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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

 
 
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση επικοινωνώ µε τους µετόχους της Εταιρείας µε την ευκαιρία της κυκλοφορίας 
των οικονοµικών καταστάσεων του συγκροτήµατος της ΑΤΛΑΝΤΙΚ  για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 
2006. 
 
∆ιεύθυνση και προσωπικό αισθανόµαστε µεγάλη ικανοποίηση γιατί µπορέσαµε για µια ακόµη χρονιά να 
ανταποκριθούµε πλήρως στις προσδοκίες των µετόχων µας και να υλοποιήσουµε στο ακέραιο όλες τις υποσχέσεις 
που δώσαµε. ∆ιεύθυνση και προσωπικό εργάστηκαν µε ζήλο και αφοσίωση και κατόρθωσαν να 
πραγµατοποιήσουν τους στόχους που θέσαµε και σε µερικές περιπτώσεις να τους ξεπεράσουν. Οι συγκριτικοί 
αριθµοί που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση του 2006 είναι η πιο εύγλωττη µαρτυρία της επιτυχίας µας. 
 
Η πορεία του Συγκροτήµατος κατά το έτος 2006, συνεχίστηκε ανοδικά µε αποτέλεσµα τα µεικτά ασφάλιστρα και 
δικαιώµατα συµβολαίων του Συγκροτήµατος παρουσίασαν άνοδο φθάνοντας τα £11.506.411 (€19.900.400) έναντι 
£11.303.770 (€19.549.931) του προηγούµενου έτους.  Άνοδο σηµείωσαν τα συνολικά κέρδη του Συγκροτήµατος, 
που αναλογούν στους µετόχους τα οποία έφθασαν, µετά την φορολογία, το ποσό των £ 2.761.758 (€4.776.475)  
έναντι £1.679.911 (€2.905.416) του προηγούµενου έτους,  που αντιστοιχεί µε αύξηση της τάξης του 63%.   
Στη σηµαντική αυτή βελτίωση των αποτελεσµάτων συνέβαλαν τόσο τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες και 
έσοδα από επενδύσεις τoυ Συγκροτήµατος όσο και η ουσιαστική αύξηση των κερδών θυγατρικής Εταιρείας που 
δραστηριοποιείται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα.  Συγκεκριµένα τα ασφάλιστρα συνέχισαν και φέτος την ανοδική 
τους πορεία ενώ ο δείκτης απαιτήσεων σε σχέση µε τα κερδηµένα ασφάλιστρα µειώθηκε από 57% σε 50% 
αυξάνοντας το κέρδος από ασφαλιστικές εργασίες από £1.335.900 (€2.310.446) το 2005 σε £1.653.518 
(€2.859.768)  το 2006 σηµειώνοντας αύξηση 24%. 
 
Η ανάκαµψη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, η απόκτηση της ιδιότητας του εξ αποστάσεως µέλους της Αγοράς 
Αξιών του ΧΑ από την θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities Ltd και η θεαµατική αύξηση του όγκου εργασιών 
συνέβαλαν ώστε το κέρδος από χρηµατοοικονοµικές εργασίες να σηµειώσουν αύξηση της τάξης των £433.252 
(€749.312) φθάνοντας το ποσό των £433.547 (€749.822) έναντι £295 (€510) της αντίστοιχης περιόδου του 2005. 
 
Το συνολικό κέρδος από πώληση επενδύσεων για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006 ανήλθε στις 
£381.136 (€659.177) έναντι £85.209 (€147.370) της αντίστοιχης περιόδου του 2005 σηµειώνοντας αύξηση 347%. 
 
Εν όψει των καλών αυτών αποτελεσµάτων αυτών το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την έγκριση καταβολής µερίσµατος ύψους 3,25 σεντ (€0,0562) ανά µετοχή ήτοι 
16,25% % επί της ονοµαστικής αξίας της µετοχής.  
 
Θέλω να διαβεβαιώσω τους µετόχους µας ότι τα επιτεύγµατα µας δεν µας ωθούν στον εφησυχασµό. Αντίθετα 
επενεργούν σαν πρόκληση για να θέσουµε νέους στόχους και να επιδιώξουµε νέες πιο ψηλές επιδόσεις. Ειδική 
προσπάθεια καταβλήθηκε για την βελτίωση των διαδικασιών αποδοχής κινδύνων και ελέγχου απαιτήσεων στο 
Τµήµα Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Αναµένουµε ότι σαν αποτέλεσµα των προσπαθειών µας αυτών οι 
αποδόσεις του κλάδου θα βελτιωθούν. Παράλληλα συνεχίζουµε µε εντατικούς ρυθµούς τόσο την τεχνολογική 
αναβάθµιση των υπηρεσιών µας όσο και την εκπαίδευση του προσωπικού στον θεωρητικό και τεχνολογικό τοµέα. 
Τα διάφορα επιµορφωτικά προγράµµατα µας έτυχαν της έγκρισης της Αρχής Ανθρώπινου ∆υναµικού το οποίο και 
τα επιχορήγησε. Τα αποτελέσµατα από την λειτουργία του Επιµορφωτικού Κέντρου ΖΕΝΙΟΣ ΠΥΡΙΣΙΗΣ απόδειξε 
ότι η πρωτοβουλία για την ίδρυση του υπήρξε απόλυτα επιτυχής. 
 
Αγαπητοί Μέτοχοι, 
 
Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ είναι όσο ποτέ προηγουµένως ισχυρή και έτοιµη να αντιµετωπίσει µε επιτυχία τις προκλήσεις του 
νέου οικονοµικού περιβάλλοντος που έφερε η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ αλλά και τον εσωτερικό ανταγωνισµό 
που καθίσταται όλο και πιο έντονος. Σας διαβεβαιώνω ότι οι προοπτικές µας είναι πολύ καλές και αναµένουµε ότι 
η ανοδική πορεία της Εταιρείας θα συνεχιστεί. 
 
 
Αιµίλιος Πυρίσιης  
Πρόεδρος 
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Aξιωµατούχοι και Eπαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 
 
∆ήλωση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 και των Υπεύθυνων για την σύνταξη των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων 2 
 
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 3 - 4 
 
Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 5 - 9 
 
Έκθεση Ελεγκτών 10 -11 
 
Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 12 
 
Ενοποιηµένος Ισολογισµός 13 
 
Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια 14 
 
Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών 15 
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  Εγγεγραµµένο Γραφείο 
 
  Εσπερίδων 15 
Αιµίλιος Πυρίσιης  -  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Atlantic Building 
Ανδρέας Πιρίσιης  -  Αντιπρόεδρος 2001 Στρόβολος 
Ανδρέας Φραγκουλλής 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης 
Γεώργιος Πυρίσιης 
Κυριάκος Τουµαζής  
Χαράλαµπος Αλεξάνδρου  
Νίνα Πυρίσιη  
Παναγιώτης Μαλλής (διορίστηκε στις 23 Μαρτίου 2007) 
 
Γραµµατέας  
 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης  
 
 
Ελεγκτές  Νοµικοί Σύµβουλοι 
  
AGN Joannides + Co Limited  Λ. Παπαφιλίππου & Σία 
Εγκεκριµένοι Λογιστές 
Αγίου Προκοπίου 13, 
2406 Έγκωµη, 
Λευκωσία 
 
 
Τραπεζίτες 
 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Λίµιτεδ 
Marfin Popular Bank Public Co 
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Λίµιτεδ 
 
 
Αριθµός εγγραφής εταιρείας:  20008 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 140(1) του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµο, εµείς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Atlantic Insurance Company Public Limited για το έτος που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, µε βάση τη γνώση µας, που είναι προϊόν επιµελούς και ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουµε ότι τα στοιχεία 
που αναγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη. 
 
 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
Εκτελεστικά 
 
Αιµίλιος Πυρίσιης  - Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Ανδρέας Πιρίσιης  - Αντιπρόεδρος  
Ανδρέας Φραγκουλλής - Σύµβουλος Πωλήσεων 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης - Οικονοµικός Σύµβουλος/Γραµµατέας 
Νίνα Πυρίσιη  - Σύµβουλος 
 
 
Μη Εκτελεστικά 
 
Γεώργιος Πυρίσιης - Σύµβουλος 
Κυριάκος Τουµαζής - Σύµβουλος 
Χαράλαµπος Αλεξάνδρου - Σύµβουλος  
Παναγιώτης Μαλλή        - Σύµβουλος 
 
 
Υπεύθυνος για την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
Μιχάλης Χρηστίδης - Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
 
 
 
Λευκωσία  
19 Απριλίου 2007 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆IΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Atlantic Insurance Company Public Limited (η “Εταιρεία”) υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση του και τις 
ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ιθύνουσας Εταιρείας και των εξαρτηµένων της (το “Συγκρότηµα”) για το έτος 
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 
 
∆ραστηριότητες 
 
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών στους κλάδους ατυχηµάτων και 
ασθενειών, ευθύνη στα χερσαία οχήµατα, αεροσκαφών, πλοίων και µεταφερόµενων εµπορευµάτων, πυρκαγιάς και άλλης ζηµιάς σε 
περιουσιακά στοιχεία, γενικής ευθύνης, πιστώσεων και εγγυήσεων, κατοχή γης µε σκοπό το διαχωρισµό σε οικόπεδα για πώληση, 
διεξαγωγή εργασιών ως αντιπρόσωπος ασφαλειών γενικού κλάδου και παροχή χρηµατοοικονοµικών, συµβουλευτικών και 
χρηµατιστηριακών υπηρεσιών.  Κατά την διάρκεια του έτους δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις δραστηριότητες. 
 
Υποκαταστήµατα 
 
Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες µέσω των κεντρικών γραφείων της, που βρίσκονται στην Λευκωσία και των 
υποκαταστηµάτων της στις πόλεις Λάρνακας, Λεµεσού και Πάφου.  
 
Εξέταση των εξελίξεων, της θέσης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων 
 
Η πορεία του Συγκροτήµατος κατά το έτος 2006, συνεχίστηκε ανοδικά µε αποτέλεσµα τα µεικτά ασφάλιστρα και δικαιώµατα 
συµβολαίων τoυ Συγκροτήµατος παρουσίασαν άνοδο και έφθασαν τα £11,5 εκ. (€19,9 εκ.) σε σύγκριση µε £11,3 εκ. (€19,5 εκ.) της 
ίδιας περιόδου του 2005.  Αναφορικά µε τον κύκλο ασφαλιστικών εργασιών, επισηµαίνεται ότι ασφάλιστρα συνολικού ύψους 
£768.000 (€1.328.260) δεν περιλήφθηκαν καθότι τα συµβόλαια παρατάθηκαν για 2 µήνες και ανανεωθήκαν το Φεβρουάριο του 2007. 
  
Τα κέρδη από εργασίες του Συγκροτήµατος αυξήθηκαν κατά 56% και ανήλθαν σε £2.086.487 (€3.608.589)  Στη σηµαντική αυτή 
βελτίωση των αποτελεσµάτων συνέβαλαν τόσο τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες και έσοδα από επενδύσεις τoυ Συγκροτήµατος 
όσο και η ουσιαστική αύξηση των κερδών θυγατρικής Εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα.  
Συγκεκριµένα τα ασφάλιστρα συνέχισαν και φέτος την ανοδική τους πορεία ενώ ο δείκτης απαιτήσεων σε σχέση µε τα κερδηµένα 
ασφάλιστρα µειώθηκε από 57% σε 50% αυξάνοντας το κέρδος από ασφαλιστικές εργασίες από £1.335.900 (€2.310.446) το 2005 σε 
£1.653.518 (€2.859.768)  το 2006 σηµειώνοντας αύξηση 24%. 
 
Η ανάκαµψη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, η απόκτηση της ιδιότητας του εξ αποστάσεως µέλους της Αγοράς Αξιών του ΧΑ 
από την θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities Ltd και η θεαµατική αύξηση του όγκου εργασιών συνέβαλαν ώστε το κέρδος από 
χρηµατοοικονοµικές εργασίες να σηµειώσουν αύξηση της τάξης των £433.252 (€749.312) φθάνοντας το ποσό των £433.547 
(€749.822) έναντι £295 (€510) της αντίστοιχης περιόδου του 2005. 
 
Το συνολικό κέρδος από πώληση επενδύσεων για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006 ανήλθε στις £381.136 (€659.177) 
έναντι £85.209 (€147.370) της αντίστοιχης περιόδου του 2005 σηµειώνοντας αύξηση 347%. 
 
Από την επανεκτίµηση επενδύσεων προέκυψε συνολικό κέρδος ύψους £809.713 (€1.400.403) έναντι £313.453 (€542.119) της 
αντίστοιχης περιόδου του 2005 σηµειώνοντας αύξηση 158% εκ του οποίου κέρδος συνολικού ύψους £176.460 (€305.189) 
αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και αφορούσε £80.850 (€139.830) για επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία, 
£34.162 (€59.084) για επενδύσεις διαθέσιµες για πώληση και £61.448 (€106.275) για επενδύσεις εξωτερικού, ενώ το υπόλοιπο 
συνολικού ύψους £633.253 (€1.095.214) που αφορούσε κέρδη δίκαιης αξίας για επενδύσεις διαθέσιµες για πώληση, αναγνωρίστηκε 
στο αποθεµατικό δίκαιας αξίας στον ισολογισµό. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Όπως φαίνεται στη σελίδα 12, το καθαρό κέρδος, που πραγµατοποιήθηκε το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, και αναλογεί 
στους µετόχους αυξήθηκε κατά 64% και ανήλθε στις £2.761.758 (€4.776.475) έναντι £1.679.911 (€2.905.416) της αντίστοιχης 
περιόδου του 2005.  Το κέρδος για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά. 
 
