη πορεία για το 2008

·        Σχεδιασμός ασφαλιστικού προγράμματος

Έσοδα

33.427.327

Η εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους μεσίτες ασφαλίσεων της ελληνικής αγοράς και προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές

λύσεις σε εξειδικευμένες ανάγκες εταιρικών πελατών και ιδιωτών.  Συγκεκριμένα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

36.747.124

·        Μελέτες διερεύνησης ασφαλιστικών αναγκών

Ασφάλιστρα
28.144.418
30.321.110

Η εταιρεία εμφανίζει υψηλότατο ποσοστό κερδοφορίας σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της. Κατά την διάρκεια του έτους 2007 και
με δεδομένη την πτωτική πορεία των συντελεστών ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά των επιχειρηματικών κινδύνων, δόθηκε
έμφαση στην πρόσκτηση μεσαίων πελατών και στην πώληση εξειδικευμένος προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους όπως,
πιστώσεις, επαγγελματικές ευθύνες κλπ στα οποία η εταιρεία διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

·        Αξιολόγηση προσφορών για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών
·        Τοποθέτηση ασφαλιστικών καλύψεων
·        Διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αποζημιώσεων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τη διάρκεια της χρήσης επετεύχθη ο σημαντικός στόχος αύξησης των εσόδων (προμηθειών) καθώς και των υπό διαχείριση
ασφαλίστρων πάνω από το μέσο όρο της αγοράς.
Τα  μετά φόρων κέρδη (βάσει ΔΛΠ) το 2007 ανήλθαν στα 655.090,50 €  παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 2006.

Η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συγκράτηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα, η περαιτέρω επέκταση των δικτύων

πωλήσεων, η συνεχής βελτίωση της οργάνωσης και η κατά το δυνατόν αυτοματοποίηση των συστημάτων, θα ισχυροποιήσουν την

ταυτότητα της εταιρείας και θα συντελέσουν στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγής, του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας.

Αθήνα,  19 Μαρτίου 2008

Αλέξανδρος Π. Σαρρηγεωργίου

Το 2007 η ασφαλιστική αγορά παρουσίασε έντονο τιμολογιακό ανταγωνισμό ιδιαίτερα στις ασφαλιστικές καλύψεις εταιρικών
κινδύνων και αυτοκινήτων, με συνέπεια την πτωτική πορεία των συντελεστών ασφαλίστρου.

2.502.734
2.752.920

2.221.872
2.216.334

Εξέλιξη Εργασιών
Η EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ δραστηριοποιείται από το 1992 στην διαμεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών. Η εξέλιξη
ασφαλίστρων και εσόδων (προμηθειών) για την περίοδο 2004-2007 είναι η εξής:

2002
2003
2004 266,2 εκατ. €

301,0 εκατ. €2005
2006 360,0  εκατ €

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 203,1 εκατ. €
226,9 εκατ. €

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ       EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΜΑ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τα πεπραγμένα της χρήσης του 2007
Κατά τη χρήση αυτή οι Οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται για τρίτη φορά, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Οι Μεσίτες Ασφαλίσεων διαχειρίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΜΑ για το έτος 2006 το 8,3% των συνολικών ασφαλίστρων
ζωής και γενικών ασφαλίσεων της ελληνικής αγοράς.
Συγκεκριμένα διαχειρίζονται το 3,1% των ασφαλίστρων ζωής και το 14,1% των γενικών ασφαλίσεων με συνεχώς αυξανόμενους
ρυθμούς ως εξής:

Στην έκθεση περιγράφεται μια συνοπτική πορεία της αγοράς, η εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας, οι βασικοί παράγοντες επίτευξης
στόχων καθώς και η προβλεπόμενη πορεία για το 2008.

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,
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Εκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της  “ EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.”

Εκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της “EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.” (η Εταιρεία), οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών
πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική

κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, καθώς και την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γνώμη

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η
ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών
εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον
έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά
απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την
αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και
περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την
εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από
τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων

Ευθύνη Ελεγκτή

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 και 16
παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 είναι συνεπές με τις συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις.        

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
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Αθήνα 2 Απριλίου 2008

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κυριάκος Ριρής
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 12111
 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμος ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                  
Λ. Κηφισίας 268        
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                                                             

Σημ 31.12.2007 31.12.2006
6 59.734,10 54.222,47
7 16.033,12 22.233,96
8 5.180,28 23.204,49

80.947,50 99.660,92

73.982,61 28.219,78
9 1.472.656,35 1.218.729,99

11 1.838.781,32 2.142.583,96
3.385.420,28 3.389.533,73
3.466.367,78 3.489.194,65

12 300.000,00 300.000,00
13 536.704,86 803.704,86

724.123,74 772.033,24
1.560.828,60 1.875.738,10

15 121.685,75 112.834,12
121.685,75 112.834,12

16 1.386.346,29 1.143.084,35
17 397.507,14 357.538,08

1.783.853,43 1.500.622,43
1.905.539,18 1.613.456,55
3.466.367,78 3.489.194,65

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρίες & δικαιούχους προμηθειών

Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις

Σύνολο Ενεργητικού

Κέρδη εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ενσώματα πάγια  στοιχεία
Αυλα περιουσιακά στοιχεία

Mη κυκλοφορούν Ενεργητικό

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Μετοχικό Κεφάλαιο 
 Αποθεματικά

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                 
      ΤΟΥ Δ.Σ.                                         ΤΟΥ ΔΣ                                     ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                            ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                          
                                                                                                                                                                     ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      
                               

