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% %
2005
2006 10,24% 12,65%
2007 9,93% 11,63%
2008 4,19% 24,50%
2009 -0,81% -2,05%
2010 1,09% -1,19%

3.407.108

Έκθεση ∆ιαχείρισης

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την Έκθεση ∆ιαχείρισης και τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010.

2.502.734

∆ραστηριότητες

Η EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες AEΜA δραστηριοποιείται στον τοµέα της Μεσιτείας Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, 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
διαµεσολαβεί στη διάθεση χρηµατοπιστωτικών και γενικά χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.

Επιχειρηµατικές προοπτικές

Τέλος από το 2008 διαχειρίζεται το πρόγραµµα νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των εργαζοµένων  της Τράπεζας "EFG Eurobank Ergasias A.E.".

38.394.201 3.366.403

Το 2010 λόγω της οικονοµικής ύφεσης συνεχίστηκε η πίεση από τους πελάτες προς την ασφαλιστική αγορά για περιορισµό του κόστους ασφάλισης, ιδιαίτερα στις ασφαλιστικές καλύψεις

περιουσίας εταιρικών κινδύνων και στις οµαδικές ασφαλίσεις ζωής και υγείας. Αυτό είχε ως συνέπεια την κατά περίπτωση µείωση, τόσο των ασφαλίστρων όσο και του ποσοστού

προµήθειας. Παράλληλα, στο πλαίσιο περιορισµού από τις ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς, των περιόδων απόδοσης των ασφαλίστρων από διαµεσολαβούντες, για λόγους µείωσης

κινδύνων επισφαλών απαιτήσεων, ενισχύθηκαν οι πιέσεις των ασφαλιστικών εταιριών για έγκαιρη καταβολή των ασφαλίστρων, ενώ ταυτόχρονα άρχισαν να υιοθετούνται αυστηρότερες

πολιτικές ακύρωσης ασφαλιστηρίων λόγω µή έγκαιρης είσπραξης. Με δεδοµένη την δύσκολη οικονοµική συγκυρία και την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, παρατηρείται αυξητική τάση

στις ακυρώσεις ασφαλιστικών συµβάσεων στις περιπτώσεις µη τήρησης των προθεσµιών είσπραξης των ασφαλίστρων.

Οι τάσεις αυτές αναµένεται να συνεχιστούν  και κατά τη διάρκεια του 2011.

Η EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ δραστηριοποιείται από το 1992 στην διαµεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών και τα τελευταία χρόνια επιπλέον σε αυτήν των

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.  Η εξέλιξη ασφαλίστρων και εσόδων (προµηθειών και αµοιβών) για την περίοδο 2005-2010 είναι η εξής:

Ασφάλιστρα Έσοδα

30.321.110 2.221.754
33.427.327
36.747.124 2.793.841
38.287.303 3.478.433
37.978.791

·        Αξιολόγηση προσφορών για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών
·        Τοποθέτηση ασφαλιστικών καλύψεων

Ανασκόπηση οικονοµικών αποτελεσµάτων

Η εταιρεία εµφανίζει υψηλότατο ποσοστό κερδοφορίας σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών της. Κατά την διάρκεια του έτους 2010 και µε δεδοµένη την πίεση των πελατών για µείωση

κόστους στην ασφάλιση περιουσίας, συνεχίστηκε η έµφαση στην πώληση εξειδικευµένων προϊόντων µε υψηλότερα περιθώρια κέρδους όπως, επαγγελµατικές ευθύνες κλπ, αλλά και

στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, όπου, η εταιρεία διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία .

·        Επεξεργασία και διαχείριση αποζηµιώσεων

·        Προώθηση χρηµατοοικονοµικών προϊόντων

Η εταιρεία είναι ένας από τους µεγαλύτερους µεσίτες ασφαλίσεων της ελληνικής αγοράς, προσφέροντας ολοκληρωµένες ασφαλιστικές λύσεις αλλά και συµβουλευτικές υπηρεσίες στις

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

·        Μελέτες διερεύνησης ασφαλιστικών αναγκών
·        Σχεδιασµός ασφαλιστικού προγράµµατος

·        Αντασφαλιστικές τοποθετήσεις

Παράλληλα, µέσω πρωτοβουλιών περιορισµού των διαχειριστικών εξόδων, τα κόστη λειτουργίας παρέµειναν σε χαµηλά επίπεδα της τάξης των 1.913.545,22 €, παρουσιάζοντας µείωση

κατά 4,3%. 

∆ιανοµή Μερίσµατος
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2010 αποφάσισε περί µη διανοµής για τη χρήση 2009 µερίσµατος επιπλέον του διανεµηθέντος δυνάµει της απόφασης του ∆.Σ. της 27
Νοεµβρίου 2009 προσωρινού µερίσµατος,  ύψους 300.000.00 € ήτοι 5,00 ανά µετοχή.

Μετοχικό  Κεφάλαιο-Βασικοί Μέτοχοι

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 300.000 διαιρούµενο σε 60.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 5,00 η κάθε µία, οι οποίες ανήκουν κατά το 95% στην "Τράπεζα EFG

Eurobank Ergasias ΑΕ" ενώ το υπόλοιπο 5% ανήκει στην Εταιρεία  µε την επωνυµία "Eurobank EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ" που επίσης ανήκει στον Όµιλο "Eurobank EFG ".

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ενισχύθηκε κατά 36,36% λόγω της πολιτικής περί µη περαιτέρω διανοµής µερίσµατος κερδών χρήσης 2009 εξαιρουµένου του διανεµηθέντος

προµερίσµατος. Η εταιρεία από το νόµο δεν υποχρεούται σε ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια.

·        ∆ιαχείριση ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

·        Ανάληψη συµβουλευτικών έργων και ασφαλίσεων εντός και εκτός Ελλάδος, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Η παραγωγή ασφαλίστρων διαµεσολάβησης για το 2010 ανήλθε σε € 38.394.201  (2009: € 37.978.790) αυξηµένη κατά 1,09% σε σχέση µε το 2009.