Μέρισµα 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την έγκριση καταβολής µερίσµατος 
ύψους 3,25 σεντ (€0,0562) ανά µετοχή ήτοι 16,25% % επί της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότηµα αναφέρονται και αναλύονται στη σηµείωση 29 των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ∆IΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ (συνέχεια) 
 
Προβλεπόµενη εξέλιξη 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τη µέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών της και αφού 
µελέτησε τις προοπτικές και τα δεδοµένα όπως αυτά παρουσιάζονται σήµερα, εκτιµά ότι τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το 
έτος 2007 θα είναι, εκτός απροβλέπτων εξελίξεων, τουλάχιστον εξίσου ικανοποιητικά µε αυτά του έτους 2006. 
 
Κτιριακές εγκαταστάσεις 
 
Από την 1 Οκτωβρίου 2003 η Εταιρεία έχει µεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της στο νεόδµητο ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται στην οδό 
Εσπερίδων, αριθµός 15 (πάροδος Λεωφόρου Κέννεντυ) Στρόβολος.  Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν εµβαδόν 2.650 τ.µ. και 
αποτελούνται  από τέσσερις ορόφους. 
 
Με βάση εκτίµησης από ανεξάρτητους εγκεκριµένους εκτιµητές της γης και των κτιρίων της Ιθύνουσας  Εταιρείας προέκυψε συνολικό 
κέρδος ύψους £661.118 (€1.143.407) εκ του οποίου το ποσό των £138.276 (€239.150), το οποίο αφορούσε κέρδος από 
επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα, αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και το υπόλοιπο συνολικού ύψους £522.842 
(€904.258) αναγνωρίστηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης στον ισολογισµό. 
 
Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Ιθύνουσας Εταιρείας ανέρχεται σε £50.000.000 υποδιαιρεµένο σε 250.000.000 συνήθεις 
µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,20 η κάθε µία.  Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Ιθύνουσας Εταιρείας ανέρχεται σε £7.821.782 
υποδιαιρεµένο σε 39.108.912 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,20 η κάθε µία. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρξε καµία διαφοροποίηση στην κεφαλαιουχική δοµή της Ιθύνουσας Εταιρείας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ψήφισµα για να εφαρµόσει 
πρόγραµµα για την αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε τις πρόνοιες των σχετικών Νόµων και Κανονισµών. 
 
Γεγονότα µεταγενέστερα του Ισολογισµού 
 
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 
 
Στο παρόν στάδιο η Εταιρεία έχει εφαρµόσει µερικώς τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης .  Η σχετική έκθεση παρουσιάζεται στις 
σελίδες 5 µέχρι 9. 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους συµβούλους που αναφέρονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους 2006 έκτος από το κ. Παναγιώτη Μαλλή που διορίστηκε στις 23 Μαρτίου 2007.  
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ. Ανδρέας Φραγκουλλής κ. Νίκος Μαραθοβουνιώτης και κ. Παναγιώτης Μαλλής 
εξέρχονται, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή.  Για την πλήρωση των θέσεων που κενώνονται θα γίνει 
εκλογή.  ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Ελεγκτές 
 
Οι Ελεγκτές της εταιρείας AGN Joannides + Co Limited έχουν εκδηλώσει επιθυµία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους.  Ψήφισµα που θα εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
Αιµίλιος Πυρίσιης 
Πρόεδρος 
 
Λευκωσία  
19 Απριλίου 2007 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
ΜΕΡΟΣ Α 
  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν 
στην προστασία των επενδυτών, την υιοθέτηση διαφάνειας και έγκαιρης πληροφόρησης, καθώς και την εξασφάλιση επαρκούς 
ανεξαρτησίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη λήψη αποφάσεων, έχει προχωρήσει από τον Αύγουστο του 2004 στην υιοθέτηση και 
σταδιακή εφαρµογή (όπως αναφέρεται πιο κάτω) του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ο ‘Κώδικας’), όπως αυτός έχει εκδοθεί από 
το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.   
H Εταιρεία κατατάσσεται στην Εναλλακτική Κατηγορία του ΧΑΚ όπου δεν απαιτείται η υιοθέτηση του Κώδικα παρόλο αυτού του 
γεγονότος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει ήδη φέρει σε εφαρµογή το µέρος Γ του Κώδικα (Ευθύνη και Λογιστικός 
Έλεγχος), ενώ ήδη εφαρµόζονται µέρος των προνοιών των µερών Α (∆ιοικητικοί Σύµβουλοι) Β (Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων) και ∆ 
(Σχέσεις µε τους µετόχους). 
  
ΜΕΡΟΣ Β 
 
Α1. ∆ιοικητικό Συµβούλιο   
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά το έτος 2006 συνήλθε σε 7 συνεδριάσεις. Ασχολείται, µε βάση επίσηµο πρόγραµµα, µε θέµατα που 
περιλαµβάνονται στην ∆ιάταξη Α.1.2. του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και 
άλλα σηµαντικά θέµατα.   
Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και στις υπηρεσίες του Γραµµατέα της Εταιρείας που είναι πάντοτε 
παρών στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει την ευθύνη για την οµαλή λειτουργία των συνεδριάσεων του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.    
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τυγχάνουν κατάλληλης ενηµέρωσης και επιµόρφωσης από την Εταιρεία για θέµατα 
νοµοθεσίας, κανονισµών, εγκυκλίων του ΧΑΚ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και που έχουν σχέση µε το τοµέα 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος.   
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί πάντοτε µε βάση τη συλλογική ευθύνη και καµία κατηγορία µελών δεν διαφοροποιείται ως 
προς την ευθύνη από κάποια άλλη. 
  
Α2. Ισορροπία ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Η Εταιρεία διευθύνεται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απαρτίζεται από τους 
ακόλουθους: 
  
1. Αιµίλιος Πυρίσιης (Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος) 
2. Ανδρέας Πιρίσιης (Εκτελεστικός Σύµβουλος και Αντιπρόεδρος) 
3. Ανδρέας Φραγκουλλής (Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
4. Νίκος Μαραθοβουνιώτης (Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
5. Νίνα Πυρίσιη (Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
6. Γιώργος Πυρίσιης (µη-Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
7. Κυριάκος Τουµαζής (µη-Εκτελεστικός / Ανεξάρτητος Σύµβουλος) 
8. Χαράλαµπος Αλεξάνδρου (µη-Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
9. Παναγιώτης Μαλλής (µη-Εκτελεστικός / Ανεξάρτητος Σύµβουλος) 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται  από 5 εκτελεστικούς (περιλαµβανοµένων του Προέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου και 
του Αντιπροέδρου) και 4 µη εκτελεστικούς συµβούλους εκ των οποίων οι δυο είναι ανεξάρτητοι. 
  
Οι µη εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία στο αντικείµενο και τις εργασίες της εταιρείας 
γενικότερα, όπως επίσης και επαρκείς ικανότητες και ακαδηµαϊκά προσόντα που τους επιτρέπουν να ασκούν τα καθήκοντα τους 
µε τρόπο αµερόληπτο και ανεξάρτητο. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνάδει πλήρως µε την διάταξη Α.2.1 της πρόνοιας του Κώδικα. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Α2. Ισορροπία ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια)  
Ο κ. Αιµίλιος Πυρίσιης είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
θεωρεί ότι το φάσµα δραστηριοτήτων και το µέγεθος της Εταιρείας καθώς και τα δεδοµένα της κυπριακής αγοράς, όπου οι 
διαπροσωπικές σχέσεις µπορεί να επηρεάζουν άµεσα την επιτυχία µιας επιχείρησης, καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση της 
υπάρχουσας διοικητικής δοµής και δεν επιβάλλουν τον διαχωρισµό των δύο θέσεων στο παρόν στάδιο. 
 
Α3.  Παροχή πληροφοριών   
Η διεύθυνση παρέχει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωµένη πληροφόρηση, γραπτώς ή προφορικώς, για όλα τα θέµατα τα οποία 
άλλαξαν ή ενδέχεται να αλλάξουν τις προοπτικές ή την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.    
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το 
Γραµµατέα, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και έχει στη διάθεσή του όλα τα σχετικά έγγραφα για µελέτη.    
Πριν την έναρξη κάθε συνεδρίας εγκρίνονται και υπογράφονται τα Πρακτικά της προηγούµενης από τον Πρόεδρο της συνεδρίας 
και το Γραµµατέα. Τα πρακτικά είναι στην διάθεση όλων των Συµβούλων, οι οποίοι µπορούν να προµηθευτούν αντίγραφα από 
το Γραµµατέα. 
  
Α4. ∆ιορισµοί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο  
Οι διατάξεις του µέρους αυτού δεν έχουν ακόµα εφαρµοστεί.  
 
Οι διορισµοί νέων Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της Εφόρου Ασφαλίσεων.  
  
Α5. Επανεκλογή   
Σύµφωνα µε τα άρθρα 86-88 του Καταστατικού της Εταιρείας σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση το ένα τρίτο του τότε συνολικού 
αριθµού των Συµβούλων αποχωρεί από το αξίωµα του Συµβούλου. Οι Σύµβουλοι που αποχωρούν κάθε χρόνο είναι αυτοί µε τη 
µακρύτερη θητεία από την ηµεροµηνία της τελευταίας εκλογής τους. Οι Σύµβουλοι που αποχωρούν, δικαιούνται να 
επανεκλεγούν.  
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 92 του Καταστατικού της Εταιρείας, Σύµβουλοι που έχουν διοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
αποχωρούν στην αµέσως επόµενη ετήσια γενική συνέλευση. Οι Σύµβουλοι που αποχωρούν, δικαιούνται να επανεκλεγούν. 
 
Κατά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση που έγινε στις 31 Μαΐου 2006 επανεκλέγηκαν οι Ανδρέας Πιρίσιης και κ. Κυριάκος 
Τουµαζή. 
 
Στη προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση εξέρχονται οι κ. Ανδρέας Φραγκουλλής, κ. Νίκος Μαραθοβουνιώτης και κ. Παναγιώτης 
Μαλλής οι οποίοι είναι επανεκλέξιµοι.  Τα ονόµατα των ∆ιοικητικών Συµβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή για επανεκλογή 
συνοδεύονται από επαρκείς βιογραφικές λεπτοµέρειες, προκειµένου οι µέτοχοι να είναι σε θέση να λαµβάνουν ενηµερωµένη 
απόφαση για την εκλογή τους. 
 
Ανδρέας Φραγκουλλής (Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
Ο κ. Φραγκουλλής γεννήθηκε στη Λύση το 1948. Απόφοιτος του 1ου Γυµνασίου Αρρένων Αµµοχώστου (1967), απολύθηκε από 
την Εθνική Φρουρά το 1969. Εργάστηκε στη ∆ηµόσια Υπηρεσία το 1969-70.  Το 1970 συνεργάστηκε µε τον κ. Ζένιο Πυρίσιη 
στο γραφείο ασφαλιστικών αντιπροσωπειών το οποίο ήταν η αρχή της Atlantic Insurance. Σύντοµα προήχθη σε διευθυντή του 
γραφείου και το 1983 συµµετέσχε στην ίδρυση της Atlantic, της οποίας είναι µέτοχος και εκτελεστικός σύµβουλος. 
 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης  (Εκτελεστικός Σύµβουλος και Γραµµατέας) 
Ο κ. Μαραθοβουνιώτης γεννήθηκε στην Πέτρα Σολέας το 1937.  Αποφοίτησε από την Εµπορική Σχολή Μιτσή Λεµύθου το 1955.  
Εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις στον Όµιλο Λεβέντη στη Νιγηρία και στη Γκάνα από το 1957 µέχρι το 1983, όπου 
αφυπηρέτησε ως βοηθός Γενικός ∆ιευθυντής.  Το 1983 συµµετέσχε στην ίδρυση της Atlantic Insurance της οποίας είναι µέτοχος 
και εκτελεστικός σύµβουλος.  Από το 1997 κατέχει τη θέση του Γραµµατέας της Εταιρείας. 
 
Παναγιώτης Μαλλής (Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
Ο κ. Μαλλής γεννήθηκε στη Λύση το 1934. Απόφοιτος του Παγκύπριου Εµπορικού Λυκείου Λάρνακας (1952), του Αµερικάνικου 
Πανεπιστηµίου της Βηρυτού (1966) και Ινστιτούτου Κοινωνικών Σπουδών της Χάγης (1972).  Εργάστηκε στη ∆ηµόσια Υπηρεσία 
στο Τµήµα Στατιστικής από το 1953-77 και παράλληλα ήταν Λέκτορας στο Ινστιτούτου Κοινωνικών Σπουδών της Χάγης για την 
περίοδο 1973-1976.  Η επαγγελµατική του καριέρα συνεχίστηκε στη Marfin Popular Bank Public Co Ltd από το 1977 µέχρι και το 
1993 οπού κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις.  Το 1993 αφυπηρέτησε αλλά εξακολουθεί µέχρι και σήµερα να παρέχει 
συµβουλευτικές υπηρεσίες στη Marfin Popular Bank Public Co Ltd. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Α5. Επανεκλογή  (συνέχεια)  
Ο κ. Μαλλής είναι πρόεδρος του ιδρύµατος Παναγιώτη & Έλλης Μαλλή και µέλος του Συµβουλίου European Cancer Patient 
Coalition.  Επιπρόσθετα είναι επίτιµος πρόεδρος  του Συνδέσµου Κύπρο-Κινέζικης Φιλίας και του Συνδέσµου Αποφοίτων του 
Αµερικάνικου Πανεπιστηµίου της Βηρυτού. 
 