                                          
   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.                                      ΑΝΝΑ Ν.                                    ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.                                  ΛΕΡΙΑΣ Μ. 
  ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ                            ΔΕΛΕΝΔΑΣ                                       ΤΡΥΦΩΝ                                  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
  Α.Δ.Τ.    Ι  195689                       Α.Δ.Τ.    Χ  600936                          Α.Δ.Τ.    Σ 289062                     ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0025315                  ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0011492                   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σημ
01/01- 

31/12/2007
01/01- 

31/12/2006
2.752.919,56 2.502.733,56

18 -1.390.796,43 -1.317.310,47
1.362.123,13 1.185.423,09

19 134.726,10 218.952,80
20 -664.119,56 -656.443,81

832.729,67 747.932,08
22 101.998,81 72.516,95

934.728,48 820.449,03
23 -279.637,98 -194.304,11

655.090,50 626.144,92

Κέρδη προ φόρων 
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη περιόδου

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Διοικητικά έξοδα 
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα-καθαρά

Κόστος προμηθειών
Μικτό Κέρδος

Έσοδα από προμήθειες ασφαλίσεων

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                 
      ΤΟΥ Δ.Σ.                                         ΤΟΥ ΔΣ                                     ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                            ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                          
                                                                                                                                                                     ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      
                               

                                          
   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.                                      ΑΝΝΑ Ν.                                    ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.                                  ΛΕΡΙΑΣ Μ. 
  ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ                            ΔΕΛΕΝΔΑΣ                                       ΤΡΥΦΩΝ                                  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
  Α.Δ.Τ.    Ι  195689                       Α.Δ.Τ.    Χ  600936                          Α.Δ.Τ.    Σ 289062                     ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0025315                  ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0011492                   
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EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007
όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεματικά  Κέρδη εις 

νέον
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

300.000,00 803.704,86 574.288,32 1.677.993,18

0,00 0,00 626.144,92 626.144,92
0,00 0,00 -428.400,00 -428.400,00

300.000,00 803.704,86 772.033,24 1.875.738,10
300.000,00 803.704,86 772.033,24 1.875.738,10

0,00 0,00 655.090,50 655.090,50
0,00 -267.000,00 -703.000,00 -970.000,00

300.000,00 536.704,86 724.123,74 1.560.828,60

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Υπόλοιπα 01.01.2007 

Υπόλοιπα 31.12.2007

Κέρδη περιόδου
Μερίσματα 

Υπόλοιπα 31.12.2006

Υπόλοιπα 01.01.2006 

Μερίσματα 
Κέρδη περιόδου
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Σημ
01.01 - 

31.12.2007
01.01 - 

31.12.2006

Kέρδη προ φόρων     934.728,48 820.449,03

Αποσβέσεις 6,7 29.031,07 33.513,33
Προβλέψεις παροχών προσωπικού 15 8.851,63 69.152,12
Έσοδα από τόκους -101.998,81 -72.516,95
Λοιπά έσοδα 1,65 44.346,99
Εισπραχθέντες τόκοι 10,22 101.998,81 72.516,95

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -253.926,36 391.999,76
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων 283.231,00 -529.663,74
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -307.376,60 -322.709,08

694.540,87 507.088,41

Αγορά ενσώματων πάγιων στοιχείων 6 -20.493,08 -8.328,96
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 -7.850,43 -923,44

-28.343,51 -9.252,40

Μερίσματα -970.000,00 -428.400,00
-970.000,00 -428.400,00

-303.802,64 69.436,01
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.142.583,96 2.073.147,95

11 1.838.781,32 2.142.583,96Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007
όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

1. Γενικές Πληροφορίες
Η EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες AEΜA (η "Εταιρεία") έχει συσταθεί στην Ελλάδα όπου και δραστηριοποιείται, στον τομέα της
Μεσιτείας Ασφαλίσεων παρέχοντας εργασίες διαμεσολάβησης για σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων αλλά και παροχής
συμβουλευτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών προς ασφαλιζομένους, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους άλλους φορείς της ιδιωτικής
ασφάλισης. Επίσης από το 2007 διαμεσολαβεί στη διάθεση χρηματοπιστωτικών και γενικά χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η έδρα
της Εταιρείας είναι στη Νέα Σμύρνη, Συγγρού 209-211, TK 171 21.

Η Εταιρεία είναι Μέλος του Ομίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ και μητρική της Εταιρεία είναι η Τράπεζα EFG
Eurobank Ergasias ΑΕ που κατέχει το 95% του Μετοχικού της Κεφαλαίου ενώ το υπόλοιπο 5% ανήκει επίσης σε Εταιρεία του
Ομίλου με την επωνυμία Eurobank EFG Telesis Finance AEΠΕΥ.

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΠ απαιτεί την υιοθέτηση ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και
παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της
Εταιρείας. Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγαλύτερο βαθμό άσκησης κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιμήσεις και παραδοχές
είναι σημαντικές για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, παρουσιάζονται στη σημείωση 3. 

2.1.1  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες.

Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με
τα χρηματοοικονομικά μέσα και δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρείας,
ούτε στις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη φορολογία και τους προμηθευτές και λοιπές υποχρέωσες. Οι πρόνοιες του συγκεκριμένου
προτύπου έχουν εφαρμοστεί στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο παρουσίασης στην οποία μια επιχείρηση
αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της, εφόσον η οικονομία δεν ήταν
υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν λειτουργεί σε μια υπερπληθωριστική οικονομία, αυτή η
διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις.