Τα έσοδα προµήθειες και αµοιβές - διαµεσολάβησης ανήλθαν σε 3.366.403,45 € παρουσιάζοντας µικρή µείωση κατά 1,19% αντανακλώντας την τάση της αγοράς σε ότι αφορά τον

περιορισµό του εύρους προµηθειών κυρίως στις ασφαλίσεις εταιρικών κινδύνων  περιουσίας.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.401.839,59 για το 2010 έναντι 1.368.455,68 για το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 2,44%. Τα κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε €

1.015.302,17 προ της έκτακτης φορολογικής εισφοράς, αυξηµένα κατά 3,94% και µετά την έκτακτη εισφορά διαµορφώθηκαν σε € 915.589,79 µειωµένα κατά 6,27% σε σχέση µε το 2009 (

€ 976.801,14).

Εξωτερικοί Ελεγκτές
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού εξετάσει το θέµα του διορισµού των εξωτερικών ελεγκτών , για τη χρήση 2011 θα προτείνει ελεγκτική εταιρεία στην επερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική

Συνέλευση του 2011. Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει για την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας και θα καθορίσει την αµοιβή τους (σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Σώµατος Ορκωτών

Ελεγκτών).
Η PricewaterhouseCoopers  εξέφρασε την επιθυµία για  επαναδιορισµό της ως ελέγκτριας εταιρείας για τη χρήση  2011.
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Νικόλαος Ι.-∆. ∆ελένδας Αντιπρόεδρος

Προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας
Η υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, η αύξηση του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου µέσω σταυροειδών πωλήσεων αλλά και πρόσκτησης νέων εργασιών, η συνεχής βελτίωση

της οργάνωσης και η συνέχιση της αυτοµατοποίησης των συστηµάτων, θα ισχυροποιήσουν την ταυτότητα της εταιρείας και θα συντελέσουν στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγής, του

µεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού

Βύρων Ν. Μπαλλής                                    
Άννα Ν. Τρύφων                                          ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού της Εταιρείας που να έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αλέξανδρος Π. Σαρρηγεωργίου                Πρόεδρος

Γεώργιος Π. Μαρίνος Μέλος 
Ευάγγελος Ι. Κάββαλος                             Μέλος 

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Αθήνα,  3 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Νικόλαος Α. Μπέρτσος

Μέλος 

Μέλος 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της “EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ ”

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Αθήνα, 26 Μαΐου 2011
Ανώνυµος  ελεγκτική Εταιρεία Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Λ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Αντώνιος Χατζηνικολάου
                 ΑΜ ΣΟΕΛ 45221

       

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της “EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.”, που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις

αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών

λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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.

Η 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

διασφάλισης 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 περιλαµβανοµένης 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

καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των

εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των

εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Ευθύνη του Ελεγκτή

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της “EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.” κατά

την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γνώµη

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                                                             

Σηµ 31.12.2010 31.12.2009
6 43.597,95 43.917,42
7 24.114,51 32.258,13
8 95.744,39 105.805,57

163.456,85 181.981,12

0,00 0,00
9 1.138.737,05 1.216.625,31
11 3.938.477,41 3.640.009,14

5.077.214,46 4.856.634,45

5.240.671,31 5.038.615,57

12 300.000,00 300.000,00
13 2.218.124,82 1.541.385,68

915.589,79 676.801,14

3.433.714,61 2.518.186,82

15 116.750,98 128.375,97

116.750,98 128.375,97

16 1.295.840,80 1.834.509,46
17 394.364,92 557.543,32

1.690.205,72 2.392.052,78
1.806.956,70 2.520.428,75

5.240.671,31 5.038.615,57

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΟΥ ∆Σ ΤΟΥ ∆Σ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & MIS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.-∆. ΑΝΝΑ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ Π. 
ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Α∆Τ    Ι  195689 Α∆Τ    Χ 600936 Α∆Τ   ΑΕ 135917 Α∆Τ  Τ  014791 ΑΡ.Α∆. 0025315 ΑΡ.Α∆. 0019057

Κέρδη εις Νέον

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σύνολο Ενεργητικού

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρίες & δικαιούχους προµηθειών
Λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια  στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενες Φορολογικές απαιτήσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Μετοχικό Κεφάλαιο 
Αποθεµατικά

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Mη κυκλοφορούν Ενεργητικό
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EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σηµ 31.12.2010 31.12.2009

18 3.366.403,45 3.407.107,75
19 (1.455.341,73) (1.434.776,46)

1.911.061,72 1.972.331,29

20 32.826,84 99.855,67
21 (634.597,32) (736.745,61)

1.309.291,24 1.335.441,35

23 92.548,35 33.014,33
1.401.839,59 1.368.455,68

24 (386.537,42) (391.654,54)
Έκτακτη Εισφορά (99.712,38) 0,00

915.589,79 976.801,14

31/12/2010 31/12/2009

915.589,79 976.801,14

0,00 0,00
0,00 0,00

915.589,79 976.801,14

915.589,79 976.801,14
0,00 0,00

915.589,79 976.801,14

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΟΥ ∆Σ ΤΟΥ ∆Σ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & MIS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.-∆. ΑΝΝΑ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ Π. 
ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Α∆Τ    Ι  195689 Α∆Τ    Χ 600936 Α∆Τ   ΑΕ 135917 Α∆Τ  Τ  014791 ΑΡ.Α∆. 0025315 ΑΡ.Α∆. 0019057

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Κέρδη προ φόρων 

∆ΛΠ 39 αποθεµατικά αναπροσαρµογής
Λοιπά αποτελέσµατα µετά από φόρο απευθείας στην καθαρή θέση

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Καθαρά κέρδη περιόδου

 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Λοιπά αποτελέσµατα

Σύνολο λοιπών αποτελεσµάτων χρήσης µετά από φόρο που αναλογούν σε :

 - Κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-καθαρά

Έσοδα από προµήθειες ασφαλίσεων και λοιπές εργασίες

Καθαρά Κέρδη περιόδου

Φόρος εισοδήµατος

Κέρδη εκµετάλλευσης
∆ιοικητικά έξοδα 
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

Μικτό Κέρδος
Κόστος προµηθειών
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EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
Κέρδη                       
είς νέο

Σύνολο 

300.000,00 536.704,86 1.004.680,82 1.841.385,68
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 976.801,14 976.801,14

