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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η κυκλοφορία των οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος μου παρέχει την ευκαιρία να 
επικοινωνήσω με τους μετόχους και να τους ενημερώσω για τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και την γενικότερη πορεία της 
Εταιρείας μας.  Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2007 καθότι αυτά δικαιώνουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο τις επιχειρηματικές επιλογές μας.  Ειδικά θα ήθελα να 
επισημάνω ότι η έμφαση που δόθηκε στην τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας με την παράλληλη εκπαίδευση του 
προσωπικού στη χρήση νέων τεχνολογιών έχει βελτιώσει τόσο τις προσφερόμενες υπηρεσίες όσο και την εργασιακή αποδοτικότητα 
του συγκροτήματος. 
 
Διεύθυνση και προσωπικό αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση γιατί μπορέσαμε να ανταποκριθούμε πλήρως στις προσδοκίες των 
μετόχων μας και να υλοποιήσουμε στο ακέραιο όλες τις υποσχέσεις που δώσαμε.  Η ευσυνειδησία και αρμονική συνεργασία 
Διεύθυνσης και Προσωπικού, επέτρεψαν την πραγματοποίηση και σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις, την υπέρβαση των στόχων μας. 
 
Για μια ακόμη χρονιά ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας συνέχισε την ανοδική του πορεία και σημείωσε αύξηση με αποτέλεσμα τα 
μεικτά ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων του Συγκροτήματος να φθάσουν τα £12.380.479 (€.21.153.305) έναντι £11.506.411 
(€19.659.871) του προηγούμενου έτους που αντιστοιχεί με αύξηση της τάξης του 8%.  Σημαντική αύξηση σημείωσαν και τα συνολικά 
 κέρδη του Συγκροτήματος που αναλογούν στους μετόχους τα οποία, μετά την φορολογία, έφθασαν το ποσό των £4.106.240 
(€.7.015.928) έναντι £2.761.758 (€4.718.742) του προηγούμενου έτους που αντιστοιχεί με αύξηση της τάξης του 49%. 
 
Στη βελτίωση αυτή των αποτελεσμάτων συνέβαλαν τόσο τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες και έσοδα από επενδύσεις τoυ 
Συγκροτήματος όσο και η αύξηση των κερδών θυγατρικής Εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χρηματοοικονομικό τομέα.  
Συγκεκριμένα τα μεικτά ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων συνέχισαν και φέτος την ανοδική τους πορεία ενώ ο δείκτης 
απαιτήσεων σε σχέση με τα κερδημένα ασφάλιστρα παράμεινε σταθερά στο 50%.  Το κέρδος από ασφαλιστικές εργασίες από 
£1.653.518 (€2.825.203) το 2006 ανήλθε σε £2.728.652 (€4.662.179) το 2007 σημειώνοντας αύξηση 65%. 
 
Η αύξηση του όγκου εργασιών, της θυγατρικής Εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χρηματοοικονομικό τομέα, συνέβαλε ώστε τα 
κέρδη από χρηματοοικονομικές εργασίες να σημειώσουν αύξηση της τάξης των £405.373 (€692.621) φθάνοντας το ποσό των 
£838.920 (€1.433.380) έναντι £433.547 (€740.759) της αντίστοιχης περιόδου του 2006 σημειώνοντας αύξηση 94%. 
 
Το συνολικό κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 ανήλθε στις 
£513.313 (€877.048) έναντι £557.596 (€952.710) της αντίστοιχης περιόδου του 2006. 
 
Εν όψει των καλών αυτών αποτελεσμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
Εταιρείας την έγκριση καταβολής μερίσματος ύψους €0,08 σεντ (£0,0468 σεντ) ανά μετοχή έναντι €0,0555 σεντ (£0,0325 σεντ) της 
αντίστοιχης περιόδου του 2006 σημειώνοντας αύξηση 44%. 
 
Αγαπητοί Μέτοχοι,  
 
Με αυτοπεποίθηση αλλά και σύνεση θα διαγράψουμε και θα οριοθετήσουμε το αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας.  Συνεχής θα 
παραμείνει η επιδίωξη μας να βρισκόμαστε πάντοτε στην πρωτοπορία ως προς τα προσφερόμενα ασφαλιστικά προϊόντα ενώ 
παράλληλα θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προσπάθειες για την περαιτέρω τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.  
Έμφαση θα δοθεί στην διεύρυνση και εντατικοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων έτσι ώστε προσωπικό και συνεργάτες της 
Εταιρείας να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία. 
 
Όπως όλοι γνωρίζετε η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια δύσκολη και ταραχώδη περίοδο.  Η συνεχής αύξηση των τιμών του 
πετρελαίου, ο πληθωρισμός και η χρηματοοικονομική κρίση που επηρεάζει τις ΗΠΑ έχει επεκταθεί και στην Ευρώπη.  Αναπόφευκτα 
σε κάποιο βαθμό θα αγγίξει και την Κύπρο.  Μπροστά στο διαμορφούμενο νέο οικονομικό περιβάλλον η Εταιρεία μας θα δώσει 
περισσότερη προσοχή στην διαχείριση των αυξημένων κινδύνων που ενδεχόμενα θα παρουσιάσει η ασφαλιστική αγορά.  
 
Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ, εύρωστη όσο ποτέ προηγουμένως, είναι πιστεύουμε, έτοιμη να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις και να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες που πιθανόν να παρουσιαστούν.  Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι προοπτικές μας είναι πολύ καλές και 
αναμένουμε ότι η ανοδική μας πορεία θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον έτος. 
 
Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τους μετόχους, τους πελάτες και συνεργάτες για 
την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν την εταιρεία.  Ευχαριστώ και συγχαίρω επίσης την Διεύθυνση και το Προσωπικό της 
ΑΤΛΑΝΤΙΚ που, όπως πάντοτε, έτσι και φέτος αντεπεξήλθαν με επιτυχία στις υποχρεώσεις και καθήκοντα τους.   
 
 
 
 
Αιμίλιος Πυρίσιης  
Πρόεδρος 
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο  Εγγεγραμμένο Γραφείο 
 
  Εσπερίδων 15 
Αιμίλιος Πυρίσιης  -  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Atlantic Building 
Ανδρέας Πιρίσιης  -  Αντιπρόεδρος 2001 Στρόβολος 
Ανδρέας Φραγκουλλής 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης (απεβίωσε στις 15 Ιανουαρίου 2008)        
Νίνα Πυρίσιη  
Γεώργιος Πυρίσιης 
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου  
Κυριάκος Τουμαζής (παραιτήθηκε στις 21 Μαΐου 2007) 
Παναγιώτης Μαλλής (διορίστηκε στις 23 Μαρτίου 2007) 
 
Γραμματέας  
 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης (απεβίωσε στις 15 Ιανουαρίου 2008)        
Μιχάλης Χρηστίδης (διορίστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2008) 
 
Ελεγκτές  Νομικοί Σύμβουλοι 
  
Joannides + Co Limited  Λ. Παπαφιλίππου & Σία 
Εγκεκριμένοι Λογιστές 
Αγίου Προκοπίου 13, 
2406 Έγκωμη, 
Λευκωσία 
 
 
Τραπεζίτες 
 
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 
Marfin Popular Bank Public Co 
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λίμιτεδ 
 
 
Αριθμός εγγραφής εταιρείας:  20008 
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 
ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε 
Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο υπεύθυνος για τις οικονομικές καταστάσεις της 
Atlantic Insurance Company Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 12 μέχρι 39 

(i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου (4), και 

  
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του 

κέρδους ή ζημιών της Atlantic Insurance Company Public Limited (και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους 
ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο) και 

  
(β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και 
της θέσης της Atlantic Insurance Company Public Limited (και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς ως σύνολο), μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 
 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
Εκτελεστικά 
 
Αιμίλιος Πυρίσιης  - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Ανδρέας Πιρίσιης  - Αντιπρόεδρος  
Ανδρέας Φραγκουλλής - Σύμβουλος Πωλήσεων / Απαιτήσεων 
Νίνα Πυρίσιη  - Σύμβουλος 
 
 
Μη Εκτελεστικά 
 
Γεώργιος Πυρίσιης - Σύμβουλος 
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου - Σύμβουλος  
Παναγιώτης Μαλλή        - Σύμβουλος 
 
 
Υπεύθυνος για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
 
 
Μιχάλης Χρηστίδης - Οικονομικός Διευθυντής / Γραμματέας 
 
 
 
 
Λευκωσία  
23 Απριλίου 2008 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 
 
Το Διοικητικό 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 Δεκεμβρίου 2007. 
 
Δραστηριότητες 
 
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 2007, συνεχίστηκε ανοδικά με αποτέλεσμα τα μεικτά ασφάλιστρα και δικαιώματα 
συμβολαίων του Συγκροτήματος παρουσίασαν άνοδο φθάνοντας τα £12.380.479 (€21.153.305) έναντι £11.506.411 (€19.659.871) 
του προηγούμενου έτους που αντιστοιχεί με αύξηση της τάξης του 8%.  Άνοδο σημείωσαν τα συνολικά κέρδη του Συγκροτήματος, 
που αναλογούν στους μετόχους τα οποία έφθασαν, μετά την φορολογία, το ποσό των £4.106.240 (€7.015.928) έναντι £2.761.758 
(€4.718.742) του προηγούμενου έτους, που αντιστοιχεί με αύξηση της τάξης του 49%.   
  
Τα κέρδη από εργασίες του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά 77% και ανήλθαν σε £3.566.945 (€6.094.487).  Στη σημαντική αυτή 
βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέβαλαν τόσο τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες και έσοδα από επενδύσεις τoυ Συγκροτήματος 
όσο και η αύξηση των κερδών θυγατρικής Εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χρηματοοικονομικό τομέα.  Συγκεκριμένα τα μεικτά 
ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων συνέχισαν και φέτος την ανοδική τους πορεία ενώ ο δείκτης απαιτήσεων σε σχέση με τα 
κερδημένα ασφάλιστρα παράμεινε σταθερά στο 50%.  Το κέρδος από ασφαλιστικές εργασίες από £1.653.518 (€2.825.203) το 2006 
ανήλθε σε £2.728.652 (€4.662.179) το 2007 σημειώνοντας αύξηση 65%. 
 