Η διερμηνεία απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη
σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως μεμονωμένο παράγωγο όταν η οικονομική οντότητα γίνεται αρχικά
συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.

ΔΕΕΧΠ 7 - Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του  ΔΛΠ 29

ΔΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2

ΔΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παράγωγων

2.  Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 19 Μαρτίου 2008 και τελούν
υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση
από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, η οποία έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να
περιλαμβάνει την αποτίμηση σε εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (συμπεριλαμβανομένων
των παραγώγων μέσων) μέσου του λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007

ΔΠΧΠ 7 - Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 - Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου

Διερμηνείες υποχρεωτικές για το 2007

Η διερμηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την έκδοση συμμετοχικών τίτλων - όπου το αναγνωρίσιμο λαμβανόμενο
τίμημα είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν – προκειμένου να καθοριστεί εάν εμπίπτουν ή
όχι στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

O αριθμός  προσωπικού στο τέλος της χρήσης 2007 ανέρχεται στα 37 άτομα ( 2006 : 35 ).

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών πληροφοριών  

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω.

Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
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2.2  Ξένο νόμισμα
α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα  παρουσίασης 
Οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται σε Ευρώ (€) που είναι και το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία τηρεί τα
λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ (€).
β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία της
συναλλαγής. Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού, και οι συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα
μακροχρόνια προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους. Η διερμηνεία διασαφηνίζει πότε οικονομικά οφέλη με
τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, πώς
η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή
μειώσεων μελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε
υποχρέωση. Εφόσον η Εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην
Εταιρεία.  

Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και
παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας
οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας
και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Το πρότυπο έχει εφαρμογή μόνο
σε εισηγμένες εταιρείες και επομένως δεν θα εφαρμοστεί  από την Εταιρεία.

ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου 

ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης 

ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας
λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως
συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα
επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής
επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερμηνεία δεν
έχει εφαρμογή στης Εταιρεία.

Η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά σε σχέση με την
προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να
λειτουργήσουν ή να πωληθούν.  Το πρότυπο δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην Εταιρεία .

ΔΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και η 
αλληλεπίδρασή τους

Η διερμηνεία απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις
επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος,
να αντιστραφούν σε ισολογισμούς μεταγενέστερων ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της
Ε ί

ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες
παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στης Εταιρεία.

ΔΕΕΧΠ 10 - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και  Απομείωση

Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2008 

Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2008 

ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων 
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2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία     

2.6 Απομείωση στοιχείων ενεργητικού

2.7 Αναβαλλόμενη φορολογία

Η Εταιρεία, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα στοιχείο ενεργητικού ή μια
ομάδα στοιχείων ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Ένα στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε
απομείωση όταν, και μόνο όταν, υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης, ως αποτέλεσμα ενός η περισσοτέρων γεγονότων που
συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός»), και το ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα)
έχει επίδραση στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του στοιχείου ενεργητικού η ομάδας στοιχείων ενεργητικού, και μπορεί
να υπολογιστεί αξιόπιστα.
Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια ζημιά αυτή καταχωρείται στα Αποτελέσματα Χρήσης.

Αναβαλλόμενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναμένεται να είναι πληρωτέος ή ανακτήσιμος για διαφορές μεταξύ της λογιστικής
αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων
που έχουν χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους, και λογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού με
βάσει τον ισολογισμό. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται γενικώς για όλες τις φορολογικές προσωρινές
διαφορές, ενώ οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό στον οποίο θα υπάρχουν διαθέσιμα
φορολογητέα κέρδη στο μέλλον για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές. Τα παραπάνω στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού δεν αναγνωρίζονται σε περίπτωση που η προσωρινή διαφορά προκύπτει από υπεραξία ή από την αρχική
αναγνώριση (εάν δεν πρόκειται για επιχειρηματική συνένωση) λοιπών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε περίπτωση που η
συναλλαγή δεν επηρεάζει είτε το φορολογητέο είτε το λογιστικό κέρδος. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος καθορίζεται χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές που είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν
ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε ισχύ την περίοδο που οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις θα καταστούν απαιτητές και οι υποχρεώσεις πληρωτέες.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στον
βαθμό όπου δεν είναι πια πιθανό ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα φορολογητέα κέρδη στο μέλλον έτσι ώστε τα στοιχεία ενεργητικού ή
μέρος αυτών να μπορέσουν να ανακτηθούν.
Η αναβαλλόμενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός εάν αφορά στοιχεία που χρεώνονται ή
πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια οπότε και η αναβαλλόμενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από προμήθειες από ασφαλιστικές εταιρείες.   

Στο λογαριασμό «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνονται κυρίως τα κόστη λογισμικού.
Κόστη που σχετίζονται με εσωτερική (in-house) ανάπτυξη και συντήρηση υφιστάμενων λογισμικών προγραμμάτων, διαγράφονται στο
λογαριασμό αποτελεσμάτων όταν προκύπτουν. Κόστη πληρωτέα σε τρίτους, που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων
λογισμικών προγραμμάτων, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχικές βελτιώσεις, προστίθενται στο κόστος νέων λογισμικών
προγραμμάτων, και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται περιοδικά για απομείωση, και
οποιαδήποτε ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής τους
ως ακολούθως :
- Λογισμικά προγράμματα: 4-5 έτη

- Λοιπά έπιπλα και εξοπλισμός : 4-12 έτη

- Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων: η χαμηλότερη μεταξύ της διάρκειας του συμβολαίου εκμίσθωσης ή της προβλεπόμενης ωφέλιμης
ζωής τους.
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές     :  4-  5 έτη

