ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ENEPΓHTIKO

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ € )
ΠOΣA KΛEIOMENHΣ
XPHΣEΩΣ 2007

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
1.947.616,83
Μείον: Αποσβέσεις
------1.416.355,66
------------------------Γ.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ι. ΑΚΙΝΗΤΑ
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων
2. Κτίρια
10.336.002,07
Μείον: Αποσβέσεις
------1.525.394,27
------------------------3. Κτίρια υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολα ακινήτων (ΓΙ)
ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
3. Συμμετοχές
1.260.000,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις
31.047,87
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης
και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
7.381.992,07
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις
---------451.539,52
---------------------2. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 1.087.009,20
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις
219.092,72
------------------------------6. Καταθέσεις προθεσμίας και δεσμευμένες
σε πιστωτικά ιδρύματα
Σύνολο Λοιπών Χρηματοοικονομικών επενδύσεων (ΓΙΙΙ)
Σύνολο Επενδύσεων (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χρεώστες ασφαλίστρων
3. Αντασφαλιστές
6. Γραμμάτια εισπρακτέα
7. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση
7α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
8. Επισφαλείς-Επίδικοι χρεώστες ασφαλίστρων
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Αντασφαλιζόμενοι
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Χρεώστες διάφοροι
Σύνολο απαιτήσεων (ΕΙ+ΕΙΙ+ΕΙΙΙ)
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
891.253,77
Μείον: Αποσβέσεις
---------793.002,10
---------------------2. Μεταφορικά Μέσα
275.092,12
Μείον: Αποσβέσεις
156.632,04
------------------------------ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως
Σύνολο λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (ΣΤΙ+ΣΤΙΙ)
Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Προμήθειες παραγωγής επόμενων χρήσεων
3. Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού (Ζ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε+ΣΤ+Ζ)

0,00

ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ Π A Θ H T I K O
XPHΣEΩΣ 2006 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

0,00

1.830.566,53
531.261,17 ------1.234.024,61
596.541,92
==================
------------------------- ==================
8.501.410,00

8.469.000,00

8.529.963,33
8.810.607,80 ------1.266.563,33
7.263.400,00
--------------------------------------4.842,26
-------------------------348.600,01
---------------------17.316.860,06
16081000,01
==================
==================

1.228.952,13

1.260.000,00
31047,87

6.576.771,44
6.930.452,55 --------------9.259,00
----------------700000
867.916,48 -----------120345,68
--------------------

1.228.952,13

6.567.512,44
579.654,32

------7.081.207,21
------------------------14.879.576,24
==================
33.425.388,43
==================

------2.255.982,86
------------------------9.403.149,62
==================
26.713.101,76
==================

5.819.894,37
3.630.000,00
72.338,18
118.965,22
3.205.249,51
0,00

4.281.254,54
243.230,08
113.934,64
271.013,35
2.657.793,57
0,00

19.709,95

14.269,22

------1.774.813,94
------------------------14.640.971,17
==================

------1.394.444,48
------------------------8.975.939,88
==================

733.763,84
98.251,67 ---------632.680,08
---------------------276.452,32
118.460,08 ---------150.560,09
---------------------73.811,67

------2.360.593,48
------------------------2.651.116,90
==================
1.543.976,06

--------------6.975,45
----------------1.550.951,51
==================
52.799.689,18
==================

ΠOΣA KΛEIOMENHΣ
XPHΣEΩΣ 2007

ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ
XPHΣEΩΣ 2006

10.955.068,08

10.955.068,08

7.987,77

7.987,77

7.394.759,80
40.838,55

6.192.969,51
40.838,55

141.639,92
-22.692,71

141.639,92
-22.692,71

-----1.643.193,65
--------------------------16.874.407,76
==================

-----1.275.016,83
--------------------------16.040.794,29
==================

Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (9.283.956 μετοχές των 1,28 € )
1. Καταβεβλημένο
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών και ομολογιών υπέρ το άρτιο
1. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό Αποθεματικό
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών από πώληση-υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
1. Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 8.705.318,25
0,00
3. Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις
17.593.300,25
3.630.000,00
6. Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
ασφαλιστ. ζημιών
------1.862.299,79
------------------------- -----------------------0,00
-------Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (ΓΙΙ)
28.160.918,29 ==================
3.630.000,00
==================
Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Αντασφαλιστές
3. Πράκτορες και ασφαλειομεσίτες-λογαριασμοί τρεχούμενοι
4α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
V. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
3. Μερίσματα πληρωτέα
4. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (Ι+ΙΙ+V)
Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού (Η)

ΣΥΝΟΛΟ
8.705.318,25
21.223.300,25

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
6.159.937,90
0,00
12.262.292,60
0,00