1.004.680,82 (1.004.680,82) 0,00
Λοιπά συνολικά 0,00 1.004.680,82 (27.879,68) 976.801,14

(300.000,00) (300.000,00)

0,00 0,00 (300.000,00) (300.000,00)

300.000,00 1.541.385,68 676.801,14 2.518.186,82
Σηµ.  12 Σηµ.  13

300.000,00 1.541.385,68 676.801,14 2.518.186,82
0,00 676.801,14 (676.801,14) 0,00

0,00 2.218.186,82 0,00 0,00

0,00 915.589,79 915.589,79
(62,00) (62,00)

0,00 (62,00) 915.589,79 915.527,79

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

300.000,00 2.218.124,82 915.589,79 3.433.714,61
Σηµ.  12 Σηµ.  13

Υπόλοιπο της 31ης ∆εκεµβρίου 2010

Συναλλαγές µε Μετόχους  :
∆ιανοµή µερίσµατος 

Σύνολο συναλλαγών µε Μετόχους

Λοιπές αναπροσαρµογές αποθεµατικών

Συνολικά λοιπά έσοδα χρήσης µετά από φόρους

Καθαρά κέρδη  χρήσης

Χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009

Υπόλοιπο της 31ης ∆εκεµβρίου 2009

Υπόλοιπο της 1ης Ιανουαρίου 2010

Σύνολο συναλλαγών µε Μετόχους

Συνολικά λοιπά έσοδα χρήσης µετά από φόρους

Συναλλαγές µε Μετόχους  :
∆ιανοµή µερίσµατος 

Καθαρά κέρδη  χρήσης
∆ιαφορά Αποθεµατικών από κέρδη προηγούµενης χρήσης 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Λοιπές αναπροσαρµογές αποθεµατικών

Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης

Μεταφορά Αποθεµατικών

Υπόλοιπο της 1ης Ιανουαρίου 2009
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EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σηµ 01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2009

Αποτελέσµατα  προ φόρων  (συνεχιζόµενες  δραστηριότητες)      1.401.839,59 1.368.455,68

Αποσβέσεις 6,7 18.028,44 23.302,88
Προβλέψεις παροχών προσωπικού 15 63.477,98 65.005,97
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (398.145,21) (64.849,29)
Άλλα µη ταµειακά έξοδα 18.260,49 0,00
Έσοδα από τόκους 0,00 0,00
Εισπραχθέντες τόκοι 10,23 (94.915,88) (35.081,09)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 28.439,73 (3.211,47)
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (535.503,24) 496.824,53
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (288.364,16) (391.654,54)

213.117,74 1.458.792,67

Τόκοι 94.915,88 35.081,09
Αγορά ενσώµατων  πάγιων στοιχείων 6 (9.565,35) 0,00
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 0,00 (20.170,50)

85.350,53 14.910,59

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 (270.000,00)

0,00 (270.000,00)

298.468,27 1.203.703,26
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 3.640.009,14 2.436.305,88

11 3.938.477,41 3.640.009,14

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Λειτουργικές δραστηριότητες

Επενδυτικές δραστηριότητες

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

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

Σύνολο εισροών /  (εκροών)  από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες                            (γ)

Σύνολο εισροών /  (εκροών)  από λειτουργικές δραστηριότητες                                  (α)

Σύνολο εισροών /  (εκροών)  από επενδυτικές δραστηριότητες                                    (β)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Πλέον /µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 
τις λειτουργικές δραστηριότητες :
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EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

-∆ΠΧΑ 3  (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

-∆.Λ.Π. 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

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) µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων.

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων  επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα 
αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση 
δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων  µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος ("contingent consideration") στα 
αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Το τροποποιηµένο 
πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα 
επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιµετρά τυχόν ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της µη 
ελέγχουσας συµµετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιµων  περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου. Η αναθεώρηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2010

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν  το έσοδο µε το 
∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οικονοµικά οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουίας) και άλλες αναγνωρίζουν  το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της 
ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία.

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και 
πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντόττητα πρέπει να καθορίσει 
τα ποσά που αναταξινοµούνται  από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην 
Εταιρία, καθώς η Εταιρία δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό.

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 16, Αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 17, ∆ιανοµές µη ταµειακών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τιις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009)

Η EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες AEΜA (η "Εταιρεία") έχει συσταθεί στην Ελλάδα όπου και δραστηριοποιείται, στον τοµέα της Μεσιτείας Ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, 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 διαµεσολαβεί στη διάθεση χρηµατοπιστωτικών και γενικά χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Τέλος από το 2008 διαχειρίζεται το

πρόγραµµα νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των εργαζοµένων της Τράπεζας "EFG Eurobank Ergasias A.E. " 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 A.E.Π.Ε.Υ.

Πρότυπα υποχρεωτικά για την τρέχουσα χρήση

-∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

2.1.2  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες. 

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.

1. Γενικές Πληροφορίες

∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» 

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά  πόσο ένας 
αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν  εφαρµόζεται στην Εταιρία, καθώς δεν 
ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 15, Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2010)

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2009 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας

χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις 
διακοπείσες δραστηριότητες.
∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων»
Η τροποποίηση περέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους 

που ενεργούν  υπό την ιδιότητα τους ως µέτοχοι: α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη 

χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.

2.  Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση ορισµένων λογιστικών εκτιµήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη

∆ιοίκηση 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. 

O αριθµός  προσωπικού στο τέλος της χρήσης 2010 ανέρχεται στα 32 άτοµα ( 2009 : 32 ).

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται

τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή ατοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικοµοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να

εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 3 Μαΐου 2011 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων.

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΑ).

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

Σελίδα 10



EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ΄ολοκλήρου και για µεταβιβασµένα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ΄ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την 
εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις »- µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011)

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάληξη της ως κυκλοφορούν ή µη 
κυκλοφορούν στοιχείο.

Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η
οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε
συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη
πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση
για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από
µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται  στα αποτελέσµατα.