2.5 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  

- Μεταφορικά μέσα                   : 5-  7 έτη

2.3 Ενσώματα πάγια στοιχεία
Περιλαμβάνουν βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λοιπό εξοπλισμό καθώς και μεταφορικά
μέσα και παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των τυχόν ζημιών
απομείωσης της αξίας τους. Τα ενσώματα πάγια αξιολογούνται περιοδικά για απομείωση, και οποιαδήποτε ζημία απομείωσης
αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής τους
ως ακολούθως :
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2.8  Παροχές σε Εργαζομένους  

Σύµφωνα µε το Ελληνικό Εργατικό ∆ίκαιο, όταν οι υπάλληλοι παραµένουν στην υπηρεσία µέχρι την συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης,
δικαιούνται εφάπαξ αποζηµίωσης η οποία υπολογίζεται µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους και τις απολαβές τους κατά την
ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για την αναλογιστική αξία της εφάπαξ αποζηµίωσης, χρησιµοποιώντας τη
μέθοδο της προβλεπόµενης πιστωτικής μονάδας. Σύµφωνα µε τη μέθοδο αυτή, το κόστος για αποζηµιώσεις αποχώρησης
αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων, σύµφωνα µε αναλογιστικές
αποτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση της αποζηµίωσης αποχώρησης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των
αναµενόµενων μελλοντικών ταµειακών εκροών, χρησιµοποιώντας τα επιτόκια κρατικών οµολόγων, µε όρους λήξης που προσεγγίζουν
τους όρους της σχετικής υποχρέωσης.
Οι καταβλητέες αποζημιώσεις μετά την πάροδο των 12 μηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούνται στην παρούσα
αξία τους.
(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

α) Όταν η Εταιρεία είναι ο μισθωτής

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως, ή
οποτεδήποτε ένας εργαζόμενος αποδεχτεί εθελοντικά να αποχωρήσει σε αντάλλαγμα για τέτοια προνόμια . Η Εταιρεία καταχωρεί
αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση των υπαλλήλων που ήδη υπάρχουν στην σύμφωνα με ένα
λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για
εθελουσία αποχώρηση. Οι καταβλητέες αποζημιώσεις μετά την πάροδο των 12 μηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
 (γ) Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα
Η ∆ιοίκηση περιοδικά ανταµοίβει µε µετρητά (bonus), υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση, κατά βούληση. Παροχές σε µετρητά (bonus)
οι οποίες απαιτούν έγκριση μόνο από την διοίκηση, αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα έξοδα προσωπικού. Η διανοµή κερδών στους
υπαλλήλους, για την οποία απαιτείται έγκριση από την Γενική Συνέλευση, αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού στη χρήση που
εγκρίνεται από τους μετόχους της Εταιρείας.

2.9 Μισθώσεις

(α) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις
- Προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών

Οι εισφορές της Εταιρείας στα προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζονται ως παροχές προς το
προσωπικό κατά την περίοδο που αφορούν.
- Προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων παροχών

Η Εταιρεία συµµετέχει σε προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών σύµφωνα µε τα οποία καταβάλλει σταθερές
εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία. Η Εταιρεία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις για πληρωµές συντάξεων πέραν των εισφορών που
καταβάλλει.

Η Εταιρεία δε συνάπτει τέτοιες μισθώσεις.

Η Εταιρεία δε συνάπτει τέτοιες μισθώσεις.
(ii) Λειτουργικές μισθώσεις

(ii) Λειτουργικές μισθώσεις 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας παραμένουν με τον εκμισθωτή καταχωρούνται ως λειτουργικές
μισθώσεις. Πληρωμές που αφορούν λειτουργικές μισθώσεις (μετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκμισθωτή),
αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  
β) Όταν η Εταιρεία είναι ο εκμισθωτής
(i) Χρηματοδοτικές μισθώσεις

(i) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

 2.10 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Στοιχεία ενεργητικού που εκμισθώνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων συμπεριλαμβάνονται στα ενσώματα πάγια στοιχεία και
αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, σύμφωνα με παρόμοια ιδιόκτητα ενσώματα πάγια. Το έσοδο
από ενοίκια (μετά την αφαίρεση των κινήτρων που παραχωρήθηκαν σε μισθωτές) αναγνωρίζεται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο
κατά την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης. 
(iii) Υπεκμισθωμένες λειτουργικές μισθώσεις
Στην περίπτωση που η Εταιρεία υπομισθώνει λειτουργικά μισθωμένα πάγια, καταχωρεί τα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
κατά τη διάρκεια της περιόδου υπομίσθωσης. 

Τα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν την μητρική Εταιρεία EFG Eurobank Ergasias AE, εταιρείες που ελέγχει η μητρική Τράπεζα,
συνδεδεμένες εταιρείες, τα μέλη της διοίκησης και στενά οικογενειακά τους πρόσωπα, εταιρείες που κατέχονται ή ελέγχονται από
αυτούς και εταιρείες στις οποίες μπορούν να ασκήσουν σημαντική επιρροή επί της χρηματοοικονομικής και λειτουργικής πολιτικής
τους. 
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Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται καθαρά από φόρους,
αφαιρετικά στα  Ίδια Κεφάλαια, ως μείωση του προϊόντος έκδοσης.

Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση τη χρονική στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται από τη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η Εταιρεία συνάπτει συναλλαγές με βάση τις οποίες μεταφέρει στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό της, αλλά
διατηρεί είτε όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές των μεταφερθέντων στοιχείων ενεργητικού, είτε ένα μέρος τους. Εάν οι
κίνδυνοι και ανταμοιβές διατηρούνται ουσιωδώς από την Εταιρεία, τα μεταφερθέντα στοιχεία ενεργητικού δεν αποαναγνωρίζονται
από τον ισολογισμό. Σε συναλλαγές όπου η Εταιρεία δεν διατηρεί ουσιωδώς τους κινδύνους και ανταμοιβές ιδιοκτησίας ενός
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, αποαναγνωρίζει το στοιχείο ενεργητικού εάν χάσει τον έλεγχο του.

2.15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο

2.12 Μερίσματα

• τα έσοδα από μισθώματα, τόκους και λοιπά έσοδα αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως σε τράπεζες, άλλες βραχυπρόθεσμες

επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού κινδύνου, με αρχικές ημερομηνίες λήξης τριών ή λιγότερων μηνών.

2.13 Προβλέψεις

2.14 Αποαναγνώριση στοιχείων του Ισολογισμού    

• τα έσοδα από προμήθειες από διαμεσολάβηση σύναψης ασφαλιστηρίων συμβολαίων αναγνωρίζονται στη σύναψη του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

Τα έσοδα της Εταιρίας αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα. Αναλυτικότερα :
2.16 Αναγνώριση Εσόδων

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια υπάρχουσα νομική ή τεκμηριωμένη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων
του παρελθόντος και είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης το ποσό της οποίας μπορεί να
εκτιμηθεί με αξιοπιστία.
Έχει σχηματιστεί κατάλληλη πρόβλεψη για την κάλυψη από τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με τα οφειλόμενα ασφάλιστρα από
τους ασφαλιζόμενους και με τις συμβάσεις που έχει συνάψει η Εταιρεία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπου υπάρχουν στοιχεία ότι η
Εταιρεία ενδέχεται να υποστεί οικονομική ζημία σαν αποτέλεσμα της αδυναμίας συγκεκριμένων ασφαλιζομένων να διευθετήσουν τα
εκκρεμή ασφάλιστρα τους.

• τα έσοδα από παροχή συμβουλευτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες
λαμβάνοντας υπόψη και το στάδιο της ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

4.  Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη διοίκηση της Εταιρείας, βασιζόμενη στις συμβουλές των Τμημάτων Διαχείρισης
Διαθεσίμων και Διαχείρισης Κινδύνων της Μητρικής Εταιρείας, EFG Eurobank Ergasias AE. Η διαχείριση κινδύνων εστιάζεται
κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, και η
πολιτική επένδυσης πλεονάζουσας ρευστότητας.

2.17 Ανακατάταξη κονδυλίων

3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Φόρος εισοδήματος

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιμήσεις αυτές εξ’
ορισμού σπάνια ταυτίζονται με τα πραγματικά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν
σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
στην επόμενη οικονομική περίοδο έχουν ως εξής:

Έγινε ανακατάταξη ποσού € 626.849,51 από το κονδύλι "Λοιπές υποχρεώσεις" ποσό € 629.123,88 αφαιρετικά στο κονδύλι "
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα " και ποσό € 2.274,37 στο κονδύλι "Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις" προκειμένου οι οικονομικές
καταστάσεις του 2006  να είναι συγκρίσιμες με αυτές του 2007. 

Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων κατά πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι
φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των θεμάτων διαφέρει από τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές
θα επηρεάσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται
αυτός ο προσδιορισμός.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο
ταμειακών ροών από μεταβολές επιτοκίων. 
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όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

γ) Κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων 
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό σημαντικά χρηματικά διαθέσιμα σε έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και
βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις στη μητρική τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τις αποδόσεις
των χρηματικών της διαθεσίμων.

Οι αρχικοι στοχοι της διαχειρισης του κεφαλαιου ειναι να εξασφαλιστει οτι η Εταιρεια διατηρει ικανοποιητικους δεικτες κεφαλαιακης
επαρκειας προκειμενου να υποστηριχθουν οι εργασιες της και να μεγιστοποιηθει το οφελος των μετοχων. 

Η Εταιρεια διαχειριζεται την κεφαλαιακη δομη της και διενεργει προσαρμογες αναλογα με τις οικονομικες συνθηκες και τα
χαρακτηριστικα κινδυνου των δραστηριοτητων της. Η Εταιρεια μπορει να προσαρμοσει την κεφαλαιακη δομη της με την
αναπροσαρμογη του ποσου διανομης μερισματων στους μετοχους, με την επιστροφη κεφαλαιου στους μετοχους η με την εκδοση
κεφαλαιακων τιτλων. 

5. Κεφαλαιακή επάρκεια 

Υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου ως προς τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας, τα οποία έχουν κατατεθεί σε
λογαριασμούς της μητρικής εταιρείας αλλά και λόγω του ότι από 6 ασφαλιστικές εταιρείες προέρχεται ποσό προμηθειών €
1.907.206,40 (2006: € 1.594.553,10 ) που αντιπροσωπεύει το 69% (2006: 64%) των εσόδων από προμήθειες ασφαλίσεων. Ωστόσο η
διοίκηση δεν αναμένει ζημιές από αδυναμία εξόφλησης οφειλών από αυτούς τους χρεώστες λόγω της υψηλής πιστοληπτικής τους
ικανότητας.

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταμειακά υπόλοιπα, τα οποία διαθέτει η εταιρεία. 

