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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ  
 

ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

31 ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΝ ΚΤΠΡΗΟ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ 

 
ΤΝΣΟΜΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ  

Ζ Δηαηξεία ΚΟΜΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ζπζηάζεθε ζηεv Κχπξo ζηηο 17 Οθησβξίoπ, 1981 ζαv ηδησηηθή 

εηαηξεία πεξηoξηζκέvεο επζχvεο, ζχκθσvα κε ηov πεξί Δηαηξεηψv Νφκo Κεθ. 113. Ζ Δηαηξεία κεηαηξάπεθε ζε 

δεκφζηα κε εηδηθφ ςήθηζκα ζηηο 6 Γεθεκβξίoπ, 1999 θαη πτoζέηεζε vέo Καηαζηαηηθφ.  

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2000 νη κεηνρέο ηεο Κφζκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Ληδ εηζήρζεζαλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ. Με ηελ άληιεζε λέσλ θεθαιαίσλ, ε Δηαηξεία εμειίρζεθε απφ κηα κηθξή 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ζηελ πέκπηε ζε κέγεζνο παξαγσγήο αζθαιηζηηθή εηαηξεία γεληθνχ θιάδνπ. ηηο 12 

Ηνπιίνπ, 2004 θαηφπηλ εηδηθνχ ςεθίζκαηνο ην φλνκα ηεο εηαηξείαο ηξνπνπνηήζεθε ζε Κφζκνο Αζθαιηζηηθή 

Δηαηξεία Γεκφζηα Λίκηηεδ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ 70(1)2003. 

 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηε ζηελ παξνρή αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ γεληθνχ θιάδνπ ζηελ Κχπξν κέζσ ελφο 

κεγάινπ δηθηχνπ πσιήζεσλ θαη ελφο έκπεηξνπ θαη επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

• Πξνζθνξά ππνδεηγκαηηθήο εμππεξέηεζεο ζηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ζπλνιηθή ιχζε ζηηο αζθαιηζηηθέο 

αλάγθεο ηνπ Κχπξηνπ θαηαλαισηή. 

• Ζ ζπλερήο αλαβάζκηζε ησλ θαιχςεσλ κε ηελ εηζαγσγή πξσηνπνξηαθψλ πξντφλησλ γηα θπζηθά πξφζσπα θαη 

γηα ηηο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. 

• πλέρηζε ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο Δηαηξείαο ζηελ Αζθαιηζηηθή Αγνξά ηεο Κχπξνπ. 

• Άκεζνο θαη αθξηβνδίθαηνο δηαθαλνληζκφο ησλ απαηηήζεσλ. 

 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ 

Ζ Δηαηξεία πξνζθέξεη ζρεδφλ φινπο ηνπο ηχπνπο αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ γεληθνχ θιάδνπ: 

 

• Ορεκάησλ  • Γηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ 

• Δξγνιάβσλ • Μεηαθνξψλ  

• Πεξηνπζίαο  • Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

• Θαιαζζίσλ ζθαθψλ αλαςπρήο • Πξνζσπηθψλ Αηπρεκάησλ  

• Δπζχλεο  • Αζθάιηζε δψσλ 

 

Ζ αλάπηπμε θαη εηζαγσγή κνληέξλσλ αζθαιηζηηθψλ παθέησλ βξίζθεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Γηαηίζεληαη ήδε ζηελ αγνξά κε κεγάιε επηηπρία ηα αθφινπζα πνιπαζθαιηζηήξηα: 

 

• Καηνηθηψλ  • Ορεκάησλ 

• Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο • Πξνζσπηθψλ Αηπρεκάησλ  

• Καηαζηεκάησλ  • Πεξηνπζίαο 

 

Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

Ζ ζσζηή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε είλαη ζήκεξα απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ. Ζ 

ππνδεηγκαηηθή εμππεξέηεζε είλαη απηή πνπ καο θάλεη δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο ππφινηπνπο αληαγσληζηέο. Ζ 

Δηαηξεία κε κεζνδηθφηεηα, κνληέξλα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο κε ην δίθηπν πσιήζεσλ θαη επίθεληξν ηνλ 

πειάηε, πξνζθέξεη απαξάκηιιε εμππεξέηεζε, αθξηβνδίθαην θαη άκεζν δηαθαλνληζκφ ησλ απαηηήζεσλ. 

 

αλ κέξνο ηεο πνηνηηθήο καο δηαδηθαζίαο ζπλερίδνπκε: 

 

• Να εληζρχνπκε ηελ ζρέζε καο κε ηνπο πειάηεο θαη ην δίθηπν καο. 

• Να παξαθνινπζνχκε κε πξνζνρή ηηο ελαιιαγέο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ καο έηζη ψζηε λα είκαζηε πάληα ν 

αζθαιηζηήο ηεο επηινγήο ηνπο. 

• Να εηζάγνπκε πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο, θηιηθέο πξνο ηνπο ρξήζηεο θαη ηθαλέο λα δερζνχλ εχθνια θαη 

γξήγνξα αιιαγέο γηα λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ. 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

• 80.000 πειάηεο ην 2011 • Πέξαλ ησλ 100 αηφκσλ ζην Γίθηπν Γηαλνκήο  Πξντφλησλ 

• €9,5 εθ. ζε απνδεκηψζεηο ην 2011  • €25,2 εθ. κηθηά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα ην 2011  

• 2 κεγαιχηεξε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζην θιάδν 

κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ 

• 5 κεγαιχηεξε αζθαιηζηηθή εηαηξεία γεληθνχ θιάδνπ ζηελ  

Κχπξν 

• 31 ρξφληα αζθαιηζηηθή παξνπζία θαη παξάδνζε  
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ  

 
ΒΑΗΚΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

  2011 

€ 

 2010 

€ 

     

Δηζνδήκαηα από εξγαζίεο     

Μηθηά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα   25.231.997  26.304.598 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα   (11.385.872)  (5.118.665) 

Καζαξά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα   13.846.125  21.185.933 

     

Άιια εηζνδήκαηα από εξγαζίεο   4.908.210  2.962.537 

     

ύλνιν εηζνδεκάησλ   18.754.335  24.148.470 

     

ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ εμόδσλ από αζθαιηζηηθέο  

εξγαζίεο  

  

(18.552.492) 

  

(24.593.599) 

     

Μεηαβνιή ζην απόζεκα θηλδύλσλ ζε ηζρύ   78.000  (78.000) 

     

Σερληθό αζθαιηζηηθό απνηέιεζκα   279.843  (523.129) 

     

Δηζνδήκαηα απφ επελδχζεηο   417.423  354.362 

Αζθαιηζηηθό απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο   697.266  (168.767)  

     

Απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ θαη (έιιεηκκα) / πιεφλαζκα 

απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα 

 

(676.348)  (152.687) 

     

Κέξδνο/(δεκηά) κεηά ην απνηέιεζκα επελδύζεσλ  20.918  (321.454) 

     

Άιια έμνδα  (839.046)  (438.921) 

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία   (818.128)  (760.375) 

     

Φνξνινγία  18.525  49 

     

Εεκηά γηα ην έηνο   (799.603)  (760.326) 

     

πκθέξνλ άλεπ ειέγρνπ   (2.401)  (2.047) 

     

Εεκηά γηα ην έηνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο  (802.004)  (762.373) 

     

Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή (ζελη)   (4,46)  (4,23) 

     

     

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ      

     

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ  46.548.117  37.736.101 

     

ύλνιν Μεηόρσλ  7.564.388  8.242.937 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ  
 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΣΖΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ  
 

Γίδεηαη εηδνπνίεζε φηη ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΄΄Κφζκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεκφζηα 

Ληδ΄΄ ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε, 20 Ηνπλίνπ 2012 θαη ψξα 6:00 κ.κ ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ζηνλ 4ν 

φξνθν ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ ηεο Δηαηξείαο επί ηεο Λεσθ. Γξίβα Γηγελή αξ. 46, 1080 Λεπθσζία. 

 

Ζκεξήζηα Γηάηαμε 

 

1. Δμέηαζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ θαη έγθξηζε ησλ 

εμειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ησλ 

εμειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2011. 
 

2. Δθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ εθ πεξηηξνπήο 

απεξρνκέλσλ. 
 

3.  Καζνξηζκφο ακνηβήο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έγθξηζε ηεο πνιηηηθήο 

ακνηβψλ ηεο Δηαηξείαο. 
 

4.  Γηνξηζκφο Διεγθηψλ θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα θαζνξηζκφ ηεο 

ακνηβήο ηνπο. 

 

Ζ Δηήζηα Έθζεζε δελ ζα απνζηαιεί ζηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αιιά αληίηππα κε ην πιήξεο 

θείκελν ηεο δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή ζην 

εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο ζηελ Λεσθ. Γξίβα Γηγελή αξ. 46, 1080 Λεπθσζία. Δπίζεο ην 

πιήξεο θείκελν ηεο είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο 

(www.cosmosinsurance.com.cy). Ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο αληηηχπσλ ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ζα είλαη 

δηαζέζηκνο θαηά ηελ εκέξα ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο γηα φζνπο ζα 

παξαζηνχλ ζε απηήλ. 

 
εκείσζε: 

Κάζε κέινο πνπ δηθαηνχηαη λα παξεπξίζθεηαη θαη λα ςεθίδεη ζηε πλέιεπζε, δηθαηνχηαη λα δηνξίζεη 

αληηπξφζσπν γηα λα παξεπξεζεί θαη λα ςεθίδεη εθ κέξνπο ηνπ. Γελ είλαη απαξαίηεην ν αληηπξφζσπνο λα είλαη 

κέινο ηεο Δηαηξείαο. Ννείηαη φηη νπδέλ πξφζσπνλ, ελεξγφλ σο πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπνο ή 

εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ζα δχλαηαη λα εθπξνζσπεί πνζνζηφλ ςήθσλ πέξαλ ησλ 10% ησλ εθδνζέλησλ 

κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, εθηφο ηνπ πνζνζηνχ ησλ ππ΄απηνχ ελδερνκέλσο θαηερνκέλσλ κεηνρψλ, εθηφο εάλ 

ελεξγεί σο πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπνο ελφο κέινπο ην νπνίνλ είλαη θάηνρνο εθδνζέλησλ κεηνρψλ πέξαλ ηνπ 

10%. 

 

Σν δηνξίδνλ αληηπξφζσπνλ έγγξαθνλ θαη ην πιεξεμνχζηνλ ή άιιε ηπρφλ εμνπζηνδφηεζηο βάζεη ηνπ νπνίνπ 

ππνγξάθεηαη ζα θαηαηίζεηαη εηο ην εγγεγξακκέλνλ Γξαθείνλ ηεο Δηαηξείαο ζηε Λεσθ Γξίβα Γηγελή 46, 1080 

Λεπθσζία, ην αξγφηεξνλ 24 ψξεο πξν ηνπ ρξφλνπ ηεο ελάξμεσο ηεο ζπλειεχζεσο θαηά ηελ νπνίαλ ην ελ ησ 

εγγξάθσ νλνκαδφκελνλ πξφζσπνλ πξνηίζεηαη λα ςεθίζε θαη παξάιεηςηο ηεο ηνηαχηεο θαηαζέζεσο, ην 

έγγξαθνλ αληηπξνζψπνπ δελ ζα είλαη έγθπξνλ. 

 

 

 

 

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

 

 

 

Υξηζηηάλα Α. Δξσηνθξίηνπ 

Γξακκαηέαο 

 

 

Λεπθσζία, 23 Απξηιίνπ 2012 
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ΓIΟIΚΖΣIΚΟ ΤΜΒΟΤΛIΟ ΚΑI ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣIΚΟI ΤΜΒΟΤΛΟI 

 

 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

 

 Αλδξέαο Π. Δξσηνθξίηνπ Πξφεδξνο 

 Μηραήι Κ. Σπιιήο  Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο 

 Αλδξέαο Κ. Σπιιήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 Αλδξέαο Δπζπκίνπ Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 

 Φξίμνο Κηηξνκηιίδεο Μέινο 

 Νηθφιανο Πιαθίδεο Μέινο 

 Μηραήι θνπθαξίδεο Μέινο  

 Κψζηαο Αγαζνθιένπο  Μέινο  

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  Υξηζηηάλα Α. Δξσηνθξίηνπ  

 

 

 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ MGI Γξεγνξίνπ & ία Ληδ 

 

 

 

ΝΟΜIΚΟI ΤΜΒΟΤΛΟI  Αλδξέαο Π. Δξσηνθξίηνπ & ία 

 

 

 

ΣΡΑΠΔΕΔ  Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ 

 Alpha Bank Ltd 

 Universal Bank Public Ltd 

 Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ 

 Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Κχπξνπ) Ληδ 

 Societe Generale Cyprus Ltd 

 .Π.Δ. Μέζα Γεηηνληάο 

 Διιεληθή Σξάπεδα Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ  

 

ΑΝΑΛΟΓΗΣΔ  Lux Actuaries & Consultants (Cyprus) Ltd 
 

 

ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΓΡΑΦΔIΟ Γξίβα Γηγελή 46 

 Cosmos Tower 

 1080 Λεπθσζία 
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 ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 

Δθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, αγαπεηνί Μέηνρνη 
 

Γηα αθφκα κηα ρξνληά ζαο θαισζνξίδσ εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ ηεο Κφζκνο Αζθαιηζηηθή θαη έρσ ηελ ηηκή λα ζαο παξνπζηάζσ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο 2011. 

 

Αλαζθόπεζε ηεο ρξνληάο  
 

Ζ Κφζκνο Αζθαιηζηηθή κέζα ζην 2011 θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ δηαλχνπκε ε νπνία έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο Δηαηξείαο γηα ην 2011 ήηαλ ε πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην 

θιάδν κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ γηα απηφ θαη πξνρσξήζακε απφ ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 2011 ζε λέεο 

αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο κε 

ηελ κεηαθνξά ζεκαληηθά κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ Δηαηξεία ζηνπο 

αληαζθαιηζηέο ηεο.  
 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θαη ε αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ ζηνπο θιάδνπο εθηφο ησλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ, 

πνπ έθζαζε ην 8% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο κεηαβάιινληαο ηελ αλαινγία “Motor business”-“Non 

motor business” ζε 66:24 απφ 70:30 πνπ ήηαλ ην 2010. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπλερίδεηαη θαη εληφο ηνπ 2012 κε 

ηελ εηζαγσγή λέσλ πξσηνπνξηαθψλ αζθαιηζηηθψλ ζρεδίσλ. 

 

Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 
 

Σα ζπλνιηθά κηθηά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ην 2011 αλήιζαλ ζε €25.231.997 ζε 

ζχγθξηζε κε ηα €26.304.598 ην 2010 ζεκεηψλνληαο κείσζε 4%. Ο θιάδνο κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ 

παξνπζίαζε κείσζε 11% ιφγσ ηεο απφθαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο λα ηεξκαηίζεη δεκηνγφλα ραξηνθπιάθηα αιιά 

θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ πεξηφξηζε ηηο εγγξαθέο λέσλ νρεκάησλ, ελψ φινη νη άιινη θιάδνη 

παξνπζίαζαλ ζπλνιηθή αχμεζε 12%, κε πην ζεκαληηθέο ηηο απμήζεηο ζην θιάδν πγείαο κε αχμεζε 11% θαη ζην 

θιάδν ππξφο κε αχμεζε 13% ζε ζρέζε κε ην 2010. 

 

Σα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο γηα ην έηνο 2011 αλήιζαλ ζε €18.552.492. 

παξνπζηάδνληαο κείσζε 25% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη ηεο πην πάλσ κείσζεο 

νθείινληαη ζηα αθφινπζα: 
  

 Οη απνδεκηψζεηο θαηά ην έηνο 2011 παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή κείσζε πνπ αλέξρεηαη ζην 40% ζε 

ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελνο έηνο. Όπσο πξναλέθεξα απηή ε ζεκαληηθή κείσζε πξνθχπηεη ιφγσ 

ηεο αιιαγήο ησλ αληαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ηεο Δηαηξείαο αιιά θαη ιφγν βειηίσζεο ηνπ δείθηε 

δεκηάο. 

 Οη πξνκήζεηεο πιεξσηέεο θαη ηα άιια έμνδα πσιήζεσλ παξνπζηάδνπλ κείσζε 3% ζε ζχγθξηζε κε ην 

έηνο 2010. Ζ κείσζε απηή είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηα κέηξα βειηίσζεο πνπ έρεη πάξεη ε Δηαηξεία 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ δεκηνγφλσλ ραξηνθπιαθίσλ. 

 Σα άιια ιεηηνπξγηθά θαη δηνηθεηηθά έμνδα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο παξνπζηάδνπλ αχμεζε 8% ε 

νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ κηζζνινγίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο παξνπζίαζαλ δεκηά €458.348 ζε ζχγθξηζε κε €155.807 δεκηά ην 

έηνο 2010. Ζ δεκηά νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηξερνπζψλ ηηκψλ ζηηο κεηνρέο, ηα ρξεφγξαθα 

θαη αμηφγξαθα ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ φπσο επίζεο θαη ζηελ κείσζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ Κππξηαθψλ 

θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ.  

 

Ζ επαλεθηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ιφγν ηεο χθεζεο ζην ηνκέα ησλ αθηλήησλ παξνπζίαζε δεκηά χςνπο 

€218.000 ην έηνο 2011 ζε ζχγθξηζε κε €3.120 θέξδνο ην έηνο 2010. 

 

Χο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ ην πγθξφηεκα γηα ην έηνο 2011 θαηέγξαςε δεκηά κεηά ηελ θνξνινγία χςνπο 

€799.603 ζε ζρέζε κε δεκηά €760.326 ην έηνο 2010.  
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζπλέρεηα) 
 

Αγαπεηνί Μέηνρνη, 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ έρεηε ελψπηνλ ζαο απνδεηθλχνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ρξφληα ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιε 

ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Με ηα κέηξα πνπ έρεη πάξεη ε 

Δηαηξεία επειπηζηνχκε πσο ζηελ επφκελε ρξφληα ζα έρνπκε βειηίσζε ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα καο.  

 

Γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο θαη ηελ ζηαζεξή ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ε Δηαηξεία καο ζηελ Αζθαιηζηηθή 

Οηθνγέλεηα αιιά θαη πξνεηνηκαδφκελνη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε 

ζχληνκα ηδηαίηεξα απηήλ ηεο αιιαγήο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

αζθαιηζηηθφ ηνκέα πηζηεχνπκε φηη κπνξνχκε λα αηελίδνπκε ην κέιινλ, άκεζν θαη απψηεξν, κε αηζηνδνμία θαη 

απηνπεπνίζεζε. 

 

Οθείισ λα πσ φηη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ έρεηε ελψπηνλ ζαο, παξφιν φηη γηα ην έηνο 2011 

παξέκεηλαλ ζε ρακειά επίπεδα, είλαη ην απνηέιεζκα κηαο θνπηαζηηθήο πξνζπάζεηαο ηεο δηεπζπληηθήο νκάδαο, 

ησλ ζηειερψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο Δηαηξείαο καο πξνο ηνπο νπνίνπο εθθξάδσ ηηο 

επραξηζηίεο θαη ηελ εθηίκεζε φινπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Σέινο λνηψζσ ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο θαη ηελ απεξηφξηζηε εθηίκεζε κνπ ζε 

φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα, ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε 

ηνπο πνπ ζπλερίζηεθε ηελ ρξνληά πνπ πέξαζε. 

 

 

Αλδξέαο Δξσηνθξίηνπ 

Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΔΚΘΔΖ ΓIΟIΚΖΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ 

ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κφζκνο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξεία Γεκφζηα Ληδ (ε „Δηαηξεία) ππνβάιιεη ζηα 

κέιε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηζχλνπζαο 

Δηαηξείαο θαη ησλ εμαξηεκέλσλ ηεο (ην „πγθξφηεκα‟) γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2011. 

 

 Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα θαη εμαξηεκέλε εηαηξεία 

 Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο είλαη ε πξνζθνξά αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ γεληθνχ 

θιάδνπ ζηελ Κχπξν.  

  

 Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο “Cosmos International Life Insurance Agencies Ltd” 

είλαη ε άζθεζε εξγαζηψλ αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο ζην θιάδν δσήο. 

 

 Δμέηαζε ησλ εμειίμεσλ, ηεο ζέζεο θαη ησλ επηδόζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο 
Σα ζπλνιηθά κηθηά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ην 2011 αλήιζαλ ζε €25,23 

εθαηνκκχξηα ζε ζχγθξηζε κε €26,30 εθαηνκκχξηα ην 2010 ζεκεηψλνληαο κείσζε 4%. Ο θιάδνο 

κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ παξνπζίαζε κείσζε 11% ιφγσ ηεο απφθαζεο ηεο εηαηξείαο λα ηεξκαηίζεη 

δεκηνγφλα ραξηνθπιάθηα αιιά θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ πεξηφξηζε ηηο εγγξαθέο λέσλ 

νρεκάησλ, ελψ φινη νη άιινη θιάδνη παξνπζίαζαλ ζπλνιηθή αχμεζε 12%, κε πην ζεκαληηθέο ηηο απμήζεηο 

ζην θιάδν πγείαο κε αχμεζε 11% θαη ζην θιάδν ππξφο κε αχμεζε 13% ζε ζρέζε κε ην 2010. 

 

 Σα ζπλνιηθά αζθαιηζηηθά εηζνδήκαηα γηα ην έηνο 2011 αλήιζαλ ζε €18,75 εθαηνκκχξηα ζε ζχγθξηζε κε 

€24,15 εθαηνκκχξηα ην 2010 ζεκεηψλνληαο κείσζε 22% ελψ ηα ζπλνιηθά έμνδα απφ αζθαιηζηηθέο 

εξγαζίεο αλήιζαλ ζε €18,55 εθαηνκκχξηα ζε ζρέζε κε €24,59 εθαηνκκχξηα ην έηνο 2010 ζεκεηψλνληαο 

κείσζε 25%. 

 

 Οη πην πάλσ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

αιιαγή ησλ αληαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ηεο εηαηξείαο πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ απφ ηελ 1ελ Απξηιίνπ 2011. 

 

 Σα εηζνδήκαηα απφ επελδχζεηο αλήιζαλ ζε €417.423 ζε ζρέζε κε €354.362 ην 2010 ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

18% θαη απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηφθνπο επί ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, ησλ ρξενγξάθσλ θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ. 

 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο παξνπζίαζαλ δεκηά €458.348 ζε ζχγθξηζε κε 

€155.807 δεκηά ην έηνο 2010. Ζ δεκηά νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηξερνπζψλ ηηκψλ 

ζηηο κεηνρέο, ηα ρξεφγξαθα θαη αμηφγξαθα ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ φπσο επίζεο θαη ζηελ κείσζε ηεο 

ηξέρνπζαο αμίαο ησλ Κππξηαθψλ θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ.  

 

 Ζ επαλεθηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ παξνπζίαζε δεκηά χςνπο €218.000 ην έηνο 2011 ζε ζχγθξηζε 

κε €3.120 θέξδνο ην έηνο 2010. 

 

 Σα άιια έζνδα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πξνκήζεηεο απφ άιιεο ππεξεζίεο, θαη 

εηζπξαθηέα ελνίθηα θαη αλήιζαλ ζε €60.826 ην έηνο 2011 ζε ζρέζε κε  €81.423 ην έηνο 2010. 

 

 Σα άιια έμνδα αλήιζαλ ζε €916.068 ην 2011 ζε ζρέζε κε €513.450 ην 2010 θαη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 

ηηο απνζβέζεηο ησλ αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαζψο επίζεο θαη ησλ 

δηαγξαθψλ θαη πξνλνηψλ γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο.  

 

 Ζ δεκηά γηα ην έηνο 2011 κεηά ηελ θνξνινγία αλήιζε ζηηο €799.603 ζε ζρέζε κε δεκηά €760.326 ην 2010. 

  

 Γηα ην έηνο 2011 πξνθχπηεη δεκηά αλά κεηνρή χςνπο 4,46 ζελη ζε ζρέζε κε δεκηά 4,23 ην έηνο 2010. 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΔΚΘΔΖ ΓIΟIΚΖΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ – (ζπλέρεηα)  
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

Μειινληηθέο εμειίμεηο 

Ζ Δηαηξεία ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

ηφρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη λα αλαγλσξίδεη θαη λα πξνζαξκφδεηαη έγθαηξα ζηηο αιιαγέο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

επνρψλ. Δπηδίσμε ηεο είλαη ε δηαηήξεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο ζε βαζκφ πνπ λα πξνζζέηεη ζηε 

θεξεγγπφηεηα ηεο αιιά θαη λα ζπλερίδεη λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζηνπο πειάηεο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο.  

 

Μεηνρηθό θεθάιαην 

Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππφ εμέηαζε έηνπο. Δπίζεο 

δελ ππάξρνπλ ηίηινη ηνπ εθδφηε πνπ λα παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο θαη 

νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ απφ ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο πηνζεηεί ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο («ν Κψδηθαο») πνπ 

θαηαξηίζηεθε απφ ην πκβνχιην ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ (ΥΑΚ) θαη εθαξκφδεη πιήξσο ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ. Ο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΥΑΚ είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

(www.cse.cνm.cy). 
 

Ζ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο παξαηίζεηαη κεηά 

ηε δήισζε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο 

www.cνsmνsinsurance.cνm.cy 
 

Πιεξνθνξίεο γηα πεξηνξηζκνχο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη γηα εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν γηα ην κεηνρηθφ θεθάιαην πην πάλσ. 

 

Δηνηκαζία πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία έρνπλ απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο εηνηκαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία 

κεηαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο θαη άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

εθζέζεηο. 
 

Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο πνπ θαιχπηνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνζθνπεί ζηελ αλαγλψξηζε, αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ έηζη ψζηε απηέο λα είλαη ζχκκνξθεο κε ηα ζρεηηθά πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, ηνπο 

λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηνδηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο πεξί 

Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκνπο ηνπ 2007 

θαη 2009 ηεο Κχπξνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ζηηο 

εθζέζεηο θαη ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε δηθιίδσλ ειέγρνπ γηα ηελ πξφιεςε ή εληνπηζκφ ιαζψλ ή απάηεο ηα 

νπνία δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο. 

 

Μέξηζκα 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο αθνχ έιαβε ππφςε φια ηα δεδνκέλα απνθάζηζε λα κελ πξνηείλεη ηελ 

θαηαβνιή κεξίζκαηνο γηα ην έηνο 2011. 

 

Τπνθαηαζηήκαηα  

Ζ Δηαηξεία παξέρεη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο κέζσ ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο, πνπ βξίζθνληαη ζηε Λεπθσζία 

θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ζηηο πφιεηο Λάξλαθαο, Λεκεζνχ θαη Πάθνπ. 

 

Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 

Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ην πγθξφηεκα αλαθέξνληαη θαη αλαιχνληαη 

ζηε ζεκείσζε 34 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

Γεγνλόηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο  

Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 
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ΔΚΘΔΖ ΓIΟIΚΖΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ – (ζπλέρεηα)  
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 

 

Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ελεξγεί 

αλάινγα φπνπ ζεσξεί αλαγθαίν. 

 

Άιιεο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο ΟΓ190-2007-04  

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πην πάλσ νδεγίαο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο δειψλεη ηα 

αθφινπζα:- 
 

- Γελ ππήξμε νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εηήζηεο 

εμειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 θαη ησλ ηειεπηαίσλ 

δεκνζηεπζέλησλ ελδεηθηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

- Σν πνζνζηφ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρεη θαηά θπξηφηεηα θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ε/ν ζχδπγνο, ηα αλήιηθα παηδηά ηνπο θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο νη ίδηνη θαηέρνπλ άκεζα ή 

έκκεζα ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε θαζψο θαη ε δηαθχκαλζε ησλ 

πνζνζηψλ ησλ κεηνρψλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πεξίνδν 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 θαη 

30 εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο γηα ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ ζεκείσζε 32 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

- Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο σο πξνο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 24 

ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

πκβάζεηο κε ζπκβνύινπο θαη ζπλδεδεκέλα πξόζσπα 

Δθηφο ησλ ακνηβψλ ησλ ζπκβνχισλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζεκείσζε 9 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ δελ ππήξρε άιιε ζεκαληηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ζπκβνχισλ ή ζπλδεδεκέλσλ 

πξνζψπσλ πξνο απηήλ πέξαλ απφ ηα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη θαη αλαιχνληαη ζηελ ζεκείσζε 35 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

ηόρνη θαη πξννπηηθέο 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θξίλεη σο αλακελφκελα ηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2011 δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο, φπσο επίζεο θαη ζην πεξηνξηζκφ ησλ εηζνδεκάησλ απφ ην ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ θαη ηα 

επελδπηηθά αθίλεηα. Δπίζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθθξάδεη ηελ αηζηνδνμία φηη ηα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη ε 

Γεληθή Γηεχζπλζε γηα κείσζε ησλ απνδεκηψζεσλ κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ δεκηνγφλσλ ραξηνθπιαθίσλ, ε 

επηθείκελε αιιαγή ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ θαη ηνπ ηξφπνπ ηηκνιφγεζεο ησλ αζθαιίζηξσλ ζην 

θιάδν κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ φπσο επίζεο θαη ε ζρεδηαδφκελε εηζαγσγή λέσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζα 

ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ εληφο ηνπ έηνπο 2012.  

 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

ζειίδα 8. Όινη δηεηέιεζαλ κέιε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011. 

 

Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο νη θ.θ. Αλδξέαο Π. Δξσηνθξίηνπ, Αλδξέαο 

Δπζπκίνπ θαη Κψζηαο Αγαζνθιένπο απνρσξνχλ εθ πεξηηξνπήο. Όινη είλαη επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα 

επαλεθινγή. 

 

Αλεμάξηεηνη ειεγθηέο 
Οη Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο ηεο εηαηξείαο θ.θ. MGI Γξεγνξίνπ & ία Ληδ εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ηνπο λα 

ζπλερίζνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Φήθηζκα πνπ λα εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα 

θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπο ζα θαηαηεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 
 

Με εληνιή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 

 

Υξηζηηάλα Α. Δξσηνθξίηνπ 

Γξακκαηέαο 

 

Λεπθσζία, 29 Μαξηίνπ 2012 
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ΓΖΛΩΖ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

χκθσλα κε ην Άξζξν 9(7) ηνπ Νφκνπ 190(Η)/2007 πνπ πξνλνεί γηα ηηο πξνυπνζέζεηο δηαθάλεηαο αλαθνξηθά κε 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ εθδφηε ηνπ νπνίνπ νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά, εκείο ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο Κφζκνο Αζθαιηζηηθή 

Δηαηξεία Γεκφζηα Λίκηηεδ επηβεβαηψλνπκε φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε: 

 

(α)  Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη νη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 θαηαξηίζηεθαλ 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Άξζξν 9(4) ηνπ Νφκνπ 190(Η)/2007 θαη ελ γέλεη ηελ εθαξκνζηέα Κππξηαθή 

Ννκνζεζία θαη παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο δεκηάο ηνπ εθδφηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν θαη 

 

(β) Ζ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηεο απφδνζεο 

ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηνπ εθδφηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν, καδί κε ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ 

θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

 

Σα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

Αλδξέαο Π. Δξσηνθξίηνπ 

Πξφεδξνο 

 

Μηραήι Κ. Σπιιήο  

Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο 

 

Αλδξέαο Κ. Σπιιήο 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

Αλδξέαο Δπζπκίνπ  

Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 

 

Φξίμνο Κηηξνκηιίδεο 

χκβνπινο 

 

Νηθφιανο Πιαθίδεο 

χκβνπινο 

 

Μηραήι θνπθαξίδεο 

χκβνπινο 

 

Κψζηαο Αγαζνθιένπο  

χκβνπινο 

 

 

 

 

Λεπθσζία, 29 Μαξηίνπ 2012 
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ΔΚΘΔΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

Σν πγθξφηεκα πηνζεηεί ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη εθαξκφδεη πιήξσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηφζν ε 

ηζχλνπζα εηαηξεία φζν θαη ε ζπγαηξηθή ηεο Cνsmνs Internatiνnal Life Insurance Agencies Ltd κέζσ ησλ 

επηηξνπψλ ηεο ηζχλνπζαο. πγθξφηεζε ηηο Δπηηξνπέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηφλ θαη δηφξηζε ηα Μέιε ηνπο σο 

αθνινχζσο: 
 

Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Αλδξέαο Δπζπκίνπ (Πξφεδξνο), Κψζηαο Αγαζνθιένπο θαη Μηραήι θνπθαξίδεο (Μέιε). 

Δπηηξνπή Ακνηβώλ 

Μηραήι θνπθαξίδεο ( Πξφεδξνο), Φξίμνο Κηηξνκειίδεο θαη Κψζηαο Αγαζνθιένπο (Μέιε). 
 