Β1.  Αµοιβή Συµβούλων - ∆ιαδικασία   
Κανένας ∆ιοικητικός Σύµβουλος δεν εµπλέκεται στον καθορισµό της αµοιβής του. 
 
∆εν έχει συσταθεί η Επιτροπή Αµοιβών όπως προνοείται στο Κώδικά Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
Β2.  Ύψος και σύνθεση των αµοιβών του Συµβούλων   
Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά µε τις αµοιβές των διοικητικών συµβούλων συνίσταται στον συσχετισµό των αµοιβών µε 
την ατοµική επίδοση, τη γενικότερη πρόοδο της Εταιρείας, τη βάση των δεδοµένων της κυπριακής αγοράς και την ανταγωνιστική 
σύγκριση σε σχέση µε τις αµοιβές σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανάλογου µεγέθους. 
 
Η αµοιβή των µη εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων για υπηρεσίες σαν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καθοριστεί σε 
£50 για κάθε συνάντηση. Οι εκτελεστικοί σύµβουλοι δεν λαµβάνουν αµοιβή για υπηρεσίες σαν µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.   
Υπάρχουν οι ακόλουθες συµβάσεις για εκτελεστικές υπηρεσίες µεταξύ της Εταιρείας και εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
Αιµίλιος Πυρίσιης  
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Σύµβαση για πέντε χρόνια από την 1 Ιανουαρίου 2000 και αυτόµατη 
ανανέωση για άλλα πέντε χρόνια. Η σύµβαση τροποποιήθηκε µε ισχύ από 
την 1 Ιανουαρίου 2006 και προνοεί ετήσιες µεικτές απολαβές £39.683 µε 
ετήσια αύξηση 5%. 

Ανδρέας Φραγκουλλής 
Σύµβουλος Πωλήσεων 
  

Σύµβαση για πέντε χρόνια από την 1 Ιανουαρίου 2000 και αυτόµατη 
ανανέωση για άλλα πέντε χρόνια. Η σύµβαση τροποποιήθηκε µε ισχύ από 
την 1 Ιανουαρίου 2006 και προνοεί ετήσιες µεικτές απολαβές £39.683 µε 
ετήσια αύξηση 5%. 

Ανδρέας Πιρίσιης Σύµβαση από την 1 Ιανουαρίου 2004 µε ετήσιες µεικτές απολαβές £22.436. 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης 
Οικονοµικός Σύµβουλος/Γραµµατέας 

Αναθεωρηµένη σύµβαση για τρία χρόνια από την 1 Ιανουαρίου 2006. Ετήσιες 
µεικτές απολαβές £32.872 µε ετήσια αύξηση 5%. 

 Νίνα Πυρίσιη 
Σύµβουλος 

Σύµβαση  µε ισχύ από την 23ην  Μαρτίου 2005 και µε πρόνοια για αυτόµατη 
ανανέωση.  Ετήσιες µεικτές απολαβές £27.981 µε ετήσια αύξηση 5%. 

 
Β3.  Γνωστοποίηση αµοιβών του Συµβούλων   
Λεπτοµέρειες για τις αµοιβές των ∆ιοικητικών  Συµβούλων - 2006: 
 
 2006 2005 
Εκτελεστικοί   
∆ικαιώµατα ως µέλη - - 
Απολαβές υπό εκτελεστική ιδιότητα £183.687 £168.634 
Μη εκτελεστικοί   
∆ικαιώµατα ως µέλη £975 £900 
Σύνολο αµοιβών £184.662 £169.534 
 
Οι συνολικές αµοιβές των Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων για το έτος 2006 αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
Αριθµός Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων Ύψος Συνολικών Αµοιβών ανά Σύµβουλο 
5 £  0.000 - £ 50.000 
- £50.001 - £100.000 
 
Γ1.  Θέση και προοπτική της Εταιρείας   
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα (Going 
concern) για τους επόµενους δώδεκα µήνες. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Γ2.  Εσωτερικός Έλεγχος   
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναγνωρίζει την ευθύνη να διατηρεί ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου προκειµένου να 
διασφαλίζεται η επένδυση των µετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Μέσω των εκτελεστικών συµβούλων προβαίνει 
σε συνεχή έλεγχο των συστηµάτων και διαδικασιών περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών διαδικασιών 
ελέγχου και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι 
ικανοποιητικό για τις ανάγκες της Εταιρείας και εξετάζει τρόπους περαιτέρω βελτίωσης του.  Επιπρόσθετα το Συµβούλιο καθόρισε 
τον κ. Νίκο Μαραθοβουνιώτη υπεύθυνο για την διαχείριση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου (internal controls) της εταιρείας. 
Στις 26 Αυγούστου 2004, αποφάσισε τη δηµιουργία Επιτροπής Ελέγχου του Συµβουλίου όπως αναφέρεται στην παράγραφο Γ3 πιο 
κάτω. 
 
Σύµφωνα µε την παράγραφο Γ.2.1 του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, βεβαιώνουν στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ότι η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και έχει συµµορφωθεί µε διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας και 
πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και δεν έχουν λόγο να πιστεύουν ότι οι πληροφορίες δεν είναι 
πλήρεις και ορθές. Βεβαιώνουν επίσης ότι έχουν ανασκοπήσει τις συγκεκριµένες διαδικασίες και τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε 
αυτές και ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση τους οποιαδήποτε παράβαση των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων 
και Κανονισµών. 
 
Βάσει της διάταξης Γ.2.3., του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, πρέπει να αναφέρεται “οποιαδήποτε χορήγηση δανείων και 
παροχή εγγυήσεων σε ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των συνδεδεµένων εταιρειών της Εταιρείας, είτε 
από την ίδια την Εταιρεία είτε από θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρείες καθώς επίσης και οποιαδήποτε ποσά εισπρακτέα 
(receivables) από Εταιρεία στην οποία είναι εµπλεκόµενος ∆ιοικητικός Σύµβουλος ή / και συνδεδεµένο µε αυτόν πρόσωπο. 
 
Σηµειώνεται ότι η αναφορά σε ∆ιοικητικό Σύµβουλο περιλαµβάνει και τα συνδεδεµένα µε αυτόν πρόσωπα µέχρι πρώτου βαθµού 
συγγένεια, τη σύζυγο, καθώς και τις εταιρείες που αυτός κατέχει πέραν του 20% των δικαιωµάτων ψήφου. 
 
Με βάση την πιο πάνω διάταξη αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 
Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί τις ακόλουθες τραπεζικές διευκολύνσεις που παραχώρησε η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ προς 
την θυγατρική της εταιρεία Atlantic Securities Ltd: 
 
 1. Όριο παρατραβήγµατος τρεχούµενου τραπεζικού λογαριασµού ύψους £500.000. 
 
 2.  Εγγυητική Επιστολή για ποσό €1.500.000 προς όφελος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου για την καλή, πλήρη, 

προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που η θυγατρική εταιρεία αναλαµβάνει µε την διενέργεια 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών στις αγορές του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ως προς την εκκαθάριση των 
συναλλαγών που αυτή  καταρτίζει. 

 
 3. Εγγυητικές επιστολές για ποσό €1.250.000 προς όφελος της εταιρείας Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. για την καλή, 

πλήρη, προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που η θυγατρική εταιρεία αναλαµβάνει µε την 
διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών στις αγορές του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ως προς την εκκαθάριση των 
συναλλαγών που αυτή  καταρτίζει. 

 
Επιπρόσθετα, για την εξασφάλιση των πιο πάνω τραπεζικών διευκολύνσεων της θυγατρικής εταιρείας Atlantic Securities Ltd η 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ έχει δεσµεύσει καταθέσεις της εταιρείας που διατηρεί µαζί της συνολικού ύψους £1.780.000. 
 
Γ3.  Επιτροπή Ελέγχου  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει προχωρήσει από τον Αύγουστο του 2004 στη δηµιουργία Επιτροπής Ελέγχου του Συµβουλίου και έχει 
εγκρίνει τους όρους εντολής της Επιτροπής. 
Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση των Αρχών περί Οικονοµικών Εκθέσεων, Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και 
Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και της τήρησης της αποτελεσµατικότητας, ανεξαρτησίας και αντικειµενικότητας των εξωτερικών 
ελεγκτών, τόσο της Εταιρείας όσο και των θυγατρικών και συνδεδεµένων της εταιρειών. 
Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο στις οποίες µεταξύ άλλων εξετάζει τα εξαµηνιαία και ετήσια 
αποτελέσµατα της Εταιρείας πριν την υποβολή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση, εισηγείται το διορισµό ή τερµατισµό 
των υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, συντάσσει µαζί µε το Λειτουργό Συµµόρφωσης τον Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης, την Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και επιθεωρεί τις συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα 
πρόσωπα έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής.  Η θητεία της Επιτροπής 
είναι µονοετής και ο διορισµός της θα ισχύει µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Γ3.  Επιτροπή Ελέγχου (συνέχεια) 
  
Βάσει του Κώδικα η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο µη-Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους η 
πλειοψηφία των οποίων πρέπει να είναι ανεξάρτητοι µη-Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να 
έχει γνώσεις και πείρα στα λογιστικά και στα χρηµατοοικονοµικά. 
 
Η σύνθεση της Επιτροπής για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 19 Απριλίου 2007 είχε ως ακολούθως:: 
 
Κυριάκος Τουµαζής, Πρόεδρος, (Ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός Σύµβουλος) 
Γιώργος Πυρίσιης   Μέλος (µη εκτελεστικός Σύµβουλος) 
 
Για την πιο πάνω περίοδο ο Πρόεδρος της επιτροπής, σε περίπτωση ισοψηφίας, είχε την νικώσα ψήφο έτσι ώστε η επιπρόσθετη 
ψήφος να δίνει πλειοψηφία στους ανεξάρτητους, µη εκτελεστικούς Συµβούλους. 
 
Στις 19 Απριλίου 2007 η σύνθεση της Επιτροπής διαµορφώθηκε ως ακολούθως: 
 
Κυριάκος Τουµαζής, Πρόεδρος (Ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός Σύµβουλος) 
Παναγιώτης Μαλλής  Μέλος (Ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός Σύµβουλος) 
Γιώργος Πυρίσιης  Μέλος (µη εκτελεστικός Σύµβουλος) 
 
Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε τον κ. Ανδρέα Πιρίσιη ως Λειτουργό Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης (Compliance with Code of Corporate Governance Officer) ο οποίος έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρµογής  
 
του Κώδικα στους τοµείς οι οποίοι έχουν αποφασιστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να εφαρµόζονται. 
  
∆1.  Σχέσεις µε τους µετόχους   
Όλοι οι µέτοχοι της Εταιρείας απολαµβάνουν ίσης µεταχείρισης. Η Εταιρεία εφαρµόζει τις ενδεδειγµένες διαδικασίες που 
προνοούνται από τη νοµοθεσία, τους κανονισµούς και το Καταστατικό της Εταιρείας τόσο πριν όσο και µετά την σύγκληση των 
Γενικών Συνελεύσεων, έτσι ώστε, να διασφαλίζεται η ισότιµη µεταχείριση όλων των κατόχων τίτλων και όλων των κατηγοριών τίτλων, 
συµπεριλαµβανοµένων των µειοψηφούντων κατόχων τίτλων. 
 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέχει την ευκαιρία στους µετόχους να υποβάλουν ερωτήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Ο κ. Ανδρέας Πιρίσιης έχει διοριστεί ως το άτοµο επικοινωνίας των µετόχων µε την Εταιρεία (Investor Liaison Officer).  Πληροφορίες 
που αφορούν την Εταιρεία παρέχονται στους µετόχους έγκαιρα και χωρίς κόστος. 
 
 
 
 
Λευκωσία  
19 Απριλίου 2007 
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Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών προς τα µέλη 
 της Atlantic Insurance Company Public Limited 

 
Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Atlantic Insurance Company Public Limited (η “Εταιρεία”) και των 
θυγατρικών της (το “Συγκρότηµα”) στις σελίδες 13 µέχρι 33, που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 
∆εκεµβρίου 2006, και την ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια 
κεφάλαια και την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακής ροής το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών 
λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις.  
 
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η 
ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και τη δίκαιη 
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε 
λάθος επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό τις 
περιστάσεις. 
 
Ευθύνη των Ελεγκτών 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό 
µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως 
συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε 
λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 
 
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις 
στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε 
λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την 
ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές 
διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας 
του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει µια βάση για την ελεγκτική 
µας γνώµη. 
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Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών προς τα µέλη 
 της Atlantic Insurance Company Public Limited  

 
Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων (συνέχεια) 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του 
Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την ΕΕ και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ και τις απαιτήσεις του 
περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου,Κεφ. 113.  
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων  
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 
• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. 
• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν οι 

οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον 
απαιτούµενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη σελίδες 3 µέχρι 4 συνάδουν 
µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
Άλλο Θέµα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα και µόνο σύµφωνα µε το 
Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  ∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή 
αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η 
έκθεση δυνατόν να περιέλθει.  
 