Η αύξηση του όγκου εργασιών, της θυγατρικής Εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χρηματοοικονομικό τομέα, συνέβαλαν ώστε το 
κέρδος από χρηματοοικονομικές εργασίες να σημειώσουν αύξηση της τάξης των £405.373 (€692.621) φθάνοντας το ποσό των 
£838.920 (€1.433.380) έναντι £433.547 (€740.759) της αντίστοιχης περιόδου του 2006 σημειώνοντας αύξηση 94%. 
 
Το συνολικό κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 ανήλθε στις 
£513.313 (€877.048) έναντι £557.596 (€952.710) της αντίστοιχης περιόδου του 2006. 
 
Αποτελέσματα 
 
Όπως φαίνεται στη σελίδα 12, το καθαρό κέρδος, που πραγματοποιήθηκε το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και αναλογεί 
στους μετόχους αυξήθηκε κατά 49% και ανήλθε στις £4.106.240 (€7.015.928) έναντι £2.761.758 (€4.718.742) της αντίστοιχης 
περιόδου του 2006.  Το κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά. 
 
Μέρισμα 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την έγκριση καταβολής μερίσματος 
ύψους €0,08 σεντ (£0,0468 σεντ) ανά μετοχή έναντι €0,0555 σεντ (£0,0325 σεντ) της αντίστοιχης περιόδου του 2006 σημειώνοντας 
αύξηση 44%. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότημα αναφέρονται και αναλύονται στη σημείωση 30 των ενοποιημένων και 
ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ (συνέχεια) 
 
Προβλεπόμενη εξέλιξη 
 
Το Διοικητικό 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 2008 θα είναι, εκτός απροβλέπτων εξελίξεων, τουλάχιστον εξίσου ικανοποιητικά με αυτά του έτους 2007. 
 
Κτιριακές εγκαταστάσεις 
 
Με βάση εκτίμησης, που πραγματοποιήθηκε το 2006, 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 Διοικητικό 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 
 
Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού. 
 
Εταιρική Διακυβέρνηση 
 
Στο παρόν στάδιο η Εταιρεία έχει εφαρμόσει μερικώς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης .  Η σχετική έκθεση παρουσιάζεται στις 
σελίδες 5 μέχρι 9. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους συμβούλους που αναφέρονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους 2007 έκτος από το κ. Παναγιώτη Μαλλή που διορίστηκε στις 23 Μαρτίου 2007 
τον κ. Κυριάκο Τουμαζή που στις παραιτήθηκε στις 21 Μαΐου 2007.  Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ. Αιμίλιος 
Πυρίσιης και Γιώργος Πυρίσιης εξέρχονται, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.  Για την πλήρωση των 
θέσεων που κενώνονται θα γίνει εκλογή.  Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αποζημίωση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Ελεγκτές 
 
Οι Ελεγκτές έχουν πληροφορήσει την εταιρεία ότι από την 27 Αυγούστου 2007 έχουν μετονομαστεί σε Joannides + Co Limited. 
Οι Ελεγκτές της εταιρείας Joannides + Co Limited έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  
Ψήφισμα που θα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 
Αιμίλιος Πυρίσιης 
Πρόεδρος 
 
 
Λευκωσία  
23 Απριλίου 2008 



 
5 

  

 
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
ΜΕΡΟΣ Α 
  
Το Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων, έχει προχωρήσει από τον Αύγουστο του 2004 στην υιοθέτηση και 
σταδιακή εφαρμογή (όπως αναφέρεται πιο κάτω) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (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 Διοικητικό 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 (Διοικητικοί Σύμβουλοι) Β (Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων) και 
Δ (Σχέσεις με τους μετόχους). 
  
ΜΕΡΟΣ Β 
 
Α1. Διοικητικό Συμβούλιο   
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το έτος 2007 συνήλθε σε 9 συνεδριάσεις. Ασχολείται, με βάση επίσημο πρόγραμμα, με θέματα που 
περιλαμβάνονται στην Διάταξη Α.1.2. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, με τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και 
άλλα σημαντικά θέματα.   
Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και στις υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας που είναι πάντοτε 
παρών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.    
Τα Μέλη του Διοικητικού 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 Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί πάντοτε με βάση τη συλλογική ευθύνη και καμία κατηγορία μελών δεν διαφοροποιείται ως 
προς την ευθύνη από κάποια άλλη. 
  
Α2. Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Η Εταιρεία διευθύνεται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απαρτίζεται από τους 
ακόλουθους: 
  
1. Αιμίλιος Πυρίσιης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) 
2. Ανδρέας Πιρίσιης (Εκτελεστικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος) 
3. Ανδρέας Φραγκουλλής (Εκτελεστικός Σύμβουλος) 
4. Νίνα Πυρίσιη (Εκτελεστικός Σύμβουλος) 
5. Γιώργος Πυρίσιης (μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος) 
6. Χαράλαμπος Αλεξάνδρου (μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος) 
7. Παναγιώτης Μαλλής (μη-Εκτελεστικός / Ανεξάρτητος Σύμβουλος) 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 4 εκτελεστικούς (περιλαμβανομένων του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και 
του Αντιπροέδρου) και 3 μη εκτελεστικούς συμβούλους εκ των οποίων ο ένας είναι ανεξάρτητος. 
  
Οι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί 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 Διοικητικού Συμβουλίου συνάδει πλήρως με την διάταξη Α.2.1 της πρόνοιας του Κώδικα. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Α2. Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)  
Ο κ. Αιμίλιος Πυρίσιης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής. Το Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες του Διοικητικού 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. Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο  
Οι διατάξεις του μέρους αυτού δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί.  
 
Οι διορισμοί νέων Μελών του Διοικητικού 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 Διοικητικό 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 2007 επανεκλέγηκαν οι κ. Ανδρέας Φραγκουλλής, κ. 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης και κ. Παναγιώτης Μαλλής. 
 
Στη προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση εξέρχονται οι κ. Αιμίλιος Πυρίσιης και κ. Γιώργος Πυρίσιης οι οποίοι είναι επανεκλέξιμοι. 
 Τα ονόματα των Διοικητικών 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. 
 
Αιμίλιος Πυρίσιης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) 
Ο κ. Αιμίλιος Πυρίσιης είναι απόφοιτος του London School of Economics, κάτοχος πτυχίου στο Management Science (First 
Class honours). Επίσης κατέχει τον τίτλο του Chartered Insurer of the Chartered Insurance Institute του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Κατά καιρούς παρακολούθησε διάφορα σεμινάρια στην Κύπρο σε όλους τους Γενικούς Κλάδους Ασφαλειών. Από το 1987 είναι 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΛΑΝΤΙΚ και το 1995 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου. 
 
Γιώργος Πυρίσιης  (Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος) 
Ο κ. Γιώργος Πυρίσιης είναι απόφοιτος του London School of Economics, όπου σπούδασε Actuarial Science την περίοδο 1980-
83 (First Class Honours).Εργάστηκε στο Actuarial Department της AMP Society στην Αγγλία, πριν επιστρέψει στην Κύπρο και 
εργαστεί στην ΑΤΛΑΝΤΙΚ, για δύο χρόνια. Το 1985 του απενεμήθη υποτροφία του Οργανισμού Fulbright (Amideast) για 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Columbia University των ΗΠΑ, όπου απέκτησε τον τίτλο MBA (Accounting and Finance).  Είναι 
ιδρυτής και μέτοχος  της εταιρείας στοιχημάτων Sportsman Betting Co η οποία μετέπειτα μετονομάστηκε σε Megabet Limited,  
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Β1.  Αμοιβή Συμβούλων - Διαδικασία   
Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν εμπλέκεται στον καθορισμό της αμοιβής του. 
 
Δεν έχει συσταθεί η Επιτροπή Αμοιβών όπως προνοείται στο Κώδικά Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
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 Διοικητικών Συμβούλων για υπηρεσίες σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί σε 
£50 για κάθε συνάντηση. Οι εκτελεστικοί σύμβουλοι δεν λαμβάνουν αμοιβή για υπηρεσίες σαν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.   
Υπάρχουν οι ακόλουθες συμβάσεις για εκτελεστικές υπηρεσίες μεταξύ της Εταιρείας και εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Αιμίλιος Πυρίσιης  
Πρόεδρος και Διευθύνων 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 / Απαιτήσεων 
  

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. 
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 Διοικητικών  Συμβούλων - 2007: 
 
 2007 2006 
Εκτελεστικοί   
Δικαιώματα ως μέλη - - 
Απολαβές υπό εκτελεστική ιδιότητα £185.113 £183.687 
Μη εκτελεστικοί   
Δικαιώματα ως μέλη £900 £975 
Σύνολο αμοιβών £186.013 £184.662 
 
Οι συνολικές αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2007 αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
Αριθμός Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων Ύψος Συνολικών Αμοιβών ανά Σύμβουλο 
5 £  0.000 - £ 50.000 
- £50.001 - £100.000 
 
Γ1.  Θέση και προοπτική της Εταιρείας   
Το Διοικητικό 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 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Γ2.  Εσωτερικός Έλεγχος   
Το Διοικητικό 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 Διοικητικό 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. Μιχάλη Χρηστίδη 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 Διακυβέρνησης, τα μέλη του Διοικητικού 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 Διακυβέρνησης, πρέπει να αναφέρεται “οποιαδήποτε χορήγηση δανείων και 
παροχή εγγυήσεων σε Διοικητικούς 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 Διοικητικός Σύμβουλος ή / και συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο. 
 
Σημειώνεται ότι η αναφορά σε Διοικητικό 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 Δημόσια 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, μέχρι την 14ην Δεκεμβρίου 2007,  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 €2.000.000 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 Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει δεσμεύσει καταθέσεις της εταιρείας που διατηρεί μαζί της συνολικού ύψους 
£1.780.000. 
 