Δπηηξνπή Γηνξηζκώλ 

Αλδξέαο Δξσηνθξίηνπ (Πξφεδξνο), Αλδξέαο Σπιιήο θαη Μηραήι θνπθαξίδεο (Μέιε). 
 

Λεηηνπξγόο πκκόξθσζεο κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Αλδξέαο Σπιιήο 

Αμησκαηνύρνο Δπηθνηλσλίαο 

Μηραήι Σπιιήο 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

Ζ Δηαηξεία βεβαηψλεη φηη έρεη ηεξήζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Δθηειεζηηθφ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν, ηνλ Δθηειεζηηθφ χκβνπιν επί αζθαιηζηηθψλ ζεκάησλ θαη ηέζζεξηο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο. 
  

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ν Αλδξέαο Δξσηνθξίηνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο (Πξψηνο 

Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο) ηεο Δηαηξείαο είλαη ν Αλδξέαο Σπιιήο. 
 

Απφ ηα πθηζηάκελα ζήκεξα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο (Αλδξέαο Δξσηνθξίηνπ) θαη 

ηέζζεξηο Γηνηθεηηθνί χκβνπινη (Νηθφιανο Πιαθίδεο, Φξίμνο Κηηξνκειίδεο, Μηραήι θνπθαξίδεο θαη Κψζηαο 

Αγαζνθιένπο) δελ έρνπλ νπνηαδήπνηε εθηειεζηηθή αξκνδηφηεηα. Γχν απφ απηνχο, νη Μηραήι θνπθαξίδεο θαη 

Κψζηαο Αγαζνθιένπο ζεσξνχληαη αλεμάξηεηνη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 
 

Ο Μηραήι θνπθαξίδεο απφ ηνλ Ηνχιην 2011 ζπκπιήξσζε ελλέα έηε ππεξεζίαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε Α.2.3.(ε) ηνπ Κψδηθα ζα έπξεπε έθηνηε λα ζεσξείηαη κε Αλεμάξηεηνο. Παξά ηαχηα ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζεσξεί φηη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ, ε επηζηεκνληθή ηνπ γλψζε θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ 

πείξα αθελφο θαη ε απνδεδεηγκέλε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνχινπ ηεο Δηαηξείαο αθεηέξνπ, θαζψο επίζεο θαη ε απνπζία δηαζχλδεζεο ζπκθεξφλησλ κε ηε 

Γηεχζπλζε ή ηνπο Κχξηνπο Μεηφρνπο θαη νπνηνπδήπνηε άκεζνπ ή έκκεζνπ ζπγθξνπφκελνπ ζπκθέξνληνο ηνπ 

κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο, απνηεινχλ βεβαησηηθά θαη ερέγγπα κε επεξεαζκνχ ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ. Καη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ηνλ θαηαιέγεη ζηνπο Αλεμάξηεηνπο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο. 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φπσο έρεη αλαθνηλσζεί, δηφξηζε ηνλ αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ Γηνηθεηηθφ 

χκβνπιν Μηραήι θνπθαξίδε σο αλψηεξν αλεμάξηεην Γηνηθεηηθφ χκβνπιν ν νπνίνο ζα είλαη δηαζέζηκνο λα 

αθνχεη ηηο αλεζπρίεο ησλ κεηφρσλ ησλ νπνίσλ ην πξφβιεκα ηνπο δελ ζα έρεη ιπζεί δηακέζνπ ησλ θαλνληθψλ 

θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο. 
 

ε θάζε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε απνρσξεί εθ πεξηηξνπήο ην έλα ηξίην (ή ν πιεζηέζηεξνο πξνο απηφ αξηζκφο) 

ησλ εθάζηνηε Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ψζηε λα ηίζεληαη ζηελ θξίζε ησλ κεηφρσλ γηα επαλεθινγή 

ηνπιάρηζηνλ αλά ηξηεηία, εθηφο απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ν νπνίνο βάζεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο 

Δηαηξείαο πάληνηε εμαηξείηαη απφ ηελ ελαιιαμηκφηεηα. Σα Μέιε πνπ απνρσξνχλ είλαη επαλεθιέμηκα θαη εάλ νη 

ίδηνη ην επηζπκνχλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα επαλεθινγή. Ζ ζεηεία ησλ 

Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ δηνξίζηεθαλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη θαηά ηελ 

ακέζσο επφκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε θαη είλαη επαλεθιέμηκα. Σα Μέιε απηά κεηά ηελ ηπρφλ επαλεθινγή 

ηνπο ππφθεηληαη ζηελ εθ πεξηηξνπήο απνρψξεζε φπσο νη ινηπνί Γηνηθεηηθνί χκβνπινη.  
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΔΚΘΔΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ - (ζπλέρεηα) 
 

Σα νλφκαηα ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ πνπ ππνβάιινληαη γηα εθινγή ή επαλεθινγή ζπλνδεχνληαη απφ 

επαξθείο βηνγξαθηθέο ιεπηνκέξεηεο ψζηε λα ελεκεξψλνληαη επαξθψο νη κέηνρνη.  
 

Ζ επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έλαληη ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο είλαη ζπιινγηθή 

ρσξίο λα εμαηξείηαη απφ απηήλ νπνηνζδήπνηε χκβνπινο ή θαηεγνξία πκβνχισλ. 
 

Γελ έγηλε νπνηαδήπνηε ρνξήγεζε δαλείσλ θαη παξνρή εγγπήζεσλ ζε Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο ηεο Δηαηξείαο ή 

ησλ ζπγαηξηθψλ ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηεο Δηαηξείαο, είηε απφ ηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία είηε απφ 

ζπγαηξηθέο ή ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο θαη δελ πθίζηαληαη νπνηαδήπνηε πνζά εηζπξαθηέα (receiλables) απφ 

Δηαηξεία ζηελ νπνία είλαη εκπιεθφκελνο Γηνηθεηηθφο χκβνπινο ή / θαη ζπλδεδεκέλν κε απηφλ πξφζσπν. 

 

Απφ ηα 8 Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα 6 κεηέρνπλ θαη ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα άιισλ εηαηξεηψλ 

ρσξίο λα έρνπλ ζεκαληηθνχο δεζκνχο (crνss-directνrships) κε άιινπο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο κέζσ 

εκπινθήο ζε άιιεο εηαηξείεο ή ζψκαηα. 

 

Σα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνέβιεςαλ θαη αθηεξψλνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν θαη πξνζνρή ζηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο .  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη επίζεκν πξφγξακκα ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηελ πξφλνηα Α.1.2 θαη νη απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ απηψλ ιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά απφ 

ην ίδην. 

 

Οη θπξηφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε επνπηεία, ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαη 

ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εμεηάδεη θαη παξαθνινπζεί ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ 

ζηξαηεγηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηηο 

ζεκαληηθέο δαπάλεο, ηηο αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο, ηηο ζπγρσλεχζεηο / εμαγνξέο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

ηεο Δηαηξείαο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ επζχλε θαη παξαθνινπζεί / δηεπζεηεί ηπρφλ ζέκαηα ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ κεηφρσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ θαθνδηαρείξηζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή ζπλαιιαγψλ κε 

ζπλδεδεκέλα κέξε. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ έμη θνξέο εηεζίσο. Σελ πξφζθιεζε ζχγθιεζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ απεπζχλεη ν Πξφεδξνο κε ηνλ Γξακκαηέα νη νπνίνη θαη θαζνξίδνπλ ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ. Ζ πξφζθιεζε απνζηέιιεηαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ εθ ησλ πξνηέξσλ καδί κε φια ηα ζηνηρεία θαη εθζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Καηά ην έηνο 2011 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξίαζε 10 θνξέο. 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε ζπλεδξίαο εγθξίλνληαη ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο θαη 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα. Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο απνζηέιινληαη ζε φινπο 

ηνπο πκβνχινπο εληφο 48 σξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηθαηνχληαη, αλ απηφ ην θξίλνπλ αλαγθαίν, λα ιακβάλνπλ κεκνλσκέλα ή 

ζπιινγηθά ζπκβνπιέο απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπκβνχινπο κε δαπάλε ηεο Δηαηξείαο. 

 

Όινη νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γξακκαηέα ηεο 

Δηαηξείαο, ν νπνίνο έρεη επζχλε έλαληη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα δηαζθαιίδεη φηη νη δηαδηθαζίεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνινπζνχληαη θαη φηη ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Ο 

Γξακκαηέαο ηεο Δηαηξείαο δηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηπρφλ αιιαγή ηνπ 

απνθαζίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΔΚΘΔΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ - (ζπλέρεηα) 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βεβαηψλεη φηη: 
 

(α) Δπηζεψξεζε ζχκθσλα κε ηελ πξφλνηα Γ.2.1 ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (internal cνntrνls) ηεο 

Δηαηξείαο θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ηεο νξζφηεηαο, πιεξφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο θαη είλαη απνηειεζκαηηθά. 
 

(β) Γελ ππάξρεη νπνηνζδήπνηε δαλεηζκφο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο ή ησλ ζπγαηξηθψλ ή ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ εθδφηε απφ ηνλ ίδην ή απφ ζπγαηξηθέο ή ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ εηαηξείεο.  
 

(γ) Γελ πεξηήιζε ζηελ αληίιεςε ηνπ νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ 

Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δειψλεη φηη ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο δξψζα νηθνλνκηθή 

κνλάδα (gνing cνncern) γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο. 
 

Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 

Α. Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: 

Αλδξέα Δπζπκίνπ - Δθηειεζηηθφ χκβνπιν (κε αλεμάξηεην χκβνπιν) – Πξφεδξνο 

Κψζηα Αγαζνθιένπο – Με εθηειεζηηθφ - αλεμάξηεην χκβνπιν θαη 

Μηραήι θνπθαξίδε – Με Δθηειεζηηθφ - αλεμάξηεην χκβνπιν 

 

Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο Δηαηξείαο δελ θξίζεθε αλαγθαίν λα ζπζηαζεί μερσξηζηφ Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

θαη ε ηπρφλ αλάγθε δεκηνπξγίαο ηνπ επαλεμεηάδεηαη εηεζίσο. Σα θαζήθνληα Δζσηεξηθνχ Διεγθηή αζθνχληαη 

απφ εμσηεξηθφ εγθεθξηκέλν νίθν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ νίθν Deloitte ν νπνίνο πξνζθέξεη ππεξεζίεο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εθηφο ηεο Δηαηξείαο (outsourcing) θαη ελεκεξψλεη ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο.  

 

Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο δελ πξνζθέξνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νχηε θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο νπζηψδεηο κε-ειεγθηηθέο / ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία. 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αλδξέαο Δπζπκίνπ έρεη εκπεηξία ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηνκέα. Δίλαη Chartered Insurer, κέινο ηνπ Chartered Insurance Institute νf England θαη 

ππεξέηεζε επί ζεηξά εηψλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο κεγάιεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. 

 

Ζ Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο θαη ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν. Οη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη γηα θάζε ζπλεδξίαζε ηεο ηεξνχληαη πξαθηηθά. 

 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνλ δηνξηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπο ππφ ηελ αίξεζε επηθχξσζεο ηνπ δηνξηζκνχ απφ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

 

Δπνπηεχεη ηελ δηεμαγσγή ηνπ εηήζηνπ ειέγρνπ, ηελ έθηαζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαη παξνπζηάδεη 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

Δπνπηεχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξαθνινπζεί ηηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο 

εθζέζεηο.  

 

Παξαθνινπζεί ηελ ζρέζε ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ηελ Δηαηξεία θαη ειέγρεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο. 

 

Δπηζεσξεί ηηο νπζηαζηηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο ή/θαη ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηηο νπνίεο Γηνηθεηηθφο χκβνπινο, Πξψηνο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο, Αλψηεξν 

εθηειεζηηθφ ζηέιερνο, Γξακκαηέαο, Διεγθηήο ή κεγαινκέηνρνο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα 

πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, έρεη άκεζα ή 

έκκεζα νπνηνδήπνηε νπζηαζηηθφ ζπκθέξνλ. 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΔΚΘΔΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ - (ζπλέρεηα) 
 

Α. Δπηηξνπή Διέγρνπ (ζπλέρεηα) 

 

Δπηζεσξεί ηα εζσηεξηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα (cνmpany‟s internal financial cνntrνls), ηα ζπζηήκαηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (cνmpany‟s internal cνntrνl) θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (risk management 

systems).  

 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάζε έηνο έθζεζε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν Γ.3.3. ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

Β. Δπηηξνπή Ακνηβώλ 

Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ απνηειείηαη απφ ηνπο:  

Μηραήι θνπθαξίδε – Με Δθηειεζηηθφ - αλεμάξηεην χκβνπιν – Πξφεδξνο 

Κψζηα Αγαζνθιένπο – Με Δθηειεζηηθφ - αλεμάξηεην χκβνπιν θαη 

Φξίμν Κηηξνκειίδε - Με Δθηειεζηηθφ – κε αλεμάξηεην χκβνπιν 
 

Ζ Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο θαη ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. Οη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη γηα θάζε ζπλεδξίαζε ηεο ηεξνχληαη πξαθηηθά. 
 

Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ εμεηάδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ακνηβή ησλ πκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο.  
 

Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ κειεηά θαη εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηηο θαηάιιειεο ακνηβέο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε, δηαηήξεζε θαη παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο Δθηειεζηηθνχο πκβνχινπο ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ηηο 

ζρεηηθέο επηδφζεηο ηνπο κε γλψκνλα πάληνηε ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ζα 

ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ θαη νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινπλ άιιεο ζπγθξίζηκεο εηαηξείεο . 
 

Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ επεμεξγάδεηαη θαη εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζρέδηα ακνηβήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ηα νπνία ζα ην ελζαξξχλνπλ ζηελ θαηαβνιή κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 

Οη Ακνηβέο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ γηα ηνλ ρξφλν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο Δπηηξνπέο ζα θαζνξίδνληαη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

Δπηηξνπέο. 

 

Ζ ακνηβή ησλ κε Δθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Νηθνιάνπ Πιαθίδε, Φξίμνπ Κηηξνκειίδε, 

Μηραήι θνπθαξίδε θαη Κψζηα Αγαζνθιένπο γηα ην έηνο 2011 ήηαλ €3.000 εηεζίσο πιένλ €100 γηα θάζε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην θάζε κέινο πιελ ηνπ Πξνέδξνπ Αλδξέα 

Δξσηνθξίηνπ πνπ ήηαλ €6.000.  
 

Οη ακνηβέο απηέο ζα παξακείλνπλ θαη γηα ην έηνο 2012 ζηα ίδηα επίπεδα. 
 

Ζ Ακνηβή ησλ κε Δθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ζε Γεληθή πλέιεπζε. 
 

Σα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο πνπ θαηαξηίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ ππεξβαίλνπλ 

ηελ πεληαεηία, ζηα δε ανξίζηνπ ρξφλνπ ε πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο είλαη κηθξφηεξε ηνπ έηνπο. 
 

Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ εμεηάδεη ηηο δεζκεχζεηο απνδεκίσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηζθνξψλ γηα ζπληάμεηο) 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο ησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ, εάλ ππάξρνπλ, 

ζηελ πεξίπησζε πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα εμεηάδνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο πξνζζήθεο κηαο ξεηήο 

πξφλνηαο ζην αξρηθφ ζπκβφιαην γηα ηέηνηεο δεζκεχζεηο απνδεκίσζεο, εμαηξνπκέλεο ηεο απνκάθξπλζεο αηφκσλ 

ιφγσ απξεπνχο ζπκπεξηθνξάο. Σα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο δελ ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο απαγνξεπηηθνί ζηηο πεξηπηψζεηο εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο ηεο Δηαηξείαο.  

 

Όπνπ ην αξρηθφ ζπκβφιαην εξγνδφηεζεο δελ πξνλνεί ξεηά γηα δεζκεχζεηο πξνο απνδεκίσζε, ε επηηξνπή 

Ακνηβψλ εληφο ησλ λνκηθψλ πιαηζίσλ, ζα πξνζαξκφδεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζε πεξηπηψζεηο πξφσξεο 

απνκάθξπλζεο αλάινγα κε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ηεο πεξίπησζεο. ηφρνο ζα είλαη ε απνθπγή 

επηβξάβεπζεο ηεο κεησκέλεο απφδνζεο, λα γίλεηαη δίθαηνο ρεηξηζκφο ζε πεξίπησζε πνπ ε απνκάθξπλζε δελ 

νθείιεηαη ζε κεησκέλε απφδνζε ή άιιε ππαίηηα ζπκπεξηθνξά θαη λα αθνινπζείηαη κηα απζηεξή γξακκή γηα 

κείσζε ηεο απνδεκίσζεο, πνπ λα αληαλαθιά ηελ ππνρξέσζε ησλ απνρσξνχλησλ πκβνχισλ γηα απάκβιπλζε 

ηεο απψιεηαο. 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΔΚΘΔΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ - (ζπλέρεηα) 
 

Ακνηβέο Δθηειεζηηθώλ πκβνύισλ 

 

Ο εθ ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ Αλδξέαο Δπζπκίνπ έρεη εηήζηα ακνηβή €7.000 ρσξίο λα έρεη νπνηαδήπνηε 

ακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.  

 

Οη Δθηειεζηηθνί χκβνπινη Μηραήι Σπιιήο θαη Αλδξέαο Σπιιήο ακείβνληαη κε ζηαζεξφ εηήζην κηζζφ 

€120.000 (κε κεηαβιεηφ ν θάζε έλαο) πξνζαπμαλφκελν θαηά 3% εηεζίσο θαη γηα ζθνπνχο ελζάξξπλζεο 

παξαρσξείηαη ζε απηνχο επηπξφζζεηα επίδνκα θεξδνθνξίαο επί ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο θαη 

ρξήζε εηαηξηθνχ απηνθηλήηνπ ρσξίο λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.  

 

Γ. Δπηηξνπή Γηνξηζκώλ 

Ζ Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ απνηειείηαη απφ ηνπο:  

Αλδξέα Δξσηνθξίηνπ – Με εθηειεζηηθφ – κε αλεμάξηεην χκβνπιν – Πξφεδξνο 

Αλδξέα Σπιιή – Γηεπζχλνληα χκβνπιν εθηειεζηηθφ κε αλεμάξηεην χκβνπιν θαη 

Μηραήι θνπθαξίδε - Με εθηειεζηηθφ - αλεμάξηεην χκβνπιν 

 

Ζ Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο θαη ζπλεδξηάδεη φπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Οη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη γηα θάζε ζπλεδξίαζε ηεο ηεξνχληαη πξαθηηθά. 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ βνεζά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηηο εηζεγήζεηο ηεο γηα επηινγή Γηνηθεηηθψλ 

πκβνχισλ πξνο δηνξηζκφ γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ. 

 

Δξεπλά γηα ηελ αλεχξεζε θαηάιιεισλ πξνζψπσλ γηα δηνξηζκφ σο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ εθηφο απφ ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο, ηελ ηηκηφηεηα θαη ην αμηφρξεν ηνπ αηφκνπ θαζψο 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πθηζηάκελα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα είλαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ 

νκαδηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ πην πάλσ θαζεθφλησλ ηεο 

ε Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί θαη εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο αλ θξίλεη απηφ αλαγθαίν. 

Αμηνινγεί ζε εηήζηα βάζε ηε ζχλζεζε ησλ επηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εηζεγείηαη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνλ δηνξηζκφ κειψλ ησλ επηηξνπψλ. 

 

Αμηνινγεί θαηά πάληα ρξφλν θαη ην ιηγφηεξν εηεζίσο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη αλ ηπρφλ θξίλεη αλαγθαίν εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνζζήθεο, ηξνπνπνηήζεηο ή 

βειηηψζεηο πξνο πηνζέηεζε. 

 

Αλαζθνπεί ζε εηήζηα βάζε ηηο ακνηβέο θαη ηα σθειήκαηα ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ. 

 

Ζ επηηξνπή ζα ζπληάζζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν έθζεζε απνινγηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηελ 

νπνία ζα ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνο ελεκέξσζε ηνπ.  

 

ρέζεηο κε κεηόρνπο  

 

Α. Δπνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο Δηήζηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα λα επηθνηλσλεί κε 

ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεξηκλά ψζηε ε εκεξήζηα δηάηαμε θαη γεληθά ε νξγάλσζε ησλ 

Γεληθψλ πλειεχζεσλ λα κελ εμνπδεηεξψλεη ηελ νπζηαζηηθή ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ. Πξνηάζεηο πνπ 

ηίζεληαη ελψπηνλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ή πξνηάζεηο πνπ ζεσξνχληαη σο κε ζπλήζνπο θχζεσο, ζα 

επεμεγνχληαη κε επάξθεηα θαη ζαθήλεηα ζηνπο κεηφρνπο θαη ζα παξέρεηαη ζε απηνχο επαξθήο ρξφλνο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο πλέιεπζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο αμηνινγήζνπλ. Απηφ ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

νη πξνηάζεηο πνπ ηίζεληαη ελψπηνλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ αθνξνχλ ηελ εθρψξεζε ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ δηθαηψκαηνο λα εθδίδεη θαη παξαρσξεί κεηνρέο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ.  
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΔΚΘΔΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ - (ζπλέρεηα) 
 

Β. Ηζόηηκε κεηαρείξηζε κεηόρσλ 
 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεξηκλά ψζηε νη Δηήζηεο Γεληθέο πλειεχζεηο λα δηεμάγνληαη 

ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. Γηαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε 

φισλ ησλ κεηφρσλ θαη ηελ νξζή θαηακέηξεζε ησλ πιεηνςεθνχλησλ θαη κεηνςεθνχλησλ θαηφρσλ ηίηισλ ζε 

ςεθνθνξίεο θαηά ηηο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ.  
 

Όιεο νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη ζπλήζεηο θαη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα. 
 

Οη κέηνρνη, εθ‟ φζνλ αληηπξνζσπεχνπλ επαξθή αξηζκφ κεηνρψλ (5%), έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εγγξάθνπλ 

ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν. 
 

Γηα ζχγθιεζε Γεληθψλ πλειεχζεσλ απνζηέιιεηαη έγθαηξα ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο γξαπηή πξφζθιεζε γηα ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε εκεξνκελία, ε ψξα θαη ν ηφπνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. ηελ πξφζθιεζε πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θαη ζπλνδεχνληαη κε 

επαξθείο πιεξνθνξίεο. 
 

Ζ ςεθνθνξία θαηά ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο γίλεηαη δηά αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο εθηφο εάλ δεηεζεί κπζηηθή 

ςεθνθνξία νπφηε θάζε κέηνρνο δηθαηνχηαη κίαο ςήθνπ γηα θάζε κεηνρή πνπ θαηέρεη. 
 

ε πεξίπησζε ςεθνθνξίαο δηά αληηπξνζψπνπ, απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ παξαρψξεζεο γξαπηνχ 

πιεξεμνπζίνπ απφ ηνλ λφκηκν θάηνρν ησλ ηίηισλ. Σν ζρεηηθφ έληππν ηνπ πιεξεμνπζίνπ απνζηέιιεηαη ζηνπο 

κεηφρνπο καδί κε ηελ πξφζθιεζε ηεο πλέιεπζεο. 
 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα Δθηειεζηηθά Γηεπζπληηθά ηειέρε ππνρξενχληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ 

ζπλερψλ ππνρξεψζεσλ γηα άκεζε αλαθνίλσζε, γηα γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

θαη ηνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο θαη ησλ Λνγαξηαζκψλ ηεο Δηαηξείαο, ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε 

ίδην νπζηαζηηθφ ζπκθέξνλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο πνπ εκπίπηνπλ ζηα 

θαζήθνληα ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε απηψλ ηεο Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ 

κε απηή εηαηξεηψλ πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
 

Δμαζθαιίδνληαη πξνο φινπο ηνπο κεηφρνπο έγθαηξεο θαη αθξηβείο αλαθνξέο γηα φιεο ηηο νπζηψδεηο αιιαγέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο απφδνζεο, ηεο ηδηνθηεζίαο θαη 

ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο Δηαηξείαο.  
 

Οη αλαθνξέο ζα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηηο πην θάησ νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο (α) Οηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, (β) ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, εάλ έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί, 

(γ) Κχξηνπο κεηφρνπο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ, (δ) Οπζηψδεηο πξνβιέςηκνπο θηλδχλνπο, (ε) Οπζηψδε δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηνπο ππαιιήινπο (αλαβάζκηζε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ) θαη ηνπο κεηφρνπο, (ζη) δνκή 

ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηηο πνιηηηθέο θαη (δ) Με ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο. 
 

ύληνκν βηνγξαθηθό ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ππνβάιινληαη γηα επαλεθινγή θαηά 

ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ζηηο 20 Ηνπλίνπ 2012. 
 

 

Ο Αλδξέαο Δξσηνθξίηνπ είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηθεγφξνο ην επάγγεικα, κε επξείεο 

επαγγεικαηηθέο θαη πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πνχδαζε πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηζηήκεο θαη είλαη 

δηθεγφξνο θαη λνκηθφο ζχκβνπινο πνιιψλ εηαηξεηψλ θπξίσο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνκέα. Τπήξμε πξφεδξνο ηνπ 

Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, Πξφεδξνο ηνπ 

Πνιενδνκηθνχ πκβνπιίνπ θαη κέινο ηεο ρνιηθήο Δθνξίαο Λεπθσζίαο. Δίλαη κέινο δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ 

άιισλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ.   

 

Ο θ. Αλδξέαο Δπζπκίνπ είλαη αζθαιηζηήο θαξηέξαο κε πεξηζζφηεξν απφ ηεζζαξαθνληαεπηαεηή πείξα ζηελ 

Κππξηαθή Αζθαιηζηηθή Βηνκεραλία. Τπήξμε αλψηαην ζηέιερνο ησλ Γεληθψλ Αζθαιεηψλ ηεο Σξάπεδαο 

Κχπξνπ κε θαζήθνληα θαη επζχλεο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ αζθαιίζεσλ Γεληθήο Φχζεσο. Δίλαη θάηνρνο 

ηνπ ηίηινπ Fellow Chartered Insurer Institute F.C.I.I. Παξάιιεια είλαη κέινο θαη ζχκβνπινο ζε άιινπο 

νξγαληζκνχο. 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΔΚΘΔΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ - (ζπλέρεηα) 
 

Ο θ. Κώζηαο Αγαζνθιένπο είλαη θάηνρνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ δηπιψκαηνο ηνπ Chartered Institute of Bankers. 

Δξγάζηεθε ζηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ζε δηάθνξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο, θαη αθππεξέηεζε κε ην βαζκφ ηνπ 

Αλψηεξνπ Γηεπζπληή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηελ Σξάπεδα Κχπξνπ έηπρε κεηεθπαίδεπζεο ζην 

Λνλδίλν θαη παξαθνινχζεζε εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα ζηνλ Σξαπεδηθφ θαη ζηνλ επξχηεξν νηθνλνκηθφ ηνκέα.  

Αλαθιήζεθε κεηά ηελ αθππεξέηεζή ηνπ απφ ηελ Σξάπεδα ην Γεθέκβξε ηνπ 2005 θαη αλάιαβε ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2006 ηελ νξγάλσζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ ζηε Μφζρα φπνπ εξγάζηεθε ζηε ζέζε ηνπ Operations Manager θαη 

ηνπ Αλψηεξνπ Δζσηεξηθνχ χκβνπινπ κέρξη ην Γεθέκβξε ηνπ 2008. 

 

ΔΚΘΔΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΟΗΒΩΝ 

 

Παξάξηεκα 1  

 

Ζ πνιηηηθή ακνηβψλ ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο 2011 ζηεξίδεηαη ζηελ ακνηβή ησλ κε Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ 

κε θαη‟ απνθνπή εηήζηα ακνηβή πιένλ πνζνχ γηα θάζε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ κε θαη‟ απνθνπή εηήζηα ακνηβή ή ζηαζεξφ εηήζην κηζζφ θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε κεηαβαιιφκελε ακνηβή γηα ζθνπνχο ελζάξξπλζεο, ήηνη πνζνζηφ επί ηελ 

θεξδνθνξίαο επί ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ή κε ρξεκαηηθή ακνηβή, ήηνη ρξήζε εηαηξηθνχ 

απηνθηλήηνπ. 

 

Ζ σο άλσ πνιηηηθή εθαξκφδεηαη θαη γηα ην έηνο 2012.  

 

Α. Δθηειεζηηθνί χκβνπινη 

 

Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη 3 εθηειεζηηθνχο ζπκβνχινπο. Σνλ Αλδξέα Δπζπκίνπ - Δθηειεζηηθφ χκβνπιν επί 

αζθαιηζηηθψλ ζεκάησλ, ηνλ Μηραήι Σπιιή - Δθηειεζηηθφ Αληηπξφεδξν θαη ηνλ Αλδξέα Σπιιή - Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν. 

 

Α1 Ο εθ ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ Αλδξέαο Δπζπκίνπ έρεη ζηαζεξή εηήζηα ακνηβή (κε κεηαβιεηή) ρσξίο 

λα έρεη νπνηαδήπνηε ακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.  

 

 Α2 Ο Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο Μηραήι Σπιιήο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο Αλδξέαο Σπιιήο ακείβνληαη 

κε ζηαζεξφ εηήζην κηζζφ (κε κεηαβιεηφ) ν θάζε έλαο θαη γηα ζθνπνχο ελζάξξπλζεο παξαρσξείηαη ζε απηνχο 

επηπξφζζεηα επίδνκα θεξδνθνξίαο επί ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ρσξίο λα έρνπλ νπνηαδήπνηε 

ακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.  

 

Σν πην πάλσ επίδνκα θεξδνθνξίαο ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 

(α) Γηα θέξδνο κέρξη €341.720 δελ παξαρσξείηαη επίδνκα. 

(β) Γηα θέξδνο απφ €341.721 κέρξη €512.580 παξαρσξείηαη επίδνκα 2%. 

(γ) Γηα θέξδνο απφ €512.581 κέρξη €854.300 παξαρσξείηαη επίδνκα 3%. 

(δ) Γηα θέξδνο απφ €854.301 θαη άλσ παξαρσξείηαη επίδνκα 5%. 

 

Γελ ππάξρεη νπνηνδήπνηε ζρέδην εηεζίνπ θηινδσξήκαηνο (Bνnus Scheme) αιιά παξαρσξείηαη ζε απηνχο ππφ 

κνξθή κε ρξεκαηηθνχ σθειήκαηνο ε ρξήζε εηαηξηθνχ απηνθηλήηνπ.  

 

πκκεηέρνπλ ζην Σακείν Πξνλνίαο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη δελ απνιακβάλνπλ νπνηνπδήπνηε άιινπ 

ζρεδίνπ ζπκπιεξσκαηηθήο ζχληαμεο ή ζρεδίνπ πξφσξεο αθππεξέηεζεο.  

 

Β. πκβφιαηα εξγνδφηεζεο Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ 

 

Σα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ είλαη 

πεληαεηνχο δηάξθεηαο (ιήγνπλ 31.12.2014) κε ζηαζεξφ εηήζην κηζζφ (κε κεηαβιεηφ) πξνζαπμαλφκελν 3% 

εηεζίσο θαη ζε πεξίπησζε πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπο ε πξνβιεπφκελε απνδεκίσζε είλαη 6 κεληαίνη κηζζνί 

εθηφο εάλ ν πξφσξνο ηεξκαηηζκφο γίλεηαη γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εξγαηηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη 

απφιπζε ρσξίο απνδεκίσζε.  
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΔΚΘΔΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ - (ζπλέρεηα) 
 

ΔΚΘΔΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΟΗΒΩΝ (ζπλέρεηα) 

 

Παξάξηεκα 1 (ζπλέρεηα) 

 

Γ. Δπηηξνπή Ακνηβψλ 

 

Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ ηεο Δηαηξείαο απαξηίδεηαη απφ 2 αλεμάξηεηνπο κε εθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο 

πκβνχινπο θαη 1 κε αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ Γηνηθεηηθφ χκβνπιν θαη εμεηάδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ακνηβή ησλ πκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο.  

 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθηειεζηηθψλ θαη κε, θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ θαη αθνινχζσο παξαπέκπνληαη πξνο έγθξηζε απφ ηελ 

Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο.  

 

Παξάξηεκα 2  

 

Ζ ακνηβή ησλ κε Δθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Νηθνιάνπ Πιαθίδε, Φξίμνπ Κηηξνκειίδε, 

Μηραήι θνπθαξίδε θαη Κψζηα Αγαζνθιένπο γηα ην έηνο 2011 ήηαλ €3.000 εηεζίσο πιένλ €100 γηα θάζε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην θάζε κέινο πιελ ηνπ Πξνέδξνπ Αλδξέα 

Δξσηνθξίηνπ πνπ ήηαλ €6.000.  