 
 
 
 
AGN Joannides + Co Limited  
Εγκεκριµένοι Λογιστές 
Λευκωσία  
19 Απριλίου 2007 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 
 
    Συµπληρωµατικές 

Πληροφορίες (Σηµ. 30) 
  2006 2005 2006 2005 
 Σηµ. £ £ € € 
      

Μεικτά ασφάλιστρα και δικαιώµατα συµβολαίων  11.506.411 11.303.770 19.900.400 19.549.931 
      
Μείον:-      
Μερίδιο αντασφαλιστών   (2.740.133)  (2.937.465)  (4.739.075)  (5.080.362) 
      
Καθαρά ασφάλιστρα  8.766.278 8.366.305 15.161.325 14.469.569 
      
Μεταφορά στα µη κερδηµένα ασφάλιστρα     (412.663)    (447.114)    (713.703)    (773.287) 
      
  8.353.615 7.919.191 14.447.622 13.696.282 
Πλέον:-      
Άλλα εισοδήµατα από ασφαλιστικές εργασίες 4 471.250     499.422 815.029 863.753 
Εισοδήµατα από χρηµατιστηριακές και       
   χρηµατοοικονοµικές  εργασίες   1.835.377     286.109  3.174.294     494.827 
      
  10.660.242 8.704.722 18.436.945 15.054.862 
Μείον:-      
Απαιτήσεις   (4.143.733)  (4.546.251)  (7.166.609)  (7.862.766) 
Προµήθειες πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες      (584.898)     (540.247)  (1.011.584)     (934.360) 
Προµήθειες πληρωτέες για χρηµατιστηριακές και       
  χρηµατοοικονοµικές εργασίες   (1.073.808)     (118.934)  (1.857.157)     (205.696) 
Έξοδα διαχείρισης   (2.771.316)  (2.163.457)  (4.793.006)  (3.741.710) 
      
Κέρδος από εργασίες 6 2.086.487 1.335.833 3.608.589 2.310.330 
      
Κέρδος από πώληση και επανεκτίµηση επενδύσεων  557.596 237.856 964.366 411.374 
      
Κέρδος από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα  138.276                  - 239.150                 - 
      
Καθαρά χρηµατοδοτικά έσοδα 7    491.369    305.645    849.825    528.615 
      
Κέρδος πριν τη φορολογία   3.273.728 1.879.334 5.661.930 3.250.319 
      
Φορολογία 8    (309.615)    (200.340)    (535.481)    (346.489) 
      
Κέρδος µετά τη φορολογία  2.964.113 1.678.994 5.126.449 2.903.830 
      
Συµφέρον µειονότητας     (202.355)           917    (349.974)        1.586 
      
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους  2.761.758 1.679.911 4.776.475 2.905.416 
      
  Σεντ Σεντ Λεπτά Λεπτά 
Βασικό κέρδος ανά µετοχή  9 7,06 4,30 12,21 7,44 
      

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες  16 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 
 
    Συµπληρωµατικές 

Πληροφορίες (Σηµ. 30) 
  2006 2005 2006 2005 
 Σηµ. £ £ € € 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Απτό πάγιο ενεργητικό 11 3.602.985 3.203.523 6.231.382 5.540.511 
Επενδύσεις σε ακίνητα 12 1.113.553 975.277 1.925.896 1.686.747 
Άϋλο πάγιο ενεργητικό 14 - 300.000  518.852 
Επενδύσεις διαθέσιµες για πώληση 15 2.333.192 1.352.275  4.035.269  2.338.767 
      
  7.049.730 5.831.075 12.192.547 10.084.877 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί 16 6.195.266 5.626.702 10.714.746 9.731.412 
Επενδύσεις 17 2.283.133 2.246.796 3.948.691 3.885.846 
Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 18 12.801.178  7.838.245 22.139.706 13.556.287 
      
  21.279.577 15.711.743 36.803.143 27.173.545 
      
Σύνολο ενεργητικού  28.329.307 21.542.818 48.995.690 37.258.422 
      
Ίδια κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο 19 7.821.782 7.821.782 13.527.814 13.527.814 
Αποθεµατικά    7.089.341   4.136.896 12.261.054 7.154.784 
  14.911.123 11.958.678 25.788.868 20.682.598 
      
Συµφέρον µειονότητας      295.892     133.784      511.747      231.381 
      
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις      
Αναβαλλόµενη φορολογία 20     255.510    164.138      441.906      283.878 
      
Τρέχουσες υποχρεώσεις      
Εκκρεµείς απαιτήσεις και προβλέψεις      
   για µη κερδηµένα ασφάλιστρα 21(α)  7.069.817 6.452.140 12.227.287 11.159.011 
Άλλες υποχρεώσεις 21(β)  5.796.965   2.834.078 10.025.882  4.901.554 
      
  12.866.782 9.286.218 22.253.169 16.060.565 
      
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  28.329.307 21.542.818 48.995.690 37.258.422 
      
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις στις σελίδες 16 
µέχρι 33 έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 19 Απριλίου 2007 και έχουν 
υπογραφεί από τους:-   
 
Αιµίλιος Πυρίσιης – Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
Ανδρέας Φραγκουλλής  – Σύµβουλος Πωλήσεων 
 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης  – Οικονοµικός Σύµβουλος/Γραµµατέας 
 
 
Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 
 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

Αποθεµατικό 
δίκαιης αξίας 

Λογαριασµός 
αποτελεσµάτων Ολικό 

 £ £ £ £ £ £ 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 7.821.782        1.111.127 907.453 (131.487)        909.867 10.618.742 

Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας 
  λόγω επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας                       -        - 3.110                      -                   -          3.110 
Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της   
  επιπρόσθετης απόσβεσης λόγω της επανεκτίµησης 
  των κτιρίων                       - 

 
 

        - (1.635)                      - 1.635               - 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση  
  λόγω της επανεκτίµησης των κτιρίων                       - 

 
                     - 163                    -            (163)                - 

Κέρδη δίκαιης αξίας του έτους                       -                      - - 160.806                 -     160.806 
∆ιαγραφή ζηµιών στο λογαριασµό  
  αποτελεσµάτων λόγω εκποίησης επενδύσεων 

             
                     - 

             
                    -                    - 11.819                    -       11.819 

Μέρισµα που πληρώθηκε                       -                      -                    -                      -    (488.867)     (488.867) 
Αµυντική εισφορά µετόχων επί της λογιζόµενης διανοµής 
  µερίσµατος                       -                      -                    -                      -      (26.843)       (26.843) 

Κέρδος έτους                       -                      -                    -                      -   1.679.911   1.679.911 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 7.821.782        1.111.127         909.091             41.138   2.075.540 11.958.678 
Κέρδος από επανεκτίµηση της ακίνητης περιουσίας                       -                       - 522.842                      -                    -      522.842 
Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας 
  λόγω επανεκτίµησης της ακίνητης περιουσίας                       -                      - (85.828)                      -                    -       (85.828) 
Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της   
  επιπρόσθετης απόσβεσης λόγω της επανεκτίµησης 
  των κτιρίων                       -                      - (1.635)                      - 1.635                 - 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση  
  λόγω της επανεκτίµησης των κτιρίων                      -                      - 163                      -           (163)                 - 
∆ιαγραφή κερδών από επανεκτίµηση προηγούµενων 
ετών των ακινήτων που πωλήθηκαν κατά την διάρκεια 
του έτους                      -                      - (33.085)                     -                    -       (33.085) 

∆ιαγραφή κερδών στο λογαριασµό  
  αποτελεσµάτων λόγω εκποίησης επενδύσεων                      -                      -                    - (34.162)                    -       (34.162) 
Κέρδη δίκαιης αξίας του έτους                      -                      - -         633.253                    -      633.253 
Μέρισµα που πληρώθηκε                     -                      - -                     -    (782.178)     (782.178) 
Αµυντική εισφορά µετόχων επί της λογιζόµενης διανοµής 
  µερίσµατος                       -                      - -                     -     (30.155)       (30.155) 
Κέρδος έτους                     -                      - -                     -  2.761.758    2.761.758 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006         7.821.782       1.111.127      1.311.548        640.229  4.026.437 14.911.123 
 
Κέρδος ή ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων που κατέχονται προς πώληση µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αναγνωρίζονται στα 
αποθεµατικά.   
 
Το αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, το αποθεµατικό επανεκτίµησης και το αποθεµατικό δίκαιης αξίας δεν είναι διαθέσιµα για 
διανοµή. 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 

 
    Συµπληρωµατικές 

Πληροφορίες (Σηµ. 30) 
  2006 2005 2006 2005 

 Σηµ.  £ £    €    € 
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδος έτους πριν τη φορολογία  3.273.728 1.879.334 5.661.930 3.250.319 
      
Αναπροσαρµογές για:      
Κέρδος από πώληση επενδύσεων     (381.136)       (85.209)   (659.177)     (147.370) 
Κέρδος από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα      (138.276) -   (239.150) - 
Κέρδος από επανεκτίµηση επενδύσεων      (176.460)     (152.647)   (305.189)     (264.004) 
    
Αποσβέσεις  148.312 147.526 256.506 255.148 
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας  300.000 60.456 518.852 104.559 
Ζηµιά από πώληση πάγιου ενεργητικού  30.443 - 52.651 - 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  (442.329)     (341.399) (765.010)     (590.452) 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  (29.331)        (8.180) (50.728)       (14.148) 
Τόκοι που πληρώθηκαν       23.183      30.429       40.095      52.628 
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές      
  στο κεφάλαιο κίνησης  2.608.134 1.530.310 4.510.780 2.646.680 
Αύξηση στους χρεώστες και άλλους λογαριασµούς  (568.564)     (454.687) (983.334)     (786.384) 
Αύξηση στις υποχρεώσεις και προβλέψεις   3.491.482  2.132.436   6.038.537  3.688.060 
      
Μετρητά από εργασίες   5.531.052  3.208.059 9.565.983 5.548.356 
      
Τόκοι που πληρώθηκαν  (23.183)       (30.429) (40.095)       (52.628) 
Πληρωµή αµυντικής εισφοράς µετόχων επί της        
  λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος  (30.155) (26.843) (52.154) (46.426) 
Φορολογία που πληρώθηκε    (288.946)  (233.798) (499.734)  (404.355) 
      
Καθαρή ροή µετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες    5.188.768  2.916.989  8.974.000 5.044.947 
      
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Αγορά επενδύσεων   (3.317.830)  (1.659.165) (5.738.205)  (2.869.535) 
Αγορά επενδύσεων σε εξαρτηµένες εταιρείες  (40.250) - (69.613) - 
Πώληση επενδύσεων  3.457.262 1.218.158 5.979.354    2.106.811 
Αγορά πάγιου ενεργητικού       (110.006)     (144.835) (190.256)     (250.493) 
Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα  -        (8.613) -      (14.897) 
Έσοδα από πώληση πάγιου ενεργητικού  21.546 - 37.265 - 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  442.329 341.399 765.010 590.452 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν      29.331        8.180       50.728        14.148 
      
Καθαρή ροή µετρητών σε επενδυτικές εργασίες      482.382     (244.876)      834.283     (423.514) 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Μέρισµα που πληρώθηκε    (782.178)     (488.867) (1.352.781)     (845.499) 
      
    (782.178)     (488.867) (1.352.781)     (845.499) 
Καθαρή ροή µετρητών σε χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
      
Καθαρή αύξηση στα µετρητά  και αντίστοιχα µετρητών  4.888.972 2.183.246 8.455.502 3.775.934 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών  στην αρχή  του έτους   7.710.297 5.527.051 13.335.000 9.559.065 
      
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών  στο τέλος  του έτους 18 12.599.269 7.710.297 21.790.502 13.334.999 

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΑTLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
1. Σύσταση και κύρια δραστηριότητα  
 

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 19 Ιουλίου 1983 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τον 
περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113.  Η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία στις 14 Ιανουαρίου 2000 και οι τίτλοι της 
εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 23 Οκτωβρίου 2000.  Στις 21 Ιανουαρίου 2003 οι τίτλοι της εταιρείας 
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Μητρώο και Κεντρικό Αποθετήριο την τήρηση του  οποίου έχει αναλάβει το Χρηµατιστήριο 
Αξιών Κύπρου.   
 
Μετά από ψήφισµα που προτάθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25 Μαΐου 2005, 
αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόµατος από Atlantic Insurance Company Limited σε Atlantic Insurance Company Public 
Limited. 
 
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διεξαγωγή εργασιών στον ασφαλιστικό τοµέα γενικού κλάδου. 
 
Η Εταιρεία είναι  100% κάτοχος των Marbella Estates Limited, Lyssi Investments Limited, Lion Insurance Agency  Limited 
και 60,55% κάτοχος της Atlantic Consultancy Services  Limited (πρώην Atlantic Financial Services  Limited). 
 
Η εταιρεία Marbella Estates Limited κατείχε γη µε σκοπό το διαχωρισµό σε οικόπεδα για πώληση.   Η γη πωλήθηκε το 
2003. Η εταιρεία δεν διεξήγαγε καµιά δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους.  
 