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών»

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012)

Η υπόθεση αυτή δεν καταρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης. Η τροποίηση αυτή δεν έχει ακόµη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε 

µία συγχώνευση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση και δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)

Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος
µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να
εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από
την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» 

Οι τροποιήσεις αφορούν σε (α) διευκρινήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο 

συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης  επιχειρήσεων και (γ) διευκρινήσεις ότι τα κέρδη ή ζηµίες από αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης 

συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα 

αποτελέσµατα.

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, των ενσωµατωµένων  παραγώγων σε συµβόλαια που 
αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονοµικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων  φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων  φορολογικών περιουσιακών 
στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, η επιµέτρηση της 
αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης του ή µέσω της πώλησης. Λόγω της 
δυσκολίας και υποκειµενικότητας στον καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή 
εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ΄ολοκλήρου µέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί 
µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι της πώλησης. 

∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»

∆ΛΠ 18 «Έσοδα»
Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας 

λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν την συγκέντρωση /άθροιση των τοµέων).

Πρότυπα υποχρεωτικά από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2011.

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να

επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την

αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη

συναλλαγών . Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αναπόσβεστο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το

επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε

οικονοµική οντότητα εντός του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.

Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο  περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως 
∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις ως προς την κατάληξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό» 

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011 )

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών  ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την 
έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων  µερών του δηµοσίου να γνωστοποιούν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών  µε το 
δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των 
συναλλαγών  και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρία θα 
εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή 
δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος 
αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους 
υφιστάµενους µετόχους της ιδίας κατηγορίας των ιδίων, µη παράγωγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρίας.
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∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµαοοικονοµική Αναφορά» 
Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των

µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.

- Μεταφορικά µέσα                   : 5 -  7 έτη

Περιλαµβάνει απαιτήσεις από προµήθειες από ασφαλιστικές εταιρείες.   

- Λοιπά έπιπλα και εξοπλισµός : 4 -12 έτη

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές     :  4 -  7 έτη

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

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 παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων

αποσβέσεων και των συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης και αξιολογούνται περιοδικά για αποµείωση, και οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασµό

αποτελεσµάτων.

2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία     
Στο λογαριασµό «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται κυρίως τα κόστη λογισµικού.

2.5 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού

και παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και την καταχώρηση εσόδων και εξόδων της υπό

εξέταση χρήσης. Κατά συνέπεια, τα πραγµατικά αποτελέσµατα πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές, παρά το γεγονός ότι αυτές βασίζονται στη βέλτιστη γνώση της ∆ιοίκησης

σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες.
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σε Ευρώ (€), που είναι το νόµισµα βάσης της Εταιρείας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, έχει γίνει στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη

χιλιάδα για τα οικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε Ευρώ.

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

Η εφαρµογή των προαναφερθέντων προτύπων και διερµηνειών δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο της αρχικής

εφαρµογής τους.
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

διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (συµπεριλαµβανοµένων των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών

µέσων) µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων.

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης

που προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε

αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής συνένωσης , συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν

ή εκούσια αντικαταστάθηκαν .

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινήσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων

κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)

α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα  παρουσίασης 

Η διερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν 
µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία.

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 αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους ως ακολούθως :

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.

2.2  Ξένο νόµισµα

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

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.

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2011.

Ε∆∆ΠΧΑ 19 – «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου

2010)

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των 
εισφορών για κάλυψη των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως 
περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2010 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του 
Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 
2011. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Οι τροποποιήσεις 
αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

2.3 Ενσώµατα πάγια στοιχεία
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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.

2.6 Αποµείωση στοιχείων ενεργητικού

2.8  Παροχές σε Εργαζοµένους  

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα

κέρδη. Η φορολογική επίδραση των µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενεργητικού, όταν είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή µελλοντικά φορολογητέα

κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιµοποιηθούν αυτές οι ζηµίες.

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.

(α) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις
- Προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών

2.7 Τρέχουσα και  αναβαλλόµενη φορολογία

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

Η Εταιρεία δε συνάπτει τέτοιες µισθώσεις.

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

(i) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

- 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 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.

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 βάση 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.

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.

Η Εταιρεία δε συνάπτει τέτοιες µισθώσεις.

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.  'Ολες οι συναλλαγές που διενεργούνται µε συνδεόµενα µέρη, είναι µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και γίνονται µε καθαρά εµπορικούς όρους.

(ii) Λειτουργικές µισθώσεις

(ii) Λειτουργικές µισθώσεις 

β) Όταν η Εταιρεία είναι ο εκµισθωτής

 2.10 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

(i) Χρηµατοδοτικές 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.  

Στην περίπτωση που η Εταιρεία υποµισθώνει λειτουργικά µισθωµένα πάγια, καταχωρεί τα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου υποµίσθωσης. 

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
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Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο

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.  

• 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

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

• 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. 

Φόρος εισοδήµατος

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.

2.12 Μερίσµατα

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.

2.13 Προβλέψεις

2.14 Αποαναγνώριση στοιχείων του Ισολογισµού    

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:

∆εν έγιναν ανακατατάξεις
2.17 Ανακατάταξη κονδυλίων

3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές

2.15 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

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 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.
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Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

 31η ∆εκεµβρίου 2010  0-1 µήνας  1-3 µήνες  3-12 µήνες  1-5έτη Μη δηλωθείσα λήξη Αποµείωση Σύνολο

1 97.375,17 97.375,17
2 151.890,42 421.100,30 769.545,54 1.342.536,26

(370.124,87) (370.124,87)
33.580,32 33.580,32
67.612,24 21.407,74 89.019,98

38.200,24 38.200,24

4.279,25 4.279,25

3 3.938.477,41 3.938.477,41
Σύνολο 4.195.839,64 442.508,04 769.545,54 38.200,24 (272.749,70) 0,00 5.173.343,76

 31η ∆εκεµβρίου 2010  0-1 µήνας  1-3 µήνες  3-12 µήνες  1-5έτη Μη δηλωθείσα λήξη Αποµείωση Σύνολο