Γ3.  Επιτροπή Ελέγχου  
Το Διοικητικό 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 Διακυβέρνησης 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 Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση, εισηγείται το διορισμό ή τερματισμό 
των υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, συντάσσει μαζί με το Λειτουργό Συμμόρφωσης τον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, την Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 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 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Γ3.  Επιτροπή Ελέγχου (συνέχεια) 
  
Βάσει του Κώδικα η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο μη-Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους η 
πλειοψηφία των οποίων πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί 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) 
 
Με την αποχώρηση του κ. Κυριάκου Τουμαζή η σύνθεση της Επιτροπής από 21 Μαΐου 2007 είχε ως ακολούθως: 
 
Παναγιώτης Μαλλής  Πρόεδρος (Ανεξάρτητος, μη εκτελεστικός Σύμβουλος) 
Γιώργος Πυρίσιης  Μέλος (μη εκτελεστικός Σύμβουλος) 
 
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Ανδρέα Πιρίσιη ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (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 Διοικητικό Συμβούλιο να εφαρμόζονται. 
  
Δ1.  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 Διοικητικό 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  
23 Απριλίου 2008 
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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”) και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 12 μέχρι 39, που 
αποτελούνται από τους ισολογισμούς του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και τους λογαριασμούς 
αποτελεσμάτων, τις καταστάσεις αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και τις καταστάσεις ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της 
Εταιρείας για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες 
επεξηγηματικές σημειώσεις.  
 
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 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 και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις με 
βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 Διοικητικό 
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 και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 
κατάστασης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της 
για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 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 

ενοποιημένες και οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 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 Διοικητικού Συμβουλίου στη σελίδες 3 μέχρι 4 συνάδουν 
με τις ενοποιημένες και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
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.  Δίνοντας 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.  
 
 
 
 
Joannides + Co Limited  
Εγκεκριμένοι Λογιστές 
Λευκωσία  
23 Απριλίου 2008 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 
    Συμπληρωματικές 

Πληροφορίες (Σημ. 31) 
  2007 2006 2007 2006 
 Σημ. £ £ € € 
      

Μεικτά ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων 23 12.380.479 11.506.411 21.153.305 19.659.871 
      
Μείον:-      
Μερίδιο αντασφαλιστών   (3.002.884)  (2.740.133)  (5.130.732)  (4.681.796) 
      
Καθαρά ασφάλιστρα  9.377.595 8.766.278 16.022.573 14.978.075 
      
Μεταφορά στα μη κερδημένα ασφάλιστρα     (158.740)    (412.663)     (271.224)    (705.077) 
      
  9.218.855 8.353.615 15.751.349 14.272.998 
Πλέον:-      
Άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες 4 543.776 394.584 929.097 674.187 
Εισοδήματα από χρηματιστηριακές και       
   χρηματοοικονομικές  εργασίες   3.105.091  1.835.377  5.305.363  3.135.928 
      
  12.867.722 10.583.576 21.985.809 18.083.113 
Μείον:-      
Απαιτήσεις   (4.576.530)  (4.143.733)  (7.819.466)  (7.079.989) 
Προμήθειες πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες      (583.354)     (584.898)  (996.720)  (999.358) 
Προμήθειες πληρωτέες για χρηματιστηριακές και       
  χρηματοοικονομικές εργασίες   (1.735.010)  (1.073.808)  (2.964.441)  (1.834.710) 
Έξοδα διαχείρισης   (2.405.883)  (2.771.316)  (4.110.695)  (4.735.075) 
      
Κέρδος από εργασίες 6 3.566.945 2.009.821 6.094.487 3.433.981 
      
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων  513.313 557.596 877.048 952.710 
      
Άλλα εισοδήματα  από επενδύσεις 4 153.719 76.666 262.645 130.992 
      
Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα  - 138.276 - 236.259 
      
Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 7    578.296    491.369    988.078    839.554 
      
Κέρδος πριν τη φορολογία   4.812.273 3.273.728 8.222.258 5.593.496 
      
Φορολογία 8    (309.187)    (309.615)    (528.278)    (529.009) 
      
Κέρδος μετά τη φορολογία  4.503.086 2.964.113 7.693.980 5.064.487 
      
Συμφέρον μειονότητας     (396.846)    (202.355)    (678.052)    (345.745) 
      
Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους   4.106.240  2.761.758  7.015.928  4.718.742 
      
      
Βασικό κέρδος ανά μετοχή - σεντ 9              10,50               7,06            17,94            12,06 
      

 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 

 
 

  
Συμπληρωματικές 

Πληροφορίες (Σημ. 31) 
  2007 2006 2007 2006 
 Σημ. £ £ € € 

Μεικτά ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων 23 12.381.076 11.507.183 21.154.325 19.661.190 
      
Μείον:-      
Μερίδιο αντασφαλιστών  (3.002.884) (2.740.133) (5.130.732) (4.681.796) 
      
Καθαρά ασφάλιστρα  9.378.192 8.767.050 16.023.593 14.979.394 
      
Μεταφορά στα μη κερδημένα ασφάλιστρα    (158.740)   (412.663)    (271.224)    (705.077) 
      
  9.219.452 8.354.387 15.752.369 14.274.317 
Πλέον:-      
Άλλα εισοδήματα  4    558.576    403.284     954.384     689.052 
      
  9.778.028 8.757.671 16.706.753 14.963.369 
Μείον:-      
Απαιτήσεις από ασφαλιζομένους  (4.576.530) (4.143.733) (7.819.466) (7.079.989) 
Προμήθειες πληρωτέες   (583.354) (598.888) (996.720) (1.023.261) 
Έξοδα διαχείρισης  (1.874.295) (2.226.187) (3.202.424) (3.803.667) 
      
Κέρδος από εργασίες 6 2.743.849 1.788.863 4.688.143 3.056.452 
      
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων  433.814 557.596 741.216 952.710 
      
Άλλα εισοδήματα από επενδύσεις 3 172.618 92.519 294.936 158.079 
      
Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων και ακίνητα  - 138.276 - 236.259 
      
Διαγραφή επενδύσεων σε εξαρτημένες εταιρείες 10 (232.576) - (397.380) - 
      
Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 7    340.848    402.562    582.374 687.819 
      
Κέρδος πριν την φορολογία  3.458.553 2.979.816 5.909.289 5.091.319 
      
Φορολογία 8   (191.479)   (267.810)   (327.162)   (457.581) 
      
Κέρδος μετά τη φορολογία  3.267.074 2.712.006 5.582.127 4.633.738 
      
Βασικό κέρδος ανά μετοχή - σεντ 9  8,35  6,93  14,27  11,85 

      
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 
    Συμπληρωματικές 

Πληροφορίες (Σημ. 31) 
  2007 2006 2007 2006 
 Σημ. £ £ € € 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Απτό πάγιο ενεργητικό 11 3.711.398 3.602.985 6.341.300 6.156.066 
Επενδύσεις σε ακίνητα 12 2.135.454 1.113.553 3.648.640 1.902.619 
Επενδύσεις διαθέσιμες για πώληση 15  3.503.444  2.333.192   5.985.990   3.986.496 
      
   9.350.296  7.049.730 15.975.930 12.045.181 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί 16 5.702.032 6.195.266 9.742.501 10.585.241 
Επενδύσεις 17 2.380.169 2.283.133 4.066.761 3.900.965 
Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 18 15.189.776 12.801.178 25.953.274 21.872.112 
      
  23.271.977 21.279.577 39.762.536 36.358.318 
      
Σύνολο ενεργητικού  32.622.273 28.329.307 55.738.466 48.403.499 
      
Ίδια κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο 19 7.821.782 7.821.782 13.364.308 13.364.308 
Αποθεματικά  10.082.142   7.089.341 17.226.363 12.112.859 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της       
  ιθύνουσας εταιρείας  17.903.924 14.911.123 30.590.671 25.477.167 
Συμφέρον μειονότητας       692.738     295.892   1.183.614      505.562 
Ολικό ίδιων κεφαλαίων  18.596.662 15.207.015 31.774.285 25.982.729 
      
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις      
Αναβαλλόμενη φορολογία 20      240.420     255.510     410.782     436.565 
      
Τρέχουσες υποχρεώσεις      
Εκκρεμείς απαιτήσεις και προβλέψεις      
   για μη κερδημένα ασφάλιστρα 21(α) 7.603.535  7.069.817 12.991.411 12.079.500 
Άλλες υποχρεώσεις 21(β)   6.181.656   5.796.965 10.561.988   9.904.705 
      
  13.785.191 12.866.782 23.553.399 21.984.205 
      
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  32.622.273 28.329.307 55.738.466 48.403.499 
      
 
Οι οικονομικές καταστάσεις στις σελίδες 12 
μέχρι 39 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις 23 Απριλίου 2008 και έχουν 
υπογραφεί από τους:-   
 
 
Αιμίλιος Πυρίσιης – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
Ανδρέας Φραγκουλλής  – Σύμβουλος Πωλήσεων / Απαιτήσεων 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 
    Συμπληρωματικές 

Πληροφορίες (Σημ. 31) 
  2007 2006 2007 2006 
 Σημ. £ £ € € 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες 10 460.972 693.548 787.618 1.184.998 
Απτό πάγιο ενεργητικό 11 3.677.521 3.574.647 6.283.418 6.107.648 
Επενδύσεις σε ακίνητα 12 2.135.454 1.113.553 3.648.640 1.902.619 
Επενδύσεις διαθέσιμες για πώληση 15   3.503.444 2.333.192 5.985.989   3.986.496 
      
    9.777.391 7.714.940 16.705.665 13.181.761 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί 16 4.621.224 5.296.689 7.895.830 9.049.931 
Επενδύσεις 17 2.380.169 2.283.133 4.066.761 3.900.965 
Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 18   9.819.418 8.747.596 16.777.472 14.946.156 
      