ΣΥΝΟΛΟ
6.159.937,90
12.262.292,60

------1.862.299,79
------------------------- ---------842.753,48
---------------------- -----------------------0,00
-------- ---------842.753,48
---------------------31.790.918,29 ==================
19.264.983,98 ==================
0,00 ==================
19.264.983,98
==================
15.100,08
0,00
1.772.480,81

29.518,83
0,00
284.781,84

879.514,95
180.226,43
10.611,58
------1.052.471,30
------------------------3.910.405,15
==================

1.055.060,23
136.431,86
10.611,58
------1.224.002,39
------------------------2.740.406,73
==================

223.957,98

249.738,87

-----------------------0,00
-------223.957,98
==================

-----------------------0,00
-------249.738,87
==================

52.799.689,18
==================

38.295.923,87
==================

101.083,76
125.892,23
2.898,63

---------668.810,38
---------------------898.685,00
==================
1.104.679,86

--------------6.975,45
----------------1.111.655,31
==================
38.295.923,87 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ζ+Η)
==================

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Σύμφωνα με το Κ3 -6480/19-12-07 έγγραφο του Υπ. Αν. η εταιρία κάλυψε τις υποχρεώσεις της για επένδυση σε ασφαλιστική τοποθέτηση των τεχνικών της αποθεματων, κατέχει το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας και έχει θετική προσαρμοσμένη φερεγγυότητα ποσού € 10.269.245,08.
2. Δεν υπάρχουν προσημειώσεις και εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.
3335τύπος 2102724090

2. Δεν υπάρχουν προσημειώσεις και εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

Α .Ε Σ Ο Δ Α

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007)

1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα:
α) Συνολικά Μικτα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα
β) Μείον: Αντασφάλιστρα
γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους
σε ισχύ κλεισμένης χρήσεως
Μείον: Συμμετοχή αντασφαλιστών
ΜΕΙΟΝ:
δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους
σε ισχύ προηγούμενης χρήσης
Μείον: Συμμετοχή αντασφαλιστών
2. Έσοδα Επενδύσεων
α) Έσοδα από συμμετοχές
β) Έσοδα από άλλες επενδύσεις
αα) Έσοδα από ακίνητα
ββ) Έσοδα από λοιπές επενδύσεις
γ) Έσοδα από αχρησ. Προβλέψεις υποτίμ. Επενδ.
δ) Κέρδη από την ρευστοποίηση επενδύσεων
3. Δικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών
Σύνολο εσόδων

ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ 2007

15.564.730,06
---------150.400,00
---------------------7.757.317,02
-----------------------0,00
-------4.925.726,70
-----------------------0,00
--------

4.925.726,70
-----------------------0,00
--------

7.757.317,02

------4.925.726,70
------------------------0,00
0,00
216.837,08
167.440,21
-----------------------0,00
--------

------2.831.590,32
-------------------------

384.277,29
999.686,21
-------------------------------

Β. ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

4. Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις
αα) Μικτά (συνολικά ποσά)
ββ) Μείον: Αναλογία αντασφαλιστών
β) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες κλεισμένης χρήσεως
Μείον: Συμμετοχή αντασφαλιστών
ΜΕΙΟΝ:
γ) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες προηγούμενης χρήσεως
Μείον: Συμμετοχή αντασφαλιστών
7. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
α) Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα
β+γ) Έμμεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές αμοιβές-παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
δ) Μείον: Προμήθειες από αντασφαλιστές και συμμετοχή στα κέρδη τους
8. Έξοδα επενδύσεων
α) Έξοδα διαχειρήσεως των επενδύσεων
β) Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων
γ) Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων
Σύνολο εξόδων
Αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζημιών

19.713.400,00
------3.350.000,00
------------------------11.170.253,00
-----------------------0,00
--------

8.806.390,19
-----------------------0,00
--------

15.414.330,06

10.379.644,51
---------126.573,28
----------------------

12.582.739,74

10.253.071,23

11.170.253,00
-----------------------0,00
--------

------5.193.147,00
-------------------------

15.446.218,23

7.430.294,72
-----------------------0,00
--------

------3.050.327,64
-------------------------

6.469.451,12
-----------------------0,00
--------

1.342.780,40
-----------------------0,00
-------17.461,15
403.086,04
------------97.307,15
-------------------

------1.875.399,06
-------------------------

386.788,65
---------348.075,86
----------------------

6.930.991,13

734.864,51
2.288.471,08
------------------------------9.954.326,72
==================

6.469.451,12

11.170.253,00
------7.430.294,72
-------------------------

2.736.464,60
404.550,58
165.699,12
363.884,23
173.379,15
---------235.267,32
----------------------