Η εταιρεία Lyssi Investments Limited ασχολείται µε τις ενοικιάσεις οχηµάτων «Ζ» και επενδύσεις σε µετοχές και άλλες 
αξίες.  Η εταιρεία δεν προέβη ακόµη σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σε σχέση µε επενδύσεις.  Στις 10 Αυγούστου 2006 η 
εταιρεία µεταβίβασε την άδεια εκµίσθωσης αυτοκινήτων. 
 
Η  εταιρεία Lion Insurance Agency Limited ασχολείται µε τη διεξαγωγή εργασιών ως αντιπρόσωπος ασφαλειών γενικού 
κλάδου. 
 
Η εταιρεία Atlantic Consultancy Services Limited (πρώην Atlantic Financial Services Limited) και η θυγατρική της εταιρεία 
Atlantic Securities Limited (ΚΕΠΕΥ, µέλος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου) ασχολούνται µε την παροχή 
χρηµατοοικονοµικών, συµβουλευτικών και χρηµατιστηριακών υπηρεσιών. 

 
2. Σηµαντικές λογιστικές αρχές  
 

Βάση ετοιµασίας  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε λίρες Κύπρου και ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
προσαρµοσµένη έτσι που να περιλαµβάνει την επανεκτίµηση των ακινήτων και επενδύσεων και παρουσιάζονται σε 
Κυπριακές Λίρες.  Οι λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν συστηµατικά και µε συνέπεια σε σχέση µε προηγούµενα έτη. 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(Σ∆ΛΠ).  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δυο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το 
χρόνο της ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ∆ΠΧΠ που εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω 
της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Επιπρόσθετα οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, της Κύπρου και των Περί 
Αξιών Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 
Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις 
εργασίες του και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2006.  Η υιοθέτηση 
τους από 1η Ιανουαρίου 2006 δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
2. Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 
Βάση ετοιµασίας (συνέχεια)  
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω νέα ∆ΠΧΠ, διερµηνείες και 
τροποποιήσεις υφιστάµενων λογιστικών προτύπων είχαν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε 
εφαρµογή και παράλληλα δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): 
 
• ∆ΠΧΠ 8: Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2009). 
 
• ∆ιερµηνεία 10: Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση Αξίας (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2006). 
 
• ∆ιερµηνεία 11: Έκταση του ∆ΠΧΠ 2 Συγκρότηµα και Συναλλαγές ιδίων Μετοχών (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 Μαρτίου 2007). 
 
• ∆ιερµηνεία 12: ∆ιευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). 
 

• Ορισµένες από τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που σχετίζονται µε τη λογιστική της αντιστάθµισης χαρτοφυλακίου 
για τις οποίες, παρόλα αυτά, δεν υπάρχει νόµος στην ΕΕ στο παρόν στάδιο. 

 
Βάση ενοποίησης 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ενοποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και εκείνες των 
εξαρτηµένων εταιρειών.  Οι εξαγορές των εξαρτηµένων εταιρειών λογίζονται µε βάση την λογιστική µέθοδο της αγοράς.  
Πράξεις και υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφονται στην ενοποίηση. 
 
Βάση αποτελεσµάτων 
 
Τα αποτελέσµατα καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη τα µη κερδηµένα ασφάλιστρα και εκκρεµείς απαιτήσεις.  
Ασφάλιστρα και απαιτήσεις φαίνονται µετά από πληρωµές ή ανακτήσεις από αντασφαλιστές. 
 
Τα µη κερδηµένα ασφάλιστρα είναι η αναλογία από τα ασφάλιστρα που προέκυψαν σε ένα έτος και που σχετίζονται µε 
περιόδους κινδύνου από την 1 Ιανουαρίου του επόµενου έτους ως την ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων.  Η πρόβλεψη 
για µη κερδηµένα ασφάλιστρα υπολογίζεται επί τη βάσει των εικοστών τετάρτων επί των ασφαλίστρων του έτους (µείον 
προµηθειών πληρωτέων) η οποία αντιπροσωπεύει υπολογισµό πάνω σε δεκαπενθήµερη κατά αναλογία βάση.  
 
Αναγνώριση άλλων εισοδηµάτων 
  
Κέρδος ή ζηµιά από πώληση ή από επανεκτίµηση των επενδύσεων που κατέχονται για εµπορία, αναγνωρίζονται στο 
λογαριασµό εσόδων και αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.  Κέρδος ή ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων που 
κατέχονται προς πώληση µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποθεµατικών στον 
ισολογισµό του έτους που προκύπτουν. 
 
Μερίσµατα από µετοχές θεωρούνται εισπρακτέα την ηµέρα που οι µετοχές εµπορεύονται χωρίς το µέρισµα.  
 
 Όλα τα άλλα εισοδήµατα αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων. 
 
Ξένο συνάλλαγµα  
 
Υπόλοιπα σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε λίρες Κύπρου µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε λίρες Κύπρου, µε βάση τις τιµές 
συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής της συναλλαγής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που 
προκύπτουν µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
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2. Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 
 

Εκκρεµείς απαιτήσεις  
 
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για το υπολογιζόµενο κόστος όλων των γνωστών απαιτήσεων που δεν τακτοποιήθηκαν κατά 
την ηµεροµηνία του Ισολογισµού µε βάση τις καλύτερες διαθέσιµες πληροφορίες.  Στην περίπτωση του κλάδου 
µηχανοκινήτων οχηµάτων γίνεται επιπρόσθετη πρόβλεψη για απαιτήσεις που δεν έχουν γνωστοποιηθεί (IBNR)στην 
Εταιρεία κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού το οποίο ανέρχεται στο 4% των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου.  
 
Για τους υπόλοιπους κλάδους που αφορούν Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη, Ευθύνη Εργοδότη και Αστική Ευθύνη οι 
προβλέψεις για απαιτήσεις για αποζηµίωση που δηµιουργήθηκαν αλλά δεν έγιναν γνωστές (IBNR) στην Εταιρεία, 
γίνονται βάση εκτιµήσεων χρησιµοποιώντας εµπειρίες προηγούµενων χρόνων και λαµβάνοντας υπόψη αναµενόµενες 
µελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις.  Η πιθανότητα εκδήλωσης µιας επιδηµίας, η συνέχιση θεραπείας σε βάθος χρόνου, η εκ 
των υστέρων υποβολή δικαιολογηµένων απαιτήσεων καθιστούν αναγκαία την συµπερίληψη προβλέψεων.  
 
∆ιαφορές µεταξύ τωv προβλέψεων για εκκρεµείς απαιτήσεις τηv ηµεροµηνία τoυ ισολογισµού και επόµενες 
αvαναθεωρήσεις και ταχτοποιήσεις, περιλαµβάνονται στo λογαριασµό αποτελεσµάτων σε επόµενα έτη. 
 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης και επανεκτιµούνται εκεί όπου οι αξίες έχουν 
µόνιµα διαφοροποιηθεί. 

 
Άλλες επενδύσεις  
 
Οι επενδύσεις σε µετοχές και χρεόγραφα δηµοσίων εταιρειών και σε χρεόγραφα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
επανεκτιµούνται  ετήσια µε βάση τη µέση αγοραία αξία κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  Κέρδος ή ζηµιά από 
πώληση ή από επανεκτίµηση των επενδύσεων που κατέχονται για εµπορία, αναγνωρίζονται στο λογαριασµό εσόδων και 
αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.  Κέρδος ή ζηµιά από  επανεκτίµηση επενδύσεων που κατέχονται προς 
πώληση µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αναγνωρίζονται στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας στον ισολογισµό του έτους 
που προκύπτουν.  Όταν αυτές οι επενδύσεις πωληθούν ή υποστούν µόνιµη µείωση στην αξία τους, οι µέχρι τότε σχετικές 
αναπροσαρµογές µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων για το έτος. 
 
Οι επενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης.  Όταν αυτές οι επενδύσεις υποστούν µόνιµη 
µείωση στην αξία τους, οι σχετικές αναπροσαρµογές µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων για το έτος.  
 
Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ακίνητα τα οποία η Εταιρεία κατέχει µε στόχο τη µακροπρόθεσµη απόδοση ενοικίου ή 
την αύξηση της αξίας τους και δε χρησιµοποιούνται από αυτή.  Τα επενδυτικά ακίνητα λογίζονται ως µη κυκλοφορούν 
ενεργητικό και παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόµενη από 
εξωτερικούς επαγγελµατίες εκτιµητές.  Αλλαγές στη δίκαιη αξία περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
Χρεώστες ασφαλίστρων και άλλοι λογαριασµοί  
 
Χρεώστες ασφαλίστρων και άλλοι λογαριασµοί παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση προβλέψεων για επισφαλείς 
λογαριασµούς.  
 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
  
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών συµπεριλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο και τράπεζες, καθώς επίσης και τραπεζικά 
παρατραβήγµατα. 
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2. Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 
Φορολογία  
 
Εταιρικός φόρος υπολογίζεται πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές.  Έκτακτη εισφορά για την άµυνα επιβάλλεται στα ενοίκια εισπρακτέα και στους εισπρακτέους τόκους που 
δεν συνδέονται άµεσα µε τις συνήθεις εργασίες που διεξάγει η Εταιρεία. 
 

 Αναβαλλόµενη φορολογία  
 

Η πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία γίνεται µε βάση τη µέθοδο της υποχρέωσης πάνω σε όλες τις προσωρινές 
διαφορές των λογιστικών ποσών και των αντίστοιχων ποσών για φορολογικούς σκοπούς.  Η αναβαλλόµενη φορολογία 
λογίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Το αποτέλεσµα στην αναβαλλόµενη φορολογία από οποιεσδήποτε αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές µεταφέρεται 
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στο βαθµό που δε σχετίζεται µε στοιχεία για τα οποία η αναβαλλόµενη φορολογία 
προηγουµένως χρεώθηκε ή πιστώθηκε στα αποθεµατικά. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία του έτους που προκύπτει από την επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού µεταφέρεται 
στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. 
 
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας που προκύπτουν από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές 
αναγνωρίζονται µόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται ότι θα υπάρξουν στο µέλλον επαρκή φορολογητέα κέρδη. 
 
Σχέδια αφυπηρέτησης προσωπικού 
 
∆εν υπάρχει πάγια πολιτική όσον αφορά αφυπηρετήσεις προσωπικού της εταιρείας πέραν του ταµείου προνοίας που 
είναι σχέδιο καθορισµένης συνεισφοράς στο οποίο η εταιρεία συνεισφέρει ποσοστό 5,5% πάνω στο µεικτό µισθό των 
υπαλλήλων. Η χρέωση  της συνεισφοράς παρουσιάζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
Κοινοπραξία ασφαλιστών δηµόσιας χρήσεως 
 
Το µερίδιο της εταιρείας στο κέρδος ή τη ζηµιά από την κοινοπραξία ασφαλιστών δηµόσιας χρήσεως µεταφέρεται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων και µε βάση τους ετήσιους ελεγµένους λογαριασµούς 
της κοινοπραξίας. 
 
Έξοδα  
 
Προµήθειες και άλλα έξοδα διαγράφονται όπως προκύπτουν και χρεώνονται απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
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2. Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 
Στοιχεία  πάγιου ενεργητικού και αποσβέσεις  
 
Τα στοιχεία παγίου ενεργητικού παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης ή εκτίµησης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις.  Η 
αγοραία αξία για την υφιστάµενη χρήση των εκτιµηµένων στοιχείων πάγιου ενεργητικού καθορίζεται µε βάση εκτίµηση 
από ανεξάρτητους εγκεκριµένους εκτιµητές που γίνεται κάθε τρία έτη. Πλεονάσµατα ή ελλείµµατα που προκύπτουν από 
επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού αναγνωρίζονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Οι αποσβέσεις 
υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται η τιµή κτήσης ή το ποσό της εκτίµησης του πάγιου ενεργητικού σύµφωνα µε τη 
µέθοδο της ισόποσης ετήσιας επιβάρυνσης, λαµβάνοντας υπόψη την αναµενόµενη διάρκεια της χρησιµότητας του και την 
υπολειµµατική αξία των στοιχείων πάγιου ενεργητικού. 
 
Η επιπρόσθετη ετήσια απόσβεση που προκύπτει λόγω επανεκτίµησης των κτιρίων µεταφέρεται από το αποθεµατικό 
επανεκτίµησης στο αποθεµατικό του λογαριασµού αποτελεσµάτων.   
 
Τα ετήσια ποσοστά που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι τα ακόλουθα: 
 
 % 
Ιδιόκτητα κτίρια 3 
Οχήµατα  20 
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµός 10 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
 
Η ιδιόκτητη γη δεν αποσβένεται. 
 
Εµπορική εύνοια 
 
H αξία της εµπορικής εύνοιας εξετάζεται για τυχόν αποµείωση και αναπροσαρµόζεται ανάλογα.  Η αποµείωση που 
προκύπτει µεταφέρεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων.  
 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων 
 
Πλεόνασµα προερχόµενο από επανεκτίµηση γης και κτιρίων πιστώνεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων.  Σε 
περίπτωση που, µετά από επανεκτίµηση, η επιβάρυνση για αποσβέσεις αυξάνεται, τότε ποσό ίσο µε την αύξηση αυτή 
µετά από αφαίρεση για αναβαλλόµενη φορολογία µεταφέρεται κάθε χρόνο από το αποθεµατικό αυτό στο αποθεµατικό του 
λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Σε περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηθέντος ακινήτου τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασµα 
επανεκτίµησης που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, µεταφέρεται 
στο αποθεµατικό του λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
∆απάνες και επιδιορθώσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού  
  
Οι δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στο έτος που 
πραγµατοποιούνται.  Οι δαπάνες για σηµαντικές βελτιώσεις και ανακαινίσεις στοιχείων παγίου ενεργητικού 
κεφαλαιοποιούνται όταν κρίνονται ότι αυξάνουν µελλοντικά τα οικονοµικά οφέλη της εταιρείας πέραν από αυτά που 
αρχικά είχαν υπολογιστεί. 