86.720,57 10.654,60 97.375,17
151.890,42 421.100,30 769.545,54 1.342.536,26

(370.124,87) (370.124,87)
33.580,32 33.580,32
67.612,24 21.407,74 89.019,98

38.200,24 38.200,24

4.279,25 4.279,25

3.938.477,41 3.938.477,41 
Σύνολο 4.195.839,64 442.508,04 856.266,11 48.854,84 (370.124,87) 0,00 5.173.343,76

 31η ∆εκεµβρίου 2010  0-1 µήνας  1-3 µήνες  3-12 µήνες  1-5έτη Μη δηλωθείσα λήξη Αποµείωση Σύνολο

1.148.879,79 1.148.879,79
63.073,42 63.073,42
83.887,59 83.887,59

50.538,51 50.538,51
81.277,86 81.277,86

1.739,82 1.739,82
Μερίσµατα 0,00 0,00

5.171,93 5.171,93
1.067,66 199.455,65 55.113,49 255.636,80

Σύνολο 1.288.675,57 346.416,66 0,00 0,00 55.113,49 0,00 1.690.205,72

Πράκτορες - Ασφαλειοµεσίτες

Μεταβατικοί λογαριασµοί - Έξοδα χρήσης δεδουλευµένα 
(πληρωτέα)
Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες  εταιρείες

Ασφαλιστικοί  Οργανισµοί

Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος το αντισυµβαλλόµενο µέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Προβλέψεις
αποµείωσης αναγνωρίζονται για ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συνεπώς η ∆ιοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό

κίνδυνο:

Προµηθευτές 

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.

α) Επιτοκιακός Κίνδυνος

4.  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων

i) Πιστωτικός  κίνδυνος

Αναβαλλόµενες  Φορολογικές Απαιτήσεις

Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων. 

Παρακάτω παρουσιάζονται ανά κατηγορία τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας: 
(α) Ανάλυση της χρονικής κατανοµής των απαιτήσεων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων τα οποία οφείλονται κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και δεν έχουν υποστεί

αποµείωση (Σηµ. 8, 9 & 11).

Προµήθειες από ασφαλιστικές  εταιρείες

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

∆άνεια & Εγγυήσεις

(β) Ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων τα οποία ελήφθει η απόφαση να αποµειωθούν κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των

παραγόντων που η εταιρεία εξετάζει κατά τη λήψη της απόφασης για αποµείωση.

∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία

Προπληρωθέντα έξοδα επόµενων  χρήσεων & έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα

Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη διοίκηση της Εταιρείας, βασιζόµενη στις συµβουλές των Τµηµάτων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων και ∆ιαχείρισης 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.

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 .

Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τις αποδόσεις των χρηµατικών της διαθεσίµων.

Αναβαλλόµενες  Φορολογικές Απαιτήσεις
Προµήθειες από ασφαλιστικές  εταιρείες

Η Εταιρία εκτίθεται σε καθηµερινούς κινδύνους ρευστότητας.

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 7 ασφαλιστικές εταιρείες προέρχεται ποσό προµηθειών € 2.207.302,54 (2009: € 2.155.919,35 ) που αντιπροσωπεύει το 78% (2009: 74%) 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.

Προβλέψεις  για πιστωτικούς  κινδύνους  από συµβάσεις

Επιταγές µεταχρονολογηµένες
Χρεώστες διάφοροι

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Προβλέψεις  για πιστωτικούς  κινδύνους  από συµβάσεις

Επιταγές µεταχρονολογηµένες

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

∆ικαιούχοι προµηθειών παραγωγής

Χρεώστες διάφοροι

Οι διακυµάνσεις στα ισχύοντα επιτόκια της αγοράς, δυνητικά µπορούν να επηρεάσουν τόσο τις ταµιακές ροές όσο και την εύλογη αξία των επενδυτικών τοποθετήσεων της Εταιρείας. Ο

κίνδυνος επιτοκίου σε ταµιακές ροές είναι οι µελλοντικές ροές µετρητών µίας επενδυτικής τοποθέτησης να διακυµανθούν λόγω µεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Αντίστοιχα, ο

κίνδυνος επιτοκίου σε εύλογη αξία είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία µίας επενδυτικής τοποθέτησης να διακυµανθεί, ως συνέπεια αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ως αποτέλεσµα τέτοιων

αλλαγών των επιτοκίων, η απόδοση των επενδυτικών τοποθετήσεων της Εταιρείας µπορεί είτε να αυξηθεί, είτε να µειωθεί.

∆άνεια & Εγγυήσεις

ii)  Κίνδυνος Αγοράς

Ανάλυση απαιτήσεων σύµφωνα µε την αναµενόµενη ηµεροµηνία ρευστοποίησης

(β) Συναλλαγµατικός  κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς στο τέλος της χρήσης το 99,73% του συνόλου των  επενδυτικών της  τοποθετήσεων ήταν  σε Ευρώ.

iii) Κίνδυνος ρευστότητας

∆εν πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές αλλαγές στην διαχείριση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Ασφαλιστικές  εταιρείες

Προπληρωθέντα έξοδα επόµενων  χρήσεων & έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα
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EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

6. Ενσώµατα πάγια στοιχεία

Βελτιώσεις σε 
ακίνητα τρίτων

Έπιπλα & Λοιπός 
Εξοπλισµός

Σύνολο Ενσώµατων 
Παγίων

Αξία Κτήσης :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009 45.829,63 272.262,59 318.092,22
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009 45.829,63 272.262,59 318.092,22

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009 15.592,34 244.749,15 260.341,49
Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις χρήσης 3.782,40 10.050,91 13.833,31
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009 19.374,74 254.800,06 274.174,80

Αξία Κτήσης :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2010 45.829,63 272.262,59 318.092,22
Προσθήκες 0,00 9.565,35 9.565,35
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2010 45.829,63 281.827,94 327.657,57

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2010 19.374,74 254.800,06 274.174,80
Αποσβέσεις χρήσης 3.782,40 6.102,42 9.884,82
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2010 23.157,14 260.902,48 284.059,62