Οη ακνηβέο απηέο ζα παξακείλνπλ θαη γηα ην έηνο 2012 ζηα ίδηα επίπεδα. 

 

Α1 Ο εθ ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ Αλδξέαο Δπζπκίνπ έρεη εηήζηα ακνηβή €7.000 ρσξίο λα έρεη 

νπνηαδήπνηε ακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Ζ ακνηβή απηή ζα 

παξακείλεη θαη γηα ην έηνο 2012 ζηα ίδηα επίπεδα 

 

 Α2 Ο Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο Μηραήι Σπιιήο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο Αλδξέαο Σπιιήο ακείβνληαη 

κε ζηαζεξφ εηήζην κηζζφ €120.000 (κε κεηαβιεηφ) ν θάζε έλαο πξνζαπμαλφκελν θαηά 3% εηεζίσο θαη γηα 

ζθνπνχο ελζάξξπλζεο παξαρσξείηαη ζε απηνχο επηπξφζζεηα επίδνκα θεξδνθνξίαο επί ηνπ θέξδνπο πνπ 

αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ρσξίο λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.  

 

Λφγσ ησλ δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ ηνπ 2011, ν Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

δελ έιαβαλ νπνηνδήπνηε πνζφ σο επίδνκα θεξδνθνξίαο. Υνξεγήζεθε ζηνλ θάζε έλα απφ απηνχο ππφ κνξθή κε 

ρξεκαηηθνχ σθειήκαηνο ε ρξήζε εηαηξηθνχ απηνθηλήηνπ.  

  

Πέξαλ ησλ πην πάλσ, νη ππφινηπεο πξφλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο δελ 

έρνπλ εθαξκνγή. 

 

Παξάξηεκα 3 

  

Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ νπνηαδήπνηε ακνηβή κε κεηνρέο (share-based remuneratiνn) 

πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα 3 ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζπλεπψο νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ 

δελ έρνπλ εθαξκνγή. 

 

 

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΚΟΜΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛΣΓ 

 

Υξηζηηάλα Δξσηνθξίηνπ 

Γξακκαηέαο 

 

Λεπθσζία 29 Μαξηίνπ, 2012 
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       ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ 2011 
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ΑΦ/3864/ΠΑ 
 

Έθζεζε αλεμάξηεηνπ ειεγθηή 
 

Πξνο ηα κέιε ηεο  

ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

Έθζεζε επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ αηνκηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο Κόζκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεκνζία Λίκηηεδ  

 
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΚΟΜΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛΗΜΗΣΔΓ θαη ησλ εμαξηεκέλσλ ηεο (ην «πγθξφηεκα»), θαη ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ΚΟΜΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛΗΜΗΣΔΓ (ε «Δηαηξεία»), νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

Δηαηξείαο  ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011,  ηηο ελνπνηεκέλεο  θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ, αιιαγψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα  θαη ηακεηαθψλ ξνψλ, θαη ηηο θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ, αιιαγψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα  θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

 

Επζύλε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ θαη αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113, θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ θαη αηνκηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο. 

 

Επζύλε ηνπ ειεγθηή 

 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Διέγρνπ.  Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο θαζψο θαη λα 

ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη 

ελνπνηεκέλεο θαη νη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο 

ζθάικα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  Οη 

επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 

νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, 

νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο 

εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ θαη αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο πνπ δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο 

παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξάζρνπλ 

βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε. 
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Γλώκε 

 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ 

αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2011, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπο γηα ην έηνο πνπ 

έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά 

πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113. 

 

Έθζεζε επί άιισλ λνκηθώλ απαηηήζεσλ 

 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ Νφκνπ ηνπ 2009, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ: 

 Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ καο. 

 Καηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία. 

 Οη ελνπνηεκέλεο θαη νη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία. 

 Καηά ηε γλψκε καο θαη απφ φζα θαιχηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζχκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο πνπ καο 

δφζεθαλ, νη ελνπνηεκέλεο θαη νη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ 

πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113, πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν. 

 Καηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλάδνπλ κε 

ηηο ελνπνηεκέλεο θαη ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ΟΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ, αλαθέξνπκε 

φηη έρεη γίλεη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), 

(ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο, θαη απνηειεί εηδηθφ ηκήκα ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

 

Άιιν ζέκα
 
 

 

Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλψκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο σο ζψκα θαη κφλν 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 34 ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ 

Λνγαξηαζκψλ Νφκνπ ηνπ 2009 θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπφ.  Γίλνληαο απηή ηε γλψκε δελ απνδερφκαζηε ή 

αλαιακβάλνπκε επζχλε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζηε γλψζε ηνπ 

νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηφλ λα πεξηέιζεη. 

 

 

Γξεγφξεο Ν. Πέηζαο  

Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο θαη Δγγεγξακκέλνο Διεγθηήο 

εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

MGI Γξεγνξίνπ θαη ία Ληδ 

Δγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Δγγεγξακκέλνη Διεγθηέο 

 

Φισξίλεο 7, 1065 Λεπθσζία, 

29 Μαξηίνπ, 2012 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡIΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 

 
  

εκ. 
2011 

€ 

 2010 

€ 

     

Έζνδα     

Μηθηά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα   25.231.997  26.304.598 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα   (11.385.872)  (5.118.665) 

Καζαξά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα  5 13.846.125  21.185.933 

     

Γηθαηψκαηα αζθαιίζηξσλ θαη άιια δηθαηψκαηα   1.844.939  1.766.514 

Πξνκήζεηεο απφ αληαζθαιηζηέο   3.063.271  1.196.023 

ύλνιν άιισλ εζόδσλ   4.908.210  2.962.537 

Οιηθό εζόδσλ   18.754.335  24.148.470 

     

Έμνδα 

Απνδεκηψζεηο 

 

7 
 

(9.504.807) 

  

(15.632.180) 

Πξνκήζεηεο πιεξσηέεο θαη άιια έμνδα πσιήζεσλ   (5.687.511)  (5.863.597) 

Άιια ιεηηνπξγηθά θαη δηνηθεηηθά έμνδα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο   (3.360.174)  (3.097.822) 

ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ εμόδσλ από αζθαιηζηηθέο  

εξγαζίεο  

  

(18.552.492) 

  

(24.593.599) 

     

Μεηαβνιή ζην απφζεκα θηλδχλσλ ζε ηζρχ   78.000  (78.000) 

     

Σερληθό αζθαιηζηηθό απνηέιεζκα  5 279.843  (523.129) 

     

Δηζνδήκαηα απφ επελδχζεηο  10 417.423  354.362 

Αζθαιηζηηθό απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο    697.266  (168.767)  

     

Απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ 6 (458.348)  (155.807) 

(Έιιεηκκα) / πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα 20 (218.000)  3.120 

  (676.348)  (152.687) 

     

Άιια έζνδα  11 60.826  81.423 

Μεξίδην θέξδνπο απφ θνηλνπξαμία αζθαιηζηψλ  12 153.139  138.598 

Άιια έμνδα 13 (916.068)  (513.450) 

Υξεκαηνδνηηθά έμνδα  8 (126.346)  (127.426) 

Έμνδα δηαρείξηζεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο  (10.597)  (18.066) 

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  9 (818.128)  (760.375) 

Φνξνινγία 14 18.525  49 

Εεκηά γηα ην έηνο   (799.603)  (760.326) 

     

Εεκηά γηα ην έηνο πνπ αλαινγεί ζηνπο / ζην:-     

Ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο   (802.004)  (762.373) 

πκθέξνλ άλεπ ειέγρνπ   2.401  2.047 

  (799.603)  (760.326) 

     

Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή (ζελη)  15 (4,46)  (4,23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 32 κέρξη 64 απνηεινχλ κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 

 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2011 
 

 

 
 
 

  
2011 

€ 

 
 

 
2010 

€ 

     

Εεκηά γηα ην έηνο   (802.004)  (762.373) 

     

Δπαλεθηίκεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο   184.850  121.030 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε   4.917  2.344 

πλνιηθά έμνδα γηα ην έηνο   (612.237)  (638.999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 32 κέρξη 64 απνηεινχλ κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ  
ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 

  

εκ. 

2011 

€ 

 2010 

€ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ     

     

Αθίλεηα, εμνπιηζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο 16 5.699.430  5.736.494 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 17 469.901  531.509 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  20 3.474.000  3.392.000 

Γάλεην εηζπξαθηέν  28 338.703  637.333 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  9.982.034  10.297.336 

     

     

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 18 10.967.449  11.592.372 

Δπελδχζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  19 2.952.211  3.145.871 

Φνξνινγία 14 44.396  54.717 

Αλαβαιιφκελα έμνδα θηήζεο 25 3.005.767  2.988.115 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα ηερληθά απνζέκαηα  23, 25 15.403.933  4.932.561 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ 27 4.192.327  4.725.129 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  36.566.083  27.438.765 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  46.548.117  37.736.101 

     

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑIΑ      

     

Μεηνρηθφ θεθάιαην 24 5.575.350  5.575.350 

Απνζεκαηηθφ κεηνρψλ ππέξ ην άξηην   163.984  163.984 

Απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο  2.336.066  2.146.299 

Απνζεκαηηθφ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ  (511.012)  357.304 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   7.564.388  8.242.937 

     

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ     

     

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 14 521.958  566.721 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 26 1.024.921  692.495 

Μαθξνπξφζεζκεο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο 22 1.250.000  - 

ύλνιν κε ηξέρνπζσλ ππνρξεώζεσλ   2.796.879  1.259.216 

     

     

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 21 1.776.739  1.822.313 

Σξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 22 4.661.256  865.710 

Δθθξεκείο απαηηήζεηο θαη απνζεκαηηθφ εμφδσλ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ 23 16.143.019  14.234.993 

Με θεξδεκέλα αζθάιηζηξα 25 10.593.609  10.371.512 

Απνζεκαηηθφ θηλδχλσλ ζε ηζρχ  -  78.000 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα ηερληθά απνζέκαηα  25 2.623.493  537.004 

Σξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 26 378.926  306.520 

Σξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα 27 9.808  17.896 

ύλνιν ηξέρνπζσλ ππνρξεώζεσλ   36.186.850  28.233.948 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ   38.983.729  29.493.164 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  46.548.117  37.736.101  
 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζηηο 29 Μαξηίνπ 2012. 

 

 

 

 

 
 

Αλδξέαο Π. Δξσηνθξίηνπ Μηραήι Κ. Σπιιήο Αλδξέαο Κ. Σπιιήο 

Πξφεδξνο Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 32 κέρξη 64 απνηεινχλ κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 

 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  

ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2011 
 
  

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην 

€ 

  

Απνζεκαηηθό 

κεηνρώλ ππέξ 

ην άξηην 

€ 

  

 

Απνζεκαηηθό 

επαλεθηίκεζεο  

€ 

  

Απνζεκαηηθό 

ινγαξηαζκνύ 

απνηειεζκάησλ 

€ 

  

 

 

Οιηθό 

€ 

          

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ, 2010 5.575.350  163.984  2.022.925  1.189.220  8.951.479 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έμνδα -  -  123.374  (762.373)  (638.999) 

Πιεξσκή άκπλαο ζηε  
ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο 

 
- 

  
- 

  
- 

  
(69.543) 

  
(69.543) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 5.575.350  163.984  2.146.299  357.304  8.242.937 

          

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ, 2011 5.575.350  163.984  2.146.299  357.304  8.242.937 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έμνδα -  -  189.767  (802.004)  (612.237) 

Πιεξσκή άκπλαο ζηε  
ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο 

 
- 

  
- 

  
- 

  
(66.312) 

  
(66.312) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 5.575.350  163.984  2.336.066  (511.012)  7.564.388 

 

 

εκεηψζεηο:- 

 

1. Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί 

Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο 

ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ 

ζαλ κέξηζκα. Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνο 20% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη εηαηξείεο), θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ 

δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί 

θάηνηθνη Κχπξνπ. Σν πνζφ απηφ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε 

πξαγκαηηθφ κέξηζκα ήδε δηαλεκήζεθε γηα ην έηνο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη. Απηή ε έθηαθηε 

ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.  

 

2. Σν απνζεκαηηθφ κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαη ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο δελ είλαη δηαζέζηκα γηα 

δηαλνκή. 

 

3. πλνιηθά έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά χςνπο €447.546 πνπ αθνξά πιεξσκέο ινγηδφκελεο δηαλνκήο 

κεξηζκάησλ ησλ εηψλ 2003 €78.493, 2004 €72.381, 2005 €49.141, 2006 €111.676, 2007 €69.543 θαη 2009 

€66.312 βξίζθεηαη εηο πίζηε ηεο εηαηξείαο θαη κπνξεί λα αλαθηεζεί κε κειινληηθέο δηαλνκέο κεξηζκάησλ.  
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔIΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 

 
  

εκ. 

2011 

€ 

 2010 

€ 

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο     

Εεκηά γηα ην έηνο  (799.603)  (760.326) 

Αλαπξνζαξκνγέο γηα:-     

Απνζβέζεηο  425.096  379.706 

Γηαγξαθή εκπνξηθήο εχλνηαο  105.200  43.121 

Πξφλνηα επηζθαινχο δαλείνπ εηζπξαθηένπ  338.500  - 

Κέξδνο απφ επαλεθηίκεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ  (3.000)  (29.610) 

πλαιιαγκαηηθή δεκηά επελδχζεσλ πνπ θξαηνχληαη γηα εκπνξία   -  332 

Zεκηά/(θέξδνο) απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα   218.000  (3.120) 

Γηαγξαθή ζπκθέξνληνο άλεπ ειέγρνπ πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη  (2.401)  (2.047) 

Κέξδνο απφ πψιεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ  (12.254)  (30.630) 

Εεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ   -  20.203 

Κέξδνο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ  (200)  (1.104) 

Εεκηά απφ πψιεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ   23.785  1.418 

Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ   444.125  213.372 

Σφθνη πιεξσηένη  126.346  127.426 

Σφθνη εηζπξαθηένη  (412.053)  (325.005) 

Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα  (5.370)  (29.357) 

Φνξνινγία  (18.525)  (49) 

Αχμεζε/(κείσζε) ζηα κε θεξδεκέλα αζθάιηζηξα  222.097   (246.621) 

Κέξδνο/(δεκηά) από εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο  649.743  (642.291) 

 

Μείσζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  

  

624.923 

  

1.488.838 

(Μείσζε)/αχμεζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  (45.574)  473.061 

Αχμεζε ζηα αλαβαιιφκελα έμνδα θηήζεο   (17.652)  (16.518) 

Αχμεζε ζην κεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηερληθά απνζέκαηα   (8.384.883)  (6.310) 

Αχμεζε ζηηο εθθξεκείο απαηηήζεηο θαη απνζεκαηηθφ εμφδσλ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ  1.908.026  223.260 

 (Μείσζε)/αχμεζε ζην απνζεκαηηθφ θηλδχλσλ ζε ηζρχ  (78.000)  78.000 

 

Ρνή κεηξεηώλ (γηα)/από εξγαζίεο  

  

(5.343.417) 

  

1.598.040 

Φφξνη πνπ πιεξψζεθαλ  (11.000)  (27.183) 

Πιεξσκή άκπλαο ζηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο    (66.312)  (69.543) 

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ (γηα)/από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο   (5.420.729)  1.501.314 

     

Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Αγνξά αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ   (94.716)  (713.070) 

Αγνξά ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ   (152.058)  (142.740) 

Αγνξά κεηνρψλ θαη άιισλ ρξενγξάθσλ  (720.653)  (198.901) 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο κεηνρψλ  461.657  544.909 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ   200  86.250 

Αγνξά επελδχζεσλ ζε αθίλεηα   (300.000)  (342.880) 

Σφθνη πνπ εηζπξάρηεθαλ  372.183  287.482 

Μεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ  5.370  29.357 

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (428.017)  (449.593) 

     

Ρνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Γάλεηα αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ  5.045.546  - 

Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ   (126.346)  (127.426) 

Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα  740.053  71.808 

Πιεξσκέο γηα δάλεηα   (335.221)  (209.741) 

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ από/(γηα) ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   5.324.032  (265.359) 

     

Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε ζε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα ησλ κεηξεηώλ  (524.714)  786.362 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 27 4.707.233  3.920.871 

 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

 

27 

 

4.182.519 

  

4.707.233 
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ΖΜΔIΩΔI ΣI ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI  
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

Ζ ΚΟΜΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛΣΓ (ε „Δηαηξεία‟) ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ζηηο 17 

Οθησβξίνπ, 1981 σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 1999 κεηαηξάπεθε ζε 

δεκφζηα εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ. 113. Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο 

βξίζθεηαη ζηελ νδφ Γξίβα Γηγελή 46, Cosmos Tower, 1080 Λεπθσζία. ηηο 12 Ηνπιίνπ, 2004 θαηφπηλ εηδηθνχ 

ςεθίζκαηνο ην φλνκα ηεο εηαηξείαο έρεη ηξνπνπνηεζεί ζε Κφζκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεκφζηα Λίκηηεδ 

ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ 70(1)2003. 
 

Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα θαη εμαξηεκέλε εηαηξεία 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο είλαη ε δηεμαγσγή εξγαζηψλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα γεληθνχ θιάδνπ. Όιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο δηεμάγνληαη ζηελ Κχπξν θαη παξέκεηλαλ νη ίδηεο κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 
 

ηηο 7 Ννεκβξίνπ, 2001 ελεγξάθε θππξηαθή εηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ. 113 κε ηελ 

επσλπκία «Cosmos International Life Insurance Ltd» κε ζθνπφ φηαλ εμαζθαιίδνληαλ νη αλάινγεο άδεηεο απφ 

ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ηελ πξνζθνξά αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ θιάδνπ δσήο. ηε ζπλέρεηα ζηηο 12 

Ηνπιίνπ, 2005 ε επσλπκία ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο ηξνπνπνηήζεθε ζε “Cosmos International Life Insurance 

Agencies Ltd” κε ζθνπφ ηελ άζθεζε εξγαζηψλ αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο ζηνλ θιάδν δσήο θαη πξνο 

ηνχην εμαζθαιίζηεθε ε ζρεηηθή άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  
 

2. ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ 

(α) Γήισζε ζπκκόξθσζεο 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). Δπίζεο, 

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113, 

ηεο Κχπξνπ, ηνπ πεξί Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκσλ ηνπ 2002-

2011, (“Νφκσλ”) ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκνπο θαη Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο 

θαη ηνλ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) 

Νφκν. 
 

(β) Βάζε επηκέηξεζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα αθίλεηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ, ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαη ηηο επελδχζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε δίθαηε αμία ηνπο θαηά ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο δίθαηεο ηνπο αμίαο παξνπζηάδεηαη ζηηο πην θάησ ζεκεηψζεηο. 
 

(γ) Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011, ε Δηαηξεία πηνζέηεζε φια ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΠΥΑ) θαη Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ),ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο. Ζ πηνζέηεζε απηψλ 

ησλ Πξνηχπσλ δελ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 

Σα αθφινπζα Πξφηππα, Αλαζεσξήζεηο ζε Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ ηέζεθαλ ζε ηζρχ 

γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011: 

 

(i) Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ 

 ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) 'Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα Γλσζηνπνηήζεηο' Μεηαβηβάζεηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  (ηζρχεη  γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011) 
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2. ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ – (ζπλέρεηα) 

 

(γ) Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο – (ζπλέρεηα) 

 

(ii) Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ δελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ 

 ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε): 'Τπεξ-πιεζσξηζκφο θαη Απάιεηςε ηαζεξψλ Ζκεξνκεληψλ γηα Δηαηξείεο 

πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξψηε Φνξά' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011). 

 ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) 'Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα Γλσζηνπνηήζεηο' 'πκςεθηζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ'  (ηζρχεη  γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) 'Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα Γλσζηνπνηήζεηο'  'Γλσζηνπνηήζεηο ζηελ 

κεηάβαζε ζην ΓΠΥΑ 9  (ηζρχεη  γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2015). 

 ΓΠΥΑ 9 'Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2015). 

 ΓΠΥΠ 10 'Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΠΥΠ 11 'Κνηλέο Γηεπζεηήζεηο' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΠΥΠ 12 'Γλσζηνπνηήζεηο ησλ πκκεηνρψλ ζε Άιιεο Οληφηεηεο' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΠΥΠ 13 'Απνηίκεζε ηεο Δχινγεο Αμίαο' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 

1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) 'Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζηα Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα',  (ηζρχεη γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2012).  

 ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε)  'Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία'  Αλάθηεζε Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (ηζρχεη γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012).  

 ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε)  'Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 

ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΛΠ 27 (Αλαζεσξεκέλν) 'Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο' (ηζρχεη  γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΛΠ 28 (Αλαζεσξεκέλν) 'Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο' (ηζρχεη γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) 'πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη  

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2014).  

 ΔΓΓΠΥΑ 20 'Γαπάλεο απνγχκλσζεο νξπρείνπ επηθάλεηαο ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο' (ηζρχεη  γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε ησλ πην πάλσ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο θαη  ηεο εηαηξείαο εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΓΠΥΑ9 ε νπνία  ελδέρεηαη λα επηθέξεη 

αιιαγέο ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ έθηαζε ηεο 

επίπησζεο δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί.  
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ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

2. ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ - (ζπλέρεηα)  

(δ) Υξήζε ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ 

Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο απαηηεί απφ ηε Γηεχζπλζε ηελ άζθεζε θξίζεο, ηε δηαηχπσζε εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ, νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ππφ αλαθνξά πνζψλ ελεξγεηηθνχ 

θαη ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ππνζηεξηδφκελεο παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ 

ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη πηζηεχεηαη φηη είλαη ινγηθνί ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο. 

 
Οη εθηηκήζεηο θαη ππνζηεξηδφκελεο παξαδνρέο αλαζεσξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Αλαζεσξήζεηο ζε 

ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εθηίκεζε αλαζεσξείηαη αλ ε 

αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηή ηελ πεξίνδν, ή ηελ πεξίνδν ηεο αλαζεψξεζεο θαη κειινληηθέο 

πεξηφδνπο αλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη ηφζν ηελ ηξέρνπζα φζν θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο. 
 

πγθεθξηκέλα, πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο, αβεβαηφηεηεο θαη ζεκαληηθέο θξίζεηο ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ νη νπνίεο έρνπλ ηελ πην ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηηο πην θάησ ζεκεηψζεηο: 
 

 Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο – εθηίκεζε αθηλήησλ 

 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα – εθηίκεζε αθηλήησλ 

 Δπελδχζεηο – εθηίκεζε επελδχζεσλ 
 

(ε) Νόκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο είλαη γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2011 θαη παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (“€”) ην νπνίν είλαη ην επίζεκν λφκηζκα ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο είλαη ην θπξίσο ρξεζηκνπνηνχκελν 

λφκηζκα πνπ παξνπζηάδεη θαιχηεξα ηελ νπζία ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 
 

3. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓIΣIΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

 

Οη αθφινπζεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο εθαξκφζηεθαλ κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

απηέο ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 

Βάζε ελνπνίεζεο 
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κφζκνο 

Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεκφζηα Λίκηηεδ θαη ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο «Cosmos International Life Insurance 

Agencies Ltd». Ζ εμαγνξά ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο ινγίδεηαη κε βάζε ηελ ινγηζηηθή κέζνδν ηεο αγνξάο. 
 

Οη ινγαξηαζκνί ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκέξα ίδξπζεο ηεο κέρξη ηελ εκέξα δηάζεζεο 

ηεο. Καηά ηελ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο έρνπλ εθαξκνζηεί νη ίδηεο 

ινγηζηηθέο πνιηηηθέο φπσο ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο. 
 

Οη εηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Μηθηά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 

Σα πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο είλαη πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ησλ αληαζθαιίζεσλ. 
 

Βάζε απνηειεζκάησλ 
Σα απνηειέζκαηα θαζνξίδνληαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα κε θεξδεκέλα αζθάιηζηξα, αλαβαιιφκελα έμνδα 

θηήζεο θαη εθθξεκείο απαηηήζεηο. Αζθάιηζηξα θαη απαηηήζεηο θαίλνληαη κεηά απφ πιεξσκέο ή αλαθηήζεηο 

ζρεηηθά κε αληαζθαιηζηέο. 
 

Σα κηθηά κε θεξδεκέλα αζθάιηζηξα είλαη ε αλαινγία απφ ηα αζθάιηζηξα πνπ γξάθηεθαλ ζ‟ έλα έηνο θαη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πεξηφδνπο θηλδχλνπ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο σο ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ 

ζπκβνιαίσλ. Τπνινγίδνληαη κε ηελ εκεξήζηα θαη‟ αλαινγία βάζε. 
 

Σα αλαβαιιφκελα έμνδα θηήζεο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ αλαινγία ησλ πξνκεζεηψλ ησλ εμφδσλ δηαρείξηζεο θαη πσιήζεσλ θαη ηελ αλαινγία ησλ αληαζθαιηζηψλ 

ζηα κηθηά αζθάιηζηξα πνπ απνδίδνληαη ζηα κηθηά κε θεξδεκέλα αζθάιηζηξα. 
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3. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓIΣIΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ - (ζπλέρεηα) 

 

Δηζνδήκαηα από επελδύζεηο  

(i) Μεπίζμαηα ειζππακηέα 

 Μεξίζκαηα απφ επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πγθξφηεκα απνθηά ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο (ε νπνία γηα εηζεγκέλεο 

επελδχζεηο είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε κεηνρή δηαπξαγκαηεχεηαη ρσξίο κέξηζκα).  

 

(ii) Τόκοι ειζππακηέοι από επενδύζειρ 

 Οη ηφθνη εηζπξαθηένη απφ επελδχζεηο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο αθνξνχλ ηφθνπο εηζπξαθηένπο απφ 

ρξεφγξαθα θαη ηξαπεδηθά γξακκάηηα θαη άιινη ηφθνη εηζπξαθηένη θαη αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ. 

 

(iii).Τόκοι ειζππακηέοι από οθειλέρ αζθαλιζηικών διαμεζολαβηηών 

 Οη ηφθνη απφ νθεηιέο αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ αθνξνχλ ηφθνπο εηζπξαθηένπο επί θαζπζηεξεκέλσλ 

νθεηιψλ βάζε ησλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο ηνπο. 

 

Πξνκήζεηεο θαη άιια δηθαηώκαηα εηζπξαθηέα 

Ζ πξνκήζεηα αληαζθάιηζεο αλαγλσξίδεηαη επί ηεο βάζεο πνπ ζπλάδεη κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πνπ 

έρεη ζπκβεί κε ηελ απφθηεζε ησλ ζπκβάζεσλ ζεκειησδψλ αζθαιίζεσλ. Ζ πξνκήζεηα θεξδψλ αλαθνξηθά κε ηα 

ζπκβφιαηα αληαζθάιηζεο αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ. 

 

Έζνδα από θνηλνπξαμία αζθαιηζηώλ δεκόζηαο ρξήζεο 

Σν κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ζην θέξδνο ή ηε δεκηά απφ ηελ θνηλνπξαμία αζθαιηζηψλ 

δεκφζηαο ρξήζεο(Cyprus Hire Risks Pool) ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ χςνπο ησλ αζθαιίζηξσλ ηεο Δηαηξείαο ζηνλ 

θιάδν κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ αζθαιίζηξνπ νιφθιεξεο ηεο αγνξάο ζηνλ θιάδν απηφ θαη 

αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

θνηλνπξαμίαο. 

 

Έμνδα αζθαιηζηηθώλ εξγαζηώλ 

Σα έμνδα αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ απνηεινχληαη απφ πξνκήζεηεο θαη άιια έμνδα γηα αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο. 

Σα έμνδα αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 

απνηεινχληαη απφ ηα έμνδα πνπ πιεξψζεθαλ ή ινγίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πιένλ ηα 

αλαβαιιφκελα έμνδα θηήζεο απφ κεηαθνξά κείνλ ηα αλαβαιιφκελα έμνδα θηήζεο ζε κεηαθνξά. 

 

Υξεκαηνδνηηθά έμνδα 

Σα ρξεκαηνδνηηθά έμνδα πεξηιακβάλνπλ ηξαπεδηθνχο ηφθνπο πιεξσηένπο, έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο, άιινπο 

ηφθνπο πιεξσηένπο θαη ηφθνπο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα. Οη ηφθνη ινγίδνληαη 

ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ. 

 

(Εεκηά)/Κέξδνο αλά κεηνρή 

Σν πγθξφηεκα παξνπζηάδεη ηε βαζηθή (δεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή γηα ηηο ζπλήζεηο κεηνρέο. Ζ βαζηθή 

(δεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηε (δεκηά)/θέξδνο γηα ην έηνο πνπ αλαινγεί ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο δηα ηνλ κέζν φξν ζπλήζσλ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

Αληαζθάιηζηξα 

Ζ Δηαηξεία αληαζθαιίδεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θπζηνινγηθήο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ ηεο γηα ζθνπνχο 

πεξηνξηζκνχ ηεο ελδερφκελεο θαζαξήο δεκηάο κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ ηεο. Σα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, έζνδα θαη έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθρσξεκέλα ζπκβφιαηα αληαζθάιηζεο 

παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά απφ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, έζνδα θαη έμνδα απφ ηα 

ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα γηαηί νη δηαθαλνληζκνί αληαζθάιηζεο δελ απνδεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεία απφ 

ηηο άκεζεο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ζπκβνιαίσλ. 

 

Μφλν ηα δηθαηψκαηα ζηα ζπκβφιαηα πνπ πξνθαινχλ ζεκαληηθή κεηαβίβαζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ 

ππνινγίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αληαζθάιηζεο. Γηθαηψκαηα ππφ ζπκβνιαίσλ πνπ δελ κεηαβηβάδνπλ 

ζεκαληηθφ αζθαιηζηηθφ θίλδπλν ππνινγίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 
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3. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓIΣIΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ - (ζπλέρεηα) 

 

Αληαζθάιηζηξα – (ζπλέρεηα) 

Σα αζθάιηζηξα αληαζθάιηζεο γηα εθρσξεκέλε αληαζθάιηζε αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε επί βάζεσο πνπ 

ζπλάδεη κε ηελ βάζε αλαγλψξηζεο γηα ηα αζθάιηζηξα επί ησλ ζρεηηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. Γηα ηηο 

εξγαζίεο γεληθνχ θιάδνπ, ηα αζθάιηζηξα αληαζθάιηζεο δαπαλψληαη θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία παξέρεηαη ε 

αληαζθαιηζηηθή θάιπςε βάζε ηεο αλακελφκελεο δηάξζξσζεο ησλ αληαζθαιηζκέλσλ θηλδχλσλ. Σν 

εηεξνρξνληζκέλν κέξνο ησλ αζθαιίζηξσλ εθρσξεκέλεο αληαζθάιηζεο πεξηιακβάλεηαη ζηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία αληαζθάιηζεο. 
 

Σα θαζαξά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ αληαζθαιηζηή θαηά ηελ έλαξμε ελφο ζπκβνιαίνπ δχλαηαη λα είλαη 

κηθξφηεξα απφ ηα ζηνηρεία αληαζθάιηζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηα 

ηεο απφ ηέηνηα ζπκβφιαηα. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ νθείιεηαη ζηνλ αληαζθαιηζηή 

θαη ηνπ ζηνηρείνπ αληαζθάιηζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη, πεξηιακβάλεηαη ζηε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ κέζα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία θαζίζηαηαη νθεηιφκελν ην αζθάιηζηξν αληαζθάιηζεο.  
 

Σα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αληαζθάιηζεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ε νπνία ζπλάδεη 

κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ γίλνληαη αλαθνξηθά κε ηα ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 
 

Σα ζηνηρεία αληαζθάιηζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο επαλαθηήζεηο πνπ νθείινληαη απφ αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

αλαθνξηθά κε θαηαβεβιεκέλεο απαηηήζεηο. Σαμηλνκνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζε αζθαιηζηηθνχο θαη άιινπο ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 

ζέζεο. 
 

Σα ζηνηρεία αληαζθάιηζεο αμηνινγνχληαη γηα κείσζε αμίαο ζε θάζε εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο. Θεσξείηαη φηη έρεη κεησζεί ε αμία ελφο ζηνηρείνπ εάλ, σο απνηέιεζκα ελφο ζπκβάληνο πνπ επήιζε 

θαηφπηλ ηεο αξρηθήο ηνπ αλαγλψξηζεο, ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ηεθκεξησκέλεο ελδείμεηο φηη ε Δηαηξεία 

πηζαλφ λα κελ αλαθηήζεη φια ηα νθεηιφκελα πνζά θαη φηη ην ζπκβάλ έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηα πνζά πνπ 

ε Δηαηξεία ζα ιάβεη απφ ηνλ Αληαζθαιηζηή. 

