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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E.” 

 
Για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσεως 2007 

(01/01/2007 έως 31/12/2007) 
 

 
 Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 35 του Π.∆. 409/86, υποβάλλουµε συνηµµένα στη συνέλευσή σας τις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2007, µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σε αυτές και 
παρακαλούµε να τις εγκρίνετε: 
  
Η εταιρεία έκανε έναρξη των δραστηριοτήτων της περιόδου στις 01.01.2007 και λήξη περιόδου 
στις 31.12.2007.  
Στη χρήση 01.01.2007 – 31.12.2007 η εταιρεία λειτούργησε µε δύο καταστήµατα. 
 
Οι πωλήσεις της εταιρείας στη χρήση 01.01.2007 – 31.12.2007 διενεργούνταν από τις 
εγκατάστασεις:  
 
Σπύρου Πάτση 58 - 60, Αθήνα (κεντρικό) 
26ης Οκτωβρίου 90-Θεσσαλονίκη (υποκατάστηµα) 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
Την 31/12/2007 η εταιρεία δεν είχε κυριότητα σε ακίνητα. 
  
 
1. α. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ          

      

% 
2007 2006 Μεταβολή

Προµήθειες ασφαλίστρων : 2.916.858,44 2.051.805,48 42,16%                            
  
 
 β. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ   
                                                                                           

2007 2006 Μεταβολή
%

1. Έσοδα  παρεπόµενων ασχολιών : 0,00 2.266,00 ευρώ -100,00%
2. Λοιπά Έσοδα : 6.089,22 3.176,19 ευρώ 91,71%

Σ ύ ν ο λ ο : : 6.089,22 5.442,19 ευρώ 11,89%
                                              
  
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
α) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ 
 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού: (2007: 96,66%), (2006: 96,79%)   
       
 Η εταιρεία έχει εξ αντικειµένου υψηλά ποσά απαιτήσεων αλλά και διαθεσίµων.   
 
 
Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων: (2007: 3,58%), (2006: 5,84%) 
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 Οι υποχρεώσεις της εταιρείας είναι αντίστοιχα εκ των πραγµάτων πολύ υψηλές.  
  
Ίδια κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό : (2007:141,81%), (2006:212,82%)     
 
Η εταιρεία καλύπτει πλήρως τις ακινητοποιήσεις της µε τα ίδια κεφάλαιά της.  
 
Καθαρά αποτ.χρήσεως(µετά από φόρους)/Ίδια Κεφάλαια:(2007: 2,33%),            
(2006: 6,53%) 
 
 Το αποτέλεσµα της χρήσης ήταν κερδοφόρο, αλλά υπήρξε µείωση της αποδοτικότητας των 
ιδίων κεφαλαίων. 
 
Μικτό Αποτέλεσµα/Πωλήσεις: (2007:37,37%), (2006: 18,51%) 
 
Το µικτό κέρδος ως ποσοστό επί των πωλήσεων  µειώθηκε σε σχέση µε το προηγούµενο έτος 
2006. 
 
3.  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Στην χρήση 2007 γίνεται προσπάθεια αναδιοργάνωσης των λειτουργιών της επιχείρησης στη 
βάση µεσο-µακροπρόθεσµων στρατηγικών, που στοχεύουν στην περαιτέρω ποιοτική και 
ποσοτική διείσδυση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, γεγονότα τα οποία αποσκοπούν στην 
επιτάχυνση της αυξητικής τάσης των οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας. 
 
4. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
  
 
Από την  λήξη της κλειόµενης χρήσης µέχρι και την ηµέρα υποβολής της παρούσας εκθέσεως 
δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε ν’ αναφερθούν εδώ. 
 

 
    Αθήνα,  26 Μαρτίου 2008 
 
   

 
Σταύρος Π. Τάκη 

Αντιπρόεδρος του ∆.Σ 
 
 

Βεβαιώνεται ότι η έκθεση διαχείρισης του ∆Σ που αποτελείται από 2 σελίδες είναι αυτή που 
αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 27 Μαρτίου 2008. 
 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ 
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