Αναπόσβεστη αξία 31ης ∆εκεµβρίου 2009 26.454,89 17.462,53 43.917,42

Αναπόσβεστη αξία 31ης ∆εκεµβρίου 2010 22.672,49 20.925,46 43.597,95

Αποσβέσεις 
χρήσης µε νέα 

ωφέλιµη 
διάρκεια ζωής

Αποσβέσεις 
χρήσης µε 
πρότερη 
ωφέλιµη 

διάρκεια ζωής

ΑΠΟΣΒ.ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓ.& ΗΛ.ΣΥΓΚΡΟΤ 5.354,89 9.310,32
ΑΠΟΣΒ. ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 676,02 1.138,97
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝ 71,50 1.390,53
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΓ.ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΑΓ.ΑΠΟ 1/1/2005 8.143,62 10.560,12
ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 14.246,03 22.399,94

Λογισµικό

139.042,38
20.170,50

159.212,88
 

117.485,18
9.469,57

126.954,75

159.212,88

159.212,88
 

126.954,75
8.143,62

135.098,37

32.258,13

24.114,51

Αποσβέσεις χρήσης

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

Οι αρχικοί στόχοι της διαχείρισης του κεφαλαίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η Εταιρεία διατηρεί ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας προκειµένου να υποστηριχθούν οι εργασίες

της και να µεγιστοποιηθεί το όφελος των µετόχων. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή δοµή της και διενεργεί προσαρµογές ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κινδύνου των δραστηριοτήτων της. Η Εταιρεία

µπορεί να προσαρµόσει την κεφαλαιακή δοµή της µε την αναπροσαρµογή του ποσού διανοµής µερισµάτων στους µετόχους, µε την επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους ή µε την

έκδοση κεφαλαιακών τίτλων. 

5. Κεφαλαιακή επάρκεια 

Αξία Κτήσης :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 20010
Προσθήκες

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2010

Συσσωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις χρήσης

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες

∆εν πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές αλλαγές στην διαχείριση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Συσσωρευµένες αποσβέσεις :

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 20010

Συσσωρευµένες αποσβέσεις :

Συσσωρευµένες αποσβέσεις :

Αξία Κτήσης :

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2010

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2009

Κατά την κλειόµενη χρήση η εταιρία προχώρησε σε επιµήκυνση της ωφέλιµης διάρκειας ζωής σε ορισµένες κατηγορίες παγίων τεχνολογικού εξοπλισµού ώστε η εύλογη αξία τους να 

αποτυπώνεται µε πιο ορθολογικό τρόπο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των παγίων αυτών. Η µεταβολή αυτή επιφέρει µια επίδραση στις αποσβέσεις της κλειόµενης χρήσης ως κάτωθι:

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
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EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

31.12.2010 31.12.2009
105.805,57 87.243,19
(10.061,18) 18.562,38

95.744,39 105.805,57

31.12.2010 31.12.2009
10.654,60 12.674,00
74.024,97 77.530,14
12.695,60 15.601,43

Αποσβέσεις Παγίων (1.630,78) 0,00
95.744,39 105.805,57

(α) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Μη εκπιπτόµενα 
έξοδα

Σύνολο

2009
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009 87.243,19 87.243,19
Πίστωση (χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 18.562,38 18.562,38
Πίστωση (χρέωση) στην καθαρή θέση 0,00 0,00
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009 105.805,57 105.805,57

2010
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 105.805,57 105.805,57
Πίστωση (χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (8.430,40) (8.430,40)
Πίστωση (χρέωση) στην καθαρή θέση 0,00 0,00
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010 97.375,17 97.375,17

(β) Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

2009
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009 0,00 0,00
Πίστωση (χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 0,00 0,00
Πίστωση (χρέωση) στην καθαρή θέση 0,00 0,00
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009 0,00 0,00

2010
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 0,00 0,00
Πίστωση (χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (1.630,78) (1.630,78)
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010 (1.630,78) (1.630,78)

31.12.2010 31.12.2009
1.342.536,26 1.277.573,70
(370.124,87) (323.042,24)

33.580,32 173.779,40
90.265,85 38.343,24
38.200,24 43.326,06
4.279,25 6.645,15

1.138.737,05 1.216.625,31

Πίστωση (χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (σηµ.23)

Αναβαλλόµενη φορολογία  απαίτηση (υποχρέωση)

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από συµβάσεις

Προπληρωθέντα έξοδα επόµενων χρήσεων & έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

∆άνεια & Εγγυήσεις

Συνταξιοδότηση προσωπικού

Χρεώστες διάφοροι

Υπόλοιπο 31ης 
∆εκεµβρίου

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου

Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών
Λοιπές προβλέψεις προσωπικού 

Επιταγές µεταχρονολογηµένες

Προµήθειες από ασφαλιστικές εταιρείες

8. Αναβαλλόµενη φορολογία

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.

Σύνολο

Οι λογιστικές αξίες των παραπάνω απαιτήσεων προσεγγίζουν πάρα πολύ τις εύλογες αξίες τους.
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EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

                        Υποχρεώσεις
2010 2009 2010 2009
851.119,95 365.212,87 0,00 0,00

3.250.000,00 3.535.000,00 0,00 0,00

11.310,36 6.195,58 0,00 0,00
Χρεώστες από λοιπά 
έσοδα 62.799,54 0,00 0,00 0,00

14.022,00 18.564,00 0,00 0,00

Ασφάλιστρα 189.302,91 0,00 Προσωρινό Μέρισµα 0,00 256.500,00
4.378.554,76 3.924.972,45 0,00 256.500,00

                      Έξοδα
2010 2009 2010 2009

91.688,75 32.358,84 0,00 1.094,88
2.066,76 2.066,76 693,80 810,62

Τιµολόγια 537.973,63 464.120,60
631.729,14 498.546,20 693,80 1.905,50

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

                 Υποχρεώσεις
2010 2009 2010 2009

1.608.992,72 1.788.198,41
0,00 13.500,00

1.078.405,20 1.047.061,36 1.739,82 5.695,72
277.250,44 244.330,36 23.439,83 0,00

1.355.655,64 1.291.391,72 1.634.172,37 1.807.394,13

          Έσοδα           Έξοδα
2010 2009 2010 2009

Προµήθειες 991.835,25 956.506,30 Ασφάλιστρα 85.715,29 78.956,62
Λοιπά 3.333,04 19.146,51