 

  πλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα 
πλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ θαη θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο 

πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Σα ππφινηπα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο 

πνπ ηζρχεη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή, κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη 

παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά φηαλ θξίλνληαη ζεκαληηθέο. Σα ππφινηπα κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε μέλν ζπλάιιαγκα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή θφζηνπο κεηαηξέπνληαη ζε 

Δπξψ κε βάζε ηελ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. 
 

 ρέδηα αθππεξέηεζεο πξνζσπηθνύ 
Γελ ππάξρεη πάγηα πνιηηηθή φζνλ αθνξά αθππεξεηήζεηο πξνζσπηθνχ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηεο εηαηξείαο 

πέξαλ ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο πνπ είλαη ζρέδην θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο ζην νπνίν ην ζπγθξφηεκα θαη ε 

εηαηξεία ζπλεηζθέξνπλ πνζνζηφ 5%. Ζ ρξέσζε απηήο ηεο ζπλεηζθνξάο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε 

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 
 

 Φνξνινγία 
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα θνξνινγία κε βάζε ηε λνκνζεζία θαη ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα φπνπ 

δηεμάγνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία κε ηα πνζνζηά πνπ αλακέλεηαη φηη ζα είλαη πιεξσηένη νη 

θφξνη πνπ αλαινγνχλ ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηεο θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο.  
 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επαλεθηίκεζε ζηνηρείσλ παγίνπ ελεξγεηηθνχ κεηαθέξεηαη 

ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο. 
 

Υξεσζηηθά ππφινηπα πνπ πξνθχπηνπλ απφ αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ζεσξείηαη φηη ζα ππάξρνπλ πηζαλά κειινληηθά θέξδε. 
 

Αθίλεηα, εμνπιηζκόο θαη εγθαηαζηάζεηο 
Ζ γε θαη ηα θηίξηα παξνπζηάδνληαη ζε δίθαηε αμία, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε εθηηκήζεηο απφ εμσηεξηθνχο 

αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Οη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ εκεξνκελία 

ηεο επαλεθηίκεζεο δηαγξάθνληαη έλαληη ηεο κηθηήο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ε θαζαξή 

αμία αλαπξνζαξκφδεηαη ζηελ επαλεθηηκεκέλε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη επαλεθηηκήζεηο γίλνληαη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Όια ηα άιια ζηνηρεία εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε 

ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Γαπάλεο γηα ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ησλ αθηλήησλ, 

εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ απμάλνπλ ηελ αμία ηνπο θαη αλακέλεηαη λα απνθέξνπλ πξφζζεηα 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ απηά πνπ είραλ αξρηθά πξνβιεθζεί, θεθαιαηνπνηνχληαη θαη απνζβέλνληαη κε βάζε ηα 

πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ.  
 

Απμήζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ πηζηψλνληαη ζην απνζεκαηηθφ 

επαλεθηίκεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Μεηψζεηο πνπ αληηζηαζκίδνπλ πξνεγνχκελεο απμήζεηο 

ηνπ ηδίνπ ζηνηρείνπ ρξεψλνληαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Όιεο νη άιιεο κεηψζεηο 

ρξεψλνληαη ζαλ έμνδν ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.  

 

Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη έηζη πνπ λα δηαγξάθεηαη ην θφζηνο ή ε εθηηκεκέλε αμία κείνλ ε ππνινγηδφκελε 

ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπο. 

Σα εηήζηα πνζνζηά απνζβέζεσλ είλαη ηα αθφινπζα:- 

 

 Κηίξηα 3% 

 Έπηπια θαη εμνπιηζκφο θαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο  10 - 20% 

 Ορήκαηα  15% 
 

Γελ ινγίδεηαη απφζβεζε πάλσ ζην θφζηνο ηεο γεο. 

 

Σν θέξδνο ή ε δεκηά απφ ηελ πψιεζε ησλ αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ κεηαθέξεηαη ζηελ 

ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Δάλ ε πψιεζε αθνξά ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ πνπ 

ινγίδεηαη ζε εθηηκεκέλε αμία, ηπρφλ ππφινηπν απφ ην πιεφλαζκα επαλεθηίκεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην 

απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο θαη αληηζηνηρεί ζην ζηνηρείν απηφ, κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ. 
 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα 

Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή θηήζεο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο 

ππνινγίδνληαη ζην θφζηνο, κε βάζε ηε κέζνδν ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο 

σθέιηκεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ. Σν εηήζην πνζνζηφ απφζβεζεο είλαη 33 1/3 %. 
 

Εκπνξηθή εύλνηα από εμαγνξά ραξηνθπιαθίωλ 

Σν ηίκεκα πνπ θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ εμαγνξά ελφο ραξηνθπιαθίνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ δίθαηε αμία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ πνπ απνθηάηαη θαη ινγίδεηαη σο εκπνξηθή εχλνηα. Ζ εκπνξηθή 

εχλνηα απφ εμαγνξά ραξηνθπιαθίσλ παξνπζηάδεηαη ζηε ηηκή θηήζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ζπζζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ θαη δεκηψλ απνκείσζεο. Ζ εκπνξηθή εχλνηα δηαγξάθεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, ζηελ πεξίνδν ε νπνία ζεσξείηαη φηη 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ππνινγηδφκελε σθέιηκε ρξήζε ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο. 
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Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

Ζ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ απνθηάηαη κε ζθνπφ ηελ καθξνρξφληα επέλδπζε γηα θεθαιαηνπρηθή αλαηίκεζε, ή ηελ 

ελνηθίαζε ηεο θαη δελ πξννξίδεηαη πξνο ηδία ρξήζε απφ ηελ εηαηξεία, θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηε πεξηνπζία παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πεξηφδνπ 

αλαθνξάο ζε δίθαηεο αμίεο. Οη πξνζζήθεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα 

θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηε ηηκή θηήζεο ηνπο θαη επαλεθηηκνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πεξηφδνπ αλαθνξάο ζε 

δίθαηεο αμίεο κε βάζε ηηο αγνξαίεο αμίεο ηνπο. Σν θέξδνο ή δεκηά απφ ηελ πψιεζε θαη επαλεθηίκεζε ησλ 

επελδχζεσλ ζε αθίλεηα κεηαθέξεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζην έηνο πνπ 

πξνθχπηεη. 
 

Δπελδύζεηο  

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία αλαγλσξίδνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπο κέζα, ηα νπνία αθνξνχλ επελδχζεηο 

ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

απνθηήζεθαλ νη επελδχζεηο. Ζ Γηεχζπλζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ θαηά ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλαμηνινγεί απηφ ηνλ θαζνξηζκφ ζε θάζε εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο. 
 

Σηοισεία πος αποηιμούνηαι ζε δίκαιη αξία μέζω ηων αποηελεζμάηων 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία αλαγλσξίδνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηεινχληαη απφ 

επελδχζεηο ζε ηίηινπο κεηαβιεηήο απφδνζεο ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο. Σα ζηνηρεία απηά θαηαηάζζνληαη 

σο θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. 
 

Σηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξία 

Πεξηιακβάλεη επελδχζεηο ζε αμίεο πνπ αγνξάζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ άκεζε απφδνζε θέξδνπο απφ 

βξαρππξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ή πεξηιακβάλνληαη ζε ραξηνθπιάθην ην νπνίν έρεη σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηε βξαρππξφζεζκε θεξδνθνξία. 
 

Σηνηρεία πνπ θαηαρωξνύληαη κέρξη ηε ιήμε 

Δπελδχζεηο πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε είλαη επελδχζεηο κε θαζνξηζκέλεο ή πξνζδηνξηζηέο πιεξσκέο 

θαη θαζνξηζκέλε ιήμε, ηηο νπνίεο ην πγθξφηεκα έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα θξαηήζεη κέρξη 

ηε ιήμε. Μεηά ηελ αξρηθή επηκέηξεζε, νη θξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο επηκεηξνχληαη ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν απνζβεζκέλν θφζηνο ππνινγίδεηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη ηνπ θαηαβιεηένπ ζηε ιήμε πνζνχ, θαη 

φιεο ηηο ακνηβέο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ απφζβεζε 

πεξηιακβάλεηαη ζηα „Δηζνδήκαηα απφ επελδχζεηο‟ ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Εεκηέο 

απφ ηελ απνκείσζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα „Απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ 

επελδχζεσλ‟ ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 
 

Γηα εηζεγκέλεο αμίεο ε δίθαηε αμία ζεσξείηαη σο ε ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ Υξεκαηηζηεξίσλ ζηα νπνία 

δηαπξαγκαηεχνληαη νη επελδχζεηο. Γηα ηηο κε εηζεγκέλεο αμίεο ε δίθαηε αμία θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ κνληέισλ εθηίκεζεο φπσο αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ θάζε 

εθδφηε. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δίθαηε αμία δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα ε δίθαηε αμία ζεσξείηαη ε 

ηηκή θηήζεο. 

Όιεο νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη ηελ εκεξνκελία ηεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο ε 

νπνία είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πγθξφηεκα δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ηελ 

επέλδπζε. Καηά ηελ εθπνίεζε επελδχζεσλ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 

 

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο 
πλδεδεκέλεο εηαηξείεο είλαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν, πάλσ 

ζηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπο πνιηηηθή. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ην 

ζχλνιν ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θεξδψλ θαη δεκηψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ αλαινγνχλ ζηελ εηαηξεία 

κε ηελ κέζνδν ηνπ θαζαξνχ ζπκθέξνληνο (equity methνd), απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε ζεκαληηθή επηξξνή 

άξρηζε λα αζθείηαη θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ε ζεκαληηθή επηξξνή έπαςε λα αζθείηαη. Όηαλ ην κεξίδην 

δεκηψλ πνπ αλαινγνχλ ζηελ εηαηξεία ππεξβεί ηελ θαζαξή δίθαηε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο, ε ινγηζηηθή αμία 

κεηψλεηαη ζην κεδέλ θαη δελ αλαγλσξίδνληαη νπνηεζδήπνηε άιιεο δεκηέο εθηφο αλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθέο ή 

ηεθκεξησκέλεο ππνρξεψζεηο ή έθαλε πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο.  



 

 

 39  

 

 

 

ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΖΜΔIΩΔI ΣI ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI - (ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

3. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓIΣIΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ - (ζπλέρεηα) 

 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Υξεψζηεο αζθαιίζηξσλ θαη άιινη ρξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε πξνβιέςεσλ 

γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο. Σν ζπγθξφηεκα θαη ε εηαηξεία θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο νη νπνίνη 

δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηελ ζπλεζηζκέλε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε βάζε ηελ 

εηήζηα επηζεψξεζε ησλ εηζπξαθηέσλ πνζψλ. 
 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ 
Σα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαη ππφινηπα ηξαπεδψλ. 

 

 πγθξηηηθά πνζά 

Όπνπ ζεσξήζεθε αλαγθαίν ηα ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
 

Απνκείσζε ζηελ αμία ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 
Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ην ζπγθξφηεκα θαη ε εηαηξεία εμεηάδνπλ θαηά πφζν ππήξραλ 

νπνηεζδήπνηε ελδείμεηο πνπ ππνδειψλνπλ κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, κε εμαίξεζε ηα 

ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε ινγηζηηθή αξρή πνπ εθαξκφδεηαη ζε ζρέζε κε κείσζε αμίαο αλαθέξεηαη αιινχ. ε 

πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνησλ ελδείμεσλ ε εηαηξεία πξνρσξεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. 

  

Αλ ε αλαηίκεζε είλαη ρακειφηεξε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ηφηε ε 

ινγηζηηθή αμία κεηψλεηαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία. Ζ κείσζε απηή αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο. 
 

Ζ κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αληηζηξέθεηαη εάλ ε επφκελε αχμεζε ζην εηζπξαθηέν πνζφ 

κπνξεί λα ζρεηηζηεί αληηθεηκεληθά ζε έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβεθε αθφηνπ ε κείσζε αλαγλσξίζηεθε. Αλαθνξηθά 

κε φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ε κείσζε ζηελ αμία αληηζηξέθεηαη εάλ έγηλε αιιαγή ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εμαθξηβσζεί ην αλαθηήζηκν πνζφ. 
 

Ζ κείσζε αληηζηξέθεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ηξέρνπζα αμία ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ δελ μεπεξλά 

ηελ ηξέρνπζα αμία πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνινγηζηεί, κείνλ απνζβέζεηο ή ρξεσιήζεηο, εάλ ε κείσζε δελ είρε 

αλαγλσξηζηεί. Ζ αθχξσζε ηεο κείσζεο ηεο αμίαο αλαγλσξίδεηαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο ή θαη ζηελ 

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε αληίζεηεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο απφ απηέο πνπ έγηλαλ γηα ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο κείσζεο ηεο αμίαο. 

 

 Απόζεκα θηλδύλνπ ζε ηζρύ (URR) 

 Σν απφζεκα θηλδχλνπ ζε ηζρχ ππνινγίδεηαη κε ηε “Μέζνδν Πνζνζηνχ Εεκηψλ”. 

 

 Απνζεκαηηθό επαλεθηίκεζεο 
Πιενλάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ πηζηψλνληαη ζην 

απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο. Διιείκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ρξεψλνληαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο. Δάλ πξνθχςεη έιιεηκκα ην νπνίν δελ θαιχπηεηαη 

απφ ηα ζπζζσξεπκέλα πιενλάζκαηα ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην, 

εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζεο, απηφ δηαγξάθεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 
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4. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ   

 

Αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο 

Ο αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαβνιέο ζηε ζπρλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ησλ απαηηήζεσλ, ηελ 

αβεβαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηε ζπρλφηεηα θαηαζηξνθηθψλ 

ζπκβάλησλ. 

 

Σηόρνη θαη πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδύλωλ γηα αληηκεηώπηζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ην πγθξφηεκα θαη  

ηελ Δηαηξεία. ηα ζπκβφιαηα Γεληθήο Φχζεσο, ν ζηφρνο είλαη ε επηινγή ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κε δηάξθεηα θαη 

αμία πνπ λα αληηζηνηρνχλ κε ηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο ησλ απαηηήζεσλ απηήο ηεο εξγαζίαο. Ζ Δηαηξεία 

παξαθνινπζεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη ην αληίζηνηρν ελεξγεηηθφ, κε ζηφρν λα 

δηαζθαιίδεη φηη ζα είλαη πάληα ζε ζέζε λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρσξίο πξφζζεην θφζηνο θαη κε βάζε 

ηηο εζσηεξηθέο αιιά θαη ηηο λνκνζεηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. 

 

Ζ θχξηα αζθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη λα αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν δεκηάο ζε άηνκα θαη 

νξγαληζκνχο πνπ άκεζα ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο. Σέηνηνη θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε πεξηνπζία, επζχλε, αηχρεκα, 

πγεία θαη άιινπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα επέιζνπλ απφ έλα αζθαιηδφκελν ζπκβάλ. Χο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία 

είλαη εθηεζεηκέλε φζνλ αθνξά ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ ρξφλνπ, ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ ζνβαξφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. 

Ζ Δηαηξεία είλαη επίζεο εθηεζεηκέλε ζε νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηεο 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο κε θαζνξηζκέλα φξηα απνδνρήο, κε δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνξνχλ λέα πξντφληα ή πνπ ππεξβαίλνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα, κε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, θεληξηθή δηαρείξηζε 

αληαζθαιίζεσλ θαη παξαθνινχζεζε ησλ λέσλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο. 

 

Ζ Δηαηξεία πηνζεηεί δηάθνξεο κεζφδνπο γηα λα αμηνινγεί θαη λα παξαθνινπζεί ηνπο αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο 

ηφζν γηα θάζε αζθαιηζκέλν θίλδπλν μερσξηζηά αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηνπο. Οη κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ 

εζσηεξηθά κνληέια αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ, αλαιχζεηο επαηζζεζίαο θαη αλαιχζεηο ζελαξίσλ. 

 

Ζ ζεσξία ηεο πηζαλφηεηαο εθαξκφδεηαη ζηελ ηηκνιφγεζε θαη ζην απφζεκα γηα ηελ εξγαζία πνπ αθνξά 

αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα. Ο πξσηαξρηθφο θίλδπλνο είλαη ε ζπρλφηεηα θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ απαηηήζεσλ λα 

ππεξβαίλεη ην αλακελφκελν. Δπίζεο γηα θάπνηα ζπκβφιαηα ππάξρεη ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ ρξνληθή ζηηγκή 

έιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ. Αζθαιηδφκελα ζπκβάληα είλαη απφ ηε θχζε ηνπο ηπραία θαη ν αθξηβήο 

αξηζκφο θαη ην κέγεζνο ησλ γεγνλφησλ / ζπκβάλησλ γηα έλα νπνηνδήπνηε έηνο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην 

αλακελφκελν ρξεζηκνπνηψληαο θαζηεξσκέλεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο. 

 

Σηξαηεγηθή απνδνρήο θηλδύλωλ 

Ζ ζηξαηεγηθή απνδνρήο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο επηδηψθεη ηελ δηαζπνξά ελφο ηζνξξνπεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζε έλα κεγάιν ραξηνθπιάθην φκνησλ θηλδχλσλ γηα κηα πεξίνδν εηψλ, 

έηζη ψζηε λα κεηψλεη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή απνδνρήο θηλδχλσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο κε έλα εηήζην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ην νπνίν ζέηεη ηνπο θιάδνπο πνπ ζα γίλνπλ απνδεθηνί, ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επηδηψθεηαη 

εξγαζία θαη ηνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο γηα ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία ζα απνδέρεηαη θηλδχλνπο. Απηή ε ζηξαηεγηθή 

αλαηίζεηαη ζηνπο δηεπζπληέο απνδνρήο θηλδχλσλ κε ιεπηνκεξείο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξηα ζηα νπνία ν 

δηεπζπληήο κπνξεί λα εξγαζηεί κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ, ηνλ ηχπν ηνπ, ηελ πεξηνρή θαη ηελ βηνκεραλία 

γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή επηινγή θηλδχλνπ γηα ηελ Δηαηξεία. 

 

Όια ηα ζπκβφιαηα είλαη εηήζηα θαη νη δηεπζπληέο απνδνρήο θηλδχλσλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα κελ αλαλεψζνπλ θαηά 

ηελ ιήμε ή λα κελ αλαλεψζνπλ ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζηελ αλαλέσζε. Ζ πην πάλσ ζηξαηεγηθή 

παξαθνινπζείηαη κε κεληαίεο θαη ηξηκεληαίεο αλαθνξέο. 
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4. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ - (ζπλέρεηα) 

  

Αληαζθαιηζηηθή ζηξαηεγηθή 

Ζ Δηαηξεία αληαζθαιίδεη κέζσ αλαινγηθψλ ή κε αλαινγηθψλ ζπκβάζεσλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ θηλδχλσλ έηζη 

ψζηε λα ειέγρεη ηελ έθζεζή ηεο ζε δεκηέο θαη λα πξνζηαηεχεη ηνπο θεθαιαηνπρηθνχο ηεο πφξνπο. Δπηπξφζζεηα θαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ε Δηαηξεία αληαζθαιίδεη θηλδχλνπο κέζσ πξναηξεηηθψλ αληαζθαιίζεσλ. 

 

Δθρσξεζέληεο αληαζθαιίζεηο πεξηιακβάλνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν, θαη νη αλαθηήζεηο παξνπζηάδνληαη κεηά απφ 

πξνβιέςεηο απνκείσζεο σο απνηέιεζκα πξαγκαηνπνηεκέλσλ αλαγλσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. Ζ Δηαηξεία 

παξαθνινπζεί ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αληαζθαιηζηψλ ζε ζπλερή βάζε θαη επηζεσξεί πεξηνδηθά ηηο 

αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. Ζ Δηαηξεία κε βάζε απηά ηα θξηηήξηα είλαη ππεχζπλε γηα λα ζέηεη ηα ειάρηζηα 

θξηηήξηα αζθάιεηαο γηα απνδεθηέο αληαζθαιίζεηο θαη γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο αληαζθάιηζεο. 

Δπίζεο παξαθνινπζεί ηε δηάξζξσζε ηνπ αληαζθαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ζπλερή ηνπ επάξθεηα φπσο 

αλαθέξεηαη θαη πην θάησ. Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ζπκθσλίεο αληαζθάιηζεο κε αλεμάξηεηνπο αληαζθαιηζηέο γηα 

λα ειέγρεη ηελ έθζεζε ηεο ζε δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλα γεγνλφο. Γηα ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν απφ πνιιέο 

δεκηέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ έλα γεγνλφο ε Δηαηξεία δηαζέηεη αληαζθάιηζε γηα θαηαζηξνθέο. 

 

Σπζρέηηζε Ελεξγεηηθνύ / Παζεηηθνύ 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη ε ρξνληθή ζπζρέηηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κε ηα ζηνηρεία παζεηηθνχ. Ζ Δηαηξεία ελεξγά δηαρεηξίδεηαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα κέζνδν πνπ ηζνδπγεί πνηφηεηα, πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, ξεπζηφηεηα θαη απφδνζε 

επέλδπζεο. Ο ζηφρνο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα απμήζεη ην θαζαξφ απφ θφξνπο, 

αλαπξνζαξκνζκέλν απφ θηλδχλνπο νιηθφ απνηέιεζκα, ελψ ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδεη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κε βάζε ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε δηάξθεηα ηνπο. Ζ Δηαηξεία επηζεσξεί θαη εγθξίλεη 

ηελ πνιηηηθή επελδχζεσλ ζε πεξηνδηθή βάζε, θαζηεξψλνληαο νδεγίεο επελδχζεσλ θαη φξηα, θαη παξέρνληαο 

επηηήξεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πνξείαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. 

 

  Ζ Δηαηξεία θαζνξίδεη επελδπηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ παξνρή θεξδνθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα λα 

θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο κέζα ζε επηηξεπηά φξηα θηλδχλσλ. Απηή ε ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ζηφρνπο γηα 

απνηειεζκαηηθή δηάξθεηα, επαηζζεζία, ξεπζηφηεηα, ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνκέα θαη πηζησηηθήο 

πνηφηεηαο. Οη εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηα πνζά θαη ην ρξφλν ησλ πιεξσκψλ ζε ή 

έλαληη ησλ αζθαιηδφκελσλ γηα αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο επαλεθηηκνχληαη ηαθηηθά. Πνιιέο απφ απηέο ηηο 

εθηηκήζεηο είλαη ππνθεηκεληθέο θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα θαηνξζψζεη ηνπο 

ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. 

 

Αβεβαηφηεηα ζηνλ ππνινγηζκφ κειινληηθψλ απαηηήζεσλ 

Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα είλαη ζπλήζσο πιεξσηέα κε ην ζπκβάλ ηεο απαίηεζεο. Ζ Δηαηξεία έρεη 

ππνρξέσζε γηα φια ηα γεγνλφηα πνπ αζθαιίδεη θαη ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ, αθφκα 

θαη αλ ε δεκηά αλαθαιπθζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ. αλ απνηέιεζκα, νξηζκέλεο απαηηήζεηο 

δηαθαλνλίδνληαη κε ηελ πάξνδν κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη κέξνο ηεο πξφβιεςεο γηα απαηηήζεηο 

αληηπξνζσπεχεη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ επηζπκβεί αιιά δελ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί (Incurred But Nνt Reported - 

IBNR) θαη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ επηζπκβεί αιιά δελ έρνπλ αλαγγειζεί ηθαλνπνηεηηθά (Incurred But Nνt Enνugh 

Reported - IBNER). 

 

Σν ππνινγηδφκελν θφζηνο απαηηήζεσλ πεξηιακβάλεη άκεζα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ην δηαθαλνληζκφ 

ησλ απαηηήζεσλ, θαζαξά απφ ηελ αλακελφκελε αμία αληηθαηάζηαζεο θαη άιιεο αλαθηήζεηο. Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη 

φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη ειέγρνπο γηα λα είλαη ζσζηά ελεκεξσκέλε γηα ηνλ θίλδπλν απαηηήζεσλ πνπ είλαη 

εθηεζεηκέλε. Λφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα απαηηήζεηο, είλαη πηζαλφ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα λα δηαθέξεη απφ ην αξρηθφ πνζφ ηεο ππνρξέσζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί. Ζ αμία ηεο ππνρξέσζεο 

απηψλ ησλ ζπκβνιαίσλ πεξηιακβάλεη πξφβιεςε γηα απαηηήζεηο, πξφβιεςε γηα απαηηήζεηο πνπ έρνπλ επηζπκβεί 

αιιά δελ έρνπλ αθφκε γλσζηνπνηεζεί (IBNR θαη IBNER) θαη πξφβιεςε γηα θηλδχλνπο ζε ηζρχ (URR) ηελ εκέξα 

ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. 
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Αβεβαηφηεηα ζηνλ ππνινγηζκφ κειινληηθψλ απαηηήζεσλ (ζπλέρεηα) 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ γλσζηψλ απαηηήζεσλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε πιεξσζεί, ε Δηαηξεία 

αμηνινγεί ηελ θάζε απαίηεζε μερσξηζηά θαη ην ππνινγηζκέλν θφζηνο ηνπο βαζίδεηαη ζηα γεγνλφηα ηεο θάζε 

απαίηεζεο, ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ θαη ζε πιεξνθνξίεο απφ δηαθαλνληζκφ απαηηήζεσλ κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. 

 

Γεληθά ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο δηαθαλνληζκνχ απαηηήζεσλ IBNR, ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο δηαθαλνληζκνχ ησλ απαηηήζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ, φπνπ νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα γεγνλφηα ηεο απαίηεζεο ππάξρνπλ. Πξφβιεςε γηα απαηηήζεηο πνπ έρνπλ επηζπκβεί αιιά πνπ 

δελ έρνπλ αθφκε γλσζηνπνηεζεί (IBNR) κπνξεί λα κελ είλαη πξνθαλείο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, αθφκα θαη πνιιά 

ρξφληα κεηά ην γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε απηέο ηηο απαηηήζεηο. 

 

Οη ππνινγηζκνί ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πξφβιεςε γηα απαηηήζεηο IBNR θαη IBNER βαζίδνληαη ζε αλαινγηζηηθή 

κειέηε πνπ εηνηκάδεη αλεμάξηεηνο ζχκβνπινο αλαινγηζηήο. 

 

Αζθάιηζε επζύλεο 

 

ηνηρεία ζπκβνιαίσλ 

Ζ Δηαηξεία εθδίδεη αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα επζχλεο ζηελ Κχπξν. Βάζεη ηνπ ζπκβνιαίνπ, απνδεκίσζε δίδεηαη γηα 

ηξαπκαηηζκφ ζε άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ εηαηξεηψλ, ή θαη κέιε ηνπ θνηλνχ. Ζ θχξηα έθζεζε 

ζε θίλδπλν είλαη απφ ζσκαηηθή βιάβε. 

 

Ζ πεξίνδνο αλαθνξάο ηεο θάζε απαίηεζεο θαη ν ρξφλνο πιεξσκήο ηεο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο θχζεο ηεο θάιπςεο θαη ηηο πξφλνηεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Γηα νξηζκέλεο απαηηήζεηο νη 

νπνίεο είλαη πην ζνβαξήο θχζεο, ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο κέρξη ηελ πιεξσκή ηεο απαίηεζεο. Οη πην 

πνιιέο απαηηήζεηο ζσκαηηθνχ ηξαχκαηνο παίξλνπλ ζπλήζσο κηθξφ ρξφλν γηα λα πιεξσζνχλ κε ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ απαηηήζεσλ λα πιεξψλνληαη εληφο δχν εηψλ απφ ηνλ ρξφλν ηνπ δπζηπρήκαηνο. 

 

Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβφιαηα επζχλεο, γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο ηηκνιφγεζεο, ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηεο επηινγήο θηλδχλσλ, ηεο θαηάιιειεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο, ηεο βαζκνιφγεζεο 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αληαζθάιηζεο. 

 

Χο απνηέιεζκα, ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί θαη αληηδξά ζε αιιαγέο ζην γεληθφ νηθνλνκηθφ, αιιά θαη εκπνξηθφ 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δηεμάγεη εξγαζίεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη κφλν θίλδπλνη νη νπνίνη ηεξνχλ ηα 

θξηηήξηα ηεο Δηαηξείαο ή ζα απνθέξνπλ θέξδε είλαη απνδεθηνί. 

 

Γηα ζπκβφιαηα απφ ζσκαηηθνχο ηξαπκαηηζκνχο, ε ηάζε ησλ δηθαζηεξίσλ ζηελ Κχπξν είλαη λα απνδίδνπλ 

κεγαιχηεξεο απνδεκηψζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, ε Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε ηάζε ζα ζπλερίζεη λα είλαη απμεηηθή κε βάζε 

εζσηεξηθέο κειέηεο. 

 

Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή απνδνρήο θηλδχλσλ, ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ εκπεηξία ησλ 

απαηηήζεσλ, θαη ηελ πηζαλφηεηα φηη νη αζθαιηδφκελνη ππεξβάιινπλ ζηηο δεκηέο ή απαηηνχλ γηα κε ππαξθηέο 

δεκηέο. 
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Αζθάιηζε ππξθαγηάο θαη άιιεο δεκίαο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

ηνηρεία ζπκβνιαίσλ 

Ζ Δηαηξεία εθδίδεη αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα αζθάιηζεο ππξθαγηάο θαη άιιεο δεκηάο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ 

Κχπξν. Σα ζπκβφιαηα αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο παξέρνπλ θάιπςε ιακβάλνληαο ππφςε ην φξην ή ην αθαηξεηέν πνζφ 

ηνπ ζπκβνιαίνπ ζηνλ αζθαιηδφκελν, ζε ζρέζε κε ηε δεκηά ζε δηθή ηνπ αθίλεηε ηδηνθηεζία. Ση απνθέξνπλ απηά ηα 

ζπκβφιαηα ζηνπο ηδηνθηήηεο, πξνθχπηεη απφ ηα ζπλνιηθά αζθάιηζηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

αζθαιηδφκελνπο, κείνλ ην πνζφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πιεξσζεί ε απαίηεζε θαη ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

Δηαηξεία. Τπάξρεη πηζαλφηεηα ε Δηαηξεία λα απνθέξεη επελδπηηθφ εηζφδεκα απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ 

πνπ ιακβάλνληαη ηα αζθάιηζηξα θαη ην πφηε πιεξψλνληαη νη απαηηήζεηο. 

 

Όηαλ ππάξρεη απαίηεζε γηα δεκηέο ζε θηίξηα ή πεξηερφκελα είλαη αλαπάληερε (φζνλ αθνξά ππξφο ή δηάξξεμεο) θαη 

ζπλήζσο ηα αίηηα κπνξνχλ εχθνια λα θαζνξηζηνχλ. Δπνκέλσο, ε απαίηεζε ιακβάλεηαη εγθαίξσο θαη κπνξεί λα 

πιεξσζεί ρσξίο θαζπζηέξεζε. Ο θιάδνο ηεο αζθάιηζεο ππξθαγηάο θαη άιιεο δεκηάο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζεσξείηαη “κηθξήο δηάξθεηαο”, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα έμνδα θαη ην επελδπηηθφ εηζφδεκα είλαη ειάρηζηεο ζεκαζίαο. 

 

Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

Οη θίλδπλνη πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηά ηα ζπκβφιαηα, αθνξνχλ ηελ απνδνρή θηλδχλσλ, ηνλ αληαγσληζκφ 

θαη ηελ εκπεηξία ηεο δηαρείξηζεο ησλ απαηηήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ). 

 

Ζ Δηαηξεία επίζεο εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο φπσο ε ππεξβνιή ή νη ςεπδείο παξαζηάζεηο ησλ αζθαιηδνκέλσλ. Απηφ 

εμεγά ζε κεγάιν βαζκφ γηαηί νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζπλδπάδνληαη κε ηελ θεξδνθνξία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. 

 

Ζ απνδνρή θηλδχλσλ είλαη ν θίλδπλνο φπνπ ε Δηαηξεία δελ ρξεψλεη αζθάιηζηξα αλάινγα κε ηελ αθίλεηε 

ηδηνθηεζία πνπ αζθαιίδεη. Ο θίλδπλνο ζε θάζε ζπκβφιαην εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ε ηνπνζεζία, 

κέηξα αζθάιεηαο πνπ ιακβάλεη ν αζθαιηδφκελνο θαη ε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. 