  16.820.811 16.327.418 28.740.063 27.897.052 
      
Σύνολο ενεργητικού  26.598.202 24.042.358 45.445.728 41.078.813 
      
Ίδια κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο 19 7.821.782 7.821.782 13.364.308 13.364.308 
Αποθεματικά    9.316.383   7.162.748 15.917.986 12.238.282 
      
  17.138.165 14.984.530 29.282.294 25.602.590 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις      
Αναβαλλόμενη φορολογία 20      240.420      255.510      410.782      436.565 
      
Τρέχουσες υποχρεώσεις      
Εκκρεμείς απαιτήσεις και προβλέψεις      
  για μη κερδημένα ασφάλιστρα 21(α) 7.603.535 7.069.817 12.991.411 12.079.500 
Άλλες υποχρεώσεις 21(β)   1.616.082   1.732.501   2.761.241   2.960.158 
      
    9.219.617   8.802.318 15.752.652 15.039.658 
      
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  26.598.202 24.042.358 45.445.728 41.078.813 
      
 
Οι οικονομικές καταστάσεις στις σελίδες 12 
μέχρι 39 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις 23 Απριλίου 2008 και έχουν 
υπογραφεί από τους: 
 
 
Αιμίλιος Πυρίσιης – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
Ανδρέας Φραγκουλλής  – Σύμβουλος Πωλήσεων / Απαιτήσεων 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 

Αναλογούντα σε κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας   

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
από έκδοση 
μετοχών υπέρ 

το άρτιο 
Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

Αποθεματικό 
δίκαιης αξίας 

Λογαριασμός 
αποτελεσμάτων Ολικό 

Συμφέρον 
μειονότητας 

Ολικό 
καθαρής 
θέσης 

 £ £ £ £ £ £  £ 
         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 7.821.782    1.111.127        909.091         41.138   2.075.540 11.958.678 133.784 12.092.462 
Κέρδος από επανεκτίμηση της ακίνητης 
περιουσίας              -           - 522.842 - -     522.842 -     522.842 

Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας 
  λόγω επανεκτίμησης ακίνητης περιουσίας         - - (85.828) - -       (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) - - - 

Διαγραφή κερδών από επανεκτίμηση 
προηγούμενων ετών των ακινήτων που 
πωλήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους               -                   - (33.085) - -       (33.085) -       (33.085) 

Διαγραφή ζημιών στο λογαριασμό  
  αποτελεσμάτων λόγω εκποίησης επενδύσεων 

 
           - 

  
              - - (34.162) -       (34.162) -       (34.162) 

Κέρδη δίκαιης αξίας του έτους           -              - -         633.253 -      633.253 -      633.253 
Μέρισμα που πληρώθηκε             -           - - -    (782.178)     (782.178) -     (782.178) 
Αμυντική εισφορά μετόχων επί της λογιζόμενης 
διανομής μερίσματος         -             - - -     (30.155)       (30.155) -       (30.155) 

Αναπροσαρμογή λόγω αλλαγής μεριδίου 
συμμετοχής        (40.247) (40.247) 

Κέρδος έτους            -          - - -  2.761.758    2.761.758 202.355  2.964.113 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 7.821.782     1.111.127   1.311.548    640.229  4.026.437 14.911.123 295.892 15.207.015 
Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας 
  λόγω επανεκτίμησης της ακίνητης περιουσίας - - 6.539 - - 6.539 - 6.539 
Μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων της   
επιπρόσθετης απόσβεσης λόγω της 
επανεκτίμησης των κτιρίων - - (6.572) - 6.572 - - - 

Αναβαλλόμενη φορολογία στην επιπρόσθετη 
απόσβεση λόγω της επανεκτίμησης των κτιρίων - - 657 -           (657) - - - 
Διαγραφή κερδών στο λογαριασμό  
  αποτελεσμάτων λόγω εκποίησης επενδύσεων - - - (996) -       (996) -       (996) 
Κέρδη δίκαιης αξίας του έτους - - -         152.062 -      152.062 -      152.062 

Μέρισμα που πληρώθηκε - - - - (1.271.044)    (1.271.044) - 
 

(1.271.044) 
Κέρδος έτους - - - -  4.106.240   4.106.240 396.846   4.503.086 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 
   

7.821.782    1.111.127   1.312.172    791.295  6.867.548 17.903.924 692.738 18.596.662 
 
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 20 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 
 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
από έκδοση 
μετοχών υπέρ 

το άρτιο 
Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

Αποθεματικό 
δίκαιης αξίας 

Λογαριασμός 
αποτελεσμάτων Ολικό 

 £ £ £ £ £ £ 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 7.821.782    1.111.127        909.091         41.138   2.198.699 12.081.837 
Κέρδος από επανεκτίμηση της ακίνητης περιουσίας              -           - 522.842 - -     522.842 

Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας 
  λόγω επανεκτίμησης 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) - 

Διαγραφή κερδών από επανεκτίμηση προηγούμενων 
ετών των ακινήτων που πωλήθηκαν κατά την διάρκεια 
του έτους               -                   - (33.085) - -       (33.085) 

Διαγραφή ζημιών 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            -          - - -  2.712.006    2.712.006 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 7.821.782     1.111.127   1.311.548    640.229  4.099.844 14.984.530 
Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας 
  λόγω επανεκτίμησης της ακίνητης περιουσίας - - 6.539 - - 6.539 
Μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων της   
  επιπρόσθετης απόσβεσης λόγω της επανεκτίμησης 
  των κτιρίων - - (6.572) - 6.572 - 
Αναβαλλόμενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση  
  λόγω της επανεκτίμησης των κτιρίων - - 657 -           (657) - 
Διαγραφή κερδών στο λογαριασμό  
  αποτελεσμάτων λόγω εκποίησης επενδύσεων - - - (996) -       (996) 
Κέρδη δίκαιης αξίας του έτους - - -         152.062 -      152.062 
Μέρισμα που πληρώθηκε - - - - (1.271.044)    (1.271.044) 
Κέρδος έτους - - - -  3.267.074   3.267.074 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007    7.821.782    1.111.127   1.312.172    791.295  6.101.789 17.138.165 
 
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 20 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
    Συμπληρωματικές 

Πληροφορίες (Σημ. 30) 
  2007 2006 2007 2006 

 Σημ.  £ £    €    € 
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδος έτους πριν τη φορολογία  4.812.273 3.273.728 8.222.257 5.593.497 
      
Αναπροσαρμογές για:      
Κέρδος από πώληση επενδύσεων  (453.492)    (381.136) (774.838)   (651.210) 
Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα  -     (138.276) -   (236.259) 
Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων  (59.821)     (176.460) (102.211)   (301.500) 
Αποσβέσεις  161.928 148.312 276.671 253.407 
Διαγραφή εμπορικής εύνοιας  - 300.000 - 512.581 
Ζημιά από πώληση πάγιου ενεργητικού  - 30.443 - 52.015 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  (596.677) (442.329) (1.019.484) (755.764) 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν  (109.124) (29.331) (186.450) (50.115) 
Τόκοι που πληρώθηκαν       48.872      23.183       83.503       39.611 
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές      
  στο κεφάλαιο κίνησης  3.803.959 2.608.134 6.499.448 4.456.263 
Αύξηση/(μείωση) στους χρεώστες και άλλους λογαριασμούς  493.234 (568.564) 842.741 (971.450) 
Αύξηση στις υποχρεώσεις και προβλέψεις  1.114.263  3.491.482   1.903.832   5.965.552 
      
Μετρητά από εργασίες  5.411.456  5.531.052 9.246.021 9.450.365 
      
Τόκοι που πληρώθηκαν  (48.872) (23.183) (83.503) (39.611) 
Πληρωμή αμυντικής εισφοράς μετόχων επί της        
  λογιζόμενης διανομής μερίσματος  - (30.155) - (51.523) 
Φορολογία που πληρώθηκε    (393.200)   (288.946)   (671.823) (493.694) 
      
Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες  4.969.384   5.188.768  8.490.695  8.865.537 
      
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Αγορά επενδύσεων  (47.260.502)  (3.317.830) (80.749.361) (5.668.850) 
Αγορά επενδύσεων σε εξαρτημένες εταιρείες  - (40.250) - (68.772) 
Πώληση επενδύσεων  46.657.593 3.457.262 79.719.231 5.907.083 
Αγορά πάγιου ενεργητικού  (270.341)      (110.006) (461.906) (187.957) 
Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα  (1.021.901) - (1.746.022) - 
Έσοδα από πώληση πάγιου ενεργητικού  - 21.546 - 36.814 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  596.677 442.329 1.019.484 755.764 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν       109.124     29.331      186.450       50.115 
      
Καθαρή ροή μετρητών σε επενδυτικές εργασίες  (1.189.350)     482.382 (2.032.124) 824.197 
      
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Μέρισμα που πληρώθηκε   (1.271.044)   (782.178)  (2.171.708) (1.336.431) 
      
Καθαρή ροή μετρητών σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (1.271.044)   (782.178)  (2.171.708) (1.336.431) 
      
Καθαρή αύξηση στα μετρητά  και αντίστοιχα μετρητών  2.508.990 4.888.972 4.286.863 8.353.303 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  στην αρχή  του έτους   12.599.269  7.710.297 21.527.130 13.173.825 
      
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  στο τέλος  του έτους 18  15.108.259 12.599.269 25.813.993 21.527.128 

 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
    Συμπληρωματικές 

Πληροφορίες (Σημ. 30) 
  2007 2006 2007 2006 

 Σημ.  £ £    €    € 
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδος έτους πριν τη φορολογία  3.458.553 2.979.816 5.909.289 5.091.318 
      
