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Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

  1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 5,791.76 5,791.66 0.10 5,791.76 5,791.66 0.10 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

  4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 371,483.05 295,276.39 76,206.66 365,997.91 252,745.80 113,252.11 (125.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 4,00)

377,274.81 301,068.05 76,206.76 371,789.67 258,537.46 113,252.21 1. Καταβληµένο 500,000.00 500,000.00

III.∆ιαφορές αναπροσαρµογής

2. ∆ιαφορές απο αναπροσαρµογή αξίας λοιπών

περιουσιακών στοιχείων 65,737.34 65,737.34

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις IV.Αποθεµατικά Κεφάλαια

 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 347,271.71 112,729.93 234,541.78 347,271.71 103,124.86 244,146.85 1.Τακτικό αποθεµατικό 20,000.00 20,000.00

 5. Μεταφορικά µέσα 564,868.60 86,738.99 478,129.61 361,540.61 63,215.25 298,325.36

 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 447,769.98 384,027.74 63,742.24 468,872.29 384,986.42 83,885.87

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,359,910.29 583,496.66 776,413.63 1,177,684.61 551,326.53 626,358.08 V. Αποτελέσµατα εις νέο

   Υπόλοιπο ζηµίων χρήσεως εις νέο -124,966.23 -116,121.68

ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες    Υπόλοιπο ζηµίων προηγ χρήσεων -116,121.68 0.00

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις    Ζηµίες εις νέον -241,087.91 -116,121.68

 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 24,052.41 24,255.57 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+IV+ V) 344,649.43 469,615.66

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 800,466.04 650,613.65 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

 1.    Ασφαλιστικές εταιρείες 15,769,033.58 13,588,224.98 1.    Ασφαλιστικές εταιρείες 15,769,033.58 13,588,224.98

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  3.    Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 748,661.81 845,107.98

ΙΙ. Απαιτήσεις  4.     Επιταγές πληρωτέες 0.00 225,000.00

1. Χρεώστες ασφαλίστρων 13,580,197.54 13,089,540.58  5.    Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 53,034.97 312,820.80

3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρον.)  6.    Ασφαλιστικοί οργανισµοί 51,772.56 59,359.15

      - Χαρτοφυλακίου 4,148,152.68 3,909,571.29 11.   Πιστωτές διάφοροι 65,236.28 34,051.74

      - Στις Τράπεζες για είσπραξη 266,507.50 4,414,660.18 358,969.05 4,268,540.34 11α. ∆ικαιούχοι προµηθειών 2,203,450.31 2,712,512.54

11.Χρεώστες διάφοροι 19,218.27 6,451.24 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 18,891,189.51 17,777,077.19

18,014,075.99 17,364,532.16

IV. ∆ιαθέσιµα

1.Ταµείο 16,766.07 22,175.92 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 339,760.60 115,256.93  2.    Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 11,436.52 19,138.02

356,526.67 137,432.85 11,436.52 19,138.02

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆II + ∆ΙV) 18,370,602.66 17,501,965.01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + ∆ ) 19,247,275.46 18,265,830.87 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + ∆) 19,247,275.46 18,265,830.87

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0.01 0.01 1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 0.01 0.01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Ποσά Κλειοµ. Ποσά Προηγ.

χρήσεως 2009 χρήσεως 2008

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη) χρήσεως -124,966.23 112,926.85

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 11,102,810.82 10,367,522.20 Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη) προηγ. χρήσεων -116,121.68 1,532.14

Μείον: Κόστος πωλήσεων 9,102,781.53 8,131,117.32 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων 0.00 -201,436.43

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 2,000,029.29 2,236,404.88 Σύνολο -241,087.91 -86,977.44

Πλέον: 'Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 13,825.92 72,308.03

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2009 Ποσά προήγουµενης χρήσης 2008

Πλέον: 'Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 13,825.92 72,308.03

Σύνολο 2,013,855.21 2,308,712.91 Πλέον : 1. Φόρος εισοδήµατος 0.00 -29,144.24

ΜΕΙΟΝ:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 961,527.74 1,003,207.79 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ -241,087.91 -116,121.68

              3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 1,042,235.28 2,003,763.02 1,126,511.40 2,129,719.19

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 10,092.19 178,993.72 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

ΜΕΙΟΝ:

         3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 99,830.44 63,075.90 8. Ζηµίες εις Νέον -241,087.91 -116,121.68

 Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη) εκµεταλλεύσεως -89,738.25 115,917.82 Σύνολο -241,087.91 -116,121.68

ΙΙ.Πλέον: Έκτακτα αποτελέσµατα

        1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 111.52 53.61

        2. Έκτακτα κέρδη 10,687.83 10,799.35 0.04 53.65

Μείον:   

        1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 46,027.33 -35,227.98 3,044.62 -2,990.97

-124,966.23 112,926.85

 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη)

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 141,773.57 126,822.59

Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 141,773.57 - 126,822.59 -

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -124,966.23 112,926.85

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΛΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.∆.Τ. Χ 680791/05 ΑΡ. Α∆. 043175 Α΄ ΤΑΞΗΣ

Αθήνα,  27 Απριλίου 2010

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.∆.Τ. Χ 084245/02

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας "ΣΧΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ" 

Έκθεση επί των Οικονοµικών ΚαταστάσεωνΈκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΧΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ» που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2009, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα 
διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
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 και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοίκησης και στο άρθρο 31 παρ. 1ε του Ν. 2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει την προβλεπόµενη από το άρθρο 
42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920 πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, το ύψος της οποίας στις 31/12/2009 ανέρχεται στο ποσό των € 148.000,00 περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις να 
εµφανίζονται µειωµένες κατά 148.000 ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 148.000 και τα αποτελέσµατα χρήσης αυξηµένα κατά 6.500 ευρώ.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της 
Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία.
Θέµα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2007 - 2009 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 δυνατό 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
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.