 

Γηα αζθάιηζε νηθηαθήο ηδηνθηεζίαο είλαη αλακελφκελν φηη ζα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο κε 

παξφκνην πξνθίι θηλδχλνπ. Απηφ φκσο δελ ηζρχεη ζε αζθαιίζεηο εκπνξηθψλ ππνζηαηηθψλ. Πνιιέο πξνηάζεηο 

εκπνξηθψλ ππνζηαηηθψλ ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ηνπνζεζίαο, ησλ εξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαη, 

θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ππάξρνπλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ είλαη αλάινγα γηα απηά ηα 

ζπκβφιαηα είλαη ππνθεηκεληθφο θαη επνκέλσο εκπεξηέρεηαη θίλδπλνο. 

 

Απηνί νη θίλδπλνη δηαρεηξίδνληαη κέζσ ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί απζηεξά θξηηήξηα 

απνδνρήο θηλδχλσλ γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ν θίλδπλνο θαη νη δεκηέο είλαη απνδεθηά απφ απηή. 
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4. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ - (ζπλέρεηα) 

 

Αζθάιηζε νρεκάηωλ 

 

ηνηρεία ζπκβνιαίσλ 

Ζ Δηαηξεία εθδίδεη αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα νρεκάησλ ζηελ Κχπξν. Απηά θαζνξίδνπλ σθειήκαηα γηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη γηα επζχλε γη‟ απηφ θαη πεξηιακβάλνπλ κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο θαιχςεηο. 

Οη πιεξσκέο νη νπνίεο γίλνληαη γξήγνξα θαη απνδεκηψλνπλ ηνλ αζθαιηδφκελν έλαληη ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηάο ζε 

απαηηήζεηο θπζηθήο δεκηάο νρήκαηνο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηε ζηηγκή πνπ ην πεξηζηαηηθφ ζπκβαίλεη, 

ιακβάλνπλ ππφςε ην φξην ή ην αθαηξεηέν πνζφ. Οη πιεξσκέο πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα γίλνπλ 

θαη είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ ζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηξαπκαηηζκνχο. Οη θαιχςεηο απηέο 

αθνξνχλ απνδεκηψζεηο πνπ είλαη πιεξσηέεο ζε ηξίηνπο γηα ζάλαην ή ηξαπκαηηζκφ. 

 

Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

Οη απαηηήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ρξνληθά θελά είλαη ειάρηζηεο θαη νη πεξίπινθεο απαηηήζεηο είλαη ζρεηηθά 

ιίγεο. Γεληθά νη απαηηήζεηο επζχλεο γηα ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο δεκηνπξγνχλ έλα κέηξην θίλδπλν γηα ηνλ ζσζηφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απαίηεζεο. Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί θαη αληηδξά ζε αιιαγέο ζηηο ηάζεηο ησλ απνδεκηψζεσλ ζε 

ηξαπκαηηζκνχο, ζε αγσγέο θαη ζηε ζπρλφηεηα ησλ εθέζεσλ γηα απαηηήζεηο. 

 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ απαηηήζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηηο δπζρεξείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε πνζφηεηα ησλ απαηηήζεσλ 

είλαη κεγαιχηεξε θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαη 

ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία επεξεάδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θίλεζεο ζηνπο δξφκνπο. 

 

Αζθάιηζε αηπρεκάηωλ θαη αζζελεηώλ 

 

ηνηρεία ζπκβνιαίσλ 

Σα ζπκβφιαηα απηά απνδίδνπλ σθειήκαηα γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη λνζνθνκεηαθά έμνδα γηα 

θαζνξηζκέλν πνζφ αλάινγα κε θαηάζηαζε σθειεκάησλ. ε γεληθέο γξακκέο ν αζθαιηδφκελνο απνδεκηψλεηαη 

κφλν γηα έλα κέξνο ηνπ θφζηνπο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ή ηα σθειήκαηα ηνπ είλαη θαζνξηζκέλνπ 

πνζνχ, αζρέησο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ηεο ζεξαπείαο. 

 

Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

Ζ θάιπςε ηεο αζθάιεηαο αηπρεκάησλ θαη αζζελεηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ αλάγθε γηα πεξίζαιςε ζε λνζνθνκεία. Ζ 

Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο κέζσ ηνπ ιεπηνκεξνχο ηαηξηθνχ ειέγρνπ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ε 

ηηκνιφγεζε ιακβάλεη ππφςε ηξέρνπζεο θαηαζηάζεηο πγείαο θαη νηθνγελεηαθνχ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ. 

 

Ζ Δηαηξεία επίζεο εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο φπσο ε ππεξβνιή ή νη ςεπδείο παξαζηάζεηο ησλ αζθαιηδνκέλσλ. Απηφ 

εμεγά ζε κεγάιν βαζκφ γηαηί νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζπλδπάδνληαη κε ηελ θεξδνθνξία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ 

θιάδνπ. 

 

Αζθαιηζηηθόο θιάδνο λαπηαζθάιηζεο 

 

ηνηρεία ζπκβνιαίσλ 

 

Ο αζθαιηζηηθφο θιάδνο λαπηαζθάιηζεο είλαη βαζηζκέλνο θπξίσο ζηελ αζθάιηζε θνξηίνπ πνπ ηείλεη λα 

παξνπζηάδεη ζπρλφηεηα απνδεκηψζεσλ κέζα ζηα έηε πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλα πξνβιήκαηα. 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ απαηηήζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηηο δπζρεξείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε πνζφηεηα ησλ απαηηήζεσλ 

είλαη κεγαιχηεξε θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

 

Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβφιαηα λαπηαζθάιηζεο, γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο ηηκνιφγεζεο, 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηεο επηινγήο θηλδχλσλ, ηεο θαηάιιειεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο, ηεο 

βαζκνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αληαζθάιηζεο. 

 

Χο απνηέιεζκα, ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί θαη αληηδξά ζε αιιαγέο ζην γεληθφ νηθνλνκηθφ, αιιά θαη εκπνξηθφ 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δηεμάγεη εξγαζίεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη κφλν θίλδπλνη νη νπνίνη ηεξνχλ ηα 

θξηηήξηα ηεο Δηαηξείαο ή ζα απνθέξνπλ θέξδε είλαη απνδεθηνί. 
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ΖΜΔIΩΔI ΣI ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI - (ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

5. ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ  

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο:- 

 

 2011 2010 
 

Κιάδνο 

Μηθηά 

δεδνπιεπκέλα 

αζθάιηζηξα 

€ 

Αλαινγία 

αληαζθα- 

ιηζηώλ 

€ 

Καζαξά 

δεδνπιεπκέλα 

αζθάιηζηξα 

€ 

 Μηθηά 

δεδνπιεπκέλα 

αζθάιηζηξα 
€ 

Αλαινγία 

αληαζθα- 

ιηζηψλ 
€ 

Καζαξά 

δεδνπιεπκέλα 

αζθάιηζηξα 
€ 

Αηπρεκάησλ θαη αζζελεηψλ  4.394.345 239.197 4.155.148  3.858.891 220.885 3.638.006 

Μεραλνθηλήησλ νρεκάησλ  16.695.793 7.466.857 9.228.936  18.744.231 1.700.550 17.043.681 

Θαιάζζεο θαη κεηαθνξψλ  233.197 180.370 52.827  182.384 159.181 23.203 

Ππξθαγηάο θαη άιιεο δεκηάο ζε  

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
 

2.884.853 

 

2.596.752 

 

288.101 

  

2.542.740 

 

2.167.619 

 

375.121 

Δπζχλεο 1.023.809 902.696 121.113  976.352 870.430 105.922 

ύλνιν 25.231.997 11.385.872 13.846.125  26.304.598 5.118.665 21.185.933 

        

 Σερληθό αζθαιηζηηθό απνηέιεζκα αλά θιάδν εξγαζίαο  

 

Κιάδνο 2011 

€ 

2010 

€ 

Αηπρεκάησλ θαη αζζελεηψλ  (227.707)  64.675 

Μεραλνθηλήησλ νρεκάησλ      337.019  (1.027.666)  

Θαιάζζεο θαη κεηαθνξψλ   29.184  (15.062) 

Ππξθαγηάο θαη άιιεο δεκηάο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   39.332  266.307 

Δπζχλεο εξγνδφηε 102.015  188.617 

ύλνιν 279.843  (523.129)  

 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ, ηα άιια έζνδα εηζπξαθηέα, απνζβέζεηο θαη 

ρξεκαηνδνηηθά έμνδα δελ ρξεψλνληαη άκεζα ζην ηερληθφ αζθαιηζηηθφ απνηέιεζκα, ζεσξήζεθε φηη ε αλάιπζε ηνπ 

θέξδνπο/(δεκηάο) αλά θιάδν εξγαζηψλ αληί ηεο θαζαξήο δεκηάο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο δίλεη δηθαηφηεξε παξνπζίαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζθνπνχο εγρψξησλ πσιήζεσλ (αζθάιεηεο γεληθνχ θιάδνπ) δελ είλαη εθηθηφ λα δνζεί δίθαηε αλάιπζε ηνπο θαηά 

θιάδν εξγαζηψλ γεληθήο αζθάιηζεο. 

 

Όια ηα αλαθεξζέληα κηθηά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα αθνξνχλ εγρψξηεο πσιήζεηο έηζη δελ ηίζεηαη ζέκα αλάιπζεο 

ηνπο θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα. 

 

6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚIΟΤ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 2011 

€ 

2010 

€ 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ  

απνηεινχληαη απφ ηα αθφινπζα:- 

Κέξδνο απφ πψιεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 12.254  30.630 

Κέξδνο απφ επαλεθηίκεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 3.000  29.610 

Εεκηά απφ πψιεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ (23.785)  (1.418) 

πλαιιαγκαηηθή δεκηά επελδχζεσλ πνπ θξαηνχληαη γηα εκπνξία  -  (332) 

Έμνδα ρξήζεο ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ (5.692)  (925) 

Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ (444.125)  (213.372) 

 (458.348)  (155.807)  

 

 

 

 



 

 

 46  

 
 

ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΖΜΔIΩΔI ΣI ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI - (ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

7. ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ  

 2011 

€ 

 2010 

€ 

Μηθηέο πιεξσκέο ζε αζθαιηζκέλνπο  15.851.794  16.632.881 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηηο πιεξσκέο ζε αζθαιηζκέλνπο (4.145.564)  (1.524.472) 

Μηθηή κεηαβνιή ζηηο ππνρξεψζεηο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ  1.539.059  (276.740) 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηε κηθηή κεηαβνιή ζηηο ππνρξεψζεηο ζπκβνιαίσλ  (3.422.519)  300.511 

Μεηαβνιή ζην απφζεκα κειινληηθψλ εμφδσλ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ 5.000  6.000 

Καζαξή κεηαβνιή δεκηψλ πνπ έρνπλ επηζπκβεί ρσξίο λα αλαγγειζνχλ (IBNR) 

θαη δεκηψλ πνπ έρνπλ επηζπκβεί ρσξίο λα αλαγγειζνχλ ηθαλνπνηεηηθά (IBNER)  
 

(322.963) 

  

494.000 

 9.504.807  15.632.180  

 

8. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣIΚΑ ΔΞΟΓΑ 

Σα ρξεκαηνδνηηθά έμνδα απνηεινχληαη απφ ηηο αθφινπζεο επηβαξχλζεηο:- 

 2011 

€ 

2010 

€ 

 

Σφθνη θαη έμνδα ηξαπεδψλ 117.823  117.941 

Έμνδα ππνζήθεο 8.523  9.485 

 126.346  127.426   

 

9. ΕΖΜΗΑ ΠΡIΝ ΑΠΟ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ 

Ζ δεκηά πξηλ απφ ηε θνξνινγία παξνπζηάδεηαη κεηά απφ ηηο αθφινπζεο επηβαξχλζεηο:- 

 

 2011 

€ 

2010 

€ 

Ακνηβέο δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ    

- ππφ ηελ εθηειεζηηθή ηνπο ηδηφηεηα     254.324  224.026 

- κε εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ 26.000  26.000 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 2.470.511  2.275.485 

Λεηηνπξγηθά έμνδα 356.308  324.458 

Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη ππεξεζίεο απφ ηξίηνπο  100.653  120.388 

Ακνηβή ειεγθηψλ     

    - ειεγθηηθά δηθαηψκαηα  26.250  25.945 

    - ακνηβή γηα ινηπέο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 1.500  1.300 

Υξεκαηνδνηηθά έμνδα 126.346  127.426 

Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ 316.630  319.008 

Απνζβέζεηο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 108.466  60.698 

πλεηζθνξά ζην Σακείν Πξνλνίαο:-    

Γηα ηνπο ζπκβνχινπο 22.356  19.650 

Γηα ην πξνζσπηθφ 101.983  87.941 

 

Ο κέζνο αξηζκφο ππαιιήισλ πνπ εξγνδνηείηαη ζην ζπγθξφηεκα είλαη 95 (2010: 87). 

 

10. ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΔΗ  

 2011 

€ 

2010 

€ 

Σφθνη εηζπξαθηένη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 πνπ θξαηνχληαη γηα εκπνξία  
 

141.114 

  

94.039 

Σφθνη απφ επελδχζεηο ζε θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο  137.725  124.784 

Σφθνη εηζπξαθηένη απφ ρξεψζηεο εκπνξίνπ 93.344  68.659 

Σφθνη εηζπξαθηένη απφ δάλεην ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο  39.870  37.523 

Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα  5.370  29.357 

 417.423   354.362  
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11.  ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ  

 2011 

€ 

 2010 

€ 

Πξνκήζεηεο θαη ηφθνη απφ άιιεο ππεξεζίεο 52.301  65.203 

Δηζφδεκα απφ Όκηιν πλαζθάιηζεο Δπζχλεο 

 Γηακεζνιαβνχλησλ Αζθαιηζηψλ  
 

- 

  

3.236 

Δλνίθηα εηζπξαθηέα  8.325  11.880 

Κέξδνο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ  200  1.104 

 60.826  81.423    

 

12. ΜΔΡΗΓΗΟ ΚΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΚΟIΝΟΠΡΑΞIΑ ΑΦΑΛΗΣΩΝ 

Σν κεξίδην ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηεο εηαηξείαο ζηελ θνηλνπξαμία αζθαιηζηψλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ 

αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:- 

 2011 

€ 

 2010 

€ 
 

Αζθάιηζηξα 530.014  561.928 

Γηάθνξα έζνδα 139.837  144.173 

Απνδεκηψζεηο (300.851)  (467.494) 

Γηάθνξα έμνδα (211.950)  (116.419) 

Με θεξδεκέλα αζθάιηζηξα 1 Ηαλνπαξίνπ 78.381  94.791 

Με θεξδεκέλα αζθάιηζηξα 31 Γεθεκβξίνπ (82.292)  (78.381) 

 153.139  138.598   

 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηεο εηαηξείαο ζηελ θνηλνπξαμία αζθαιηζηψλ δεκφζηαο ρξήζεο (Cyprus 

Hire Risks Pool) είλαη ππνρξεσηηθή γηα αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κε εξγαζίεο ζηνλ θιάδν κεραλνθηλήησλ 

νρεκάησλ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηα θέξδε θαη δεκηέο ηεο θνηλνπξαμίαο ππνινγίδεηαη 

βάζεη ηνπ χςνπο ησλ αζθαιίζηξσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζην θιάδν κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ 

αζθαιίζηξνπ νιφθιεξεο ηεο αγνξάο ζηνλ θιάδν απηφ. 

 

13. ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ  

 2011 

€ 

 2010 

€ 

 

Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ  
 

316.630 

  

319.008 

Απνζβέζεηο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 108.466  60.698 

Πξφλνηα επηζθαιψλ ρξεσζηψλ 96.000  96.000 

Γηαγξαθή επηζθαιψλ ρξεσζηψλ 58.873  19.588 

Μεξίδην δεκηάο ζπκθέξνληνο άλεπ ειέγρνπ  (2.401)  (2.047) 

Πξφλνηα επηζθαινχο δαλείνπ εηζπξαθηένπ   338.500  - 

Εεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ  -  20.203 

 916.068  513.450   
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14. ΦΟΡΟΛΟΓIΑ 
 

 

Φνξνινγία 

€ 

 

Αλαβαιιφκελε  

θνξνινγία 

€ 

 

ΟΛIΚΟ 

2011 

€ 

 

ΟΛΗΚΟ 

2010 

€ 

          

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ (54.717)   566.721  512.004  541.580 

Πξφλνηα έηνπο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε 

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 

 

21.321 

   

(39.846) 

 

(18.525) 

 

(49) 

Πξφλνηα αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ιφγσ 

επαλεθηίκεζεο 

 

- 

   

(4.917) 

 

(4.917) 

 

(2.344) 

 (33.396)   521.958  488.562  539.187 

Μείνλ:-         

Πιεξσκέο έηνπο (11.000)   -  (11.000)  (27.183) 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ (44.396)   521.958  477.562  512.004  

 

Ζ ζπκθηιίσζε κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο δεκηάο θαη ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ έρεη σο αθνινχζσο:- 

 2011 

€ 

2010 

€ 

 

Λνγηζηηθή δεκηά πξηλ ηε θνξνινγία (818.128)  (760.375)   

     

Φφξνο κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (81.813)  (76.037) 

Φνξνινγηθφ απνηέιεζκα εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ 

 γηα ζθνπνχο εηαηξηθνχ θφξνπ 
 

170.088 

  

91.916 

Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη εζφδσλ πνπ 

 δελ θνξνινγνχληαη 
 

(66.954) 

 

 

 

(15.612) 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία  (39.846)  (316) 

Φνξνινγία σο ε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ (18.525)  (49)  

 

Δηαηξηθόο θόξνο 
Σα θέξδε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ππφθεηληαη ζε εηαηξηθφ θφξν κε ζηαζεξφ ζπληειεζηή 10%. Απφ 

ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2003 δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηε κεηαθνξά ησλ δεκηψλ γηα ζπκςεθηζκφ ηνπο κε 

κειινληηθά θέξδε. Δπηπξφζζεηα απφ ην έηνο 2003 επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο δεκηψλ κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ 

ηδίνπ ζπγθξνηήκαηνο φηαλ:- 
 

1. ε κία εηαηξεία είλαη θαηά 75% εμαξηεκέλε ηεο άιιεο ή ε θάζε κία μερσξηζηά είλαη θαηά 75% 

εμαξηεκέλεο ηξίηεο εηαηξείαο, 

2. νη εηαηξείεο πνπ επσθεινχληαη ηνπ ζπκςεθηζκνχ είλαη εηαηξείεο θάηνηθνη ηεο δεκνθξαηίαο, 

3. ε εθρσξνχζα εηαηξεία θαη ε αηηνχζα εηαηξεία είλαη κέιε ηνπ ηδίνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα νιφθιεξν ην 

θνξνινγηθφ έηνο.  

 

Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά 
Σα έζνδα απφ ηξαπεδηθνχο ηφθνπο ππφθεηληαη ζε θνξνινγία σο εηζφδεκα απφ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα κε 

ζπληειεζηή 15%. 

 

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία κε ηα πνζνζηά πνπ αλακέλεηαη φηη ζα είλαη πιεξσηένη νη 

θφξνη πνπ αλαινγνχλ ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηεο θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο. Δπίζεο ρξεσζηηθά ππφινηπα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζεσξείηαη φηη ζα ππάξρνπλ 

πηζαλά κειινληηθά θέξδε. 

 

Ζ ηζχλνπζα εηαηξεία ζεσξείηαη δεκφζηα εηαηξεία γηα ζθνπνχο θφξνπ εηζνδήκαηνο. 
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15. ΕΖΜΗΑ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

 2011 

€ 

2010 

€ 

    

Εεκηά πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο (802.004)  (762.373) 

    

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο 

 θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 
 

17.985.000 

 

 

 

17.985.000 

    

Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή (ζελη) (4,46)  (4,23) 

    
 

16. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
  

ΓΖ  

& ΚΣIΡIΑ 

€ 

ΜΔΣΑΦΟΡIΚΑ 

ΜΔΑ 

€ 

ΔΠIΠΛΑ 

& ΚΔΤΖ 

€ 

 

ΟΛIΚΟ 

€ 

 2011 

Κόζηνο / Δπαλεθηίκεζε        

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 4.778.000  820.809  1.232.460  6.831.269 

Πξνζζήθεο -  3.000  91.716  94.716 

Πσιήζεηο -  (8.885)  -  (8.885) 

Δπαλεθηίκεζε 107.000                 -                      -  107.000 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 4.885.000  814.924  1.324.176  7.024.100 
        

Απνζβέζεηο        

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ -  452.555  642.220  1.094.775 

Πξφλνηα έηνπο 77.850  108.280  130.500  316.630 

Πσιήζεηο -  (8.885)  -  (8.885) 

Δπαλεθηίκεζε  (77.850)                  -                      -  (77.850) 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ -  551.950  772.720  1.324.670 
        

Καζαξή ινγηζηηθή αμία        

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 4.885.000  262.974  551.456  5.699.430 

 

Σα αληίζηνηρα πνζά γηα ην έηνο 2010 είλαη σο αθνινχζσο:- 

 

ΓΖ  

& ΚΣIΡIΑ 

€ 

ΜΔΣΑΦΟΡIΚΑ 

ΜΔΑ 

€ 

ΔΠIΠΛΑ 

& ΚΔΤΖ 

€ 

 

ΟΛIΚΟ 

€ 

 2010 

Κόζηνο / Δπαλεθηίκεζε        

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 4.310.000  769.992  1.228.568  6.308.560 

Πξνζζήθεο 424.700  102.900  185.470  713.070 

Πσιήζεηο -  (52.083)  (181.578)  (233.661) 

Δπαλεθηίκεζε 43.300  -  -  43.300 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 4.778.000  820.809  1.232.460  6.831.269 
        

Απνζβέζεηο        

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ -  371.998  609.810  981.808 

Πξφλνηα έηνπο 77.730  107.912  133.366  319.008 

Πσιήζεηο -  (27.355)  (100.956)  (128.311) 

Δπαλεθηίκεζε  (77.730)  -  -  (77.730) 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ -  452.555  642.220  1.094.775 
        

Καζαξή ινγηζηηθή αμία        

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 4.778.000  368.254  590.240  5.736.494 
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16. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ - (ζπλέρεηα) 

 

ηηο 29 Γεθεκβξίνπ, 2011 (20 Οθησβξίνπ, 2010) έγηλε επαλεθηίκεζε φισλ ησλ αθηλήησλ ηεο ηζχλνπζαο 

εηαηξείαο απφ αλεμάξηεην εγθεθξηκέλν εθηηκεηή. Σν πιεφλαζκα απφ ηελ επαλεθηίκεζε πνπ αλέξρεηαη ζε 

€184.850 (2010: €121.030) κεηαθέξζεθε ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

 

ηε γε θαη θηίξηα ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην γξαθείν αξ. 801 ζην Quality Tower “A” 

ζηε Λάξλαθα αμίαο €445.000 ηνπ νπνίνπ ν ηίηινο δελ έρεη εθδνζεί αθφκε ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο θαη σο 

εμαζθάιηζε πξνο απηήλ έρεη εθδνζεί ηξαπεδηθή εγγχεζε χςνπο €424.700 βάζεη ηνπ θφζηνπο θηήζεο ηνπ.  
 

Ζ αμία ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ πνπ ζα παξνπζηάδνληαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο είλαη σο αθνινχζσο:- 

 

 2011 

€ 

2010 

€ 

 

Γε 897.973  897.973 

Κηίξηα 1.679.550  1.757.400 

 2.577.523  2.655.373    

 

17. ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

 Δκπνξηθή εχλνηα   Λνγηζκηθά  Οιηθό  Οιηθφ 

 απφ εμαγνξά  πξνγξάκκαηα  2011  2010 

 ραξηνθπιαθίσλ       

 €  €  €  € 

Κόζηνο        

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 862.414  204.461  1.066.875  924.135 

Πξνζζήθεο              -   152.058     152.058     142.740 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ  862.414   356.519  1.218.933  1.066.875 

        

Απνζβέζεηο        

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ  437.720    97.646  535.366  431.548 

Απνζβέζεηο έηνπο 105.200  108.466  213.666  103.818 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ  542.920   206.112   749.032   535.366 

        

Καζαξή ινγηζηηθή αμία        

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ  319.494   150.407   469.901   531.509 

 

 

18. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

 
2011 

€ 

 2010 

€ 

Υξεψζηεο αζθαιίζηξσλ 2.018.834  1.783.157 

Τπφινηπα αζθαιηζηηθψλ αληηπξνζψπσλ 6.843.548  6.925.906 

Λνγαξηαζκνί αληαζθαιηζηψλ 180.136  445.131 

Λνγαξηαζκφο θνηλνπξαμίαο 1.044.142  1.263.205 

Πξνπιεξσκέο θαη άιινη ρξεψζηεο 815.406  1.088.337 

Δηζνδήκαηα εηζπξαθηέα 65.383  86.636 

 10.967.449  11.592.372  
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19. ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΠΟΤ ΑΠΟΣΗΜΟΤΝΣΑΗ Δ ΓΗΚΑΗΖ ΑΞΗΑ ΜΔΩ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
 

(i) Επελδύζεηο πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξία 
 

 2011  2010 

 €  € 

Σίηινη εηζεγκέλνη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ 63.225  143.010 

Σίηινη εηζεγκέλνη ζε Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ Δμσηεξηθνχ 424.666  566.244 

Σίηινη κε εηζεγκέλνη ζε Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ -  42.714 

Κπβεξλεηηθά θαη άιια εγγπεκέλα ρξεφγξαθα     989.882   2.393.903 

Σύνολο επενδύζεων πος καηέσονηαι για εμποπία  1.477.773   3.145.871 

    

(ii) Επελδύζεηο πνπ θαηέρνληαη κέρξη ηε ιήμε 
 

Κπβεξλεηηθά θαη άιια εγγπεκέλα ρξεφγξαθα 1.474.438                - 

Σύνολο επενδύζεων πος καηέσονηαι μέσπι ηη λήξη  1.474.438                - 

    

ύλνιν επελδύζεσλ πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ    

 ησλ απνηειεζκάησλ 2.952.211  3.145.871 

 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εθάξκνζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ39 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία: 

Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε” θαη ΓΠΥΑ7 “Δπαλαηαμηλφκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ” θαη ιφγσ ησλ ζπάλησλ ζπλζεθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θξίζε ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, 

επαλαπξνζδηφξηζε ηηο επελδχζεηο ηηο νπνίεο δελ ζα εκπνξεχεην ή ζα πσινχζε ζην εγγχο κέιινλ αιιά είρε ηελ 

πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα θξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Απηέο νη επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα 

επαλαηαμηλνκήζεθαλ απφ ηελ θαηεγνξία επελδχζεσλ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξία ζε επελδχζεηο πνπ 

θαηέρνληαη κέρξη ηε ιήμε. 

 

Αλ ε εηαηξεία δελ είρε επαλαηαμηλνκήζεη ηα ρξεφγξαθα ε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζα 

πεξηιάκβαλε δεκηά απφ ηελ κεηαβνιή ζηελ δίθαηε αμία χςνπο € 409.749. 

  

   2011 

€ 

2010 

€ 
20. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΑΚΗΝΖΣΑ  

   

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 3.392.000  3.046.000 

Πξνζζήθεο 300.000  342.880 

(Έιιεηκκα)/πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε  (218.000)  3.120 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 3.474.000  3.392.000  

 

 Σν κεηαθεξφκελν πνζφ ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε είλαη ε δίθαηε αμία ησλ αθηλήησλ φπσο νξίζηεθε απφ 

αλεμάξηεην εθηηκεηή ν νπνίνο έρεη ηα θαηάιιεια αλαγλσξηζκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη πξφζθαηε 

πείξα ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηεο θαηεγνξίαο ηεο ππφ εθηίκεζε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. Οη δίθαηεο αμίεο 

θαζνξίζηεθαλ έρνληαο ππφςε ηηο πξφζθαηεο αγνξαπσιεζίεο ηεο αγνξάο γηα φκνηα αθίλεηα ζηελ ίδηα 

ηνπνζεζία κε ηελ αθίλεηε ηδηνθηεζία ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ ηειεπηαία επαλεθηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ 

αθηλήησλ έγηλε ην Γεθέκβξην ηνπ 2011. 

  

 ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη αθίλεην ζηε Σζάδα – Πάθνο, αμίαο €317.000 ηνπ νπνίνπ ν 

ηίηινο δελ έρεη αθφκε εθδνζεί ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο θαη σο εμαζθάιηζε πξνο ηελ εηαηξεία έρεη εθδνζεί 

ηξαπεδηθή εγγχεζε κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηίηινπ απφ ην θηεκαηνιφγην. Δπίζεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην γξαθείν αξ. 802 ζην Quality Tower “A” ζηε Λάξλαθα αμίαο €360.000 ηνπ νπνίνπ 

ν ηίηινο δελ έρεη αθφκε εθδνζεί ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο.  
 

   2011 

€ 

2010 

€ 
21. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
   

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 1.559.362  1.634.333 

Οθεηιφκελα έμνδα 217.377  187.980 

 1.776.739  1.822.313    
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22. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
 

 Οη αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο είλαη απνπιεξσηέεο σο αθνινχζσο: 

  2011 

€ 

 2010 

€ 

 Δληφο ελφο έηνπο  4.661.256  865.710 

 Μεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ   1.250.000               - 

   5.911.256   865.710 

 

 Οη καθξνπξφζεζκεο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πξνο ηνπο 

αληαζθαιηζηέο ηνπ θαη  θέξνπλ ηφθν πξνο Euribor έμη κελψλ ζπλ 2,9% εηεζίσο. Ζ απνπιεξσκή ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ην ζπγθξφηεκα είλαη απνπιεξσηέα κέρξη ην έηνο 2015. 

  

 Οη εληφο ελφο έηνπο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο δελ θέξνπλ νπνηνδήπνηε ηφθν.  

 
23. ΔΚΚΡΔΜΔI ΑΠΑIΣΖΔI ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΔΞΟΓΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 
 

 2011  2010 

 €  € 

Μηθηέο εθθξεκείο απαηηήζεηο 14.606.052  13.066.993 

Απφζεκα γηα απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ δεισζεί (IBNR) 376.817  568.000 

Απφζεκα γηα απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ δεισζεί ηθαλνπνηεηηθά (IBNER)   1.049.150  494.000 

 16.032.019  14.128.993 

Μείνλ κεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηηο :    

    

Δθθξεκείο απαηηήζεηο  (5.888.275)  (2.465.759) 

Απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ δεισζεί (IBNR) (200.970)  - 

Απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ δεισζεί ηθαλνπνηεηηθά (IBNER)    (485.960)  - 

 (6.575.205)  (2.465.759) 

Καζαξέο εθθξεκείο απαηηήζεηο   9.456.814  11.663.234 

    

Απνζεκαηηθφ εμφδσλ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ    111.000  106.000 

  9.567.814  11.769.234 

 

Γίλεηαη πξφβιεςε γηα απαηηήζεηο πνπ δελ δειψζεθαλ θαζψο θαη πξφβιεςε γηα απφζεκα δεκηψλ πνπ έρνπλ 

επηζπκβεί ρσξίο λα αλαγγειζνχλ ηθαλνπνηεηηθά κε βάζε ηε “Μέζνδν Πξνέθηαζεο” ε νπνία δηεμάγεηαη απφ 

αλεμάξηεην αλαινγηζηή. 

 

24. ΜΔΣΟΥIΚΟ ΚΔΦΑΛΑIΟ     

 2011 

€ 

 2010 

€ 

 

30.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο €0,31 ε θαζεκηά 9.300.000   9.300.000 

    

Κεθάιαην πνπ εθδόζεθε θαη πιεξώζεθε     

1 Ηαλνπαξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ    

17.985.000 ζπλήζεηο κεηνρέο €0,31 ε θαζεκηά 5.575.350  5.575.350 

 

 

Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ παξακέλεη ζηηο 17.985.000 

κεηνρέο (2010 – 17.985.000 κεηνρέο). Δπίζεο δελ ππάξρνπλ ηίηινη ηνπ εθδφηε πνπ λα παξέρνπλ εηδηθά 

δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο θαη νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ απφ ηνπο 

θαηφρνπο ηίηισλ ηεο εηαηξείαο. 
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25. ΜΖ ΚΔΡΓΖΜΔΝΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ  

   2011 

€ 

2010 

€ 
 

Σα κε θεξδεκέλα αζθάιηζηξα απνηεινχληαη απφ:-    

Μηθηά κε θεξδεκέλα αζθάιηζηξα 10.593.609  10.371.512 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα ηερληθά απνζέκαηα  2.623.493  537.004 

Αλαβαιιφκελα έμνδα θηήζεο (3.005.767)  (2.988.115) 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα κε θεξδεκέλα αζθάιηζηξα (8.828.728)  (2.466.802) 

 1.382.607  5.453.599  

  

 Με βάζε ηνλ πεξί ηεο Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκν ηνπ 2002 έσο 

2011 ην ζπγθξφηεκα θαη ε εηαηξεία θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηερληθψλ ηνπο απνζεκάησλ έρνπλ ππνινγίζεη 

πξφλνηα γηα φια ηα αλαβαιιφκελα έμνδα θηήζεο ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα κηθηά κε θεξδεκέλα 

αζθάιηζηξα. Σα αλαβαιιφκελα έμνδα θηήζεο αθνξνχλ έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε αζθαιηζηήξηα ηα 

νπνία έρνπλ ζπλαθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ζρεηίδνληαη κε πεξηφδνπο θηλδχλνπ απφ 

ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Έρνπλ ππνινγηζηεί πάλσ ζε ζπκβαηή βάζε κε απηή πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα κηθηά κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα.  