Αναπροσαρμογές για:      
Κέρδος από πώληση επενδύσεων  (373.993) (381.136) (639.005) (651.210) 
Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα  - (138.276) - (236.259) 
Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων  (59.821) (176.460) (102.211) (301.500) 
Μόνιμη μείωση στην αξία των επενδύσεων  232.576 - 397.380 - 
Αποσβέσεις  152.435 130.841 260.451 223.556 
Διαγραφή εμπορικής εύνοιας  - 75.728 - 129.389 
Ζημιά από πώληση πάγιου ενεργητικού  - 30.793 - 52.613 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  (457.681) (377.509) (781.995) (645.013) 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν  (116.023) (33.184) (198.238) (56.699) 
Τόκοι που πληρώθηκαν       19.821     13.822      33.867      23.617 
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές      
  στο κεφάλαιο κίνησης  2.855.867 2.124.435 4.879.538 3.629.812 
Αύξηση στους χρεώστες και άλλους λογαριασμούς  675.465 42.477 1.154.101       72.577 
Αύξηση στις υποχρεώσεις και προβλέψεις     622.331    314.615  1.063.316 537.552 
      
Μετρητά από εργασίες  4.153.663 2.481.527 7.096.955 4.239.941 
      
Τόκοι που πληρώθηκαν  (19.821) (13.822) (33.867) (23.617) 
Πληρωμή αμυντικής εισφοράς μετόχων επί της        
  λογιζόμενης διανομής μερίσματος  - (30.155) - (51.523) 
Φορολογία που πληρώθηκε    (284.670)  (253.306)   (486.388)  (432.799) 
      
Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες  3.849.172 2.184.244 6.576.700 3.732.002 
      
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Αγορά επενδύσεων  (47.340.001) (3.358.080) (80.885.194) (2.869.535) 
Πώληση επενδύσεων  46.657.593 3.457.262 79.719.231 5.907.083 
Αγορά πάγιου ενεργητικού  (255.309) (91.695) (436.222) (156.071) 
Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα  (1.021.901) - (1.746.022) (14.897) 
Έσοδα από πώληση πάγιου ενεργητικού  - 21.196 - 36.216 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  457.681 377.509 781.995 645.013 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν       116.023      33.184      198.238      56.699 
      
Καθαρή ροή μετρητών σε επενδυτικές εργασίες  (1.385.914)    439.376 (2.367.974)  750.719 
      
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Μέρισμα που πληρώθηκε   (1.271.044)   (782.178)  (2.171.708) (1.336.431) 
      
Καθαρή ροή μετρητών σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (1.271.044)  (782.178)  (2.171.708)  (1.336.431) 
      
Καθαρή αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών     1.192.214 1.841.442    2.037.018 3.146.290 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους     8.545.687 6.704.245  14.601.173 11.454.883 
      
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 18    9.737.901 8.545.687  16.638.191 14.601.173 
      
      

 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΑTLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 
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 Διοικητικό 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 ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 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 και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  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 Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία σχετίζονται με τις 
εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2007. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
2. Σημαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 
Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)  
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 
τα πιο κάτω νέα ΔΠΧΠ, διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων λογιστικών προτύπων είχαν εκδοθεί από το 
ΣΔΛΠ αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή: 
 
(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

• ΔΠΧΠ 8: Λειτουργικοί Τομείς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2009) 

• ΕΔΔΠΧΠ (Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) 11: “ΔΠΧΠ 2 – 
Συγκρότημα και Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Μαρτίου 2007). 

 
(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

• ΔΛΠ 1 (Αναθεώρηση): “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Αναθεωρημένη Παρουσίαση” 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

• ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση): “Κόστος Δανεισμού” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009) 

• ΔΛΠ 27 (Αναθεώρηση): “Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009) 

• ΔΠΧΠ 2 (Αναθεώρηση): “Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: προϋποθέσεις κατοχύρωσης και 
ακυρώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

• ΔΠΧΠ 3 (Αναθεώρηση): “Συνενώσεις επιχειρήσεων” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιουλίου 2009) 

• ΕΔΔΠΧΠ 12: “Διευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2008) 

• ΕΔΔΠΧΠ 13: “Προγράμματα Διατήρησης Πελατών” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιουλίου 2008) 
ΕΔΔΠΧΠ 14: “ΔΛΠ 19 - Η σχέση του ορίου πάνω σε περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από σχέδια 
καθορισμένων ωφελημάτων και του κατώτατου ορίου χρηματοδότησης του σχεδίου” (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008). 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων αναθεωρήσεων και διερμηνειών σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 

 
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. 
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2. Σημαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 
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. 

 
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.  
 
Διαφορές 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 Δημοκρατίας 
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.  
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2. Σημαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
  
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών συμπεριλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο και τράπεζες, καθώς επίσης και τραπεζικά 
παρατραβήγματα. 
 
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 
 
Δεν 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. 
 
Δαπάνες 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 Δεκεμβρίου 2007     

 £ £ £ £ 
Κύκλος εργασιών και άλλα εισοδήματα 13.077.974 3.105.091               - 16.183.065 
Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες 2.728.652 838.920           (627) 3.566.945 
Σύνολο ενεργητικού 25.967.014 6.646.411 8.848 32.622.273 
Σύνολο παθητικού 9.453.327 4.569.021 3.263 14.025.611 
     
Αγορές πάγιου ενεργητικού     
  - Απτό πάγιο ενεργητικό 255.309 15.032 - 270.341 
Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού     
  - Απτό πάγιο ενεργητικό 152.435 9.493 - 161.928 
  - Άϋλο πάγιο ενεργητικό - - - - 

 
 Ασφαλιστικών Χρηματοοικονομικών Κτηματικές  
 εργασιών υπηρεσιών εργασίες Ολικό 

Έτος που έληξε την     
31 Δεκεμβρίου 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 
Διαθέσεις 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 

 
4. Εισοδήματα 
 

Άλλα εισοδήματα 
 Συγκρότημα Εταιρεία 
 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
Προμήθειες εισπρακτέες 431.693 408.635 431.693 408.635 
Μερίδιο (ζημίας)/κέρδους κοινοπραξίας 105.004 (3.445) 105.004 (3.445) 
Μερίδιο κέρδος – Ο.Σ.Ε.Δ.Α 6.184 3.000 6.184 3.000 
Ζημία από πώληση πάγιου ενεργητικού  -  (30.443)               -   (30.793) 
Διάφορα άλλα εισοδήματα         895    16.837    15.695   25.887 
  543.776  394.584   558.576 403.284 

 
Άλλα εισοδήματα από επενδύσεις 
Μερίσματα εισπρακτέα 109.124 29.331 116.023 33.184 
Ενοίκια εισπρακτέα   44.595   47.335    56.595   59.335 
 153.719   76.666  172.618   92.519 
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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 2007 ανερχόταν σε κέρδος συνολικού ύψους  £105.004 (2006: ζημιά £3.445). 

 
6. Κέρδος από εργασίες 
 

 Συγκρότημα Εταιρεία 
 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
Το κέρδος από εργασίες προκύπτει μετά την αφαίρεση των πιο κάτω:     
Αμοιβή διοικητικών συμβούλων 255.748 204.477 185.113 183.687
Αμοιβές προσωπικού 1.090.720 1.007.171 984.881 923.409
   
Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας που συμπεριλαμβάνεται στα πιο    
  πάνω ποσά   
-  για τους συμβούλους 3.956 3.912 3.956 3.912
-  για το προσωπικό 38.786 36.649 38.786 36.649
   
Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού 161.928 148.312 152.435 130.841
Διαγραφή εμπορικής εύνοιας - 300.000 - 75.728
Αμοιβή ελεγκτών   29.932 26.209 24.138 20.550

 
7. Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα  
 

 Συγκρότημα Εταιρεία 
 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
Τόκοι εισπρακτέοι 596.677 442.329 457.681 377.509 
Έξοδα τράπεζας και τόκοι   (48.637)    (22.210) (19.821) (13.682) 
Άλλοι τόκοι         (235)         (973) - (140) 
Συναλλαγματική διαφορά    30.491    72.223  (97.012)    38.875 
  578.296  491.369  340.848  402.562 
 

8. Φορολογία 
 

Η χρέωση για φορολογία βασίζεται στο κέρδος για το έτος όπως αναπροσαρμόστηκε για φορολογικούς σκοπούς και 
αποτελείται από τα πιο κάτω: 
 Συγκρότημα Εταιρεία 
 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
Εταιρικός φόρος 428.363 300.542 319.567 261.443 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 10.141 3.294 1.273 1.384 
Τόκοι για καθυστερημένες πληρωμές φόρου        44 - - - 
Φορολογία προηγούμενων ετών (120.810)        235 (120.810)        235 
 317.738 304.071 200.030 263.062 
Αναβαλλόμενη φορολογία     (8.551)     5.544     (8.551)     4.748 
Χρέωση για το έτος   309.187  309.615  191.479  267.810 
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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:  
 
 Συγκρότημα Εταιρεία 
 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
Λογιστικό κέρδος 4.812.273 3.273.728 3.458.553 2.979.816 
Φορολογία σύμφωνα με τους ισχύοντες  φορολογικούς συντελεστές 481.227 327.373 345.855 297.982 
Πρόσθετος φόρος 19 87 - - 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα   10.141 3.294 1.273 1.384 
Τόκοι για καθυστερημένες πληρωμές φόρου 44 - - - 
Φορολογία προηγούμενων ετών (120.810) 235 (120.810) 235 
     
Επιδράσεις από:     
Έξοδα που δεν εκπίπτονται 22.181 59.782 43.318 34.785 
Έσοδα που δεν φορολογούνται (18.281) (4.257) (13.851) (3.318) 
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση  επενδύσεων (43.381) (55.760) (43.381) (55.760) 
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις   (13.402) (13.563)   (12.374)   (12.246) 
Ζημιές θυγατρικών εταιρειών από μεταφορά            - (13.120)             -             - 
 317.738 304.071 200.030 263.062 
Αναβαλλόμενη φορολογία    (8.551)     5.544    (8.551)     4.748 
  309.187  309.615  191.479  267.810 
 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας συμφωνήθηκαν μέχρι το έτος 2002 με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.  
Προέκυψε εξοικονόμηση φόρου £120.810. 

 
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 εταιρικού φόρου. 

 
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 Δεκεμβρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2005 η 
ιθύνουσα Εταιρεία δεν είχε φορολογικές ζημιές σε μεταφορά.  Οι ζημιές των θυγατρικών εταιρειών σε μεταφορά 
ανέρχονταν στις £123.433 (2006: £123.394). 
 