19.056,77 0,00
991.835,25 956.506,30 108.105,10 98.103,13

31.12.2010 31.12.2009
Ταµείο και διαθέσιµα 4.496,07 2.160,49
Καταθέσεις όψεως 874.642,68 366.463,98
Καταθέσεις προθεσµίας σε πιστωτικά ιδρύµατα 3.250.000,00 3.535.000,00
Καταθέσεις Όψεως σε ξένο νόµισµα 11.310,36 6.195,58
Επιταγές πληρωτέες (201.971,70) (269.810,91)
Σύνολο 3.938.477,41 3.640.009,14

31.12.2010 31.12.2009

300.000,00 300.000,00

300.000,00 300.000,00

Καταθέσεις Όψεως

Χρεώστες προµηθειών επί λοιπών εργασιων

Σύνολο

12. Μετοχικό Κεφάλαιο

Υπάρχει υψηλή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις καταθέσεις στη µητρική εταιρεία, τόσο για τη χρήση 2010 όσο και για τη χρήση 2009. Ωστόσο δεν αναµένεται να

προκύψουν ζηµιές για την εταιρεία, λόγω της ικανοποιητικής πιστοληπτικής ικανότητας της Μητρικής.

11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ασφάλ. EFG Eurolife ΑΕΓΑ

Ενοίκιο Porto Center

10. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Έσοδα

Παροχές προς τα βασικά µέλη της διοίκησης της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ήταν  € 259.138,56 (2009: € 284.932,77).

Προσωρινό µέρισµα

∆ανειστικές Συµβάσεις

∆ανειστικές Συµβάσεις
Ασφάλιστρα
Προµήθειες

(60.000 µετοχές των 5,00 Ευρώ)

Ο σταθµικός µέσος όρος επιτοκίου των προθεσµιακών καταθέσεων είναι για το 2010 2,11%  (2009: 1,4%).

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 A.E.Π.Ε.Υ). 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 – 31.12.2010 και  01.01 – 31.12.2009 έχει ως ακολούθως:

Λοιπές Υποχρεώσεις

Απαιτήσεις

∆ιάφορα τραπεζικά έξοδαΈσοδα από ενοίκια
Τόκοι από ρέπος και καταθέσεις

Μετοχικό  Κεφάλαιο

Καταθέσεις Όψεως σε Ξένο Νόµισµα

Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο

Ο συνολικός αριθµός εγκεκριµένων κοινών µετοχών είναι 60.000 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. 

ΜΗΤΡΙΚΗ

Προθεσµιακές καταθέσεις 

Απαιτήσεις
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EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

Τακτικό 
αποθεµατικό

Έκτακτα 
αποθεµατικά

Αποθεµατικά  
ειδικών 

διατάξεων 
νόµων

Σύνολο 
Αποθεµατικών

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

1.004.680,82 1.004.680,82

148.827,04 1.166.917,60 225.641,04 1.541.385,68

148.827,04 1.166.917,60 225.641,04 1.541.385,68

676.801,14 676.801,14

(62,00) (62,00)

915.589,79 915.589,79

148.827,04 2.759.246,53 225.641,04 3.133.714,61

31.12.2010 31.12.2009
Υποχρέωση την 1 Ιανουαρίου 128.375,97 128.219,29
Κόστος για τη χρήση (67,28) 16.160,07
Kαταβληθείσες παροχές (11.557,71) (16.003,39)
Υποχρέωση την 31 ∆εκεµβρίου 116.750,98 128.375,97

2010 2009
Προεξοφλητικό Επιτόκιο 5,25% 5,50%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,00% 3,00%
Πληθωρισµός 2,00% 2,00%

31.12.2010 31.12.2009
Ασφαλιστικές εταιρείες 1.148.879,79 1.697.540,55
∆ικαιούχοι προµηθειών παραγωγής 63.073,42 57.480,08
Πράκτορες - Ασφαλειοµεσίτες 83.887,59 79.488,83
Σύνολο 1.295.840,80 1.834.509,46

31.12.2010 31.12.2009
50.538,51 52.669,85
81.277,86 48.935,98
1.739,82 5.695,72

0,00 270.000,00
5.171,93 29.040,06

255.636,80 151.201,71
394.364,92 557.543,32

31.12.2010 31.12.2009
2.823.429,82 2.895.609,21

479.410,09 446.495,60
32.600,00 27.215,00
30.963,54 37.787,94

3.366.403,45 3.407.107,75

31.12.2010 31.12.2009
903.519,23 902.690,55
246.283,76 242.037,01

1.854,96 1.860,44
68.308,65 57.836,76
11.898,77 15.379,90

0,00 42.903,94
47.082,63 0,00

176.393,73 172.067,86
1.455.341,73 1.434.776,46

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

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.

13. Αποθεµατικά

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.

Μεταφορά αποθεµατικών

Υπόλοιπα 01.01.2009 

Υπόλοιπα 31.12.2009

15. Προβλέψεις παροχών προσωπικού

Υπόλοιπα 31.12.2010

Υπόλοιπα 01.01.2010 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί

17. Λοιπές υποχρεώσεις

∆ιαφορά Αποθεµατικών από κέρδη προηγούµενης χρήσης 

Στις παραπάνω προβλέψεις περιλαµβάνονται προβλέψεις για αποζηµίωση µη χορηγηθείσας αδείας ποσού € 63.477,98 (2009: 65.005,97)

Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι εκφρασµένες σε εύλογη αξία.  

16. Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες & δικαιούχους προµηθειών

Αποσβέσεις

Μεταφορά αποθεµατικών

Επιταγές πληρωτέες 

19. Κόστος προµηθειών

Σύνολο

∆απάνες προσωπικού  ( σηµείωση 21 )

Φόροι τέλη

Προµηθευτές 

Λοιπές αναπροσαρµογές αποθεµατικών

Λοιπές υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες εταιρείες

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

14.  Μερίσµατα

Τα τελικά µερίσµατα δεν λογιστικοποιούνται εάν δεν έχουν εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

Μεταβατικοί λογαριασµοί - Έξοδα χρήσης δεδουλευµένα (πληρωτέα)

Αµοιβές & έξοδα τρίτων

Λοιπές υποχρεώσεις

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

∆ιάφορα έξοδα

Προβλέψεις εκµετάλλευσης

Προµήθειες
Σύνολο

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.