 

26.  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ 

  

 2011  2010 

 €  € 

    

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 999.015  1.136.948 

Πξνζζήθεο  693.000  - 

Απνπιεξσκέο   (288.168)   (137.933) 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 1.403.847   999.015 

    

 

 Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη απνπιεξσηέα σο αθνινχζσο: 

 

Δληφο ελφο έηνπο 378.926  306.520 

Μεηαμχ ελφο θαη πέληε εηψλ 1.024.921  692.495 

 1.403.847  999.015   

    

Σα δάλεηα ηεο ηζχλνπζαο Δηαηξείαο είλαη εμαζθαιηζκέλα κε ππνζήθε επί ζπγθεθξηκέλσλ νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ 

ηεο εηαηξείαο ζηε Λεσθφξν Γξίβα Γηγελή 46, Λεπθσζία γηα πνζφ χςνπο €1.879.462, επηβαξχλνληαη κε 

επηηφθην 6,25% εηεζίσο θαη είλαη απνπιεξσηέα κε κεληαίεο δφζεηο κέρξη ηειηθήο εμφθιεζεο ηνπο.  

 

Δπηπξφζζεηα ηα δάλεηα ηεο ηζχλνπζαο Δηαηξείαο είλαη εμαζθαιηζκέλα κε εθρψξεζε αγνξαπσιεηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο V.K.C.A Quality LTD θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην γξαθείν αξ.801 κε αξ. 

εγγξαθήο 12/1680, 12/1681, 12/1682, 12/1683 θαη 12/1684 ζηελ Λάξλαθα γηα ην πνζφ ησλ €425.221. Δπίζεο 

είλαη εμαζθαιηζκέλα κε εγγπεηηθή επηζηνιή έθδνζεο ηίηινπ απφ ηελ Marfin Popular Bank Public Co Ltd 

χςνπο €424.000. 

  

 Σέινο, ηα δάλεηα είλαη εμαζθαιηζκέλα κε ελερπξίαζε 420 αμηνγξάθσλ ηεο Marfin Popular Bank Public Co

 Ltd  έθδνζεο 2008 εγγεγξακκέλεο ζηελ Δηαηξεία. 
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   2011 

€ 

2010 

€ 
27.  ΜΔΣΡΖΣΑ ΚΑI ΑΝΣIΣΟIΥΑ ΜΔΣΡΖΣΩΝ 

  

Σα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ απνηεινχληαη απφ:-    

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα 4.065.650  4.672.636 

Μεηξεηά ζην ηακείν 126.677  52.493 

Σξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα (9.808)  (17.896) 

 4.182.519  4.707.233   

 

 

Σν ηξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα είλαη εμαζθαιηζκέλν κε ππνζήθε επί ζπγθεθξηκέλσλ νξφθσλ ηεο 

εηαηξείαο ζηε Λεσθφξν Γξίβα Γηγελή 46, Λεπθσζία γηα πνζφ χςνπο €1.879.462.  

 

Σν επηηφθην πνπ ρξεψλεηαη ην ηξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα είλαη ίζν κε ην εθάζηνηε Euribor πιένλ 1,90% 

ελψ ην επηηφθην πνπ απνιακβάλεη ε εηαηξεία ζηα κεηξεηά πνπ είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο πξνζεζκίαο είλαη 3.00% - 4.50%.  

 

28. ΓΑΝΔΗΟ ΔΗΠΡΑΚΣΔΟ  

 

 2011  2010 

 €  € 

    

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ  637.333  599.810 

Πξφλνηα επηζθαινχο ρξένπο   (338.500)  - 

Σφθνη έηνπο    39.870     37.523 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ  338.703   637.333 

    

 

Ζ ηζχλνπζα Δηαηξεία εληφο ηνπ έηνπο 2007 είρε παξαρσξήζεη ζηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία CΟRALWΟRKS 

LTD δάλεην χςνπο €530.319 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηφθσλ). Σν πην πάλσ δάλεην είλαη έληνθν θαη ε 

εηαηξεία CΟRALWΟRKS LTD επηβαξχλεηαη κε επηηφθην ίζν κε ην εθάζηνηε εμακεληαίν Euribor πιένλ 1,5% 

εηεζίσο. 

 

Σν πην πάλσ δάλεην ζα απνπιεξσζεί απφ ηελ εηαηξεία CΟRALWΟRKS LTD εληφο πέληε εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ. Καηά ηα δχν πξψηα έηε απφ ηελ ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ ε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 

δελ ζα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε δφζε έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ. 

 

Ζ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία είλαη ν εγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ απνθηήζεθε. Γηα ην πην πάλσ 

δάλεην ζα παξαρσξήζεη επί ηνπ αθηλήηνπ δεχηεξε ππνζήθε πνζνχ €529.666 πιένλ ηφθσλ θαη εμφδσλ πξνο ηελ 

εηαηξεία Κφζκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεκφζηα Λίκηηεδ γηα εμαζθάιηζε ηνπ. 

 

ε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο εκεξνκελίαο 30 Απγνχζηνπ, 2011 απνθαζίζηεθε φπσο 

ιφγσ κε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία παξαηαζεί θαηά έλα έηνο ε έλαξμε θαηαβνιήο δφζεο 

έλαληη ηνπ δαλείνπ πνπ ηεο παξαρψξεζε.  
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29. ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Σν εθδνζέλ κεηνρηθφ θεθάιαην, ε ρψξα ζχζηαζεο, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ζηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία παξνπζηάδνληαη πην θάησ:- 

 

Όλνκα εηαηξείαο 

 

Δθδνζέλ 

κεηνρηθό  

θεθάιαην 

€ 

 

Υώξα 

Δγγξαθήο 

 

Κύξηα 

δξαζηεξηόηεηα 

 

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 

θαη δηθαίσκα 

ςήθνπ  

 

CΟRALWΟRKS LTD 

 

1.000 

 

Κχπξνο 

Αλέγεξζε θαη 

πψιεζε αθηλήησλ  

 

40% 

 

Πεξηιεπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία:- 

 

 2011 

€ 

 2010 

€ 

 

Οιηθφ ελεξγεηηθνχ 1.128.764  1.635.027 

Οιηθφ παζεηηθνχ  2.040.448  1.912.157 

Καζαξφ παζεηηθφ  (911.684)  (277.130) 

    

Εεκηά κεηά ηε θνξνινγία  (634.554)  (178.344) 

Μεξίδην εηαηξείαο ζηε δεκηά κεηά ηελ θνξνινγία πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί  -  - 

 

 

30. ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε νπνία είλαη άκεζα θαη έκκεζα ειεγρφκελε 

ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο είλαη:- 

 

 

Όλνκα εηαηξείαο 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Υώξα 

Δγγξαθήο 

 

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο  

Ολνκαζηηθή 

αμία 

θεθαιαίνπ 

€ 

 

 

 

Cosmos International Life 

Insurance (Agencies) Ltd 

 

Άζθεζε εξγαζηψλ 

αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο 

 

 

Κχπξνο 

 

 

81,25% 

 

 

344.000 
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31. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

   2011 

€ 

2010 

€ 
(α) Οθεηιή απφ εμαξηεκέλε εηαηξεία 

 

«Cosmos International Life Insurance (Agencies) Ltd» 131.526  145.880    

 

Οη πην πάλσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. 

 

32. ΔΝΓIΑΦΔΡΟΝ ΜΔΛΩΝ ΓIΟIΚΖΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ 

Σα πνζνζηά ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνπλ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη 

ζχδπγνη θαη ηα αλήιηθα παηδηά ηνπο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο νη ίδηνη θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα 

ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε είλαη:- 

 

Όλνκα 

31/12/2011 

Πνζνζηφ (%) 

22/3/2012 

Πνζνζηφ (%) 

 

Αλδξέαο Π. Δξσηνθξίηνπ 1,93   1,93     

- ηέιια Δξσηνθξίηνπ 0,31   0,31     

Αλδξέαο Δξσηνθξίηνπ Αθίλεηα Ληδ  0,23   0,23     

Μηραήι Κ. Σπιιήο 50,29   50,29     

- Κπξηάθνο Μ. Σπιιήο θαη ία Ληδ 50,08   50,08     

Αλδξέαο Κ. Σπιιήο 50,85   50,85     

- Κπξηάθνο Μ. Σπιιήο θαη ία Ληδ 50,08   50,08     

- Μαξία Σπιιή 0,73   0,73     

Αλδξέαο Δπζπκίνπ 0,68   0,68     

- Αλαζηαζία Δπζπκίνπ 0,01   0,01     

Φξίμνο Κηηξνκηιίδεο 0,31   0,31     

Νηθφιανο Πιαθίδεο -   -     

Μηραήι θνπθαξίδεο 0,05   0,05     

Αγαζνθιένπο Κψζηαο 0,12   0,12     

 

Ζ δηαθχκαλζε ησλ πνζνζηψλ ησλ κεηνρψλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πεξίνδν 

31.12.2011 θαη 30 εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο γηα ζχγθιεζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο παξνπζηάδεηαη θάησ απφ ηελ εκεξνκελία 22 Μαξηίνπ, 2012. 

 

33. ΟΤIΑΣIΚΟ ΔΝΓIΑΦΔΡΟΝ ΑΛΛΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

χκθσλα κε ην κεηξψν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, εθηφο απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο θαηά ηηο πην 

θάησ εκεξνκελίεο ν πην θάησ κέηνρνη θαηείραλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξείαο:-  

 

 

Όλνκα 

31/12/2011 

Πνζνζηφ (%) 

22/3/2012 

Πνζνζηφ (%) 

 

Κπξηάθνο Μ. Σπιιήο θαη ία Ληδ 50,08  50,08 

Παληειήο Ζιηάδεο    8,35  - 

Naso Eliadou Insurance Agents & Consultants Ltd  -     8,35 
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ΖΜΔIΩΔI ΣI ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI - (ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 

 
34.  ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ 

 

Γεληθά 

Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα πνπ θαηέρεη: 

(i) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

(ii) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

(iii) Κίλδπλνο αγνξάο 

 

Οη πην θάησ ζεκεηψζεηο παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηνπο πην 

πάλσ θηλδχλνπο, ζηνπο ζηφρνπο, αξρέο θαη δηαδηθαζίεο ηνπο πγθξνηήκαηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη 

δηαρείξηζε ηνπο θαη ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηε γεληθή επζχλε γηα ηελ πηνζέηεζε θαη επίβιεςε ηνπ πιαηζίνπ 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

Οη αξρέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο πηνζεηνχληαη γηα λα 

εληνπίδνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ην πγθξφηεκα, λα ηίζεληαη θαηάιιεια 

φξηα θηλδχλσλ θαη ειέγρσλ θαη λα παξαθνινπζνχληαη νη θίλδπλνη θαη ε ηήξεζε ησλ νξίσλ απηψλ. Οη 

αξρέο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ αλαζεσξνχληαη ζπρλά γηα λα 

αληαλαθινχλ αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

Σα θχξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη νη επελδχζεηο, ην κεξίδην αληαζθαιηζηψλ 

ζηηο απαηηήζεηο θαη άιια αζθαιηζηηθά απνζέκαηα, νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ηα κεηξεηά θαη 

αληίζηνηρα κεηξεηψλ, νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη ηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα. 

 

(i) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ λα εμνθιήζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Σν πγθξφηεκα 

δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ πηζηψζεσλ πνπ δίλνληαη. Σα ηξαπεδηθά ππφινηπα 

θξαηνχληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κε πςειή πηζησηηθή αμηνπηζηία θαη ην πγθξφηεκα 

εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζή ηνπ ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζε ζρέζε κε θάζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. 
 

Εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Ζ έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα μερσξηζηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πειάηε. 
 

Σν πγθξφηεκα δεκηνπξγεί κηα πξφβιεςε γηα απνκείσζε ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε γηα 

δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ ζε ζρέζε κε εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο. Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία απηήο ηεο 

πξφβιεςεο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε μερσξηζηά ζεκαληηθά πνζά θαη 

γεληθέο πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε νκάδεο παξφκνησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ γηα δεκίεο πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη αιιά δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί αθφκε. 

 

Έθζεζε ζε πηζηωηηθό θίλδπλν 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε 

έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο έρεη σο αθνινχζσο: 
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ΖΜΔIΩΔI ΣI ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI - (ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

34.  ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ – (ζπλέρεηα) 

 

(i) Πηζησηηθόο θίλδπλνο - (ζπλέρεηα) 
 

    

  2011  2010 

  €  € 

Δπελδχζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζε     

 δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  1.474.438  - 

Δπελδχζεηο πνπ θξαηνχληαη γηα εκπνξία  1.477.773  3.145.871 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  10.967.449  11.592.372 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηηο     

 απαηηήζεηο θαη ηερληθά απνζέκαηα  15.403.933  4.932.561 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ  4.192.327  4.725.129 

     

  33.515.920  24.395.933 

 

Καλέλα απφ ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ δελ αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. Ζ θίλεζε ζηηο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ζε ζρέζε κε ηηο εκπνξηθέο θαη 

ινηπέο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο έρεη σο αθνινχζσο: 

 

  2011  2010 

  €  € 

     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  876.138  780.138 

Πξφβιεςε έηνπο   96.000  96.000 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  972.138  876.138 

 

(ii) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ην πγθξφηεκα δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φηαλ πξνθχπηνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο δελ ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δελ ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα 

κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηψλ. Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη 

δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ φπσο ε δηαηήξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

κε πςειή ξεπζηφηεηα, δηαηήξεζε κεηξεηψλ θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ. 
 

Δπίζεο, ε Γηεχζπλζε ηεο ηζχλνπζαο Δηαηξείαο κέζα ζηα πιαίζηα ζπκκφξθσζεο ηεο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 

πεξί Αζθήζεσλ Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπ, επηβιέπεη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ ηνπνζέηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο γηα 

θάιπςε ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα, ε απφδνζε θαη δπλαηφηεηα 

ξεπζηνπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ. 

 

Πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη ζπκβαηηθέο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκήζεσλ πιεξσκψλ ηφθνπ: 
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34. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ - (ζπλέρεηα) 

 

 (ii) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο - (ζπλέρεηα) 

 

   πκβαηηθέο     

  Λνγηζηηθή ηακεηαθέο Δληόο   Πέξαλ ησλ 

  αμία ξνέο ελόο έηνπο 1- 2 έηε 2 – 5 έηε 5 εηώλ 

2011  € € € € € € 

        

Σξαπεδηθά δάλεηα   1.403.847 (1.551.686)   (382.500) (682.094) (487.092)            - 

Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο  5.911.256 (1.502.795)     (55.445) (305.012) (1.142.338)           - 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  1.776.739 (1.776.739) (1.776.739)             -               -           - 

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα         9.808        (9.808)        (9.808)                -                 -            - 

31 Γεθεκβξίνπ 2011  9.101.650  (4.841.028)  (2.224.492)  (987.106) (1.629.430)            - 

 

   πκβαηηθέο     

  Λνγηζηηθή ηακεηαθέο Δληόο   Πέξαλ ησλ 

  αμία ξνέο ελόο έηνπο 1- 2 έηε 2 – 5 έηε 5 εηώλ 

2010  € € € € € € 

        

Σξαπεδηθά δάλεηά     999.015  (1.148.243) (307.103)   (305.804) (535.336)            - 
Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο     865.710    (865.710)    (865.710)              -              -           - 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  1.822.313 (1.822.313) (1.822.313)             -             -           - 

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα       17.896      (17.896)     ( 17.896)               -               -            - 

31 Γεθεκβξίνπ 2010  3.704.934 (3.854.162) (3.013.022) (305.804) (535.336)            - 
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34. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ - (ζπλέρεηα) 

 

(iii) Κίλδπλνο αγνξάο 

Ο θίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ αιιαγέο ζηηο ηηκέο αγνξάο φπσο ζπλαιιαγκαηηθέο αμίεο, 

επηηνθίσλ θαη ηηκέο κεηνρψλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα έζνδα ή ηελ αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο είλαη ε δηαρείξηζε θαη έιεγρνο ηνπ θηλδχλνπ 

αγνξάο κέζα ζε απνδεθηέο κεηαβιεηέο θαη ηαπηφρξνλα ε αχμεζε ησλ απνδφζεσλ. 

 

Σπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ππάξρεη φηαλ ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θπκαίλεηαη 

ιφγσ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ κειινληηθέο ζπλαιιαγέο 

θαη ηα αλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο είλαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ 

ζπλαιιαγέο ζε δηάθνξα λνκίζκαηα ιφγσ ζπλαιιαγψλ ζε επελδχζεηο εηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηήξηα Δμσηεξηθνχ. Ζ 

Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζε ζπλερή βάζε θαη 

ελεξγεί αλάινγα. 

 

Κίλδπλνο επηηνθίωλ 

Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνθχπηεη απφ αιιαγέο ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ζ Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο 

παξαθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλαιφγσο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα 

νπνία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε επηηφθηα αγνξάο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

  2011  2010 

  €  € 

     

Μέζα κε ζηαζεξό επηηόθην     

Κπβεξλεηηθά θαη άιια εγγπεκέλα     

 ρξεφγξαθα  2.464.320  2.393.903 

Δκπξφζεζκεο θαηαζέζεηο  2.707.774  3.730.260 

  5.172.094  6.124.163 

     

Μέζα κε θπκαηλόκελν επηηόθην     

Χξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά     

 ζηνηρεία     

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα  1.357.887  942.374 

Χξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο     

Σξαπεδηθά δάλεηα   (1.403.847)  (999.015) 

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα        (9.808)     (17.896) 

      (55.768)     (74.537) 

 

 

 



 

 61  
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ΖΜΔIΩΔI ΣI ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI - (ζπλέρεηα) 

ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

34. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ - (ζπλέρεηα) 

 

(iii) Κίλδπλνο αγνξάο - (ζπλέρεηα) 

 

Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο 

Ο θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο αιιαγψλ 

ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ππφθεηληαη ζε 

θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ιφγσ αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο κειινληηθέο ηηκέο ησλ επελδχζεσλ. Ζ Γηεχζπλζε ηνπ 

πγθξνηήκαηνο δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ηεο ηηκήο αγνξάο κέζσ δηαζπνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ. 

 

Σν πγθξφηεκα ππφθεηηαη ζε θίλδπλν απφ κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 19.  Ζ Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν κε ηε δεκηνπξγία 

ραξηνθπιαθίνπ κεγάιεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο (κε επελδχζεηο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζε 

Υξεκαηηζηήξηα εμσηεξηθνχ). 

 

Δηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

Ζ αξρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε δηαηήξεζε κηαο δπλαηήο θεθαιαηνπρηθήο βάζεο νχησο ψζηε λα 

δηαηεξήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, ησλ πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο θαη λα δηαηεξήζεη ηε κειινληηθή αλάπηπμε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε θεθαιαίνπ πνπ ην 

πγθξφηεκα νξίδεη σο ην ζπλνιηθφ ζπκθέξνλ κεηφρσλ, ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηηο κε εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνχρεο 

κεηνρέο θαη ηα δηθαηψκαηα κεηνλφηεηαο θαη ην χςνο ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ζπλήζσλ κεηνρψλ. 

 

Γελ ππήξραλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Σν πγθξφηεκα δελ ππφθεηηαη ζε εμσηεξηθέο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην θεθάιαην ηνπ. 

 

Δίθαηε αμία 

Σα θχξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ηα κεηξεηά ζηε ηξάπεδα, νη επελδχζεηο 

θαη νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο. Οη θχξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ηα 

ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα, νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο, νη νθεηιέο πξνο 

αληαζθαιηζηέο, νη εθθξεκείο απαηηήζεηο θαη νη πξνβιέςεηο γηα κε θεξδηζκέλα αζθάιηζηξα. 

 

Ζ δίθαηε αμία ησλ άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα φπσο θαη ηα πνζά πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

 
35. ΤΜΒΑΔI ΜΔ ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΓIΟIΚΖΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ 

Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ζχκβαζε θαηά ηελ ιήμε ησλ εηψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κεηαμχ ελφο εθ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο εηαηξείαο εθηφο απφ ηα ζπκβφιαηα 

εξγνδφηεζεο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηα νπνία είλαη πεληαεηνχο δηάξθεηαο 

(ιήγνπλ 31.12.2014) θαη ζε πεξίπησζε πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπο ε πξνβιεπφκελε απνδεκίσζε είλαη έμη κεληαίνη 

κηζζνί εθηφο εάλ ν πξφσξνο ηεξκαηηζκφο γίλεηαη γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εξγαηηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη 

απφιπζε ρσξίο απνδεκίσζε. Οη δχν Δθηειεζηηθνί χκβνπινη ακείβνληαη κε ζηαζεξφ κεληαίν κηζζφ (κε κεηαβιεηφ) 

θαη γηα ζθνπνχο ελζάξξπλζεο παξαρσξείηαη ζε απηνχο επηπξφζζεην επίδνκα θεξδνθνξίαο επί ηνπ θέξδνπο πνπ 

αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο. 

 

Σν πην πάλσ επίδνκα ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:- 

(α) Γηα θέξδνο κέρξη €341.720 δελ παξαρσξεί επίδνκα. 

(β) Γηα θέξδνο απφ €341.721 κέρξη €512.580 παξαρσξείηαη επίδνκα 2%. 

(γ) Γηα θέξδνο απφ €512.581 κέρξη €854.300 παξαρσξείηαη επίδνκα 3%. 

(δ) Γηα θέξδνο απφ €854.301 θαη άλσ παξαρσξείηαη επίδνκα 5%. 

 

Δπηπξφζζεηα δελ ππάξρεη νπνηνδήπνηε ζρέδην εηεζίνπ θηινδσξήκαηνο (Bonus Scheme) αιιά παξαρσξείηαη ζε απηνχο 

ππφ κνξθή κε ρξεκαηηθνχ σθειήκαηνο ε ρξήζε εηαηξηθνχ απηνθηλήηνπ. Σέινο νη δχν Δθηειεζηηθνί χκβνπινη 

ζπκκεηέρνπλ ζην ηακείν πξνλνίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη δελ απνιακβάλνπλ νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεδίνπ 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχληαμεο ή ζρεδίνπ πξφσξεο αθππεξέηεζεο. 

 

χκθσλα κε ηα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο ησλ δχν Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ νη εηήζηεο ζπλνιηθέο απνιαβέο ηνπο 

αλέξρνληαη κεηαμχ €85.430 θαη €170.860 ν θαζέλαο ρσξίο λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. 
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36. ΑΝΔIΛΖΜΜΔΝΔ Ζ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔI 

 Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 ε εηαηξεία είρε ηελ πην θάησ αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε:-  

 

Ζ εηαηξεία Κφζκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεκφζηα Λίκηηεδ ζηηο 12 Ηνπιίνπ, 2007 ζχλαςε ζπκθσλία κε ηελ V.K.C.A 

QUALITY LTD γηα ηελ αγνξά δχν γξαθείσλ ζηε Λάξλαθα ηα νπνία βξίζθνληαλ ππφ αλέγεξζε. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ 

πην πάλσ γξαθείσλ βάζεη ηεο ζπκθσλίαο αλέξρεηαη ζε €768.102. ηα πξνεγνχκελα έηε ε εηαηξεία Κφζκνο 

Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεκφζηα Λίκηηεδ πιήξσζε ην πνζφ ησλ €584.071 θαη θαηά ην 2011 πιήξσζε ζηνλ πσιεηή 

€142.265 ππφ ηελ κνξθή παξνρήο αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ίδην ή θαη ζε πειάηεο ηνπ. Σν ππφινηπν πνζφ ζα 

εμνθιεζεί απφ ηνλ αγνξαζηή κε παξνρή αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πσιεηή ή θαη ζε πειάηεο ηνπ πσιεηή. Όια 

ηα νθεηιφκελα αζθάιηζηξα απφ ηνλ πσιεηή ή θαη ηνπο πειάηεο ηνπ ζα εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ πσιεηή θαη ζα 

αθαηξνχληαη απφ ην ηίκεκα ησλ αθηλήησλ κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπο. ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν θαη απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο πην πάλσ ζπλεξγαζίαο, ην ππφινηπν νθεηιφκελν ηίκεκα ζα πιεξσζεί 

απφ ηνλ αγνξαζηή εληφο ηξηψλ εηψλ κε κεληαίεο δφζεηο. Ζ πιήξεο εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο ησλ αθηλήησλ δελ ζα γίλεη 

πξηλ ηελ κεηαβίβαζε ηνπο επ‟ νλφκαηη ηνπ αγνξαζηή.  

 

 Ζ θαηνρή θαη ρξήζε ησλ πην πάλσ γξαθείσλ παξαδφζεθε απφ ηνλ πσιεηή ζηελ εηαηξεία ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011. 

 

37. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Γελ ππάξρνπλ νπνηαδήπνηε νπζηψδε γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 
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ΖΜΔIΩΔI ΣI ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI - (ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

38. ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΖΜΔΗΩΔΗ ΑΠΟ ΣΗ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΒΑΔΗ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ  

  (ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ) (ΑΡ. 2) ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2003 [Ν. 167(Η)] ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΠΥΑ 

 

 ΔΣΟ 2011 

 

 Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηεο εηαηξείαο πξνέξρνληαη φιεο απφ πξσηαζθάιηζε θαη θαηαλέκνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θιάδνπο:  
 

    

 

 

 

ύλνια 

€ 

 

 

Αζθάιηζε 

Αηπρεκάησλ θαη 

Αζζελεηψλ 

€ 

 

 

Αζθάιηζε 

Ορεκάησλ 

(χλνιν) 

€ 

 

Αζθάιηζε 

Ορεκάησλ 

(Πεξηεθηηθή) 

€ 

 

 

Αζθάιηζε 

Ορεκάησλ 

(Έλαληη 

ηξίηνπ) 

€ 

 

 

Αζθάιηζε 

Θαιάζζεο 

θαη 

Μεηαθνξψλ 

€ 

Αζθάιηζε 

Ππξθαγηάο θαη 

Άιιεο Εεκηάο ζε 

Πεξηνπζηαθά 

ηνηρεία 

€ 

 

 

 

Αζθάιηζε 

Δπζχλεο 

€ 

1. Πξαγκαηνπνηεζέληα κηθηά αζθάιηζηξα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ζπκβνιαίσλ) 

 

 

27.299.035 

 

 

4.532.085 

 

 

18.540.834 

 

 

3.095.506 

 

 

15.445.328 

 

 

228.408 

 

 

2.962.832 

 

 

1.034.876 

2. Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα 

πξαγκαηνπνηεζέληα κηθηά αζθάιηζηξα 
 

17.747.800 

 

241.373 

 

13.694.500 

 

2.286.381 

 

11.408.119 

 

170.549 

 

2.738.956 

 

902.422 

3. Γεδνπιεπκέλα κηθηά αζθάιηζηξα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ζπκβνιαίσλ) 

 

 

27.076.937 

 

 

4.466.601 

 

 

18.361.225 

 

 

3.065.519 

 

 

15.295.706 

 

 

240.686 

 

 

2.966.821 

 

 

1.041.604 

4. Μηθηέο εθθξεκείο απαηηήζεηο 16.032.019 516.281 11.867.588 686.616 11.180.972 43.050 2.572.451 1.032.649 

5. Μηθηέο απαηηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 17.681.873 3.245.117 11.453.505 2.377.950 9.075.555 19.607 2.743.252 220.392 

6. Γαπάλεο ησλ κηθηψλ απαηηήζεσλ 1.185.786 290.250 842.867 174.994 667.873 704 45.961 6.004 

7. Μηθηά έμνδα ιεηηνπξγίαο (πξνκήζεηεο, άιια 

έμνδα θηήζεο θαη έμνδα δηαρείξηζεο) 
 

7.862.125 

 

1.221.192 

 

5.298.163 

 

1.099.992 

 

4.198.171 

 

53.527 

 

959.656 

 

329.587 

8. Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηηο ππνρξεψζεηο 

αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ 
 

6.575.206 

 

10.667 

 

3.225.515 

 

669.674 

 

2.555.841 

 

 

34.440 

 

2.389.221 

 

915.363 
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38. ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΖΜΔΗΩΔΗ ΑΠΟ ΣΗ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΒΑΔΗ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ  

(ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ) (ΑΡ. 2) ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2003 [Ν. 167(Η)] ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΠΥΑ – (ζπλέρεηα) 

 

ΔΣΟ 2010 

 

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηεο εηαηξείαο πξνέξρνληαη φιεο απφ πξσηαζθάιηζε θαη θαηαλέκνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θιάδνπο: 

 
    

 

 

 

ύλνια 

€ 

 

 

Αζθάιηζε 

Αηπρεκάησλ θαη 

Αζζελεηψλ 

€ 

 

 

Αζθάιηζε 

Ορεκάησλ 

(χλνιν) 

€ 

 

Αζθάιηζε 

Ορεκάησλ 

(Πεξηεθηηθή) 

€ 

 

 

Αζθάιηζε 

Ορεκάησλ (Έλαληη 

Σξίηνπ) 

€ 

 

 

Αζθάιηζε 

Θαιάζζεο θαη 

Μεηαθνξψλ 

€ 

Αζθάιηζε 

Ππξθαγηάο θαη 

Άιιεο Εεκηάο 

ζε Πεξηνπζηαθά 

ηνηρεία 

€ 

 

 

 

Αζθάιηζε 

Δπζχλεο 

€ 

1. Πξαγκαηνπνηεζέληα κηθηά αζθάιηζηξα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ 

ζπκβνιαίσλ) 

 

 

27.824.490 

 

 

3.957.561 

 

 

19.747.749 

 

 

3.390.829 

 

 

16.356.920 

 

 

256.460 

 

 

2.813.768 

 

 

1.048.952 

2. Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα 

πξαγκαηνπνηεζέληα κηθηά αζθάιηζηξα 
 

5.519.759 

 

231.778 

 

1.823.942 

 

313.184 

 

1.510.758 

 

213.849 

 

2.344.162 

 

906.028 

3. Γεδνπιεπκέλα κηθηά αζθάιηζηξα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ 

ζπκβνιαίσλ) 

 

 

28.071.112 

 

 

3.916.120 

 

 

20.350.454 

 

 

3.494.318 

 

 

16.856.136 

 

 

188.124 

 

 

2.622.098 

 

 

994.316 

4. Μηθηέο εθθξεκείο απαηηήζεηο 14.128.993 304.560 11.974.951 830.903 11.144.048 35.000 675.832 1.138.650 

5. Μηθηέο απαηηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 16.742.297 2.641.579 13.125.597 2.745.542 10.380.055 63.568 616.521 295.032 

6. Γαπάλεο ησλ κηθηψλ απαηηήζεσλ 772.639 128.423 633.839 132.583 501.256 1.252 5.250 3.875 

7. Μηθηά έμνδα ιεηηνπξγίαο (πξνκήζεηεο, άιια 

έμνδα θηήζεο θαη έμνδα δηαρείξηζεο) 
 

8.181.306 

 

1.022.575 

 

5.923.915 

 

1.239.133 

 

4.684.782 

 

52.466 

 

860.386 

 

321.964 

8. Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηηο ππνρξεψζεηο 

αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ 
 

2.465.759 

 

4.102 

 

836.877 

 

175.053 

 

661.824 

 

 

28.000 

 

582.795 

 

1.013.985 
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 ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡIΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 

 

  

εκ. 
2011 

€ 

 2010 

€ 

     

Έζνδα     

Μηθηά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα   25.231.997  26.304.598 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα   (11.385.872)  (5.118.665) 

Καζαξά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα  3 13.846.125  21.185.933 

     

Γηθαηψκαηα αζθαιίζηξσλ θαη άιια δηθαηψκαηα   1.844.939  1.766.514 

Πξνκήζεηεο απφ αληαζθαιηζηέο   3.063.271  1.196.023 

ύλνιν άιισλ εζόδσλ   4.908.210  2.962.537 

Οιηθό εζόδσλ   18.754.335  24.148.470 

     

Έμνδα     

Απνδεκηψζεηο 5 (9.504.807)  (15.632.180) 

Πξνκήζεηεο πιεξσηέεο θαη άιια έμνδα πσιήζεσλ   (5.687.511)  (5.863.597) 

Άιια ιεηηνπξγηθά θαη δηνηθεηηθά έμνδα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο   (3.360.174)  (3.097.822) 

ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ εμόδσλ από αζθαιηζηηθέο  

 εξγαζίεο  

  

(18.552.492) 

  

(24.593.599) 

     

Μεηαβνιή ζην απφζεκα θηλδχλσλ ζε ηζρχ   78.000  (78.000) 

     

Σερληθό αζθαιηζηηθό απνηέιεζκα  3 279.843  (523.129) 

     

Δηζνδήκαηα απφ επελδχζεηο  8 417.423  354.362 

Αζθαιηζηηθό απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο   697.266  (168.767) 

     

Απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ 4 (458.348)  (155.807) 

(Έιιεηκκα)/πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα 18 (218.000)  3.120 

  (676.348)  (152.687) 

      

Άιια έζνδα  9 36.961  52.251 

Μεξίδην θέξδνπο απφ θνηλνπξαμία αζθαιηζηψλ  10 153.139  138.598 

Άιια έμνδα 11 (918.469)  (635.497) 

Υξεκαηνδνηηθά έμνδα 6 (125.883)  (127.239) 

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  7 (833.334)  (893.341) 

Φνξνινγία 12 18.525  49 

Εεκηά γηα ην έηνο   (814.809)  (893.292) 

     

Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή (ζελη)  13 (4,53)  (4,97) 

     

     

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 73 κέρξη 89 απνηεινχλ κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο.