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 Δημοκρατίας 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. 
 
 Συγκρότημα Εταιρεία 
 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
Αναβαλλόμενη φορολογία     
Η πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία αναλύεται ως ακολούθως:     
     
Πρόβλεψη αναφορικά με την επίδραση ζημιών θυγατρικής εταιρείας  - 796 - - 
  που αντιστράφηκε   
Επίδραση της προσωρινής διαφοράς μεταξύ αποσβέσεων και     
  κεφαλαιουχικών εκπτώσεων   (8.551)   4.748   (8.551)   4.748 
   (8.551)   5.544   (8.551)   4.748 
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9. Βασικό κέρδος ανά μετοχή 

 
 Συγκρότημα Εταιρεία 
 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
Κέρδος που αναλογεί στους  μετόχους  4.106.240  2.761.758 3.267.074 2.712.006 
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχή ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια      
  του έτους 39.108.912 39.108.912 39.108.912 39.108.912 
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 10,50   7.06 8,35   6.93 

 
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 
Εταιρεία Κύριες δραστηριότητες Μερίδιο 2007 2006 
  % £ £ 
     
Marbella Estates Ltd Ανάπτυξη ακινήτων 100 25.525 25.525 
Lyssi Investments Ltd Ενοικιάσεις οχημάτων Z 100 50.000 50.000 
Lion Insurance Agency Ltd Διεξαγωγή εργασιών ως αντιπρόσωπος   82.697 315.273 
   ασφαλειών γενικού κλάδου 100   
Atlantic Consultancy Services Ltd Παροχή χρηματοοικονομικών και     
   συμβουλευτικών υπηρεσιών 60,55 302.750 302.750 
Atlantic Securities Limited     
  100% εξαρτημένη εταιρεία της     
  Atlantic Consultancy Services Limited Παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών    
   460.972 693.548 

  
H Εταιρεία αναγνώρισε ζημιά απομείωσης ύψους £232.576 για το ποσό της αναπόσβεστης αξίας στην επένδυση της 
στην εξαρτημένη εταιρεία Lion Insurance Agency Limited για να μειωθεί η αναπόσβεστη αξία του στοιχείου ενεργητικού 
στην τιμή ανάκτησης του.  Δεν έχουν γίνει εξαγορές ή πωλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους 2007.  
Η συνεισφορά της ιθύνουσας εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πράξεις και υπόλοιπα μεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήματος απαλείφτηκαν στην ενοποίηση, είναι ως ακολούθως: 
 

 2007 2006 
 £ £ 

Κύκλος εργασιών και άλλα εισοδήματα 13.075.974 11.964.296 
Κέρδος από εργασίες 2.732.452 1.652.440 
Σύνολο ενεργητικού 25.831.962 22.870.629 
Σύνολο παθητικού 9.451.188 9.049.160 
 
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 2007 2006 
 £ £ £ £      £    £ 

Κύκλος εργασιών και       
  άλλα εισοδήματα - - 2.000 3.105.091 3.107.091 1.848.742 
Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες (627) (833) (2.967) 838.920 834.493     434.047 
Σύνολο ενεργητικού 8.848 50.665 84.387 6.646.411 6.790.311 5.458.678 
Σύνολο παθητικού 3.263 748 1.391 4.569.021 4.574.423 4.073.132 
Ζημιά από πώληση       
  πάγιου ενεργητικού -  - - - - 350 
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11. Απτό πάγιο ενεργητικό  

 
Συγκρότημα 

 Σύνολο Οχήματα Ηλεκτρονικοί Έπιπλα και Γη και 
   υπολογιστές εξοπλισμός κτίρια 

Έτος 2007 £ £ £ £ £ 
Κόστος / επανεκτίμηση      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  4.171.189  282.286  338.162  260.793 3.289.948 
Προσθήκες    270.341      4.900    58.413    43.628    163.400 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  4.441.530  287.186  396.575  304.421 3.453.348 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   568.204  248.300  228.970   90.934               - 
Χρέωση για το έτος    161.928    14.797    53.400   29.583     64.148 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     730.132  263.097  282.370 120.517     64.148 
     
Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου   3.711.398    24.089  114.205 183.904 3.389.200 
 
 

 Σύνολο Οχήματα Ηλεκτρονικοί Έπιπλα και Γη και 
   υπολογιστές εξοπλισμός κτίρια 

Έτος 2006 £ £ £ £ £ 
Κόστος / επανεκτίμηση      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  3.750.795  280.523  296.715  214.565 2.958.992 
Προσθήκες   110.006   16.200   41.447   48.183     4.176 
Διαθέσεις (101.445) (14.437) - (1.955) (85.053) 
Επανεκτίμηση    411.833             -              -              -    411.833 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  4.171.189  282.286  338.162  260.793 3.289.948 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   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 Δεκεμβρίου    568.204  248.300  228.970   90.934              - 
     
Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου   3.602.985    33.986  109.192 169.859 3.289.948 
 
 
Εταιρεία 

 Σύνολο Οχήματα Ηλεκτρονικοί Έπιπλα και Γη και 
   υπολογιστές εξοπλισμός κτίρια 

Έτος 2007 £ £ £ £ £ 
Κόστος / επανεκτίμηση      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  4.004.532   254.061   231.132   229.391 3.289.948 
Προσθήκες    255.309       1.900     54.542     35.467    163.400 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  4.259.841   255.961   285.674   264.858 3.453.348 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου    429.885   220.075   137.691   72.119              - 
Χρέωση για το έτος   152.435     14.047     47.755   26.485    64.148 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    582.320   234.122   185.446   98.604    64.148 
      
Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου  3.677.521    21.839   100.228 166.254 3.389.200 
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11. Απτό πάγιο ενεργητικό (συνέχεια) 

 
 Σύνολο Οχήματα Ηλεκτρονικοί Έπιπλα και Γη και 
   υπολογιστές εξοπλισμός κτίρια 

Έτος 2006 £ £ £ £ £ 
Κόστος / επανεκτίμηση      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  3.597.449  247.298  204.933  186.226 2.958.992 
Προσθήκες   91.695   16.200   26.199   45.120     4.176 
Διαθέσεις (96.445) (9.437) - (1.955) (85.053) 
Επανεκτίμηση    411.833             -              -              -    411.833 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  4.004.532  254.061  231.132  229.391 3.289.948 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   421.424 214.557  100.311 49.765     56.791 
Χρέωση για το έτος  130.841  14.955   37.380 22.939     55.567 
Στις πωλήσεις (11.371) (9.437) - (585) (1.349) 
Επανεκτίμηση  (111.009)             -              -             - (111.009) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    429.885  220.075  137.691   72.119              - 
     
Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου   3.574.647    33.986    93.441 157.272 3.289.948 
 
 

12. Επενδύσεις σε ακίνητα  
 
Συγκρότημα και Εταιρεία 

 2007 2006 
         Γη και κτίρια £ £ 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  1.113.553 975.277 
Προσθήκες 1.021.901 - 
Πλεόνασμα δίκαιης αξίας                -    138.276 
   
Υπόλοιπο 31Δεκεμβρίου  2.135.454 1.113.553 
 
 

13. Επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα και απτού πάγιου ενεργητικού  
 
Όλα τα ακίνητα της Εταιρείας επανεκτιμήθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 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 
Διαγραφή 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 ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους μείον αποσβέσεις είναι ως ακολούθως: 
 

 2007 2006 
 £ £ 

Γη 1.791.673 703.123 
Κτίρια 1.895.426 1.862.825 
 3.687.099 2.565.948 
   
Εκτιμημένη αξία της γης πάνω στην οποία δεν λογίζεται απόσβεση 2.806.951 1.359.454 
  
 

14. Άϋλo πάγιο ενεργητικό 
 

 
Αφορά εμπορική εύνοια που προέκυψε από την αγορά διαφόρων χαρτοφυλακίων ασφαλιστικών εργασιών.  Το 2006 
προέκυψε απομείωση στην αξία του άυλου πάγιου ενεργητικού, η οποία μεταφέρθηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 
και ανερχόταν στις £300.000 για το Συγκρότημα και 75.728 για την Εταιρεία. 

 
15. Επενδύσεις διαθέσιμες για πώληση 
 

Συγκρότημα και Εταιρεία 
 2007 2006 
 £ £ 

Εισηγμένες εταιρείες 2.488.444 1.608.192 
Χρεόγραφα Κυπριακής Δημοκρατίας 75.000 75.000 
Αξιόγραφα κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών    940.000    650.000 
 3.503.444 2.333.192 

 
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 2007 ανήλθε σε £152.062 (2006: κέρδος 
£633.253) και μεταφέρθηκε στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.   

 
16. Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί  
  

 Συγκρότημα Εταιρεία 
 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
Χρεώστες από ασφαλιστικές δραστηριότητες 3.659.136 4.205.379 3.660.705 4.206.952 
Άλλοι λογαριασμοί από ασφαλιστικές δραστηριότητες 665.698 621.827 665.668 621.797 
Άλλοι λογαριασμοί από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 1.377.198 1.368.060 - - 
Τρεχούμενος λογαριασμός εξαρτημένων εταιρειών               -               -  294.851  467.940 
 5.702.032 6.195.266 4.621.224 5.296.689 

 
17.   Επενδύσεις  
 

Συγκρότημα και Εταιρεία 
 2007 2006 
 £ £ 

Καταθέσεις σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς - 399.181 
Μετοχές σε δημόσιες εταιρείες εισηγμένες 670.869 245.477 
Μετοχές σε δημόσιες εταιρείες μη εισηγμένες - 14.476 
Επενδύσεις εξωτερικού σε μετοχικά κεφάλαια 1.709.300 1.623.999 
 2.380.169 2.283.133 
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18. Μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών 
  

 Συγκρότημα Εταιρεία 
 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
Μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο 15.189.776 12.801.178 9.819.418 8.747.596 
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 21(β))      (81.517)    (201.909)    (81.517)  (201.909) 
 15.108.259 12.599.269  9.737.901  8.545.687 

 
Τα μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο περιλαμβάνουν χρήματα πελατών της θυγατρικής εταιρείας Atlantic Securities Ltd 
συνολικού ύψους £3.758.110 (2006: £3.175.419).  
 