Τα ασφάλιστρα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αποδίδονται στις ασφαλιστικές εταιρείες όταν εισπράττονται από τον πελάτη. Η
εταιρεία δεν εξοφλεί ασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν έχει εισπράξει. Σε περίπτωση μη είσπραξης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για
μεγάλο διάστημα τα συμβόλαια ακυρώνονται.

β) Κίνδυνος ρευστότητας
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6. Ενσώματα πάγια στοιχεία

Βελτιώσεις 
σε ακίνητα 
τρίτων

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός

Σύνολο 
Ενσώματων 
Παγίων

Αξία Κτήσης :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006 45.829,63 268.806,34 314.635,97
Προσθήκες 0,00 8.328,96 8.328,96
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2006 45.829,63 277.135,30 322.964,93

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006 3.581,34 248.454,53 252.035,87
Αποσβέσεις χρήσης 4.446,20 12.260,39 16.706,59
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2006 8.027,54 260.714,92 268.742,46

Αξία Κτήσης :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2007 45.829,63 277.135,30 322.964,93
Προσθήκες 0,00 20.493,08 20.493,08
Πωλήσεις 0,00 -40.554,17 -40.554,17
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2007 45.829,63 257.074,21 302.903,84

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2007 8.027,54 260.714,92 268.742,46
Πωλήσεις 0,00 -40.553,57 -40.553,57
Αποσβέσεις χρήσης 3.782,40 11.198,45 14.980,85
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2007 11.809,94 231.359,80 243.169,74

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2006 37.802,09 16.420,38 54.222,47

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2007 34.019,69 25.714,41 59.734,10

Λογισμικό

154.182,26
923,44

155.105,70

116.065,00
16.806,74

132.871,74

155.105,70
7.850,43

-40.413,88
122.542,25

 

132.871,74
-40.412,83
14.050,22

106.509,13

22.233,96

16.033,12

Συσσωρευμένες αποσβέσεις :

Συσσωρευμένες αποσβέσεις :

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006

Συσσωρευμένες αποσβέσεις :

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2006

Η εύλογη αξία των ενσωμάτων παγίων πλησιάζει κατά πολύ την αναπόσβεστη αξία.

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2007

Αποσβέσεις χρήσης

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2007

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2007

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2006

Πωλήσεις

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2007

Η εύλογη αξία των ενσωμάτων παγίων πλησιάζει κατά πολύ την αναπόσβεστη αξία.

Αξία Κτήσης :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες 

Αξία Κτήσης :

Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2007

Προσθήκες 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις :

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2006
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31.12.2007 31.12.2006
23.204,49 -42.977,08

-18.024,21 66.181,57
5.180,28 23.204,49

31.12.2007 31.12.2006
-79.671,31 -62.308,15
17.319,25 16.018,75
54.430,15 57.304,11
13.102,19 12.189,78

5.180,28 23.204,49

31.12.2007 31.12.2006
1.340.609,96 1.175.275,30

45.243,36 8.450,86
55.221,80 7.505,68
26.139,16 21.935,00

5.442,07 5.563,15
1.472.656,35 1.218.729,99

                        Υποχρεώσεις
2007 2006 2007 2006
761.589 856.540 0 0

1.700.000 1.850.000 0 0

28.258 16.811 0 0

13.921 0 0 0
2.503.768 2.723.352 0 0

                      Έξοδα
2007 2006 2007 2006

101.999 72.517 5.994 5.833
53.086 51.590 785 781

155.085 124.107 6.779 6.615

Απαιτήσεις

Χρεώστες προμηθειών επί λοιπών 
εργασιων

Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών

Χρεώστες διάφοροι

Αναβαλλόμενη φορολογία απαίτηση (υποχρέωση)

Συνταξιοδότηση προσωπικού

Έσοδα

Λοιπές προβλέψεις προσωπικού 

Επιταγές μεταχρονολογημένες

Η Εταιρεία ελέγχεται από τη μητρική της, τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE, στην οποία ανήκει το 95% του μετοχικού κεφαλαίου
της (το υπόλοιπο 5% ανήκει επίσης σε Εταιρεία του Ομίλου με την επωνυμία Eurobank EFG Telesis Finance AEΠΕΥ). Η τελική
μητρική είναι η Εταιρεία με την επωνυμία EFG European Financial Group. H ανάλυση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη για τις
περιόδους 01.01 – 31.12.2007 και 01.01 – 31.12.2006 έχει ως ακολούθως :

Πρόβλεψη εξαιρετικών κινδύνων

Πίστωση (χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων(σημ.23)
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου

Προμήθειες από ασφαλιστικές εταιρείες

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

ΜΗΤΡΙΚΗ

Προκαταβολές        

10. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Σύνολο

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας από προμήθειες από ασφαλιστικές Εταιρείες συμπεριλαμβάνουν απαίτηση από την Alico ποσού €
304.818,90.
Οι λογιστικές αξίες των παραπάνω απαιτήσεων προσεγγίζουν πάρα πολύ τις εύλογες αξίες τους

Καταθέσεις Όψεως

Ενοίκιο Porto Center
Διάφορα τραπεζικά έξοδαΈσοδα από ενοίκια

Τόκοι από ρέπος και καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις 

Καταθέσεις Όψεως σε Ξένο Νόμισμα

8. Αναβαλλόμενη φορολογία

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 

Οι προμήθειες από ασφαλιστικές εταιρείες θεωρούνται ότι είναι εισπράξιμες. Η είσπραξη των προμηθειών αυτών εξαρτάται από την
είσπραξη των ασφαλίστρων εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών από τους ασφαλισμένους. Η Εταιρεία δεν αναμένεται να υποστεί
σημαντική οικονομική ζημιά από τη μη είσπραξη των προμηθειών αυτών.