 

 69  

 

  
 

ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΛΛΩΝ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2011 

 

 
 
 

 
 

2011 

€ 

 
 

 
2010 

€ 

     

Εεκηά γηα ην έηνο   (814.809)  (893.292) 

     

Δπαλεθηίκεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο   184.850  121.030 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε   4.917  2.344 

πλνιηθά έμνδα γηα ην έηνο   (625.042)  (769.918) 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  
ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 

 

  

εκ. 

2011 

€ 

 2010 

€ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ     

     

Αθίλεηα, εμνπιηζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο  14 5.699.430  5.736.494 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 15 469.901  531.509 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  18 3.474.000  3.392.000 

Δπέλδπζε ζε εμαξηεκέλε εηαηξεία 27 279.500  279.500 

Γάλεην εηζπξαθηέν  26 338.703  637.333 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  10.261.534  10.576.836 

     

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 16 11.098.548  11.732.884 

Δπελδχζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  17 2.952.211  3.145.871 

Αλαβαιιφκελα έμνδα θηήζεο 23 3.005.767  2.988.115 

Φνξνινγία 12 44.396  54.717 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα ηερληθά απνζέκαηα 21, 23 15.403.933  4.932.561 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ  4.189.393  4.724.323 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  36.694.248  27.578.471 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  46.955.782  38.155.307 

     

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑIΑ      

     

Μεηνρηθφ θεθάιαην 22 5.575.350  5.575.350 

Απνζεκαηηθφ κεηνρψλ ππέξ ην άξηην   163.984  163.984 

Απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο   2.336.066  2.146.299 

Απνζεκαηηθφ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ   (100.386)  780.735 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   7.975.014  8.666.368 

     

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ     

     

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 24 1.024.921  692.495 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 12 521.958  566.721 

Μαθξνπξφζεζκεο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο 20 1.250.000  - 

ύλνιν κε ηξέρνπζσλ ππνρξεώζεσλ   2.796.879  1.259.216 

     

     

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 19 1.773.778  1.818.321 

Δθθξεκείο απαηηήζεηο θαη απνζεκαηηθφ εμφδσλ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ  21 16.143.019  14.234.993 

Σξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 20 4.661.256  865.710 

Με θεξδεκέλα αζθάιηζηξα 23 10.593.609  10.371.512 

Απνζεκαηηθφ θηλδχλσλ ζε ηζρχ   -  78.000 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα ηερληθά απνζέκαηα  23 2.623.493  537.004 

Σξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 24 378.926  306.520 

Σξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα  9.808  17.663 

ύλνιν ηξέρνπζσλ ππνρξεώζεσλ   36.183.889  28.229.723 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ   38.980.768  29.488.939  

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  46.955.782  38.155.307  

     

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζηηο 29 Μαξηίνπ, 2012.  

 

 

Αλδξέαο Π. Δξσηνθξίηνπ Μηραήι Κ. Σπιιήο Αλδξέαο Κ. Σπιιήο 

Πξφεδξνο Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 73 κέρξη 89 απνηεινχλ κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο. 



 

 71  

 
 

ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2011 

 
  

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην 

€ 

  

Απνζεκαηηθό 

κεηνρώλ ππέξ 

ην άξηην 

€ 

  

 

Απνζεκαηηθό 

επαλεθηίκεζεο  

€ 

  

Απνζεκαηηθό 

ινγαξηαζκνύ 

απνηειεζκάησλ 

€ 

  

 

 

Οιηθό 

€ 

          

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ, 2010 5.575.350  163.984  2.022.925  1.743.570  9.505.829 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα -  -  123.374  (893.292)  (769.918) 

Πιεξσκή άκπλαο ζηε  
     ινγηδφκελε δηαλνκή 

     κεξίζκαηνο 

 
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

(69.543) 

  
 

(69.543) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 5.575.350  163.984  2.146.299  780.735  8.666.368 

          

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ, 2011 5.575.350  163.984  2.146.299  780.735  8.666.368 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα -  -  189.767  (814.809)  (625.042) 
Πιεξσκή άκπλαο ζηε  

     ινγηδφκελε δηαλνκή 

     κεξίζκαηνο 

 

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

(66.312) 

  

 

(66.312) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 5.575.350  163.984  2.336.066  (100.386)  7.975.014 

 

 
εκεηψζεηο:- 

 

1. Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί 

Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο 

ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ 

ζαλ κέξηζκα. Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνο 20% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη εηαηξείεο), θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ 

δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί 

θάηνηθνη Κχπξνπ. Σν πνζφ απηφ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε 

πξαγκαηηθφ κέξηζκα ήδε δηαλεκήζεθε γηα ην έηνο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη. Απηή ε έθηαθηε 

ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.  

 

2. Σν απνζεκαηηθφ κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαη ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο δελ είλαη δηαζέζηκα γηα 

δηαλνκή. 

 

3. πλνιηθά έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά χςνπο € 447.546 πνπ αθνξά πιεξσκέο ινγηδφκελεο δηαλνκήο 

κεξηζκάησλ ησλ εηψλ 2003 € 78.493, 2004 € 72.381, 2005 € 49.141, 2006 € 111.676,  2007 € 69.543 θαη 

2009 € 66.312 βξίζθεηαη εηο πίζηελ ηεο εηαηξείαο θαη κπνξεί λα αλαθηεζεί κε κειινληηθέο δηαλνκέο 

κεξηζκάησλ.  
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔIΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 

 

 
  

εκ. 

2011 

€ 

 2010 

€ 

Ρoή κεηξεηώv από εξγαζίεο      

Εεκηά γηα ην έηνο  (814.809)  (893.292) 

Αvαπξoζαξκoγέο γηα:-     

Απoζβέζεηο  425.096  379.706 

Γηαγξαθή εκπoξηθήο εχλoηαο  105.200  43.121 

Πξφλνηα επηζθαινχο δαλείνπ εηζπξαθηένπ   338.500  - 

Κέξδoο απφ επαvεθηίκεζε κεηoρψv θαη ρξεoγξάθσv  (3.000)  (29.610) 

Κέξδoο απφ πψιεζε κεηoρψv θαη ρξενγξάθσλ   (12.254)  (30.630) 

πλαιιαγκαηηθφ θέξδνο επελδχζεσλ πνπ θξαηνχληαη γηα εκπνξία     -  332 

Εεκηά/(θέξδνο) απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα   218.000  (3.120) 

(Κέξδνο)/δεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ   (200)  20.203 

Εεκηά απφ πψιεζε κεηoρψv θαη ρξενγξάθσλ   23.785  1.418 

Εεκηά απφ επαvεθηίκεζε κεηoρψv θαη ρξενγξάθσλ   444.125  213.372 

Σφθoη πιεξσηέoη  125.883  127.239 

Σφθoη εηζπξαθηέoη  (412.053)  (325.005) 

Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα  (5.370)  (29.357) 

Φνξνινγία  (18.525)  (49) 

Αχμεζε/(κείσζε) ζηα κε θεξδεκέvα αζθάιηζηξα  222.097  (246.621) 

Κέξδνο/(δεκηά) από εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο   636.475  (772.293) 

     

Μείσζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο   634.336  1.687.164 

(Αχμεζε)/κείσζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο   (44.543)  469.495 

Αλαβαιιφκελα έμνδα θηήζεο   (17.652)  (16.518) 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα ηερληθά απνζέκαηα   (8.384.883)  (6.310) 

Αχμεζε ζηηο εθθξεκείο απαηηήζεηο  1.908.026  223.260 

Απνζεκαηηθφ θηλδχλσλ ζε ηζρχ  (78.000)  78.000 

     

Ρνή κεηξεηώλ (γηα)/από εξγαζίεο   (5.346.241)  1.662.798 

Φφξoη πoπ πιεξψζεθαv  (11.000)  (27.183) 

Πιεξσκή άκπλαο ζηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο   (66.312)  (69.543) 

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ (γηα)/από ιεηηνπξγηθέο  δξαζηεξηόηεηεο    (5.423.553)  1.566.072 

     

Ρoή κεηξεηώv από επεvδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Αγoξά αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ   (94.716)  (713.070) 

Αγνξά ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ   (152.058)  (142.740) 

Αγoξά κεηoρψv θαη άιισv ρξεoγξάθσv  (720.653)  (198.901) 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο κεηoρψv  461.657  544.909 

Δίζπξαμε απφ πψιεζε αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ   200  21.250 

Αγνξά επελδχζεσλ ζε αθίλεηα   (300.000)  (342.880) 

Σφθoη πoπ εηζπξάρζεθαv  372.183  287.482 

Μεξίζκαηα πoπ εηζπξάρζεθαv  5.370  29.357 

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (428.017)  (514.593) 

     

Ρoή κεηξεηώv από ρξεκαηoδoηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Γάλεηα  404.832  (137.933) 

Γάλεηα αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ   5.045.546  - 

Σφθoη πoπ πιεξψζεθαv  (125.883)  (127.239) 

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ από/(γηα) ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   5.324.495  (265.172) 

     

Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε ζε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα ησλ κεηξεηώλ  (527.075)  786.307 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζηεv αξρή ηoπ έηνπο 25 4.706.660  3.920.353 

 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

 

25 
 

4.179.585 

  

4.706.660 

 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 73 κέρξη 89 απνηεινχλ κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο. 
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ΖΜΔIΩΔI ΣI ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

Ζ ΚΟΜΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛΣΓ (ε „Δηαηξεία‟) ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ζηηο 17 

Οθησβξίνπ, 1981 σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 1999 κεηαηξάπεθε ζε 

δεκφζηα εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ. 113. . Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο 

βξίζθεηαη ζηελ νδφ Γξίβα Γηγελή 46, Cosmos Tower, 1080 Λεπθσζία. ηηο 12 Ηνπιίνπ, 2004 θαηφπηλ εηδηθνχ 

ςεθίζκαηνο ην φλνκα ηεο εηαηξείαο έρεη ηξνπνπνηεζεί ζε Κφζκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεκφζηα Λίκηηεδ 

ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ 70(1)2003. 

 

Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο είλαη ε δηεμαγσγή εξγαζηψλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα γεληθνχ θιάδνπ. Όιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Eηαηξείαο  δηεμάγνληαη ζηελ Κχπξν θαη παξέκεηλαλ νη ίδηεο κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

ηηο 7 Ννεκβξίνπ, 2001 ελεγξάθε θππξηαθή εηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ. 113 κε ηελ 

επσλπκία «Cosmos International Life Insurance Ltd» κε ζθνπφ φηαλ εμαζθαιίδνληαλ νη αλάινγεο άδεηεο απφ 

ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ηελ πξνζθνξά αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ θιάδνπ δσήο. ηε ζπλέρεηα ζηηο 12 

Ηνπιίνπ, 2005 ε επσλπκία ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο ηξνπνπνηήζεθε ζε “Cosmos International Life Insurance 

Agencies Ltd” κε ζθνπφ ηελ άζθεζε εξγαζηψλ αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο ζηνλ θιάδν δσήο θαη πξνο 

ηνχην εμαζθαιίζηεθε ε ζρεηηθή άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  

 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο έρεη εηνηκάζεη απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηζχλνπζαο 

εηαηξείαο γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκνπ ηεο Κχπξνπ. 
 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο έρεη επίζεο εηνηκάζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηελ εηαηξεία θαη ηελ εμαξηεκέλε ηεο 

(“πγθξφηεκα”). ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ε εμαξηεκέλε εηαηξεία πνπ ελνπνηείηαη είλαη απηή 

πνπ ε ηζχλνπζα εηαηξεία ειέγρεη άκεζα ή έκκεζα πεξηζζφηεξν απφ ην πελήληα ηνηο εθαηφλ (50%) ησλ κεηνρψλ 

κε δηθαίσκα ςήθνπ ή έρεη ηε δχλακε λα ειέγρεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο.  
 

 

2.   ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). Δπίζεο, νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο εηνηκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113, ηεο Κχπξνπ, ηνπ 

πεξί Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκσλ ηνπ 2002-2011, (“Νφκσλ”) 

ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκνπο θαη Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο θαη ηνλ πεξί ησλ 

Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκν. 

 

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ κε ζπλέπεηα ζρεηηθά κε ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη 

ζεκαληηθά ή νπζηψδε γηα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

ηζχλνπζαο εηαηξείαο είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

πγθξνηήκαηνο. 
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ΖΜΔIΩΔI ΣI ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ - (ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 

 
3. ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ  

Ο θχθιoο εξγαζηψv ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάvεη ηα αθφιoπζα θαηά ηoκέα δξαζηεξηφηεηαο:- 

 

 2011 2010 
 

Κιάδνο 

Μηθηά 

δεδνπιεπκέλα 

αζθάιηζηξα 

€ 

Αλαινγία 

αληαζθα- 

ιηζηώλ 

€ 

Καζαξά 

δεδνπιεπκέλα 

αζθάιηζηξα 

€ 

 Μηθηά 

δεδνπιεπκέλα 
αζθάιηζηξα 

€ 

Αλαινγία 

αληαζθα- 
ιηζηψλ 

€ 

Καζαξά 

δεδνπιεπκέλα 
αζθάιηζηξα 

€ 

Αηπρεκάησλ θαη αζζελεηψλ  4.394.345 239.197 4.155.148  3.858.891 220.885 3.638.006 

Μεραλνθηλήησλ νρεκάησλ  16.695.793 7.466.857 9.228.936  18.744.231 1.700.550 17.043.681 

Θαιάζζεο θαη κεηαθνξψλ  233.197 180.370 52.827  182.384 159.181 23.203 

Ππξθαγηάο θαη άιιεο δεκηάο ζε  

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
 

2.884.853 

 

2.596.752 

 

288.101 

  

2.542.740 

 

2.167.619 

 

375.121 

Δπζχλεο 1.023.809 902.696 121.113  976.352 870.430 105.922 

ύλνιν 25.231.997 11.385.872 13.846.125  26.304.598 5.118.665 21.185.933 

        

 Σερληθό αζθαιηζηηθό απνηέιεζκα αλά θιάδν εξγαζίαο  

 

   

Κιάδνο 2011 

€ 

 2010 

€ 

Αηπρεκάησλ θαη αζζελεηψλ  (227.707)  64.675 

Μεραλνθηλήησλ νρεκάησλ      337.019  (1.027.666)  

Θαιάζζεο θαη κεηαθνξψλ   29.184  (15.062) 

Ππξθαγηάο θαη άιιεο δεκηάο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   39.332  266.307 

Δπζχλεο εξγνδφηε 102.015  188.617 

ύλνιν 279.843  (523.129)  

 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ, ηα άιια έζνδα εηζπξαθηέα, απνζβέζεηο θαη 

ρξεκαηνδνηηθά έμνδα δελ ρξεψλνληαη άκεζα ζην ηερληθφ αζθαιηζηηθφ απνηέιεζκα, ζεσξήζεθε φηη ε αλάιπζε ηνπ 

θέδξνπο/(δεκηάο) αλά θιάδν εξγαζηψλ αληί ηεο θαζαξήο δεκηάο ηεο εηαηξείαο δίλεη δηθαηφηεξε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο 

εγρψξησλ πσιήζεσλ (αζθάιεηεο γεληθνχ θιάδνπ) δελ είλαη εθηθηφ λα δνζεί δίθαηε αλάιπζε ηνπο θαηά θιάδν 

εξγαζηψλ γεληθήο αζθάιηζεο. 

 

Όια ηα αλαθεξζέληα κηθηά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα αθνξνχλ εγρψξηεο πσιήζεηο έηζη δελ ηίζεηαη ζέκα αλάιπζεο 

ηνπο θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα. 

 

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚIΟΤ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

  2011 

€ 

 2010 

€ 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ  

      απνηεινχληαη απφ ηα αθφινπζα:- 

Κέξδνο απφ πψιεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 12.254  30.630 

Κέξδνο απφ επαλεθηίκεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 3.000  29.610 

Εεκηά απφ πψιεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ (23.785)  (1.418) 

πλαιιαγκαηηθή δεκηά επελδχζεσλ πνπ θξαηνχληαη γηα εκπνξία  -  (332) 

Έμνδα ρξήζεο ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ (5.692)  (925) 

Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ (444.125)  (213.372) 

 (458.348)  (155.807)  
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ΖΜΔIΩΔI ΣI ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ - 

(ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

5. ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ  

 2011 

€ 

 2010 

€ 

Μηθηέο πιεξσκέο ζε αζθαιηζκέλνπο  15.851.794  16.632.881 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηηο πιεξσκέο ζε αζθαιηζκέλνπο (4.145.564)  (1.524.472) 

Μηθηή κεηαβνιή ζηηο ππνρξεψζεηο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ  1.539.059  (276.740) 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηε κηθηή κεηαβνιή ζηηο ππνρξεψζεηο ζπκβνιαίσλ  (3.422.519)  300.511 

Μεηαβνιή ζην απφζεκα κειινληηθψλ εμφδσλ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ 5.000  6.000 

Καζαξή κεηαβνιή δεκηψλ πνπ έρνπλ επηζπκβεί ρσξίο λα αλαγγειζνχλ (IBNR) 

θαη δεκηψλ πνπ έρνπλ επηζπκβεί ρσξίο λα αλαγγειζνχλ ηθαλνπνηεηηθά (IBNER) 
 

(322.963) 

  

494.000 

 9.504.807  15.632.180  

 

6. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣIΚΑ ΔΞΟΓΑ 

Σα ρξεκαηνδνηηθά έμνδα απνηεινχληαη απφ ηηο αθφινπζεο επηβαξχλζεηο:- 

 2011 

€ 

2010 

€ 
 

Σφθνη θαη έμνδα ηξαπεδψλ 117.360  117.754 

Έμνδα ππνζήθεο 8.523  9.485 

 125.883  127.239   

 

7. ΕΖΜΗΑ ΠΡIΝ ΑΠΟ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ 

Ζ δεκηά πξηλ απφ ηε θνξνινγία παξνπζηάδεηαη κεηά απφ ηηο αθφινπζεο επηβαξχλζεηο:- 
 

 2011 

€ 

2010 

€ 

Ακνηβέο δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ    

- ππφ ηελ εθηειεζηηθή ηνπο ηδηφηεηα     254.324  224.026 

- κε εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ 26.000  26.000 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη θνηλσληθέο αζθαιίζεηο  2.470.511  2.275.485 

Λεηηνπξγηθά έμνδα 356.308  324.458 

Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη ππεξεζίεο απφ ηξίηνπο  100.653  120.388 

Ακνηβή ειεγθηψλ     

   - ειεγθηηθά δηθαηψκαηα  26.250  25.945 

   - ακνηβή γηα ινηπέο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 1.500  1.300 

Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ 316.630  319.008 

Απνζβέζεηο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 108.466  60.698 

Υξεκαηνδνηηθά έμνδα 125.883  127.239 

πλεηζθνξά ζην Σακείν Πξνλνίαο:-    

Γηα ηνπο ζπκβνχινπο 22.356  19.650 

Γηα ην πξνζσπηθφ 101.983  87.941 
 

Ο κέζνο αξηζκφο ππαιιήισλ πνπ εξγνδνηείηαη ζηελ εηαηξεία είλαη 95 (2010: 87). 

 

8. ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΔΗ  

 2011 

€ 

2010 

€ 

Σφθνη εηζπξαθηένη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

      πνπ θξαηνχληαη γηα εκπνξία  
 

141.114 

  

94.039 

Σφθνη απφ επελδχζεηο ζε θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο  137.725  124.784 

Σφθνη εηζπξαθηένη απφ ρξεψζηεο εκπνξίνπ  93.344  68.659 

Σφθνη εηζπξαθηένη απφ δάλεην ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο  39.870  37.523 

Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα  5.370  29.357 

 417.423   354.362  
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 2011 

€ 

2010 

€ 

9. ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ 
  

Πξνκήζεηεο θαη ηφθνη απφ άιιεο ππεξεζίεο 28.436  37.135 

Δηζφδεκα απφ Όκηιν πλαζθάιηζεο Δπζχλεο  

 Γηακεζνιαβνχλησλ Αζθαιηζηψλ 
 

- 

 

 

 

3.236 

Δλνίθηα εηζπξαθηέα  8.325  11.880 

Κέξδνο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ   200  - 

 36.961  52.251   

 

10. ΜΔΡΗΓΗΟ ΚΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΑΦΑΛΗΣΩΝ  
 

Σν κεξίδην ηεο εηαηξείαο ζηελ θνηλνπξαμία αζθαιηζηψλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ αλαιχεηαη σο 

αθνινχζσο:- 
 

 2011 

€ 

 2010 

€ 

Αζθάιηζηξα 530.014  561.928 

Γηάθνξα έζνδα 139.837  144.173 

Απνδεκηψζεηο  (300.851)  (467.494) 

Γηάθνξα έμνδα (211.950)  (116.419) 

Με θεξδεκέλα αζθάιηζηξα 1 Iαλνπαξίνπ 78.381  94.791 

Με θεξδεκέλα αζθάιηζηξα 31 Γεθεκβξίνπ (82.292)  (78.381) 

 153.139  138.598    
 

 Ζ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζηελ θνηλνπξαμία αζθαιηζηψλ δεκφζηαο ρξήζεο (Cyprus Hire Risks Pννl) 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κε εξγαζίεο ζηνλ θιάδν κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ. Σν 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζηα θέξδε θαη δεκηέο ηεο θνηλνπξαμίαο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ χςνπο 

ησλ αζθαιίζηξσλ ηεο εηαηξείαο ζην θιάδν κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ αζθαιίζηξνπ 

νιφθιεξεο ηεο αγνξάο ζηνλ θιάδν απηφ. 

 2011 

€ 

 2010 

€ 

11. ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ  

 

Απνζβέζεηο  αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ  316.630  319.008 

Απνζβέζεηο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ  108.466  60.698 

Πξφλνηα επηζθαιψλ ρξεσζηψλ   96.000  96.000 

Γηαγξαθή επηζθαιψλ ρξεσζηψλ   58.873  19.588 

Πξφλνηα γηα νθεηιή απφ εμαξηεκέλε εηαηξεία  -  120.000 

Πξφλνηα επηζθαινχο δαλείνπ εηζπξαθηένπ  338.500  - 

Εεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ  -  20.203 

 918.469  635.497  

 

12. ΦΟΡΟΛΟΓIΑ 
 

  

 

Φνξνινγία  

€ 

 Αvαβαιιφκεvε  

θoξoιoγία 

€ 

ΟΛIΚΟ 

2011 

€ 

ΟΛΗΚΟ 

2010 

€ 
          

Τπφιoηπo 1 Ηαλνπαξίνπ   (54.717)  566.721  512.004  541.580 

Πξφvoηα έηoπο φπσο παξoπζηάδεηαη  

    ζηελ  θαηάζηαζε ιoγαξηαζκνχ  

    απoηειεζκάησv 

   

 

21.321 

  

 

(39.846) 

 

 

(18.525) 

 

(49) 

Πξφvoηα αvαβαιιφκεvεο θoξoιoγίαο    

    ιφγσ επαλεθηίκεζεο 

   

- 

  

(4.917) 

 

(4.917) 

 

(2.344) 

   (33.396)  521.958  488.562  539.187 

Μείov:-          

Πιεξσκέο έηoπο   (11.000)  -  (11.000)  (27.183) 

Τπφιoηπo 31 Γεθεκβξίνπ   (44.396)  521.958  477.562  512.004  
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ΖΜΔIΩΔI ΣI ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ - 

(ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

12. ΦΟΡΟΛΟΓIΑ - (ζπλέρεηα) 
 

Ζ ζπκθηιίσζε κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο δεκηάο θαη ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ έρεη σο αθνινχζσο:- 

 

 2011 

€ 

2010 

€ 

 

Λνγηζηηθή δεκηά πξηλ ηε θνξνινγία (833.334)  (893.341)  

    

Φφξνο κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (83.333)  (89.334) 

Φνξνινγηθφ απνηέιεζκα εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ 

     γηα ζθνπνχο εηαηξηθνχ θφξνπ 
 

170.088 

  

91.916 

Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη εζφδσλ πνπ 

     δελ θνξνινγνχληαη 
 

(65.434) 

 

 

 

(2.315) 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία  (39.846)  (316) 

Φνξνινγία σο ε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ (18.525)  (49) 

 
 

Δηαηξηθόο θόξoο 
Σα θέξδε ηεο  εηαηξείαο  ππφθεηληαη ζε εηαηξηθφ θφξν κε ζηαζεξφ ζπληειεζηή 10%.  Απφ ηελ 1

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2003 δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηε κεηαθνξά ησλ δεκηψλ γηα ζπκςεθηζκφ ηνπο κε κειινληηθά 

θέξδε. Δπηπξφζζεηα απφ ην έηνο 2003 επηηξέπεηαη  ν ζπκςεθηζκφο δεκηψλ κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ηδίνπ 

ζπγθξoηήκαηνο φηαλ:- 

 

4. ε κία εηαηξεία είλαη θαηά 75% εμαξηεκέλε ηεο άιιεο ή ε θάζε κία μερσξηζηά είλαη θαηά 75% 

εμαξηεκέλεο ηξίηεο εηαηξείαο, 

5. νη εηαηξείεο πνπ επσθεινχληαη ηνπ ζπκςεθηζκνχ είλαη εηαηξείεο θάηνηθνη ηεο δεκνθξαηίαο, 

6. ε εθρσξνχζα εηαηξεία θαη ε αηηνχζα εηαηξεία είλαη κέιε ηνπ ηδίνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα νιφθιεξν 

ην θνξνινγηθφ έηνο.  

 

Έθηαθηε ακπvηηθή εηζθoξά 
Σα έζνδα απφ ηξαπεδηθνχο ηφθνπο ππφθεηληαη ζε θνξνινγία  σο εηζφδεκα απφ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα κε 

ζπληειεζηή 10%. 

 

Αvαβαιιόκεvε θoξoιoγία 
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία κε ηα πνζνζηά πνπ αλακέλεηαη φηη ζα είλαη πιεξσηένη νη 

θφξνη πνπ αλαινγνχλ ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηεο θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο. Δπίζεο ρξεσζηηθά ππφινηπα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζεσξείηαη φηη ζα 

ππάξρνπλ πηζαλά κειινληηθά θέξδε. 
 

Ζ ηζχλνπζα εηαηξεία ζεσξείηαη δεκφζηα εηαηξεία γηα ζθoπoχο θφξoπ εηζoδήκαηoο. 
 

 2011 

€ 

2010 

€ 

13. ΕΖΜΗΑ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

    

Εεκηά πoπ αvαιoγεί ζηoπο κεηφρoπο ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο (814.809)  (893.292) 

    

Μεζoζηαζκηθφο αξηζκφο κεηoρψv πoπ ήηαv εθδoκέvεο 

   θαηά ηεv δηάξθεηα ηoπ έηoπο 
 

17.985.000 

 

 

 

17.985.000 

    

Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αvά κεηoρή (ζεvη) (4,53)  (4,97) 
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ΖΜΔIΩΔI ΣI ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ - 

(ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

14. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
  

ΓΖ 

& ΚΣIΡIΑ 

€ 

ΜΔΣΑΦΟΡIΚΑ 

ΜΔΑ 

€ 

ΔΠIΠΛΑ 

& ΚΔΤΖ 

€ 

 

ΟΛIΚΟ 

€ 

 2011 

Κόζηoο/Δπαvεθηίκεζε        

Τπφιoηπo 1 Ηαλνπαξίνπ 4.778.000  820.809  1.232.460  6.831.269 

Πξoζζήθεο -  3.000  91.716  94.716 

Πσιήζεηο -  (8.885)  -  (8.885) 

Δπαλεθηίκεζε 107.000  -  -  107.000 

Τπφιoηπo 31 Γεθεκβξίνπ 4.885.000  814.924  1.324.176  7.024.100 
        

Απoζβέζεηο        

Τπφιoηπo 1 Ηαλνπαξίνπ -  452.555  642.220  1.094.775 

Πξφvoηα έηoπο 77.850  108.280  130.500  316.630 

Πσιήζεηο -  (8.885)  -  (8.885) 

Δπαλεθηίκεζε (77.850)  -  -  (77.850) 

Τπφιoηπo 31 Γεθεκβξίνπ -  551.950  772.720  1.324.670 
        

Καζαξή ιoγηζηηθή αμία        

Τπφιoηπo 31 Γεθεκβξίνπ 4.885.000  262.974  551.456  5.699.430 

 

 Σα αvηίζηoηρα πoζά γηα ηo έηoο 2010 είvαη σο αθoιoχζσο:- 
 

ΓΖ 

& ΚΣIΡIΑ 

€ 

ΜΔΣΑΦΟΡIΚΑ 

ΜΔΑ 

€ 

ΔΠIΠΛΑ 

& ΚΔΤΖ 

€ 

 

ΟΛIΚΟ 

€ 

 2010 

Κόζηoο/Δπαvεθηίκεζε        

Τπφιoηπo 1 Ηαλνπαξίνπ 4.310.000  769.992  1.228.568  6.308.560 

Πξoζζήθεο 424.700  102.900  185.470  713.070 

Πσιήζεηο -  (52.083)  (181.578)  (233.661) 

Δπαλεθηίκεζε 43.300  -  -  43.300 

Τπφιoηπo 31 Γεθεκβξίνπ 4.778.000  820.809  1.232.460  6.831.269 

        

Απoζβέζεηο        

Τπφιoηπo 1 Ηαλνπαξίνπ -  371.998  609.810  981.808 

Πξφvoηα έηoπο 77.730  107.912  133.366  319.008 

Πσιήζεηο -  (27.355)  (100.956)  (128.311) 

Δπαλεθηίκεζε (77.730)  -  -  (77.730) 

Τπφιoηπo 31 Γεθεκβξίνπ -  452.555  642.220  1.094.775 

        

Καζαξή ιoγηζηηθή αμία        

Τπφιoηπo 31 Γεθεκβξίνπ 4.778.000  368.254  590.240  5.736.494 
 

 ηηο 29 Γεθεκβξίνπ, 2011 (20 Οθησβξίνπ, 2010) έγηλε επαλεθηίκεζε φισλ ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο  

απφ αλεμάξηεην επαγγεικαηία εθηηκεηή. Σν πιεφλαζκα απφ ηελ επαλεθηίκεζε πνπ αλέξρεηαη ζε € 184.850 

 (2010: € 121.030) κεηαθέξζεθε ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  
 

ηε γε θαη θηίξηα ηεο εηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην γξαθείν αξ. 801 ζηνλ Quality Tower “A” ζηε 

Λάξλαθα αμίαο € 445.000 ηνπ νπνίνπ ν ηίηινο δελ έρεη εθδνζεί αθφκε ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο θαη σο 

εμαζθάιηζε πξνο απηήλ έρεη εθδνζεί ηξαπεδηθή εγγχεζε χςνπο € 424.700 βάζεη ηνπ θφζηνπο θηήζεο ηνπ.  
 