18.Έσοδα από προµήθειες ασφαλίσεων και λοιπές εργασίες

Έσοδα Παρεπόµενων Ασχολιών

Κατά την κλειόµενη χρήση η εταιρία προέβη σε επαναταξινόµηση εσόδων προερχόµενων από ασφαλιστικές εργασίες από την κατηγορία των Άλλων Εσόδων Εκµετάλλευσης για την

ορθότερη απεικόνισή τους στις Οικονοµικές Καταστάσεις.

Έσοδα ασφαλιστικών εργασιών

 Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών-παροχών

Προµήθειες Παραγωγής Ασφαλίστρων
Έσοδα από διαχείριση µη ασφαλιστικών προγραµµάτων
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EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

31.12.2010 31.12.2009
2.066,76 2.066,76
5.894,12 7.925,47

11.624,99 20.885,13
237,88 7,55

11.867,80 68.970,76
1.135,29 0,00

32.826,84 99.855,67

31.12.2010 31.12.2009
465.449,30 465.022,40
126.873,45 124.685,73

955,59 958,41
35.189,31 29.794,70
6.129,67 7.922,98

0,00 22.102,03
0,00 86.259,36
0,00 0,00
0,00 0,00

634.597,32 736.745,61

31.12.2010 31.12.2009
1.022.759,84 996.019,50

226.107,77 224.283,37
64.335,99 99.713,46
44.207,22 31.693,23
11.557,71 16.003,39

Σύνολο 1.368.968,53 1.367.712,95

31.12.2010 31.12.2009
10,63 7,66

859,60 655,49
91.678,12 32.351,18

Σύνολο 92.548,35 33.014,33

31.12.2010 31.12.2009
(356.638,21) (392.851,18)
(99.712,38)
(1.735,19)

(18.102,84) (17.365,74)
(10.061,18) 18.562,38

Σύνολο (486.249,80) (391.654,54)

31.12.2010 31.12.2009
Κέρδη προ φόρων 1.401.839,59 1.368.455,68
Φόρος µε τον κανονικό συντελεστή φορολογίας (336.441,50) (342.113,92)
Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010 (99.712,38) 0,00

(1.735,19) 0,00
(18.102,84) (17.365,74)
(10.061,18) 18.562,38

Φορολογική επίδραση:
∆απανών που δεν αναγνωρίζονται  για έκπτωση 490.193,71 229.048,34
Εσόδων που δεν φορολογούνται (510.390,42) (279.785,60)

(486.249,80) (391.654,54)

31.12.2010 31.12.2009
Κέρδη προ φόρων 1.401.839,59 1.368.455,68

336.441,50 342.113,92
149.808,30 49.540,62

Φόροι 486.249,80 391.654,54

Κτίρια Αυτοκίνητα Εξοπλισµός Σύνολο Κτίρια Αυτοκίνητα Σύνολο

Μέχρι 1 έτος 52.662,49 4.541,01 6.757,00 63.960,50 50.202,56 5.989,40 56.191,96
Από 1 µέχρι και 5 έτη 0,00 0,00 5.517,00 5.517,00 0,00 0,00 0,00
Περισσότερο από 5 έτη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο 52.662,49 4.541,01 12.274,00 69.477,50 50.202,56 5.989,40 56.191,96

Σύνολο

Φόροι τέλη
Αµοιβές & έξοδα τρίτων

Έσοδα από ενοίκια

20. Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

Αποζηµιώσεις απόλυσης

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Σύνολο

Προβλέψεις εκµετάλλευσης

Λοιπά  έξοδα

Αποσβέσεις

∆απάνες προσωπικού ( σηµείωση 21 )

Κόστος συνταξιοδότησης - πρόγραµµα καθορισµένων παροχών
Λοιπές δαπάνες προσωπικού

∆εν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού της Εταιρείας.

∆εν εκκρεµούν αγωγές κατά της Εταιρείας ούτε λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις την 31.12.2010 που θα επηρεάσουν την οικονοµική της θέση. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί

φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009. 
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα λειτουργικών µισθώσεων των µη ακυρώσιµων µισθωτικών συµβάσεων είναι:

26. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

31/12/2010 31/12/2009

Ως ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα θεωρούνται εκείνα σύµφωνα µε τη  συµβατική  ηµεροµηνία λήξης.  

Συναλλαγµατικές διαφορές 
Λοιπά έσοδα  

Τόκοι προθεσµιακών καταθέσεων

Τόκοι καταθέσεων τραπεζών

Εξοδα  προηγουµένων χρήσεων

22. ∆απάνες προσωπικού

23. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-καθαρά

Μισθοί & ηµεροµίσθια - Επιδόµατα προσωπικού

Αναβαλλόµενη φορολογία (σηµ.8)

Εσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις

Αναβαλλόµενη φορολογία (σηµ.8)

Έκτακτη Εισφορά Κερδών 2009 Ν. 3845/2010
Περαίωση Ν.3888/2010 Χρ.2007-2008-2009
Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους

25. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Οι δαπάνες προσωπικού περιλαµβάνονται στο κόστος προµηθειών µε το ποσό των € 903.519,23  (2009: € 902.690,55) και στα διοικητικά έξοδα µε το ποσό των € 465.449,30 ( 2009: € 
465.022,40).

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

Φόρος εισοδήµατος χρήσης

Φόρος υπολογισµένος µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές

Περαίωση Ν.3888/2010 Χρ.2007-2008-2009
Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους

Στη χρήση του 2010 επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά βάσει του νόµου Ν.3845/2010 ποσού € 99.712,38 χιλ. υπολογισµένη στα κέρδη του 2009. Επίσης η εταιρία κατέβαλε ποσό € 1.735,19

για περαίωση βάσει Ν.3888/2010 που αφορά τις χρήσεις 2007 έως 2009.

21. ∆ιοικητικά έξοδα

24. Φόρος εισοδήµατος

∆ιάφορα έξοδα

Έσοδα Προηγουµένων  χρήσεων

Επιστροφή ασφαλίστρων προσωπικού (πρόσθετες παροχές)

Προβλέψεις για επισφαλεις απαιτησεις

Τόκοι δανείων προσωπικού
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