Προπληρωθέντα έξοδα επόμενων χρήσεων & έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Σελίδα 17



EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007
όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

                 Υποχρεώσεις
2007 2006 2007 2006

0 0
Λοιπές 
Υποχρεώσεις 2.649 1.730

0 0 2.649 1.730

          Έσοδα           Έξοδα
2007 2006 2007 2006

Προμήθειες 595.860 505.408 Ασφάλιστρα 26.651 22.411
Λοιπά 4.339 3.364

595.860 505.408 30.990 25.775

 

31.12.2007 31.12.2006
Ταμείο και διαθέσιμα 8.254,65 4.619,37
Καταθέσεις όψεως 797.121,30 900.277,10
Καταθέσεις προθεσμίας σε πιστωτικά ιδρύματα 1.700.000,00 1.850.000,00
Καταθέσεις Όψεως σε ξένο νόμισμα 28.258,28 16.811,37
Επιταγές πληρωτέες -694.852,91 -629.123,88
Σύνολο 1.838.781,32 2.142.583,96

  
31.12.2007

 
31.12.2006

300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00

Υπάρχει υψηλή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις καταθέσεις στη μητρική εταιρεία, τόσο για τη χρήση 2007 όσο και
για τη χρήση 2006. Ωστόσο δεν αναμένεται να προκύψουν ζημιές για την εταιρεία, λόγω της ικανοποιητικής πιστοληπτικής
ικανότητας της Μητρικής.

Απαιτήσεις

Σύνολο

Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει έκτακτα και ειδικά αποθεματικά, σύμφωνα με διάφορους Ελληνικούς φορολογικούς νόμους. Στην
περίπτωση που αυτά τα αποθεματικά θα διανέμονταν στους μετόχους της εταιρείας ως μερίσματα, τα διανεμητέα κέρδη θα
φορολογούνταν με τους εκάστοτε φορολογικούς συντελεστές που θα ισχύουν κατά το χρόνο διανομής τους. Η Εταιρεία δεν έχει
πρόθεση να διανείμει στο προσεχές μέλλον τέτοιου είδους αποθεματικά και για το λόγο αυτό δεν έχει υπολογίσει αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις για τα αποθεματικά αυτά.

Ο συνολικός αριθμός εγκεκριμένων κοινών μετοχών είναι 60 χιλιάδες με ονομαστική αξία € 5,00 ανά μετοχή. Το σύνολο των κοινών
μετοχών έχει εκδοθεί και το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Η Εταιρεία δεν έχει πρόγραμμα δικαιωμάτων
προαίρεσης μετοχών και ούτε κάποιος από τους υπαλλήλους της συμμετέχει στο πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών της
μητρικής εταιρείας.

12. Μετοχικό Κεφάλαιο

13. Αποθεματικά

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Παροχές προς τα βασικά μέλη της διοίκησης της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 ήταν € 282.012,16
(2006 :  € 227.549,23).

Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο
(60.000 μετοχές των 5,00 Ευρώ)

Μετοχικό  Κεφάλαιο

Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο Περί Ανωνύμων Εταιρειών 2190/1920 να μεταφέρει το 5% των
ετήσιων καθαρών κερδών σε τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό να ισούται με το 1/3 του εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό
το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας εξαιρουμένης της περίπτωσης ρευστοποίησης.
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Τακτικό 
αποθεματικό

Έκτακτα 
αποθεματικά

Αποθεματικά  
ειδικών 

διατάξεων 
νόμων

Σύνολο 
Αποθεματικών

148.827,04 429.236,78 225.641,04 803.704,86

148.827,04 429.236,78 225.641,04 803.704,86
0,00 -267.000,00 0,00 -267.000,00

148.827,04 162.236,78 225.641,04 536.704,86

 
31.12.2007

  
31.12.2006

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 112.834,12 43.682,00
Αυξήσεις 8.851,63 69.152,12
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 121.685,75 112.834,12

2007 2006
Προεξοφλητικό Επιτόκιο 4,90% 4,25%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,50% 3,50%

    31.12.2007     31.12.2006
Ασφαλιστικές εταιρείες 1.325.565,40 1.098.887,25
Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής 20.239,13 17.963,82
Πράκτορες - Ασφαλειομεσίτες 40.541,76 26.233,28
Σύνολο 1.386.346,29 1.143.084,35

  
31.12.2007

 
31.12.2006

54.204,46 48.531,02
78.449,12 46.862,16

2.648,63 1.730,45
6.113,86 3.940,22

217.720,59 229.216,45
38.370,48 27.257,78

397.507,14 357.538,08

Από το σύνολο των αποθεματικών ποσό 162.236,78 €  είναι ελεύθερο προς διανομή.

17. Λοιπές υποχρεώσεις

16. Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες & δικαιούχους προμηθειών

Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι εκφρασμένες σε εύλογη αξία.  

Σύνολο

Προμηθευτές 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

15. Προβλέψεις παροχών προσωπικού

14.  Μερίσματα

Υπόλοιπα 31.12.2007

Τα τελικά μερίσματα δεν λογιστικοποιούνται εάν δεν έχουν εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα μερίσματα
που διανεμήθηκαν κατά το 2007 (€ 970.000,00) αφορούν στα κέρδη της χρήσης 2006 (€ 703.000,00) και σε διανεμηθέντα
αποθεματικά (€ 267.000,00). Το μέρισμα της χρήσης 2007 υπόκειται στην έγκριση της επερχόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων.     