 
Έξοδα χρηµατοδότησης 
 
Τα έξοδα χρηµατοδότησης χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στο έτος που πραγµατοποιούνται. 
 
Συγκριτικά ποσά 
 
Όπου θεωρήθηκε αναγκαίο τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην 
παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 
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3. Ανάλυση κατά τοµέα 
 

Τo Συγκρότηµα έχει τρεις βασικούς τοµείς δραστηριότητας, ασφαλιστικές εργασίες γενικού κλάδου, χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες και κτηµατικές εργασίες που διεξάγονται στην Κύπρο.   
 
Κύρια ανάλυση έχει ως ακολούθως: Ασφαλιστικών Χρηµατοοικονοµικών Κτηµατικές  

 εργασιών υπηρεσιών εργασίες Ολικό 
Έτος που έληξε την     
31 ∆εκεµβρίου 2006     

 £ £ £ £ 
Κύκλος εργασιών και άλλα εισοδήµατα 11.977.661 1.835.377            - 13.813.038 
Κέρδος/(ζηµιά) από εργασίες 1.653.518 433.547        (578) 2.086.487 
Σύνολο ενεργητικού 23.000.805 5.319.834 8.668 28.329.307 
Σύνολο παθητικού 9.052.496 4.066.643 3.153 13.122.292 
     
Αγορές πάγιου ενεργητικού     
  - Απτό πάγιο ενεργητικό  91.695 18.311 - 110.006 
∆ιαθέσεις πάγιου ενεργητικού     
  - Απτό πάγιο ενεργητικό  101.445 - - 101.445 
Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού     
  - Απτό πάγιο ενεργητικό  131.622 16.690 - 148.312 
  - Άϋλο πάγιο ενεργητικό 300.000 - - 300.000 

 
 Ασφαλιστικών Χρηµατοοικονοµικών Κτηµατικές  
 εργασιών υπηρεσιών εργασίες Ολικό 

Έτος που έληξε την     
31 ∆εκεµβρίου 2005     

 £ £ £ £ 
Κύκλος εργασιών και άλλα εισοδήµατα 11.803.192 286.109               - 12.089.301 
Κέρδος/(ζηµιά) από εργασίες 1.335.900 295           (362) 1.335.833 
Σύνολο ενεργητικού 20.143.543                1.390.418 8.857 21.542.818 
Σύνολο παθητικού 8.561.905 885.301 3.150 9.450.356 
     
Αγορές πάγιου ενεργητικού     
  - Απτό πάγιο ενεργητικό 141.535 3.300 - 144.835 
Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού     
  - Απτό πάγιο ενεργητικό 128.541 18.985 - 147.526 
  - Άϋλο πάγιο ενεργητικό 60.456 - - 60.456 

 
4. Άλλα εισοδήµατα 
 
 2006 2005 
 £ £ 

Προµήθειες εισπρακτέες 408.635 352.355 
Μερίδιο (ζηµίας)/κέρδους κοινοπραξίας (3.445) 55.559 
Μερίδιο κέρδος – Ο.Σ.Ε.∆.Α 3.000 9.950 
Μερίσµατα εισπρακτέα 29.331 8.180 
Ζηµία από πώληση πάγιου ενεργητικού  (30.443) - 
Ενοίκια εισπρακτέα 47.335 40.742 
Επιστροφή προστίµων από Ε.Π.Α -      32.636 
∆ιάφορα άλλα εισοδήµατα     16.837              - 
   471.250  499.422 
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5. Κέρδος στην κοινοπραξία  
 

Η συµµετοχή της Εταιρείας στην κοινοπραξία ασφαλιστών δηµόσιας χρήσης (Cyprus Hire Risks Pool) είναι υποχρεωτική 
για ασφαλιστικές Εταιρείες µε εργασίες στον κλάδο µηχανοκινήτων οχηµάτων. Το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας στα 
κέρδη και ζηµιές της κοινοπραξίας υπολογίζεται βάσει του ύψους των ασφαλίστρων της Εταιρείας στον κλάδο 
µηχανοκινήτων οχηµάτων στο σύνολο του ασφαλίστρου ολόκληρης της αγοράς στον κλάδο αυτό.  Το µερίδιο κέρδους της 
εταιρείας στην κοινοπραξία για το έτος 2006 ανερχόταν σε ζηµιά συνολικού ύψους  £3.445 (2005: κέρδος £55.559). 

 
6. Κέρδος από εργασίες 
 
 2006 2005 
 £ £ 

Το κέρδος από εργασίες προκύπτει µετά την αφαίρεση των πιο κάτω:   
Αµοιβή διοικητικών συµβούλων 204.477        188.434 
Αµοιβές προσωπικού 1.007.171 900.177 
   
Συνεισφορά στο Ταµείο Προνοίας που συµπεριλαµβάνεται στα πιο πάνω ποσά   
-  για τους συµβούλους 3.912 3.568 
-  για το προσωπικό 36.649 33.063 
   
Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού 148.312 147.526 
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας 300.000 60.456 
Αµοιβή ελεγκτών   26.209 23.548 

 
7. Καθαρά χρηµατοδοτικά έσοδα  
 
 2006 2005 
 £ £ 

Τόκοι εισπρακτέοι 442.329 341.399 
Έξοδα τράπεζας και τόκοι        (22.210)        (23.288) 
Άλλοι τόκοι            (973)          (7.141) 
Συναλλαγµατική διαφορά    72.223    (5.325) 

  491.369  305.645 
 

8. Φορολογία 
 

Η χρέωση για φορολογία βασίζεται στο κέρδος για το έτος όπως αναπροσαρµόστηκε για φορολογικούς σκοπούς και 
αποτελείται από τα πιο κάτω: 

 2006 2005 
 £ £ 

Εταιρικός φόρος 300.542 186.489 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 3.294 1.970 
Φορολογία προηγούµενων ετών        235             - 
 304.071 188.459 
Αναβαλλόµενη φορολογία     5.544    11.881 
Χρέωση για το έτος  309.615  200.340 
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8.   Φορολογία (συνέχεια) 
 

Η συµφιλίωση µεταξύ της φορολογίας και του αποτελέσµατος του λογιστικού κέρδους πολλαπλασιαζόµενο µε τους ισχύοντες 
φορολογικούς συντελεστές είναι ως εξής:  
 

 2006 2005 
 £ £ 

Λογιστικό κέρδος 3.273.728 1.879.334 
Φορολογία σύµφωνα µε τους ισχύοντες  φορολογικούς συντελεστές 327.373 187.933 
Πρόσθετος φόρος 87                 53 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα   3.294 1.970 
Φορολογία προηγούµενων ετών 235 - 
   
Επιδράσεις από:   
Έξοδα που δεν εκπίπτονται 59.782 36.211 
Έσοδα που  δεν φορολογούνται (4.257)          (1.792) 
Κέρδος  από πώληση και επανεκτίµηση  επενδύσεων (55.760)       (23.786) 
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις   (13.563)       (13.870) 
Ζηµιές θυγατρικών εταιρειών (από)/σε µεταφορά (13.120)     1.740 
 304.071 188.459 
Αναβαλλόµενη φορολογία     5.544   11.881 
   
  309.615  200.340 
 
Οι εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε εταιρικό φόρο προς 10%.  Τα µερίσµατα εισπρακτέα απαλλάσσονται του 
εταιρικού φόρου.  
 
Οι εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται επίσης σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε συντελεστή 3% στα ενοίκια 
εισπρακτέα (µειωµένα κατά 25%) και 10% στους εισπρακτέους τόκους που δεν συνδέονται άµεσα µε τις συνήθεις εργασίες 
που διεξάγουν οι εταιρείες του Συγκροτήµατος.  To 50% των τόκων αυτών απαλλάσσεται του εταιρικό φόρο. 

 
Σε περίπτωση ζηµιών οι εταιρείες του Συγκροτήµατος έχουν το δικαίωµα να µεταφέρουν και να συµψηφίσουν τις ζηµιές 
αυτές για σκοπούς εταιρικού φόρου µε τα κέρδη των επόµενων ετών.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 31 ∆εκεµβρίου 2005 η 
ιθύνουσα Εταιρεία δεν είχε φορολογικές ζηµιές σε µεταφορά.  Οι ζηµιές των θυγατρικών εταιρειών σε µεταφορά 
ανέρχονταν στις £123.394 (2005: £254.568). 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά την φορολογία, όπως 
προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών 
από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό 
σαν µέρισµα.  Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος 
στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού 
έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής 
µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. 
 Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων. 
 

 2006 2005 
 £ £ 

Αναβαλλόµενη φορολογία   
Η πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία αναλύεται  ως ακολούθως:   
   
Πρόβλεψη αναφορικά µε την επίδραση ζηµιών θυγατρικής εταιρείας που αντιστράφηκε 796 - 
Επίδραση της προσωρινής διαφοράς  µεταξύ αποσβέσεων    
  και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων    4.748   11.881 
   
     5.544   11.881 
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9. Βασικό κέρδος ανά µετοχή 

 
 2006 2005 
 £ £ 

Κέρδος που αναλογεί στους  µετόχους  2.761.758  1.679.911 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχή ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους 39.108.912 39.108.912 
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)   7.06   4.30 

 
Το κέρδος ανά µετοχή υπολογίστηκε µε βάση το µεσοσταθµικό αριθµό µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά την διάρκεια του 
έτους.   

 
10. Εταιρείες συγκροτήµατος 

 
Οι εξαρτηµένες εταιρείες είναι ιδιωτικές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, εγγεγραµµένες στην Κύπρο και είναι ως 
ακολούθως: 

 
Εταιρεία Κύριες δραστηριότητες Μερίδιο 
  % 
Marbella Estates Ltd Ανάπτυξη ακινήτων 100 
Lyssi Investments Ltd Ενοικιάσεις οχηµάτων Z 100 
Lion Insurance Agency Ltd ∆ιεξαγωγή εργασιών ως αντιπρόσωπος   
   ασφαλειών γενικού κλάδου 100 
Atlantic Consultancy Services Ltd Παροχή χρηµατοοικονοµικών και  60,55 
   συµβουλευτικών υπηρεσιών  
Atlantic Securities Limited   
  100% εξαρτηµένη εταιρεία της   
  Atlantic Consultancy Services Limited Παροχή χρηµατιστηριακών υπηρεσιών  

  
Κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρεία αύξησε το ποσοστό συµµετοχής της στην θυγατρική εταιρεία Atlantic Consultancy 
Services Ltd κατά 8,05%, µε την αγορά 40.250 µετοχών από υφιστάµενους µετόχους έναντι του συνολικού ποσού των 
£40.250. Σηµειώνεται ότι η εσωτερική αξία των µετοχών που αποχτήθηκαν ανέρχεται σε 0,99 σεντ η κάθε µία και 
εποµένως δεν προκύπτει οποιαδήποτε  εµπορική εύνοια.  

 
∆εν έχουν γίνει άλλες εξαγορές ή πωλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους 2006.  

 
Η συνεισφορά της ιθύνουσας εταιρείας στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος είναι ως ακολούθως: 
 

 2006 2005 
 £ £ 

Κύκλος εργασιών και άλλα εισοδήµατα 11.964.296 11.794.441 
Κέρδος από εργασίες 1.652.440 1.342.627 
Σύνολο ενεργητικού 22.870.629 20.098.875 
Σύνολο παθητικού 9.049.160 8.559.321 
 
Η συνεισφορά των εξαρτηµένων εταιρειών στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος είναι ως ακολούθως: 
 

  
Marbella   

 
Lyssι  

 
Lion Insurance  

Atlantic 
Consultancy  

  

 Estates Investments Agency Services  Σύνολο Σύνολο 
 Limited Limited Limited Limited 2006 2005 
       
 £ £ £ £      £    £ 

Κύκλος εργασιών και        
  άλλα εισοδήµατα - 11.365 2.000 1.835.377 1.848.742 294.860 
Κέρδος/(ζηµιά) από εργασίες (578) 2.706 (1.628) 433.547 434.047 (6.794) 
Σύνολο ενεργητικού 8.668 48.589 81.587 5.319.834 5.458.678 1.443.943 
Σύνολο παθητικού 3.153 1.726 1.610 4.066.643 4.073.132 891.035 
Ζηµιά από πώληση       
  πάγιου ενεργητικού -  350 - - 350 - 
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11. Απτό πάγιο ενεργητικό  

 
 Σύνολο Οχήµατα Ηλεκτρονικοί Έπιπλα και Γη και 
   υπολογιστές εξοπλισµός κτίρια 
 £ £ £ £ £ 

Κόστος / επανεκτίµηση      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 3.750.795  280.523  296.715  214.565 2.958.992 
Προσθήκες   110.006   16.200   41.447   48.183     4.176 
∆ιαθέσεις (101.445) (14.437) - (1.955) (85.053) 
Επανεκτίµηση    411.833             -              -              -    411.833 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 4.171.189  282.286  338.162  260.793 3.289.948 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006  547.272 247.782  177.234 65.465     56.791 
Χρέωση για το έτος  148.312  14.955   51.736 26.054     55.567 
Στις πωλήσεις (16.371) (14.437) - (585) (1.349) 
Επανεκτίµηση (111.009)             -              -             - (111.009) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006  568.204  248.300  228.970   90.934              - 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
31 ∆εκεµβρίου 2006  3.602.985  33.986  109.192 169.859 3.289.948 
      
31 ∆εκεµβρίου 2005  3.203.523  32.741 119.481 149.100 2.902.201 
 

12. Επενδύσεις σε ακίνητα  
 

 2006 2005 
         Γη και κτίρια £ £ 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 975.277 966.664 
Προσθήκες - 8.613 
Πλεόνασµα δίκαιης αξίας    138.276             - 
   
Υπόλοιπο 31∆εκεµβρίου 2006 1.113.553 975.277 
 
Οι προσθήκες αφορούν επιπρόσθετες δαπάνες σε υφιστάµενα κτίρια. 
 

13. Επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα και απτού πάγιου ενεργητικού  
 
Όλα τα ακίνητα της Εταιρείας επανεκτιµήθηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 µε βάση τις εκτιµήσεις που έγιναν από τρεις 
ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές µε βάση την αξία των ακινήτων στην ελεύθερη αγορά (αγοραία αξία). Η αγοραία 
αξία υπολογίστηκε µε βάση τα υφιστάµενα συγκριτικά δεδοµένα και λαµβανοµένων υπόψη των φυσικών και νοµικών 
χαρακτηριστικών, των προοπτικών και των δυνατοτήτων των υπό εξέταση ακινήτων καθώς και των τάσεων της 
κτηµαταγοράς και της οικονοµίας. 
 
Το συνολικό κέρδος που προέκυψε από την επανεκτίµηση των επενδύσεων σε ακίνητα και ακινήτων στο απτό πάγιο 
ενεργητικό ανήλθε σε £661.118 εκ του οποίου το ποσό των £138.276, το οποίο αφορούσε κέρδος από επανεκτίµηση 
επενδύσεων σε ακίνητα, αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
Το καθαρό κέρδος από επανεκτίµηση των ακινήτων που µεταφέρθηκε στα αποθεµατικά είναι ως ακολούθως: 
 

  £ 
Κέρδος από επανεκτίµηση απτού πάγιου ενεργητικού  522.842 
∆ιαγραφή ζηµιών στο λογαριασµό αποτελεσµάτων λόγω εκποίησης    
  απτού πάγιου ενεργητικού   (33.085) 
   
Σύνολο   489.757 
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13. Επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα και απτού πάγιου ενεργητικού (συνέχεια)  
 

Η αξία της γης και των κτιρίων που θα παρουσιάζονταν στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους µείον αποσβέσεις είναι ως ακολούθως: 
 

 2006 2005 
 £ £ 

Γη 703.123 703.123 
Κτίρια 1.862.825 1.914.216 
 2.565.948 2.617.339 
   
Εκτιµηµένη αξία της γης πάνω στην οποία δεν λογίζεται απόσβεση 1.359.454 1.236.794 
  
 

14. Άϋλo πάγιο ενεργητικό 
 
 2006 2005 
 £ £ 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου                -    300.000 
 
Αφορά εµπορική εύνοια που προέκυψε από την αγορά διαφόρων χαρτοφυλακίων ασφαλιστικών εργασιών. 
Κατά τη διάρκεια του έτους προέκυψε αποµείωση στην αξία του άυλου πάγιου ενεργητικού που ανέρχεται στις £300.000 
που µεταφέρθηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 
15. Επενδύσεις διαθέσιµες για πώληση 
 
 2006 2005 
 £ £ 

Εισηγµένες εταιρείες 1.608.192 627.275 
Χρεόγραφα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 75.000 75.000 
Αξιόγραφα κεφαλαίου εισηγµένων εταιρειών    650.000    650.000 
 2.333.192 1.352.275 

 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες για πώληση περιλαµβάνουν εµπορεύσιµους τίτλους που είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Κύπρου.  Οι επενδύσεις επανεκτιµούνται στο τέλος του έτους µε βάση τη µέση τιµή κλεισίµατος την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού. Οι επενδύσεις διαθέσιµες για πώληση περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εκτός αν 
αναµένεται ότι θα πωληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Το κέρδος που προέκυψε από την εκτίµηση της αγοραίας αξίας για το έτος 2006 ανήλθε σε £633.253 (2005: κέρδος 
£160.806) και µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας.   

 
16. Χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί  
  
 2006 2005 
 £ £ 

Χρεώστες από ασφαλιστικές δραστηριότητες 4.205.379 4.740.294 
Άλλοι λογαριασµοί από ασφαλιστικές δραστηριότητες 621.827 485.644 
Άλλοι λογαριασµοί από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 1.368.060   400.764 

 6.195.266 5.626.702 
 
17.   Επενδύσεις  
 
 2006 2005 
 £ £ 

Καταθέσεις σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς 399.181 820.473  
Μετοχές σε δηµόσιες εταιρείες εισηγµένες 245.477 79.828 
Μετοχές σε δηµόσιες εταιρείες µη εισηγµένες 14.476 14.476 
Επενδύσεις εξωτερικού σε µετοχικά κεφάλαια 1.623.999 1.332.019 
 2.283.133 2.246.796 
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18. Μετρητά και αντίστοιχα των µετρητών 
  
 2006 2005 
 £ £ 

Μετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο 12.801.178 7.838.245  
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 21(β))    (201.909)   (127.948) 
 12.599.269  7.710.297 

 
Τα µετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο περιλαµβάνουν χρήµατα πελατών της θυγατρικής εταιρείας Atlantic Securities Ltd 
συνολικού ύψους £3.175.419 (2005: £661.803).  

 
Επιπρόσθετα, για την εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων της θυγατρικής εταιρείας Atlantic Securities Ltd, οι οποίες 
αναφέρονται στη σηµείωση 27, η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ έχει δεσµεύσει καταθέσεις της Εταιρείας που 
διατηρεί µαζί της συνολικού ύψους £1.780.000. 

 
19. Μετοχικό κεφάλαιο   
 

 2006 2005 
 £ £ 

Εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο   
250.000.000 συνήθεις µετοχές από 20 σεντ η κάθε µια 50.000.000 50.000.000 
Εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο   
39.108.912 συνήθεις µετοχές από 20 σεντ  η κάθε µια  7.821.782  7.821.782 

 
20.  Αναβαλλόµενη φορολογία 
 

 2006 2005 
 £ £ 

Πρόβλεψη αναφορικά µε την επίδραση ζηµιών θυγατρικής εταιρείας σε µεταφορά   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (796)        (796) 
Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων       796               - 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου             -        (796) 
   
Πρόβλεψη αναφορικά µε την επανεκτίµηση της ακίνητης περιουσίας   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 145.692 148.965 
Αναβαλλόµενη φορολογία έτους 85.828         (3.110) 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση λόγω της    
  επανεκτίµησης των κτιρίων       (163)        (163) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   231.357   145.692 
   
Πρόβλεψη για προσωρινές διαφορές µεταξύ αποσβέσεων και   
  κεφαλαιουχικών εκπτώσεων   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 19.242 7.198 
Αναβαλλόµενη φορολογία έτους    4.748    11.881 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση λόγω της   
  επανεκτίµησης των κτιρίων         163         163 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    24.153     19.242 
   
Ολικό υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   255.510   164.138 
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21.  Υποχρεώσεις και προβλέψεις 
 
 2006 2005 
 £ £ 

(α) Εκκρεµείς απαιτήσεις και προβλέψεις  
   για µη κερδηµένα ασφάλιστρα 

  

Εκκρεµείς απαιτήσεις 3.561.955 3.398.948 
Μερίδιο αντασφαλιστών   (698.443)   (740.450) 
Καθαρές εκκρεµείς απαιτήσεις 2.863.512 2.658.498 
   
Μη κερδισµένα ασφάλιστρα  4.206.305  3.793.642 
  7.069.817  6.452.140 

(β)  Άλλες υποχρεώσεις   
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 201.909 127.948 
Φορολογία 248.600 233.479 
Αντασφαλιστές 428.750 1.178.810 
Πιστωτές από ασφαλιστικές δραστηριότητες 77.337 39.558 
Πιστωτές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 142.682 13.426 
Άλλες υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 778.240 368.928 
Άλλες υποχρεώσεις από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 3.919.447    871.929 
  5.796.965  2.834.078 

   
Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα µε υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας µέχρι του 
ποσού των £176.000 και µε προσωπικές εγγυήσεις των συµβούλων ύψους £50.000. Φέρουν τόκο µε βασικό επιτόκιο 
πλέον 1% ετησίως.  
 

22. Κατάσταση ασφαλιστικής τοποθέτησης στοιχείων ενεργητικού 

Την 1 Ιανουαρίου 2003 τέθηκε σε εφαρµογή "Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεµάτων Νόµος και Κανονισµοί του 2002".  Με βάση το άρθρο 76 του Νόµου, η εταιρεία έχει υποχρέωση να τοποθετεί 
περιουσιακά στοιχεία σε εγκεκριµένες επενδύσεις, επί συνεχούς βάσεως, επαρκή για να καλύπτουν τα τεχνικά της 
αποθέµατα, όπως καθορίζονται από τον Νόµο, τα οποία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 ήταν £7.070.000 (2005: 
£6.861.000).  Η Εταιρεία έχει προβεί στις αναγκαίες τοποθετήσεις. 
 

23. Συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του ιδίου συγκροτήµατος και άλλα συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
 Φύση ‘Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 

Εταιρεία συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 
  2006 2005 2006 2005 

  £ £ £ £ 
Lyssi Investments Limited       
  - εξαρτηµένη εταιρεία      
 Χρεώσεις αναφορικά µε     
 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων (Ζ)  8.015  6.751 (13.114) (8.972) 
 Έσοδα από ασφάλειες      694     959   
 ∆ιάφορα έσοδα      800          -   
 Μερίσµατα εισπρακτέα   1.970  3.047   
Lion Insurance Agency Limited       
  - εξαρτηµένη εταιρεία Χρεώσεις υπηρεσιών  2.000  2.000 (3.332) (81.309) 
 ∆ιάφορα έξοδα (2.835)  (6.806)   
 Μερίσµατα εισπρακτέα  1.169           -   
      
Atlantic Consultancy Services       
  Limited - εξαρτηµένη εταιρεία Χρεώσεις υπηρεσιών       78   3.116 217.471 217.471 
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23. Συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του ιδίου συγκροτήµατος και άλλα συνδεδεµένα πρόσωπα (συνέχεια) 

 
 Φύση Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 

Εταιρεία συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 
        2006       2005       2006       2005 

           £          £          £          £ 
Atlantic Securities Limited      
  - εξαρτηµένη εταιρεία Χρεώσεις για χρηµατιστηριακές     
   προµήθειες 13.990  4.105  288.426    6.000 
 Ενοίκια εισπρακτέα 12.000 12.000   
 ∆ικαιώµατα διευκολύνσεων 10.650           -   
Marbella Estates Limited      
  - εξαρτηµένη εταιρεία Τόκοι εισπρακτέοι (1.888) (1.823) (21.706) (21.507) 
 ∆ιάφορα έσοδα       400      400   
 Μερίσµατα εισπρακτέα       714           -   
Lyssi Services Limited        
  - υπό κοινή διοίκηση Χρεώσεις υπηρεσιών    1.215      353  (4.612)  (5.827) 
      

         Megabet Public Company Limited       
  - συµµετοχή στη διοίκηση Χρεώσεις υπηρεσιών            -    5.591         80         80 
      
Euroautoparts Limited      
  - συµµετοχή στη διοίκηση Χρεώσεις υπηρεσιών           -   1.462  20.065 20.065 
      
Cystar Insurance Brokers Limited      
  - συµµετοχή στη διοίκηση µέχρι Μερίδιο αντασφάλισης            - (165.000)   
   της 28 Φεβρουαρίου 2006 Προµήθειες            -     (2.074)             - (33.150) 
 

24. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου  
 
Ποσοστό πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατείχαν οι ακόλουθοι: 
 

  % 
   
Αιµίλιος Πυρίσιης1  41,63 
Ανδρέας Φραγκουλλής3  20,07 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης4   6,76 

 
(1) Στην συµµετοχή του Αιµίλιου Πυρίσιη περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του µε 7.865.526 µετοχές (20,11%), η 

έµµεση συµµετοχή που κατέχει µέσω πατέρα του Ζένιου µε 36.963 µετοχές (0,10%) και µε 922.641 µετοχές (2,36%) 
αντίστοιχα και η έµµεση συµµετοχή που κατέχει µέσω του αδελφού του Γεώργιου Πυρίσιη µε 7.456.002 µετοχές 
(19,06%). 

 
(2) Στη συµµετοχή του Γεώργιου Πυρίσιη περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του µε 7.428.621 µετοχές (18,99%) και η 

έµµεση συµµετοχή που κατέχει µέσω της συζύγου του Μαρίας Πυρίσιη µε 27.381 µετοχές (0,07%). 
 