8.806.390,19

4.925.726,70

0,00
0,00
166.414,69
132.321,48
------------88.052,48
-------------------

1.383.963,50
3.923.981,31
------------------------------17.890.684,55
==================

16.363.400,00
---11.170.253,00
----------------------------

3.050.327,64
-----------------------0,00
--------

ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ XPHΣEΩΣ 2006

------3.739.958,28
-------------------------

10.209.409,40

1.601.521,16

4.079.245,00

---------517.854,34
---------------------20.043.317,57
==================
-2.152.633,02
==================

325.626,31
225.137,37
151.572,72
152.136,39
---------242.729,96
----------------------

1.097.202,74
-----------------------0,00
-------10.283,66
110.532,07
------------18.581,58
------------------3335τύπος 2102724090

2.698.723,90

---------139.397,31
---------------------13.047.530,61
==================
-3.093.203,89
==================

Αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζημιών

Α .Ε Σ Ο Δ Α

1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα:
α) Συνολικά Μικτα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα
β) Μείον: Αντασφάλιστρα
γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και
κινδύνους σε ισχύ κλεισμένης χρήσεως
Μείον: Συμμετοχή αντασφαλιστών
ΜΕΙΟΝ:
δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και
κινδύνους σε ισχύ προηγούμενης χρήσης
Μείον: Συμμετοχή αντασφαλιστών
2. Έσοδα Επενδύσεων
α) Έσοδα από συμμετοχές
β) Έσοδα από άλλες επενδύσεις
αα) Έσοδα από ακίνητα
ββ) Έσοδα από λοιπές επενδύσεις
γ) Έσοδα από αχρησ. Προβλέψεις υποτίμ. Επενδ.
δ) Κέρδη από την ρευστοποίηση επενδύσεων
3. Δικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών
Σύνολο εσόδων

2.152.633,02
==================

3.093.203,89
==================

ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ 2007

ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ XPHΣEΩΣ 2006

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007)
7.242.291,18
------1.143.500,74
------------------------2.810.301,02
-----------------------0,00
-------2.076.964,68
-----------------------0,00
--------

2.076.964,68
-----------------------0,00
--------

2.810.301,02

------2.076.964,68
------------------------0,00
0,00
100.361,69
77.498,66
-----------------------0,00
--------

---------733.336,34
----------------------

177.860,35
462.698,53
-------------------------------

Β. ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

4. Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις
αα) Μικτά (συνολικά ποσά)
ββ) Μείον: Αναλογία αντασφαλιστών
β) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες κλεισμένης χρήσης
Μείον: Συμμετοχή αντασφαλιστών
ΜΕΙΟΝ:
γ) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες προηγούμενης χρήσεως
Μείον: Συμμετοχή αντασφαλιστών
7. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
α) Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα
β+γ) Έμμεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές αμοιβές-παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
δ) Μείον: Προμήθειες από αντασφαλιστές και συμμετοχή στα κέρδη τους
8. Έξοδα επενδύσεων
α) Έξοδα διαχειρήσεως των επενδύσεων
β) Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων
γ) Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων
Σύνολο εξόδων
Αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζημιών

1.509.900,25
---------280.000,00
---------------------1.092.039,60
-----------------------0,00
--------

5.057.110,47
---------703.435,77
----------------------

6.098.790,44

1.504.876,35
-----------------------0,00
--------

5.365.454,10

1.504.876,35

---------137.860,65
----------------------

1.092.039,60
-----------------------0,00
-------1.642.737,00

2.076.964,68

------1.527.868,12
------------------------0,00
0,00
94.655,25
75.263,32
------------50.083,49
-------------------

640.558,88
1.706.231,54
------------------------------7.712.244,52
==================

1.229.900,25
------1.092.039,60
-------------------------

1.527.868,12
-----------------------0,00
--------

1.060.117,53
-----------------------0,00
--------

743.551,86
-----------------------0,00
--------

686.055,20
------------21.480,98
------------------8.081,78
186.565,86
------------45.038,01
-------------------

---------549.096,56
----------------------

220.002,07
197.982,58
-------------------------------

3.804.578,14

417.984,65
1.160.146,82
------------------------------5.382.709,61
==================

743.551,86

1.092.039,60
------1.060.117,53
-------------------------

1.443.942,10
218.989,62
97.585,46
148.273,33
93.852,87
127.353,91
-------------------------------

4.353.674,70

------------31.922,07
-------------------

775.473,93

1.145.342,62

2.108.516,32

---------239.685,65
---------------------3.990.938,97
==================
3.721.305,55
==================

185.213,46
128.056,21
86.213,27
86.533,88
---------138.062,73
----------------------

624.079,54
--------------6.078,48
----------------5.849,26
62.869,69
------------10.569,04
------------------3335τύπος 2102724090