Επιπρόσθετα, για την εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων της θυγατρικής εταιρείας Atlantic Securities Ltd, οι οποίες 
αναφέρονται στη σημείωση 28, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει δεσμεύσει καταθέσεις της Εταιρείας που 
διατηρεί μαζί της συνολικού ύψους £1.780.000. 
 

19. Μετοχικό κεφάλαιο   
 

Συγκρότημα και Εταιρεία 

 2007 2006 
 £ £ 

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 
 

Συγκρότημα και Εταιρεία 
 2007 2006 

 £ £ 
Πρόβλεψη αναφορικά με την επίδραση ζημιών θυγατρικής εταιρείας σε μεταφορά   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου - (796) 
Μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων             -        796 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου             -             - 
   
Πρόβλεψη αναφορικά με την επανεκτίμηση της ακίνητης περιουσίας   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 231.357 145.692 
Αναβαλλόμενη φορολογία έτους (6.539) 85.828 
Αναβαλλόμενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση λόγω της    
  επανεκτίμησης των κτιρίων        (657)        (163) 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  224.161  231.357 
   
Πρόβλεψη για προσωρινές διαφορές μεταξύ αποσβέσεων και   
  κεφαλαιουχικών εκπτώσεων   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 24.153 19.242 
Αναβαλλόμενη φορολογία έτους    (8.551)    4.748 
Αναβαλλόμενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση λόγω της   
  επανεκτίμησης των κτιρίων         657        163 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    16.259   24.153 
   
Ολικό υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  240.420  255.510 
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21.  Υποχρεώσεις και προβλέψεις 
 

Συγκρότημα και Εταιρεία 
 2007 2006 
 £ £ 

(α) Εκκρεμείς απαιτήσεις και προβλέψεις  
   για μη κερδημένα ασφάλιστρα 

  

Εκκρεμείς απαιτήσεις 3.877.144 3.561.955 
Μερίδιο αντασφαλιστών   (638.654)   (698.443) 
Καθαρές εκκρεμείς απαιτήσεις 3.238.490 2.863.512 
   
Μη κερδισμένα ασφάλιστρα  4.365.045  4.206.305 
  7.603.535  7.069.817 

 
 

 Συγκρότημα Εταιρεία 
 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 

(β)  Άλλες υποχρεώσεις     
Τραπεζικά παρατραβήγματα 81.517 201.909 81.517 201.909 
Φορολογία 173.138 248.600 165.583 250.223 
Αντασφαλιστές 389.161 428.750 389.161 428.750 
Πιστωτές από ασφαλιστικές δραστηριότητες 101.179 77.337 101.179 77.337 
Πιστωτές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 162.556 142.682 - - 
Άλλες υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 883.167 778.240    878.642    774.282 
Άλλες υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 

  
 4.390.938  3.919.447                -                - 

  6.181.656  5.796.965 1.616.082 1.732.501 
   

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας μέχρι του 
ποσού των £350.000. 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 2002-2005".  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 Δεκεμβρίου 2007 ήταν £7.548.496 (2006: 
£7.070.000).  Η Εταιρεία έχει προβεί στις αναγκαίες τοποθετήσεις. 
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23. Επιπρόσθετες σημειώσεις από τις προβλεπόμενες βάσει των διατάξεων του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2003 [Ν.167(1)] και των ΔΠΧΑ, σύμφωνα με την οδηγία 7 

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
Κλάδος Γενικής Φύσεως 
 
Ανάλυση ασφαλιστικών εργασιών ανά δραστηριότητα και κλάδο ασφάλισης – πρωτασφάλιση (£000) 
 

 

 
Ατυχημάτων και 

ασθενειών 
Ευθύνη στα 

χερσαία οχήματα 

Χερσαία 
οχήματα, άλλες 
κατηγορίες 

Αεροσκαφών, 
πλοίων και 

μεταφερομένων 
εμπορευμάτων 

Πυρκαγιάς και 
άλλης ζημιάς σε 
περιουσιακά 
στοιχεία Γενικής ευθύνης 

Πιστώσεων και 
εγγυήσεων Ολικό 

  2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
  £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 

1. Πραγματοποιηθέντα μικτά ασφάλιστρα* 2.440 2.259 3.928 3.527 2.132 2.048 166 321 2.805 2.053 448 468 37 33 11.956 10.709 
2. Μερίδιο αντασφαλιστών στα 

πραγματοποιηθέντα μικτά ασφάλιστρα (211) (176) (225) (160) 
 

(122) 
 

(93) (95) (278) (2.315) (2.003) (18) (19) (17) (11) (3.003) (2.740) 
3. Δεδουλευμένα μικτά ασφάλιστρα 2.474 2.337 4.074 3.656 2.216 2.125 166 324 2.761 2.135 495 483 36 34 12.222 11.094 
4. Αποθέματα μικτών απαιτήσεων 79 (352) (13) (14) - - - - - - (70) (80) - - (4) (446) 
5. Μικτές απαιτήσεις που πραγματοποιήθηκαν (1.595) (1.286) (1.745) (1.607) (894) (719) (15) (13) (106) (67) (218) (6) - - (4.573) (3.698) 
6. Δαπάνες μικτών απαιτήσεων (42) (40) (190) (185) (97) (77) (2) (2) (13) (10) (19) (18) - - (363) (332) 
7. Μικτά έξοδα/έσοδα λειτουργίας (429) (410) (703) (1.043) (362) (464) (1) (5) 10 8 (143) (161) 1 2 (1.627) (2.073) 
8. Υπόλοιπο αντασφάλισης (5) - (5) (4) (2) (2) (1) (2) (376) (420) - - - - (389) (428) 
9. Δαπάνες προσωπικού (239) (234) (384) (365) (209) (212) (16) (32) (274) (214) (44) (48) (4) (3) (1.170) (1.108) 
                  
                  

* Τα πραγματοποιηθέντα μικτά ασφάλιστρα δεν περιλαμβάνουν δικαιώματα συμβολαίων 
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24. Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του ιδίου συγκροτήματος και άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα 
 
 Φύση ‘Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 

Συγκρότημα και Εταιρεία συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 
  2007 2006 2007 2006 

  £ £ £ £ 
Lyssi Investments Limited       
  - εξαρτημένη εταιρεία      
 Χρεώσεις αναφορικά με     
 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων (Ζ)          -   8.015  (8.178)  (13.114) 
 Έσοδα από ασφάλειες     492      694   
 Διάφορα έσοδα     300      800   
 Μερίσματα εισπρακτέα  2.050   1.970   
Lion Insurance Agency Limited       
  - εξαρτημένη εταιρεία Χρεώσεις υπηρεσιών  2.000  2.000       298  (3.332) 
 Διάφορα έξοδα       72 (2.835)   
 Μερίσματα εισπρακτέα  4.127  1.169   
      
Atlantic Consultancy Services       
  Limited - εξαρτημένη εταιρεία Χρεώσεις υπηρεσιών          -          - 217.666 217.471 
 
Atlantic Securities Limited      
  - εξαρτημένη εταιρεία Χρεώσεις για χρηματιστηριακές     
   προμήθειες 79.499 13.990  106.684  288.426 
 Ενοίκια εισπρακτέα   12.000 12.000   
 Δικαιώματα διευκολύνσεων   13.850 10.650   
Marbella Estates Limited      
  - εξαρτημένη εταιρεία Τόκοι εισπρακτέοι   (1.894)  (1.888) (21.619) (21.706) 
 Διάφορα έσοδα       350      400   
 Μερίσματα εισπρακτέα       722      714   
Lyssi Services Limited        
  - υπό κοινή διοίκηση Χρεώσεις υπηρεσιών       866   1.215  (3.746)  (4.612) 
      

         Megabet Public Company Limited       
  - συμμετοχή στη διοίκηση Χρεώσεις υπηρεσιών         80           -           -         80 
      
Euroautoparts Limited      
  - συμμετοχή στη διοίκηση Χρεώσεις υπηρεσιών       325           -  19.740  20.065 
      
      
 

25. 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  43,06 
Ανδρέας Φραγκουλλής3  20,79 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης4   6,98 

 
(1) Στην συμμετοχή του Αιμίλιου Πυρίσιη περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του με 8.146.618 μετοχές (20,83%), η 

έμμεση συμμετοχή που κατέχει μέσω του πατέρα του Ζένιου Πυρίσιη με 36.963 μετοχές (0,09%) και μέσω της 
μητέρας του με 922.641 μετοχές (2,36%) αντίστοιχα και η έμμεση συμμετοχή που κατέχει μέσω του αδελφού του 
Γιώργου Πυρίσιη με 7.737.094 μετοχές (19,78%). 

 
(2) Στη συμμετοχή του Γιώργου Πυρίσιη περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του με 7.709.713 μετοχές (19,71%) και η 

έμμεση συμμετοχή που κατέχει μέσω της συζύγου του Μαρίας Πυρίσιη με 27.381 μετοχές (0,07%). 
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25. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου (συνέχεια) 
 

(3) Στη συμμετοχή του Ανδρέα Φραγκουλλή περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του με 8.059.691 μετοχές (20,61%), 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 Φίλιππου Φραγκουλλή με 20.000 μετοχές (0,05%). 

 
(4) Στη συμμετοχή του Νίκου Μαραθοβουνιώτη περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του με 1.819.122 μετοχές (4,65%), η 

έμμεση συμμετοχή που κατέχει μέσω της κόρης του Αθηνάς Νικολαΐδου με 310.000 μετοχές (0,79%), η έμμεση 
συμμετοχή που κατέχει μέσω του γιού του Ανδρέα Μαραθοβουνιώτη με 300.000 μετοχές (0,77%) και η έμμεση 
συμμετοχή που κατέχει μέσω του γιού του Αλέξη Μαραθοβουνιώτη με 300.000 μετοχές (0,77%). 