(3) Στη συµµετοχή του Ανδρέα Φραγκουλλή περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του µε 7.778.599 µετοχές (19,89%), η 

έµµεση συµµετοχή που κατέχει µέσω της συζύγου του Έλλη Φραγκουλλή µε 40.000 µετοχές (0,10%), η έµµεση 
συµµετοχή που κατέχει µέσω της µητέρας του Βασιλούς Φραγκουλλή µε 10.000 µετοχές (0,03%) και η έµµεση 
συµµετοχή που κατέχει µέσω του αδελφού του Φοίβος Φραγκουλλή µε 20.000 µετοχές (0,05%). 

 
(4) Στη συµµετοχή του Νίκου Μαραθοβουνιώτη περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του µε 1.734.924 µετοχές (4,44%), η 

έµµεση συµµετοχή που κατέχει µέσω της κόρης του Αθηνάς Νικολαΐδου µε 310.000 µετοχές (0,80%), η έµµεση 
συµµετοχή που κατέχει µέσω του γιού του Ανδρέα Μαραθοβουνιώτη µε 300.000 µετοχές (0,76%) και η έµµεση 
συµµετοχή που κατέχει µέσω του γιού του Αλέξη Μαραθοβουνιώτη µε 300.000 µετοχές (0,76%). 

 
Τα πιο πάνω ποσοστά παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των λογαριασµών από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 19 Απριλίου 2007. 
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25. Συµµετοχή ∆ιοικητικών Συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας  
 

Ο αριθµός των µετοχών και το ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα κάθε µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες στις οποίες κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον 
20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση, είναι οι ακόλουθοι: 

 
   30 ηµέρες πριν την 
   ηµεροµηνία της ειδοποίησης 

 Αριθµός Μετοχών 31 ∆εκεµβρίου 2006 προς σύγκληση της Ετήσιας 
Όνοµα µετόχου   Γενικής Συνέλευσης 
  % % 
Αιµίλιος Πυρίσιης1  7.902.489 20,21 20,21 
Ανδρέας Πιρίσιης      15.000   0,04   0,04 
Ανδρέας Φραγκουλλής2 7.848.599 20,07 20,07 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης3 2.644.924   6,76   6,76 
Γεώργιος Πυρίσιης4 7.456.002 19,06 19,06 
Νίνα Πυρίσιη   922.641   2,36   2,36 
Χαράλαµπος Αλεξάνδρου6   415.000   1,06   1,06 
Κυριάκος Τουµαζής5      57.102   0,15   0,15 
Παναγιώτης Μαλλής     45.049   0,12   0,12 
 
(1) Στην συµµετοχή του Αιµίλιου Πυρίσιη περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του µε 7.865.526 µετοχές (20,11%), η 

έµµεση συµµετοχή που κατέχει µέσω του πατέρα του Ζένιου µε 36.963 µετοχές (0,10%).  
 
(2) Στη συµµετοχή του Ανδρέα Φραγκουλλή περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του µε 7.778.599 µετοχές (19,89%), η 

έµµεση συµµετοχή που κατέχει µέσω της συζύγου του Έλλη Φραγκουλλή µε 40.000 µετοχές (0,10%), η έµµεση 
συµµετοχή που κατέχει µέσω της µητέρας του Βασιλούς Φραγκουλλή µε 10.000 µετοχές (0,03%) και η έµµεση 
συµµετοχή που κατέχει µέσω του αδελφού του Φοίβος Φραγκουλλή µε 20.000 µετοχές (0,05%). 

 
(3) Στη συµµετοχή του Νίκου Μαραθοβουνιώτη περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του µε 1.734.924 µετοχές (4,44%), η 

έµµεση συµµετοχή που κατέχει µέσω της κόρης του Αθηνάς Νικολαΐδου µε 310.000 µετοχές (0,80%), η έµµεση 
συµµετοχή που κατέχει µέσω του γιού του Ανδρέα Μαραθοβουνιώτη µε 300.000 µετοχές (0,76%) και η έµµεση 
συµµετοχή που κατέχει µέσω του γιού του Αλέξη Μαραθοβουνιώτη µε 300.000 µετοχές (0,76%). 

 
(4) Στη συµµετοχή του Γεώργιου Πυρίσιη περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του µε 7.428.621 µετοχές (18,99%) και η 

έµµεση συµµετοχή που κατέχει µέσω της συζύγου του Μαρίας Πυρίσιη µε 27.381 µετοχές (0,07%). 
 
(5) Στην συµµετοχή του Κυριάκου Τουµαζή περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του µε 16.135 µετοχές (0,04%), η έµµεση 

συµµετοχή που κατέχει µέσω της συζύγου του Σύλβα Τουµαζή µε 15.000 µετοχές (0,04%), και η έµµεση συµµετοχή 
που κατέχει µέσω των γονιών του Χαράλαµπο και Χλόη Τουµαζή µε 15.000 µετοχές (0,04%) και µε 498 µετοχές 
αντίστοιχα και η έµµεση συµµετοχή που κατέχει µέσω της εταιρείας C & A Toumazis Co Ltd µε 10.469 µετοχές 
(0,03%). 

 
(6) Στη συµµετοχή του Χαράλαµπου Αλεξάνδρου περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του µε 410.000 (1,05%) και η 

έµµεση συµµετοχή που κατέχει µέσω του πατέρα του Λοίζου Αλεξάνδρου µε 5.000 µετοχές (0,01%). 
 
Τα πιο πάνω ποσοστά παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των λογαριασµών από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 19 Απριλίου 2007. 

 
26. Μέσος αριθµός υπαλλήλων 
 
 Ο µέσος αριθµός υπαλλήλων του Συγκροτήµατος ήταν ως ακολούθως: 
  
 2006 2005 
 £ £ 

Μόνιµο προσωπικό 96 91 



 
31 

  

 
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
27. Ενδεχόµενες/ανειληµµένες υποχρεώσεις 
 

Υπήρχαν οι πιο κάτω σηµαντικές ενδεχόµενες/ανειληµµένες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόνοια στις 
οικονοµικές καταστάσεις.  

 
Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί τις ακόλουθες τραπεζικές διευκολύνσεις που παραχώρησε η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 
προς την θυγατρική της εταιρεία Atlantic Securities Ltd: 

 
 1. Όριο παρατραβήγµατος τρεχούµενου τραπεζικού λογαριασµού ύψους £500.000. 
 
 2.  Εγγυητική Επιστολή για ποσό €1.500.000 προς όφελος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου για την καλή, πλήρη, 

προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που η θυγατρική εταιρεία αναλαµβάνει µε την διενέργεια 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών στις αγορές του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ως προς την εκκαθάριση των 
συναλλαγών που αυτή  καταρτίζει. 

 
 3.  Εγγυητικές επιστολές για ποσό €1.250.000 προς όφελος της εταιρείας Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. για την καλή, πλήρη, 

προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που η θυγατρική εταιρεία αναλαµβάνει µε την διενέργεια 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών στις αγορές του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ως προς την εκκαθάριση των συναλλαγών 
που αυτή  καταρτίζει. 

 
Επιπρόσθετα, για την εξασφάλιση των πιο πάνω τραπεζικών διευκολύνσεων της θυγατρικής εταιρεία Atlantic Securities Ltd η 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ έχει δεσµεύσει καταθέσεις της εταιρείας που διατηρεί µαζί της συνολικού ύψους 
£1.780.000. 

 
28. Σηµαντικές συµβάσεις 
 

∆εν υπήρξε καµιά σηµαντική σύµβαση που υφίσταται ή υφίστατο κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους και κατά την 
ηµεροµηνία έκδοσης των οικονοµικών καταστάσεων στην οποία τα µέλη των οργάνων διοίκησης, ο σύζυγος ή τα ανήλικα 
τέκνα τους έχουν ή είχαν άµεσα ή έµµεσα ουσιώδες συµφέρον, εκτός από τις συµβάσεις απασχόλησης της Εταιρείας και 
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αναφέρονται πιο κάτω: 
 
Αιµίλιος Πυρίσιης: Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
Σύµβαση για πέντε χρόνια µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2000 και αυτόµατη ανανέωση για άλλα πέντε χρόνια.  Ετήσιες 
µεικτές απολαβές £23.625 µε ετήσια αύξηση 7,5%.  Η σύµβαση τροποποιήθηκε µε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2006 και 
προνοεί ετήσιες µεικτές απολαβές £39.683 µε ετήσια αύξηση 5%. 
 
Ανδρέας Φραγκουλλής: Σύµβουλος Πωλήσεων  
 
Σύµβαση για πέντε χρόνια µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2000 και αυτόµατη ανανέωση για άλλα πέντε χρόνια.  Ετήσιες 
µεικτές απολαβές £23.625 µε ετήσια αύξηση 7,5%.  Η σύµβαση τροποποιήθηκε µε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2006 και 
προνοεί ετήσιες µεικτές απολαβές £39.683 µε ετήσια αύξηση 5%. 
 
Ανδρέας Πιρίσιης: Αντιπρόεδρος 
 
Σύµβαση µε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2004 µε ετήσιες απολαβές £22.436. 
 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης: Οικονοµικός Σύµβουλος / Γραµµατέας 
 
Αναθεωρηµένη σύµβαση για τρία χρόνια από την 1 Ιανουαρίου 2006. Ετήσιες µεικτές απολαβές £32.872 µε ετήσια 
αύξηση 5%. 
 
Νίνα Πυρίσιη: Σύµβουλος 
 
Σύµβαση  µε ισχύ από την 23ην  Μαρτίου 2005 και µε πρόνοια για αυτόµατη ανανέωση.  Ετήσιες µεικτές απολαβές 
£27.981 µε ετήσια αύξηση 5%. 
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29. Χρηµατοοικονοµικά µέσα και διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  
 
 Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού του Συγκροτήµατος είναι τα µετρητά στην τράπεζα, οι επενδύσεις, 

χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί.  Οι κύριες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος είναι τα τραπεζικά 
παρατραβήγµατα, οι πιστωτές, οι αντασφαλιστές, οι εκκρεµείς απαιτήσεις και προβλέψεις για µη κερδηµένα ασφάλιστρα. 

 
(1) Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου 
 

Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, κίνδυνο τιµής αγοράς, κίνδυνο ρευστότητας και 
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που έχει.  Η πολιτική που εφαρµόζει η 
Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω: 
 
 Πιστωτικός κίνδυνος  

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι µειωµένος λόγω του ότι οι χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί τυγχάνουν συστηµατικής 
παρακολούθησης από την εταιρεία για πιθανή πρόβλεψη επισφαλών χρεωστών.  Το Συγκρότηµα µειώνει την 
συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναλαµβάνοντας εργασίες µε ένα µεγάλο αριθµό πελατών και ασφαλιστικών 
αντιπροσώπων. 

 
Κίνδυνος επιτοκίου 

 
Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κίνδυνους που σχετίζονται µε την επίδραση στα έσοδα, ροή µετρητών και οικονοµική 
θέση από µεταβολές στα επιτόκια της αγοράς.  Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα 
επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 
Κίνδυνος τιµής αγοράς 

 
Οι επενδύσεις του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε κίνδυνο τιµής αγοράς ως προς τις µελλοντικές τιµές λόγω 
αβεβαιότητας.  Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε την όσο το δυνατό µεγαλύτερη διασπορά του χαρτοφυλακίου 
επενδύσεων στην Κύπρο, τις επιλεγµένες τοποθετήσεις και ρευστοποιήσεις όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο. 

 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων 
δεν συµπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών.  Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών. 

 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Το Συγκρότηµα δεν διατρέχει ουσιώδη συναλλαγµατικό κίνδυνο λόγω του ότι όλες οι δοσοληψίες της µε τους 
αντασφαλιστές είναι σε Κυπριακές λίρες.   

 
(2) ∆ίκαιη αξία ενεργητικού και παθητικού 

 
Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήµατος  είναι περίπου οι 
ίδιες µε τα ποσά που παρουσιάζονται στον ισολογισµό.  ∆ίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο 
ενεργητικού µπορεί να ανταλλαχθεί ή µία υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής 
συναλλαγής. 

 
30. Συµπληρωµατικές πληροφορίες 

 
Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων, ο ισολογισµός και η κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2006 και 2005 που παρουσιάζονται σε Ευρώ, αποτελούν συµπληρωµατικές πληροφορίες.  Για την µετατροπή 
από κυπριακές λίρες (νόµισµα λειτουργίας Εταιρείας) σε ευρώ, για σκοπούς των συµπληρωµατικών αυτών πληροφοριών, 
χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος τιµής συναλλάγµατος, της 29ης ∆εκεµβρίου 2006, όπως δηµοσιεύτηκε από την Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου: €/£ = 0.5782. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
31. Προκαταρτικά αποτελέσµατα  

 
Το εξελεγµένο κέρδος για το έτος για το 2006 είναι µικρότερο σε σχέση µε τα ενδεικτικά ενοποιηµένα αποτελέσµατα που 
ανακοινώθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου 2007, κυρίως λόγω της µείωσης των εξόδων διαχείρισης, αύξησης της πρόβλεψης 
φορολογίας και αναπροσαρµογής του συµφέροντος µειοψηφίας.  Το τελικό κέρδος είναι £2.761.758 έναντι £2.762.099 
όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. 
 

32. Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού και µελλοντικές κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 
 

∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα γεγονότα µεταγενέστερα του Ισολογισµού και µελλοντικές κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 
που να επηρεάζουν σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006. 