Διανεμηθέντα αποθεματικά

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Υπόλοιπα 31.12.2006

Τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αποτελούνται από αποθεματικά φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο ποσού € 41.659,15 , από

έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας ποσού € 146.224,55 και αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων ποσού € 37.757,34

Στις παραπάνω προβλέψεις περιλαμβάνονται προβλέψεις για αποζημίωση μη χορηγηθείσας αδείας ποσού € 3.649,63 (2006:
48.759,12)

Μεταβατικοί λογαριασμοί - Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα (πληρωτέα)
Προβλέψεις  για πιστωτικούς κινδύνους από συμβάσεις

Οι  κύριες  αναλογιστικές  παραδοχές  που  χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

Λοιπές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες

Υπόλοιπα 01.01.2006 

Λοιπές υποχρεώσεις
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31.12.2007 31.12.2006
888.082,23 825.427,22
287.428,49 274.389,86

3.297,58 3.193,87
62.953,06 55.141,70
19.160,51 22.118,80

5.842,08 45.640,40
124.032,48 91.398,62

1.390.796,43 1.317.310,47

  
31.12.2007

 
31.12.2006

54.678,79 53.137,83
7.954,90 3.931,03

11.495,86 99.425,91
0,00 15,43

19.675,56 62.442,60
13.920,99 0,00
27.000,00 0,00

134.726,10 218.952,80

  
31.12.2007

 
31.12.2006

457.496,91 425.220,09
148.069,22 141.352,34

1.698,76 1.645,34
32.430,36 28.406,33

9.870,56 11.394,53
3.009,55 23.511,72
8.959,14 3.909,96
2.585,06 21.003,50

664.119,56 656.443,81

  
31.12.2007

 
31.12.2006

Μισθοί & ημερομίσθια - Επιδόματα προσωπικού 1.021.260,96 939.314,35
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 231.166,95 214.875,62

59.220,96 63.416,30
Λοιπές δαπάνες προσωπικού 33.930,27 27.918,72
Αποζημιώσεις απόλυσης 0,00 5.122,32
Σύνολο 1.345.579,14 1.250.647,31

  
31.12.2007

 
31.12.2006

2.435,48 685,7
99.563,33 71.831,25

Σύνολο 101.998,81 72.516,95

Σύνολο

18. Κόστος προμηθειών

Έσοδα από ενοίκια

Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Προμήθειες
Σύνολο

Κόστος συνταξιοδότησης -

Οι δαπάνες προσωπικού περιλαμβάνονται στο κόστος προμηθειών με το ποσό των €  888.082,23  (2006: €  825.427,22)και στα 

διοικητικά έξοδα με το ποσό των € 457.496,91 ( 2006: € 425.220,09).

Διάφορα έξοδα

Εσοδα από μελέτες - έρευνες
Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών

20. Διοικητικά έξοδα

Διάφορα έξοδα

Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

Συναλλαγματικές διαφορές 
Λοιπά έσοδα  

Φόροι τέλη

Εξοδα  προηγουμένων χρήσεων

21. Δαπάνες προσωπικού

22. Χρηματοοικονομικά έσοδα-καθαρά

Δαπάνες προσωπικού ( σημείωση 21 )

Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Λοιπά  έξοδα

Αποσβέσεις

Σύνολο

Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών

Επιστροφή ασφαλίστρων προσωπικού (πρόσθετες παροχές)

Δαπάνες προσωπικού  ( σημείωση 21 )

19. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Φόροι τέλη
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EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007
όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

01.01.2007-
31.12.2007

01.01.2006-
31.12.2006

Φόρος εισοδήματος χρήσης 261.613,77 260.485,68
Αναβαλλόμενη φορολογία (σημ.8) 18.024,21 -66.181,57
Σύνολο 279.637,98 194.304,11

1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006
Κέρδη προ φόρων 934.728,48 820.449,03

233.682,12 237.930,22

0,00 -91.634,00

45.955,86 48.007,89
Φόροι 279.637,98 194.304,11

Κτίρια Αυτοκίνητα Σύνολο Κτίρια Αυτοκίνητα Σύνολο
Μέχρι 1 έτος 174.751,40 26.257,60 201.009,00 168.974,43 23.615,40 192.589,83
Από 1 μέχρι και 5 έτη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Περισσότερο από 5 έτη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο 174.751,40 26.257,60 201.009,00 168.974,43 23.615,40 192.589,83

Φόρος υπολογισμένος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
Φορολογική επίδραση από μη αναγνωρισμένες φορολογικές απαιτήσεις 
προηγουμένων χρήσεων

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

Η επιστροφή φόρου εισοδήματος για το 2007 είναι € 73.982,61 (2006 : € 29.721,20). 

24. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού της Εταιρείας.

Δεν εκκρεμούν αγωγές κατά της Εταιρείας ούτε λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις την 31.12.2007 που θα επηρεάσουν

την οικονομική της θέση. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη χρήση 2003 και μετά. Η διοίκηση της Εταιρείας δεν

αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές διαφορές όταν οι  ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καταστούν οριστικές.
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων των μη ακυρώσιμων μισθωτικών συμβάσεων είναι:

25. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

31/12/2007 31/12/2006

23. Φόρος εισοδήματος

Ο συντελεστής φορολογίας για το 2007 είναι 25% (2006 :29%) υπολογισμένος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. Η
συμφωνία του φόρου εισοδήματος για τα κέρδη προ φόρων με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές και τους εξόδου από
φόρους έχει ως εξής :
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