 

 79  

 

ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ  
 

ΖΜΔIΩΔI ΣI ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ - 

(ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 

 

14. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ - (ζπλέρεηα) 

 

Ζ αμία ηεο γεο θαη ησv θηηξίσv πoπ ζα παξoπζηάδovηαv ζηηο oηθovoκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηεv αξρή 

ηoπ ηζηoξηθoχ θφζηoπο κείov ζπζζσξεπκέλεο απoζβέζεηο είvαη σο αθoιoχζσο:- 
 

 2011 

€ 

2010 

€ 
 

Γε 897.973  897.973 

Κηίξηα 1.679.550  1.757.400 

 2.577.523  2.655.373   

 

15. ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

 Δκπνξηθή 

εχλνηα  

  

Λνγηζκηθά 

  

Οιηθό 

  

Οιηθφ 

 απφ εμαγνξά  πξνγξάκκαηα  2011  2010 

 ραξηνθπιαθίσλ       

 €  €  €  € 

        

Κόζηνο        

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 862.414  204.461  1.066.875  924.135 

Πξνζζήθεο  -  152.058  152.058  142.740 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 862.414  356.519  1.218.933  1.066.875 

        

Απνζβέζεηο        

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 437.720  97.646  535.366  431.548 

Απνζβέζεηο έηνπο 105.200  108.466  213.666  103.818 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 542.920  206.112  749.032  535.366 

        

Καζαξή ινγηζηηθή αμία        

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 319.494  150.407  469.901  531.509 

 

    2011 

€ 

2010 

€ 
16. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

    

Υξεψζηεο αζθαιίζηξσv 2.018.834  1.783.158 

Τπφιoηπα αζθαιηζηηθψv αvηηπξoζψπσv 6.843.548  6.925.906 

Λoγαξηαζκoί αvηαζθαιηζηψv 180.136  445.131 

Λoγαξηαζκφο θoηvoπξαμίαο 1.044.142  1.263.205 

Πξνπιεξσκέο θαη άιινη ρξεψζηεο 946.505  1.228.848 

Δηζoδήκαηα εηζπξαθηέα 65.383  86.636 

 11.098.548  11.732.884  

 

17. ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΠΟΤ ΑΠΟΣΗΜΟΤΝΣΑΗ Δ ΓΗΚΑΗΖ ΑΞΗΑ ΜΔΩ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
 

(i) Επελδύζεηο πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξία 
 

 2011  2010 

 €  € 

    

Σίηινη εηζεγκέλνη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ 63.225  143.010 

Σίηινη εηζεγκέλνη ζε Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ Δμσηεξηθνχ 424.666  566.244 

Σίηινη κε εηζεγκέλνη ζε Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ -  42.714 

Κπβεξλεηηθά θαη άιια εγγπεκέλα ρξεφγξαθα 989.882  2.393.903 

Σύνολο επενδύζεων πος καηέσονηαι για εμποπία 1.477.773  3.145.871 
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ΖΜΔIΩΔI ΣI ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ - 

(ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

17. ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΠΟΤ ΑΠΟΣΗΜΟΤΝΣΑΗ Δ ΓΗΚΑΗΖ ΑΞΗΑ ΜΔΩ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ - 

(ζπλέρεηα) 
 

 (ii)Επελδύζεηο πνπ θαηέρνληαη κέρξη ηε ιήμε 
 

 2011  2010 

 €  € 

    

Κπβεξλεηηθά θαη άιια εγγπεκέλα ρξεφγξαθα 1.474.438                - 

Σύνολο επενδύζεων πος καηέσονηαι μέσπι ηη λήξη  1.474.438                - 

    

ύλνιν επελδύζεσλ πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ    

 ησλ απνηειεζκάησλ 2.952.211  3.145.871 

 

Ζ Δηαηξεία εληφο ηνπ έηνπο 2011 εθάξκνζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ39 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία: 

Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε” θαη ΓΠΥΑ7 “Δπαλαηαμηλφκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ” θαη ιφγσ ησλ ζπάλησλ ζπλζεθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θξίζε ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, 

επαλαπξνζδηφξηζε ηηο επελδχζεηο ηηο νπνίεο δελ ζα εκπνξεχεην ή ζα πσινχζε ζην εγγχο κέιινλ αιιά είρε 

ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα θξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Απηέο νη επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα 

επαλαηαμηλνκήζεθαλ απφ ηελ θαηεγνξία επελδχζεσλ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξία ζε επελδχζεηο πνπ 

θαηέρνληαη κέρξη ηε ιήμε. 
 

Αλ ε εηαηξεία δελ είρε επαλαηαμηλνκήζεη ηα ρξεφγξαθα ε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζα 

πεξηιάκβαλε δεκηά απφ ηελ κεηαβνιή ζηελ δίθαηε αμία χςνπο € 409.749. 
 

   2011 

€ 

2010 

€ 
18. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΑΚΗΝΖΣΑ  

   

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 3.392.000  3.046.000 

Πξνζζήθεο 300.000  342.880 

(Έιιεηκκα)/πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε  (218.000)  3.120 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 3.474.000  3.392.000  

 

 Σν κεηαθεξφκελν πνζφ ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε είλαη ε δίθαηε αμία ησλ αθηλήησλ φπσο νξίζηεθε απφ 

αλεμάξηεην εθηηκεηή ν νπνίνο έρεη ηα θαηάιιεια αλαγλσξηζκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη πξφζθαηε 

πείξα ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηεο θαηεγνξίαο ηεο ππφ εθηίκεζε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. Οη δίθαηεο αμίεο 

θαζνξίζηεθαλ έρνληαο ππφςε ηηο πξφζθαηεο αγνξαπσιεζίεο ηεο αγνξάο γηα φκνηα αθίλεηα ζηελ ίδηα 

ηνπνζεζία κε ηελ αθίλεηε ηδηνθηεζία ηεο Δηαηξείαο. Ζ ηειεπηαία επαλεθηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ 

έγηλε ην Γεθέκβξην ηνπ 2011. 

 

 ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη αθίλεην ζηε Σζάδα – Πάθνο, αμίαο €317.000 ηνπ 

νπνίνπ ν ηίηινο δελ έρεη αθφκε εθδνζεί ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο θαη σο εμαζθάιηζε πξνο ηελ εηαηξεία έρεη 

εθδνζεί ηξαπεδηθή εγγχεζε κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ηίηινπ απφ ην θηεκαηνιφγην. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ην γξαθείν αξ. 802 ζην Quality Tνwer “A” ζηε Λάξλαθα αμίαο €360.000 ηνπ νπνίνπ ν ηίηινο δελ έρεη 

αθφκε εθδνζεί ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο.  

 

   2011 

€ 

2010 

€ 
19. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ   

   

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο  1.556.401  1.630.341 

Οθεηιφκεvα έμoδα 217.377  187.980 

 1.773.778  1.818.321 
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20. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
 

Οη αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο είλαη απνπιεξσηέεο σο αθνινχζσο: 

  2011 

€ 

 2010 

€ 

 Δληφο ελφο έηνπο  4.661.256  865.710 

 Μεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ   1.250.000               - 

   5.911.256   865.710 

 

Οη καθξνπξφζεζκεο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο 

αληαζθαιηζηέο  ηεο θαη θέξνπλ ηφθν πξνο Euribνr γηα έμη κήλεο ζπλ 2,9% εηεζίσο. Ζ απνπιεξσκή ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ εηαηξεία είλαη απνπιεξσηέα κέρξη ην έηνο 2015. 
 

Οη εληφο ελφο έηνπο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο δελ θέξνπλ νπνηνδήπνηε ηφθν.  

 

21. ΔΚΚΡΔΜΔI ΑΠΑIΣΖΔI ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΔΞΟΓΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 
 

 2011  2010 

 €  € 

    

Μηθηέο εθθξεκείο απαηηήζεηο 14.606.052  13.066.993 

Απφζεκα γηα απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ δεισζεί (IBNR) 376.817  568.000 

Απφζεκα γηα απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ δεισζεί ηθαλνπνηεηηθά (IBNER)   1.049.150  494.000 

 16.032.019  14.128.993 

Μείνλ κεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηηο :    

    

Δθθξεκείο απαηηήζεηο  (5.888.275)  (2.465.759) 

Απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ δεισζεί (IBNR) (200.970)  - 

Απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ δεισζεί ηθαλνπνηεηηθά (IBNER)    (485.960)  - 

 (6.575.205)  (2.465.759) 

Καζαξέο εθθξεκείο απαηηήζεηο   9.456.814  11.663.234 

    

Απνζεκαηηθφ εμφδσλ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ    111.000  106.000 

  9.567.814  11.769.234 

 

Γίλεηαη πξφβιεςε γηα απαηηήζεηο πνπ δελ δειψζεθαλ θαζψο θαη πξφβιεςε γηα απφζεκα δεκηψλ πνπ έρνπλ 

επηζπκβεί ρσξίο λα αλαγγειζνχλ ηθαλνπνηεηηθά κε βάζε ηε “Μέζνδν Πξνέθηαζεο” ε νπνία δηεμάγεηαη απφ 

αλεμάξηεην αλαινγηζηή. 

 

22. ΜΔΣΟΥIΚΟ ΚΔΦΑΛΑIΟ     

 2011 

€ 

 2010 

€ 

 

30.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο €0,31 ε θαζεκηά 9.300.000   9.300.000 

    

Κεθάιαην πνπ εθδόζεθε θαη πιεξώζεθε     

1 Ηαλνπαξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ    

17.985.000 ζπλήζεηο κεηνρέο €0,31 ε θαζεκηά 5.575.350  5.575.350 

 

 

Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ παξακέλεη ζηηο 17.985.000 

κεηνρέο (2010 – 17.985.000 κεηνρέο). Δπίζεο δελ ππάξρνπλ ηίηινη ηνπ εθδφηε πνπ λα παξέρνπλ εηδηθά 

δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο θαη νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ απφ ηνπο 

θαηφρνπο ηίηισλ ηεο εηαηξείαο. 
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   2011 

€ 

2010 

€ 
23. ΜΖ ΚΔΡΓΖΜΔΝΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ 

  

Σα κε θεξδεκέλα αζθάιηζηξα απνηεινχληαη απφ:-    

Μηθηά κε θεξδεκέλα αζθάιηζηξα 10.593.609  10.371.512 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα ηερληθά απνζέκαηα 2.623.493  537.004 

Αλαβαιιφκελα έμνδα θηήζεο (3.005.767)  (2.988.115) 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηα κε θεξδεκέλα αζθάιηζηξα  (8.828.728)  (2.466.802) 

 1.382.607  5.453.599 

 

Με βάζε ηνλ πεξί ηεο Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκν ηνπ 2002  έσο 

2011 ε εηαηξεία θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηερληθψλ ηεο  απνζεκάησλ έρεη ππνινγίζεη  πξφλνηα γηα  φια ηα 

αλαβαιιφκελα εμφδα θηήζεο ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα  κηθηά κε θεξδεκέλα αζθάιηζηξα. Σα 

αλαβαιιφκελα έμνδα θηήζεο αθνξνχλ έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε αζθαιηζηήξηα ηα νπνία έρνπλ ζπλαθζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ζρεηίδνληαη κε πεξηφδνπο θηλδχλνπ απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο. Έρνπλ ππνινγηζηεί πάλσ ζε ζπκβαηή βάζε κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα κε 

δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα. 

  

    

   2011 

€ 

2010 

€ 
24.  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ 

  

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 999.015  1.136.948 

Πξνζζήθεο  693.000  - 

Απνπιεξσκέο   (288.168)  (137.933) 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 1.403.847    999.015 

 

 Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη απνπιεξσηέα σο αθνινχζσο: 

 

Δληφο ελφο έηνπο 378.926  306.520 

Μεηαμχ ελφο θαη πέληε εηψλ 1.024.921  692.495 

 1.403.847  999.015   

 

Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη εμαζθαιηζκέλα κε ππνζήθε επί ζπγθεθξηκέλσλ νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ ηεο εηαηξείαο 

ζηε Λεσθφξν Γξίβα Γηγελή 46, Λεπθσζία γηα πνζφ χςνπο €1.879.462, επηβαξχλνληαη κε επηηφθην 6,25% εηεζίσο 

θαη είλαη απνπιεξσηέα κε κεληαίεο δφζεηο κέρξη ηειηθήο εμφθιεζεο ηνπο.  

 

 Δπηπξφζζεηα ηα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη εμαζθαιηζκέλα κε εθρψξεζε αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ 

ηεο Δηαηξείαο V.K.C.A Quality LTD θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην γξαθείν αξ.801 κε αξ.εγγξ. 12/1680, 12/1681, 

12/1682, 12/1683 θαη 12/1684 ζηελ Λάξλαθα γηα ην πνζφ ησλ  €425.221. Δπίζεο είλαη εμαζθαιηζκέλα κε 

εγγπεηηθή επηζηνιή έθδνζεο ηίηινπ απφ ηελ Marfin Popular Bank Public Co Ltd χςνπο €424.000. 

 

Σέινο, ηα δάλεηα είλαη εμαζθαιηζκέλα κε ελερπξίαζε 420 αμηνγξάθσλ ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd  

έθδνζεο 2008 εγγεγξακκέλεο ζηελ Δηαηξεία. 
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25. ΜΔΣΡΖΣΑ ΚΑI ΑΝΣIΣΟIΥΑ ΜΔΣΡΖΣΩΝ 

  

   2011 

€ 

2010 

€ 
Σα κεηξεηά θαη αvηίζηoηρα κεηξεηψv απoηειoχvηαη απφ:-    

Μεηξεηά ζηεv ηξάπεδα 4.062.716  4.671.830 

Μεηξεηά ζηo ηακείo 126.677  52.493 

Σξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα (9.808)  (17.663) 

 4.179.585  4.706.660  

 

Σν ηξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα είλαη εμαζθαιηζκέλν κε  ππνζήθε επί  ζπγθεθξηκέλσλ νξφθσλ ηνπ  θηηξίνπ ηεο 

εηαηξείαο ζηε Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 46, Λεπθσζία γηα ην πνζφ χςνπο € 1.879.462. 
 

Σo επηηφθηo πoπ ρξεψvεηαη απφ ηεv ηξάπεδα ζηo παξαηξάβεγκα είvαη ίζν κε ην εθάζηνηε Euribor πιένλ 1,90% 

εηεζίσο, εvψ ηo επηηφθηo πoπ απoιακβάvεη ε εηαηξεία ζηα κεηξεηά πoπ είvαη θαηαηεζεκέvα ζε ηξαπεδηθoχο 

ιoγαξηαζκoχο είvαη  3,00% - 4,50%.  

 
 

26.  ΓΑΝΔΗΟ ΔΗΠΡΑΚΣΔΟ  

 2011 

€ 

 2010 

€ 

 

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 637.333  599.810 

Πξφλνηα επηζθαινχο ρξένπο  (338.500)  - 

Σφθνη έηνπο 39.870  37.523 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ   338.703  637.333      

 

 

Ζ Δηαηξεία εληφο ηνπ έηνπο 2007 είρε παξαρσξήζεη ζηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία CORALWORKS LTD 

δάλεην χςνπο € 530.319 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ ηφθσλ). Σν πην πάλσ δάλεην είλαη έληνθν θαη ε 

εηαηξεία CORALWORKS LTD επηβαξχλεηαη  κε  επηηφθην ίζν κε ην εθάζηνηε εμακεληαίν Euribor πιένλ 

1,5% εηεζίσο. 

 

Σν πην πάλσ δάλεην ζα απνπιεξσζεί απφ ηελ εηαηξεία CORALWORKS LTD  εληφο πέληε εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ. Καηά ηα δχν πξψηα έηε απφ ηελ ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ ε ζπλδεδεκέλε 

εηαηξεία δελ ζα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε δφζε έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ. 

 

Ζ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία είλαη ν εγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ απνθηήζεθε.  Γηα  ην  πην 

πάλσ δάλεην ζα  παξαρσξήζεη επί  ηνπ αθηλήηνπ δεχηεξε ππνζήθε πνζνχ € 529.666 πιένλ ηφθσλ θαη 

εμφδσλ πξνο ηελ εηαηξεία Κφζκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεκφζηα Ληδ γηα εμαζθάιηζε ηνπ. 

 

ε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο εκεξνκελίαο 30 Απγνχζηνπ, 2011 απνθαζίζηεθε 

φπσο ιφγσ κε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία παξαηαζεί  θαηά έλα έηνο ε έλαξμε 

θαηαβνιήο δφζεο έλαληη ηνπ δαλείνπ πνπ ηεο παξαρψξεζε.   
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27. ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 2011 

€ 

 2010 

€ 

 

«Cosmos International Life Insurance Αgencies  Ltd» 279.500   279.500 

 

ηηο 7 Ννεκβξίνπ, 2001 ελεγξάθεη θππξηαθή εηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ. 113 κε ηελ 

επσλπκία «Cosmos International Life Insurance Ltd» κε ζθνπφ φηαλ εμαζθαιίδνλην  νη αλάινγεο άδεηεο  απφ ηηο 

αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ηελ πξνζθνξά αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ θιάδνπ δσήο.  ηε ζπλέρεηα ηελ 12 Ηνπιίνπ, 

2005 ε επσλπκία ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο ηξνπνπνηήζεθε ζε “Cosmos International Life Insurance Agencies 

Ltd” κε ζθνπφ ηελ άζθεζε εξγαζηψλ αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο ζηνλ θιάδν δσήο θαη πξνο ηνχην 

εμαζθαιίζηεθε  ε ζρεηηθή άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  ην παξφλ ζηάδην ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ 

εμαξηεκέλε  εηαηξεία  αλέξρεηαη  ζην  81.25%  θαη  αληηπξνζσπεχεη 650.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 

€ 0,43 ε θαζεκηά. 
 

28. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

 

 2011 

€ 

 2010 

€ 

 

(α) Οθεηιή απφ εμαξηεκέλε εηαηξεία     

«Cosmos International Life Insurance Αgencies  Ltd» 131.526   145.880 

 

29.  ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ 

 

Γεληθά 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ 

θαηέρεη: 

(i) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

(ii) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

(iii) Κίλδπλνο αγνξάο 

 

Οη πην θάησ ζεκεηψζεηο παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνπο πην πάλσ 

θηλδχλνπο, ζηνπο ζηφρνπο, αξρέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη δηαρείξηζε ηνπο 

θαη ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηε γεληθή επζχλε γηα ηελ πηνζέηεζε θαη επίβιεςε ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο. 
 

Οη αξρέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο πηνζεηνχληαη γηα λα εληνπίδνληαη θαη 

λα αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία, λα ηίζεληαη θαηάιιεια φξηα θηλδχλσλ θαη 

ειέγρσλ θαη λα παξαθνινπζνχληαη νη θίλδπλνη θαη ε ηήξεζε ησλ νξίσλ απηψλ. Οη αξρέο θαη ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ αλαζεσξνχληαη ζπρλά γηα λα αληαλαθινχλ αιιαγέο ζηηο 

ζπλζήθεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 

Σα θχξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο είλαη νη επελδχζεηο, ην κεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηηο 

απαηηήζεηο θαη άιια αζθαιηζηηθά απνζέκαηα, νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ηα κεηξεηά θαη 

αληίζηνηρα κεηξεηψλ, νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη ηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα. 

 

(i) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ λα εμνθιήζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Ζ Δηαηξεία δηαζθαιίδεη ηελ 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ πηζηψζεσλ πνπ δίλνληαη. Σα ηξαπεδηθά ππφινηπα θξαηνχληαη ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κε πςειή πηζησηηθή αμηνπηζηία θαη ε Δηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο 

πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζή ηεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζε ζρέζε κε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ  
 

ΖΜΔIΩΔI ΣI ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ -  

(ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 

 

29.  ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ - (ζπλέρεηα) 

 

(i) Πηζησηηθόο θίλδπλνο - (ζπλέρεηα) 

 

Εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε πειάηε. 
 

Ζ Δηαηξεία δεκηνπξγεί κηα πξφβιεςε γηα απνκείσζε ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε γηα δεκηέο πνπ 

πξνέθπςαλ ζε ζρέζε κε εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο. Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία απηήο ηεο πξφβιεςεο 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε μερσξηζηά ζεκαληηθά πνζά θαη γεληθέο 

πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε νκάδεο παξφκνησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ γηα δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη αιιά 

δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί αθφκε. 

 

Έθζεζε ζε πηζηωηηθό θίλδπλν 

 Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε έθζεζε  

ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο έρεη σο αθνινχζσο: 

 
 

    

  2011  2010 

  €  € 

Δπελδχζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζε     

     δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  1.474.438  - 

Δπελδχζεηο πνπ θξαηνχληαη γηα εκπνξία  1.477.773  3.145.871 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  11.098.548  11.732.884 

Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηηο     

 απαηηήζεηο θαη ηερληθά απνζέκαηα  15.403.933  4.932.561 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ  4.189.393    4.724.323 

  33.644.085  24.535.639 

 

Καλέλα απφ ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ δελ αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. Ζ θίλεζε ζηηο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ζε ζρέζε κε ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο 

απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο έρεη σο αθνινχζσο: 

 

  2011  2010 

  €  € 

     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  876.138  780.138 

 Πξφβιεςε έηνπο    96.000  96.000 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  972.138  876.138 

     
 

(ii) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο φηαλ πξνθχπηνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ηεο Δηαηξείαο δελ ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δελ ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά 

ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηψλ. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ φπσο ε δηαηήξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πςειή ξεπζηφηεηα, 

δηαηήξεζε κεηξεηψλ θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ. 
 

Δπίζεο, ε Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο κέζα ζηα πιαίζηα ζπκκφξθσζεο ηεο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί 

Αζθήζεσλ Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπ, επηβιέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ηελ ηνπνζέηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο γηα θάιπςε ησλ 

ηερληθψλ απνζεκάησλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα, ε απφδνζε θαη δπλαηφηεηα ξεπζηνπνίεζεο ησλ 

επελδχζεσλ. 

 

Πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη ζπκβαηηθέο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκήζεσλ πιεξσκψλ ηφθνπ: 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΖΜΔIΩΔI ΣI ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI - (ζπλέρεηα) 

ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

29. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ - (ζπλέρεηα) 

 

 (ii) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο - (ζπλέρεηα) 

 

   πκβαηηθέο     

  Λνγηζηηθή ηακεηαθέο Δληόο   Πέξαλ ησλ 

  αμία ξνέο ελόο έηνπο 1- 2 έηε 2 – 5 έηε 5 εηώλ 

2011  € € € € € € 

        

Σξαπεδηθά δάλεηα   1.403.847 (1.551.686)   (382.500) (682.094) (487.092)            - 

Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο  5.911.256 (1.502.795)     (55.445) (305.012) (1.142.338)           - 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  1.773.778 (1.773.778) (1.773.778)             -               -           - 

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα         9.808        (9.808)        (9.808)                -                 -            - 

31 Γεθεκβξίνπ 2011  9.098.689  (4.838.067)  (2.221.531)  (987.106) (1.629.430)            - 

 

   πκβαηηθέο     

  Λνγηζηηθή ηακεηαθέο Δληόο   Πέξαλ ησλ 

  αμία ξνέο ελόο έηνπο 1- 2 έηε 2 – 5 έηε 5 εηώλ 

2010  € € € € € € 

        

Σξαπεδηθά δάλεηα     999.015  (1.148.243) (307.103)   (305.804) (535.336)            - 
Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο     865.710    (865.710)    (865.710)              -              -           - 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  1.818.321 (1.818.321) (1.818.321)             -             -           - 

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα       17.663      (17.663)     ( 17.663)               -               -            - 

31 Γεθεκβξίνπ 2010  3.700.709 (3.849.937) (3.008.797) (305.804) (535.336)            - 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΖΜΔIΩΔI ΣI ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI - (ζπλέρεηα) 

ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

29. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ - (ζπλέρεηα) 

 

(iii) Κίλδπλνο αγνξάο 

Ο θίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ αιιαγέο ζηηο ηηκέο αγνξάο φπσο ζπλαιιαγκαηηθέο 

αμίεο, επηηνθίσλ θαη ηηκέο κεηνρψλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα έζνδα ή ηελ αμία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Δηαηξείαο. Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο είλαη ε δηαρείξηζε 

θαη έιεγρνο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο κέζα ζε απνδεθηέο κεηαβιεηέο θαη ηαπηφρξνλα ε αχμεζε ησλ απνδφζεσλ. 

 

Σπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ππάξρεη φηαλ ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

θπκαίλεηαη ιφγσ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ 

κειινληηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα αλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο είλαη ζε λφκηζκα 

δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν 

πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγέο ζε δηάθνξα λνκίζκαηα ιφγσ ζπλαιιαγψλ ζε επελδχζεηο εηζεγκέλεο ζε 

Υξεκαηηζηήξηα Δμσηεξηθνχ. Ζ Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 

 

Κίλδπλνο επηηνθίωλ 

Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνθχπηεη απφ αιιαγέο ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ζ Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο 

παξαθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλαιφγσο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα ηα νπνία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε επηηφθηα αγνξάο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

  2011  2010 

  €  € 

     

Μέζα κε ζηαζεξό επηηόθην     

Κπβεξλεηηθά θαη άιια εγγπεκέλα     

 ρξεφγξαθα  2.464.320  2.393.903 

Δκπξφζεζκεο θαηαζέζεηο  2.707.774  3.730.260 

  5.172.094  6.124.163 

     

Μέζα κε θπκαηλόκελν επηηόθην     

Χξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά     

 ζηνηρεία     

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα  1.354.942  941.570 

Χξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο     

Σξαπεδηθά δάλεηα   (1.403.847)  (999.015) 

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα        (9.808)     (17.663) 

      (58.713)     (75.108) 

 

 

Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο 

Ο θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο 

αιιαγψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

Δηαηξείαο ππφθεηληαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ιφγσ αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο κειινληηθέο ηηκέο ησλ 

επελδχζεσλ. Ζ Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ηεο ηηκήο αγνξάο κέζσ δηαζπνξάο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ. 

 

Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θίλδπλν απφ κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 19.  Ζ Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν κε ηε δεκηνπξγία 

ραξηνθπιαθίνπ κεγάιεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο (κε επελδχζεηο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζε 

Υξεκαηηζηήξηα εμσηεξηθνχ). 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ 
 

ΖΜΔIΩΔI ΣI ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI - (ζπλέρεηα) 

ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 
 

29. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ - (ζπλέρεηα) 

 

Δηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

Ζ αξρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε δηαηήξεζε κηαο δπλαηήο θεθαιαηνπρηθήο βάζεο νχησο ψζηε λα 

δηαηεξήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, ησλ πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο θαη λα δηαηεξήζεη ηε κειινληηθή 

αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε 

θεθαιαίνπ πνπ ε Δηαηξεία νξίδεη σο ην ζπλνιηθφ ζπκθέξνλ κεηφρσλ, ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηηο κε 

εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη ηα δηθαηψκαηα κεηνλφηεηαο θαη ην χςνο ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο 

κεηφρνπο ζπλήζσλ κεηνρψλ. 

 

Γελ ππήξραλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο. Ζ Δηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζε εμσηεξηθέο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην θεθάιαην ηνπ. 

 

Δίθαηε αμία 

Σα θχξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα κεηξεηά ζηε ηξάπεδα, νη 

επελδχζεηο θαη νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο. Οη θχξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο 

είλαη ηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα, νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο, νη 

νθεηιέο πξνο αληαζθαιηζηέο, νη εθθξεκείο απαηηήζεηο θαη νη πξνβιέςεηο γηα κε θεξδηζκέλα αζθάιηζηξα. 

 

Ζ δίθαηε αμία ησλ άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα φπσο θαη ηα πνζά 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

 

30. ΤΜΒΑΔI ΜΔ ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΓIΟIΚΖΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ 

Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ζχκβαζε θαηά ηελ ιήμε ησλ εηψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηαμχ ελφο εθ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο εηαηξείαο εθηφο απφ 

ηα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηα νπνία είλαη 

πεληαεηνχο δηάξθεηαο (ιήγνπλ 31.12.2014) θαη ζε πεξίπησζε πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπο ε πξνβιεπφκελε 

απνδεκίσζε είλαη έμη κεληαίνη κηζζνί εθηφο εάλ ν πξφσξνο ηεξκαηηζκφο γίλεηαη γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε 

εξγαηηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη απφιπζε ρσξίο απνδεκίσζε. Οη δχν Δθηειεζηηθνί χκβνπινη ακείβνληαη κε 

ζηαζεξφ κεληαίν κηζζφ (κε κεηαβιεηφ) θαη γηα ζθνπνχο ελζάξξπλζεο παξαρσξείηαη ζε απηνχο επηπξφζζεην 

επίδνκα θεξδνθνξίαο επί ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο. 

 

31. ΤΜΒΑΔI ΜΔ ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΓIΟIΚΖΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ (ζπλέρεηα) 

Σν πην πάλσ επίδνκα ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:- 

(α) Γηα θέξδνο κέρξη €341.720 δελ παξαρσξεί επίδνκα. 

(β) Γηα θέξδνο απφ €341.721 κέρξη €512.580 παξαρσξείηαη επίδνκα 2%. 

(γ) Γηα θέξδνο απφ €512.581 κέρξη €854.300 παξαρσξείηαη επίδνκα 3%. 

(δ) Γηα θέξδνο απφ €854.301 θαη άλσ παξαρσξείηαη επίδνκα 5%. 

 

Δπηπξφζζεηα δελ ππάξρεη νπνηνδήπνηε ζρέδην εηεζίνπ θηινδσξήκαηνο (Bonus Scheme) αιιά παξαρσξείηαη 

ζε απηνχο ππφ κνξθή κε ρξεκαηηθνχ σθειήκαηνο ε ρξήζε εηαηξηθνχ απηνθηλήηνπ. Σέινο νη δχν Δθηειεζηηθνί 

χκβνπινη ζπκκεηέρνπλ ζην ηακείν πξνλνίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη δελ απνιακβάλνπλ 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεδίνπ ζπκπιεξσκαηηθήο ζχληαμεο ή ζρεδίνπ πξφσξεο αθππεξέηεζεο. 

 

χκθσλα κε ηα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο ησλ δχν Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ νη εηήζηεο ζπλνιηθέο απνιαβέο 

ηνπο αλέξρνληαη κεηαμχ €85.430 θαη €170.860 ν θαζέλαο ρσξίο λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ακνηβή γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. 
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ΚΟΜΟ ΑΦΑΛIΣIΚΖ ΔΣΑIΡΔIΑ ΓΖΜΟΗΑ ΛIΜIΣΔΓ  
 

ΖΜΔIΩΔI ΣI ΟIΚΟΝΟΜIΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔI ΗΘΤΝΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ - (ζπλέρεηα) 
ΓIΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣI 31 ΓΔΚΔΜΒΡIΟΤ, 2011 

 

32. ΑΝΔIΛΖΜΜΔΝΔ Ζ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔI 

 Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 ε εηαηξεία είρε ηελ πην θάησ αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε:-  

 

Ζ εηαηξεία Κφζκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεκφζηα Λίκηηεδ ζηηο 12 Ηνπιίνπ, 2007 ζχλαςε ζπκθσλία κε ηελ 

V.K.C.A QUALITY LTD γηα ηελ αγνξά δχν γξαθείσλ ζηε Λάξλαθα ηα νπνία βξίζθνληαλ ππφ αλέγεξζε. Ζ 

ζπλνιηθή αμία ησλ πην πάλσ γξαθείσλ βάζεη ηεο ζπκθσλίαο αλέξρεηαη ζε €768.102. ηα πξνεγνχκελα έηε ε 

εηαηξεία Κφζκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεκφζηα Λίκηηεδ πιήξσζε ην πνζφ ησλ €584.071 θαη θαηά ην 2011 

πιήξσζε ζηνλ πσιεηή €142.265 ππφ ηελ κνξθή παξνρήο αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ίδην ή θαη ζε 

πειάηεο ηνπ. Σν ππφινηπν πνζφ ζα εμνθιεζεί απφ ηνλ αγνξαζηή κε παξνρή αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ 

πσιεηή ή θαη ζε πειάηεο ηνπ πσιεηή. Όια ηα νθεηιφκελα αζθάιηζηξα απφ ηνλ πσιεηή ή θαη ηνπο πειάηεο ηνπ ζα 

εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ πσιεηή θαη ζα αθαηξνχληαη απφ ην ηίκεκα ησλ αθηλήησλ κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπο. 

ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο πην πάλσ ζπλεξγαζίαο, ην 

ππφινηπν νθεηιφκελν ηίκεκα ζα πιεξσζεί απφ ηνλ αγνξαζηή εληφο ηξηψλ εηψλ κε κεληαίεο δφζεηο. Ζ πιήξεο 

εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο ησλ αθηλήησλ δελ ζα γίλεη πξηλ ηελ κεηαβίβαζε ηνπο επ‟ νλφκαηη ηνπ αγνξαζηή.  

 

 Ζ θαηνρή θαη ρξήζε ησλ πην πάλσ γξαθείσλ παξαδφζεθε απφ ηνλ πσιεηή ζηελ εηαηξεία ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011. 

 

33. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Γελ ππάξρνπλ νπνηαδήπνηε νπζηψδε γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο 

 

 

 

 