 
Τα πιο πάνω ποσοστά παραμένουν αναλλοίωτα μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των λογαριασμών από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις 23 Απριλίου 2008 εκτός της περίπτωσης των κ. Αιμίλιου Πυρίσιη και Γιώργου Πυρίσιη οι οποίοι αύξησαν 
την άμεση συμμετοχή τους, στις 28 Φεβρουαρίου 2008, κατά 75.632 και 75.633 μετοχές αντίστοιχα. 

 
26. Συμμετοχή Διοικητικών Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας  
 

Ο αριθμός των μετοχών και το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα κάθε μέλος του 
Διοικητικού 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 Δεκεμβρίου 2007 προς σύγκληση της Ετήσιας 
Όνομα μετόχου   Γενικής Συνέλευσης 
  % % 
Αιμίλιος Πυρίσιης1  8.183.581 20,92 21,12 
Ανδρέας Πιρίσιης      25.000  0,06  0,06 
Ανδρέας Φραγκουλλής2 8.129.691 20,79 20,79 
Νίκος Μαραθοβουνιώτης3 2.729.122  6,98  6,98 
Γεώργιος Πυρίσιης4 7.737.094 19,78 19,98 
Νίνα Πυρίσιη    922.641  2,36  2,36 
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου5    445.000  1,14  1,16 
Παναγιώτης Μαλλής      45.549  0,11  0,11 
 
(1) Στην συμμετοχή του Αιμίλιου Πυρίσιη περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του με 8.146.618 μετοχές (20,83%), η 

έμμεση συμμετοχή που κατέχει μέσω του πατέρα του Ζένιου Πυρίσιη με 36.963 μετοχές (0,09%). 
 
(2) Στη συμμετοχή του Ανδρέα Φραγκουλλή περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του με 8.059.691 μετοχές (20,61%), 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 Φίλιππου Φραγκουλλή με 20.000 μετοχές (0,05%). 

 
 (3) Στη συμμετοχή του Νίκου Μαραθοβουνιώτη περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του με 1.819.122 μετοχές (4,65%), η 

έμμεση συμμετοχή που κατέχει μέσω της κόρης του Αθηνάς Νικολαΐδου με 310.000 μετοχές (0,79%), η έμμεση 
συμμετοχή που κατέχει μέσω του γιού του Ανδρέα Μαραθοβουνιώτη με 300.000 μετοχές (0,77%) και η έμμεση 
συμμετοχή που κατέχει μέσω του γιού του Αλέξη Μαραθοβουνιώτη με 300.000 μετοχές (0,77%). 

 
(4) Στη συμμετοχή του Γιώργου Πυρίσιη περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του με 7.709.713 μετοχές (19,71%) και η 

έμμεση συμμετοχή που κατέχει μέσω της συζύγου του Μαρίας Πυρίσιη με 27.381 μετοχές (0,07%). 
 
(5) Στη συμμετοχή του Χαράλαμπου Αλεξάνδρου περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του με 440.000 μετοχές (1,13%) 

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 Διοικητικό 
Συμβούλιο στις 23 Απριλίου 2008 εκτός της περίπτωσης των κ. Αιμίλιου Πυρίσιη και Γιώργου Πυρίσιη οι οποίοι αύξησαν 
την άμεση συμμετοχή τους, στις 28 Φεβρουαρίου 2008, κατά 75.632 και 75.633 μετοχές αντίστοιχα και του κ. 
Χαράλαμπου Αλεξάνδρου ο οποίος αύξησε την άμεση συμμετοχή τους, στις 8 Απριλίου 2008, κατά 10.000 



 

  

37
 
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
27. Μέσος αριθμός υπαλλήλων 
 
 Ο μέσος αριθμός υπαλλήλων ήταν ως ακολούθως: 

  Συγκρότημα Εταιρεία 
 2007 2006 2007 2006 

     
Μόνιμο Προσωπικό 103 104 94 92 

 
28. 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 Δημόσια 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, μέχρι την 14ην Δεκεμβρίου 2007,  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 €2.000.000 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 Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει δεσμεύσει καταθέσεις της εταιρείας που διατηρεί μαζί της συνολικού ύψους 
£1.780.000. 

 
29. Σημαντικές συμβάσεις 
 

Δεν 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 Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται πιο κάτω: 
 
Αιμίλιος Πυρίσιης: Πρόεδρος και Διευθύνων 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 / Απαιτήσεων 
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%.  Απεβίωσε στις 15 Ιανουαρίου 2008. 
 
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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30. 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 ο κίνδυνος που απορρέει από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων από τα αντίστοιχα μέρη 
στις συναλλαγές. Το Συγκρότημα και η Εταιρεία διασφαλίζουν την εφαρμογή κατάλληλων αρχών και εξασφαλίζουν 
την τήρηση των σχετικών διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου των πιστώσεων που δίδονται.  Οι πιστωτικοί 
κίνδυνοι τυγχάνουν επίσης συστηματικής παρακολούθησης για πιθανή πρόβλεψη επισφαλών χρεωστών. 
Επιπρόσθετα το συγκρότημα και η εταιρεία μειώνει την συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναλαμβάνοντας εργασίες 
με ένα μεγάλο αριθμό πελατών και ασφαλιστικών αντιπροσώπων. Η μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας αντιπροσωπεύεται από τα ποσά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
που αναφέρονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 
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 συμμόρφωσης 
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από 
πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της Πολιτείας. Ο 
κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που ασκείται από το Λειτουργό Συμμόρφωσης, 
αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζει η Εταιρεία 

 
Κίνδυνος εκκρεμών απαιτήσεων 
Ο κίνδυνος εκκρεμών απαιτήσεων είναι ο κίνδυνος  που απορρέει από τη διαφορά που μπορεί να έχει η πραγματική 
εξόφληση των απαιτήσεων από τις εκτιμήσεις που έχει προβλέψει η εταιρεία. Το Συγκρότημα και η Εταιρεία 
διασφαλίζουν την εφαρμογή κατάλληλων αρχών και εξασφαλίζουν την τήρηση των σχετικών διαδικασιών 
παρακολούθησης των  εκκρεμών απαιτήσεων μέσω συνεχών και τακτικών ελέγχων. Οι εκκρεμείς απαιτήσεις 
τυγχάνουν επίσης συστηματικής παρακολούθησης για πιθανή αλλαγή των ποσών που προβλέπετε να πληρωθούν. 
Επιπρόσθετα γίνεται πρόβλεψη για το κόστος των απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν αλλά δεν έγιναν γνωστές μέχρι 
και την ημερομηνία του ισολογισμού (IBNR). Η μέγιστη έκθεση κινδύνου εκκρεμών απαιτήσεων  του συγκροτήματος 
και της εταιρείας αντιπροσωπεύεται από τα ποσά των εκκρεμών απαιτήσεων που αναφέρονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις.  

 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας πηγάζει από τυχόν αδυναμία του Συγκροτήματος και της Εταιρείας να αντεπεξέλθει άμεσα 
στην κάλυψη των τρεχουσών ταμειακών υποχρεώσεων της από τα διαθέσιμα μετρητά και ταυτόσημες αξίες.  Για την 
κάλυψη των απαιτήσεων αυτών είναι απαραίτητη η συνεχής ροή μετρητών η οποία παρακολουθείται στενά από τη 
Διεύθυνση του Συγκροτήματος. 
 
Επίσης, η Διεύθυνση της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια συμμόρφωσης της με τις πρόνοιες του περί Ασκήσεων 
Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα την 
τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων σε συγκεκριμένες επενδύσεις για κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η απόδοση και δυνατότητα ρευστοποίησης των επενδύσεων. 
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30. Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από αρνητικές μεταβολές στις τιμές ξένου συναλλάγματος.  Το Συγκρότημα και η Εταιρεία 
υπόκεινται σε κίνδυνο συναλλαγματικών διαφορών πάνω στις επενδύσεις του εξωτερικού.  Η Διεύθυνση γνωρίζει τον 
κίνδυνο συναλλαγματικών διαφορών και εξετάζει εναλλακτικές λύσεις αντιστάθμισης του κινδύνου.   

 
(2) Δίκαιη 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.  Δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα 
στοιχείο ενεργητικού μπορεί να ανταλλαχθεί ή μία υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια μιας συνήθους 
εμπορικής συναλλαγής. 

 
31. Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων, ο ισολογισμός και η κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2007 και 2006 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  το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας ευρώ 1 = ΛΚ 0,585274. 

 
32. Προκαταρτικά αποτελέσματα  

Το εξελεγμένο κέρδος για το έτος για το 2007 είναι μεγαλύτερο κατά £191.933 σε σχέση με τα ενδεικτικά ενοποιημένα 
αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου 2008. Παραθέτουμε πιο κάτω ανάλυση της διαφοράς: 
   
    2007 
    £ 
Κέρδος έτους ως τα προκαταρκτικά     3.914.307 
Άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες    12.800 
Προμήθειες πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες    (690) 
Έξοδα διαχείρισης    13.882 
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων    25.343 
Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα    1.783 
Πρόβλεψη για φορολογία    20.477 
Φορολογία προηγούμενων ετών    120.810 
Συμφέρον μειονότητας          (2.472) 
Κέρδος έτους ως ο ενοποιημένος λογαριασμός αποτελεσμάτων    4.106.240 
     
 
Εξοικονομήθηκε φόρος συνολικού ύψους £120.810 που προέκυψε από την διευθέτηση των φορολογικών υποχρεώσεων 
της Εταιρείας, μέχρι το έτος 2002, με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. 

 
33. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού και μελλοντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Με την εισαγωγή του Ευρώ ως επισήμου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα 
λειτουργίας της Εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, όλα τα υπόλοιπα της Εταιρείας θα 
επανεκφραστούν σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου 2008 με βάση την καθορισθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές ισοτιμία €1 = 
£0,585274. 
 
Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα γεγονότα μεταγενέστερα του Ισολογισμού και μελλοντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
που να επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007. 