1.763.343,68

79.287,99
2.618.105,60
==================
2.764.604,00
==================

μ

ρ

ζ μ

μ

φ

ζ μ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2007 (1.1.2007 - 31.12.2007)

I. AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ
Μικτά Αποτελέσματα ασφαλίσεων ζημιών
Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων
Λοιποί Κλάδοι
Σύνολο Μικτών Αποτελεσμάτων (κέρδη / ζημίες)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) εκμετάλλευσης
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα 'εξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
ΙΙΙ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. κόστος
Καθαρά Αποτελεσματα (Ζημίες/κέρδη) Χρήσεως πρό φόρων

ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ 2007

ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ XPHΣEΩΣ 2006

-2.152.633,02
3.721.305,55
------------------------------1.568.672,53
---------101.551,34
---------------------1.670.223,87

-3.093.203,89
2.764.604,00
-------------------------------328.599,88
------------88.978,06
-------------------239.621,82

Kαθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Καθαρά Αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών από πώληση-υποτίμηση
συμμετοχών και χρεογράφων προηγ.χρήσης
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεως είς νέο
Αποτελέσματα (ζημίες) προς διάθεση
Η διανομή των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:
Υπόλοιπο ζημιών από πώληση-υποτίμηση
931.390,78
------------------------------συμμετοχών και χρεογράφων προηγ.χρήσης
-1.171.012,61
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

824.003,25
973.497,36
1.262,66
1.798.763,27
------------------------------- -------------------------------128.539,39

602.448,80
324.395,51
4.546,48
-------------------------------

25.234,99
2.306,06
------------------248,51
------------- ------------27.789,56
------------------3.936,79
0,00
6.986,91
10.923,70
------------------------------- -------------------------------

0,00
0,00
-----------------------0,00
-------- -----------------------0,00
-------4.641,16
0,00
5.225,43
9.866,59
------------------------------- -------------------------------

619.124,52
---------362.621,23
---------------------- ---------256.503,29
----------------------368.176,82
==================

0,00
-----------------------0,00
-------- -----------------------0,00
--------1.180.879,20
==================
Θεσσαλονίκη, 30/4/2008
Ο Αναλογιστής

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων σύμβουλος

H Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

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

ΠINAKAΣ ΔIAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN

Σύνολο

ΠOΣA KΛEIOMENHΣ
XPHΣEΩΣ 2007

ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ
XPHΣEΩΣ 2006

-368.176,82

-1.180.879,20

-22.692,71
-1.275.016,83
-------------------------------1.665.886,36
==================

-22.692,71
-94.137,63
-------------------------------1.297.709,54
==================

-22.692,71
-1.643.193,65

-22.692,71
-1.275.016,83

-------------------------------1.665.886,36
==================

-------------------------------1.297.709,54
==================

Οι Λογιστές

Ιωάννης Π. Βοτσαρίδης
Α.Δ.Τ. AE 187232

Γεωργία Χρηστίδου
Μαργίος Βασίλης
Πρόϊος Αθανάσιος
Νικολαΐδης Βασίλειος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 187526
Αρ.Αδ. 89567/5556/12-1-76 ΔΑΕ-ΕΠΕ 83/22-1-76
Α.Μ. 013360 Α'ΤΑΞΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 411393
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της “ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (η Εταιρία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, την κατάσταση
αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η Διοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και την εύλογη παρουσίαση αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και την εύλογη παρουσίαση οικονομικών
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και την εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή. Δική
μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωση μας με τους
κανόνες δεοντολογίας, το σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση 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 εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν, του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε
ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Σημειώσεις του Ελέγχου: 1) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων της Εταιρείας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ύψους € 300.000.00 περίπου, για
τις οποίες η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως για ενδεχόμενη ζημία από τη μη είσπραξή τους. 2) Η Εταιρεία βασιζόμενη στην 205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994,
δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχημάτιζε πρόβλεψη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 το συσσωρευμένο ύψος αυτής κατά την 31.12.2007 θα ανερχόταν στο ποσό των € 95.000.00
περίπου, εκ των οποίων ποσό € 15.000.00 περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως. Γνώμη: Κατά την γνώμη μας, με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στις προηγούμενες παρατηρήσεις 1-2, οι προαναφερόμενες Οικονομικές Καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση του άρθρου 7 που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις των διαχειριστικών
χρήσεων 2002-2007 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις ανωτέρω Οικονομικές καταστάσεις.
Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2008
Ο Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής
PRIME AUDIT EΠΕ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Μέλος της CPA ASSOCIATES INETRNATIONAL

Χρήστος Γ. Χήτας
Α.Μ. ΣΟΛ 12531
PRIME AUDIT ΕΠΕ
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