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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
 

∆ίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας ASPIS LIBERTY LIFE 
INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας 
στην οδό Ανδρέα Χάλιου 1, Whitemoon Centre, 1ος Όροφος, Έγκωµη, Λευκωσία, στις 05 Ιουνίου 
2009 και ώρα 10:00 π.µ. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
1. Εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγµένων ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
2. Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
3. Καθορισµός της αµοιβής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
4. Επαναδιορισµός της KPMG Limited ως ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας και 

εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. 
 
5. ∆ιεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που µπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική 

Συνέλευση. 
 
 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
                                                                                                       Aspis Secretarial Limited 
                                                                                                                 Γραµµατέας 
 
 
Λευκωσία, 27 Απριλίου 2009 
 
 
Σηµείωση: 
 
Κάθε µέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση,  δικαιούται να διορίσει 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασµό του και εκ µέρους 
του.  ∆εν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι µέλος της Εταιρείας.  Το 
πληρεξούσιο έγγραφο διορισµού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραµµένο Γραφείο 
της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισµένη για τη συνέλευση ώρα. 
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο Παύλος Ψωµιάδης- Πρόεδρος 
 

 Κωνσταντίνος Κιττής - Αντιπρόεδρος 
 

 Γιάννος Χριστοφή - Εκτελεστικός Σύµβουλος  
 

                                                              Βασίλης Αδαµόπουλος - Σύµβουλος 
 

                                                                                                ∆ηµήτρης Βιδάλης - Σύµβουλος 
                                                                                                

                                                                                               Ιάκωβος Σίµος - Σύµβουλος  
 

  Αλέξανδρος Αντζουλίδης - Σύµβουλος  
                                                                                              (διορίστηκε στις 24/6/2008) 
                              

 Γεώργιος Αδρακτάς - Σύµβουλος  
 

 Αντώνης Αντωνίου - Σύµβουλος  
  

 Κωνσταντίνος Γιόνης - Σύµβουλος 
 (αποχώρησε στις 24/6/2008) 
 
 
 

Γραµµατέας  Aspis Secretarial Limited 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG  
 
 
Νοµικοί Σύµβουλοι Λ. Παπαφιλίππου & Σία 
 Αντρέας Π. Ερωτοκίτου & Σία 
 ∆.Π. Λιβέρας & Σία 
 Γιώργος Ζ. Γεωργίου 
 
Αναλογιστές Paul Warren F.I.A. 
 Warren F.Α.Μ. Ltd 
  
 
Τράπεζες Alpha Tράπεζα  
 Ελληνική Τράπεζα 
 Εµπορική Τράπεζα 
 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) 
 Λαϊκή Τράπεζα 
 Τράπεζα Κύπρου  
 Τράπεζα Πειραιώς 
 Universal Bank  
 
Εγγεγραµµένο Γραφείο Ανδρέα Χάλιου 1 
 Whitemoon Centre, 1ος Όροφος 
 2408 Έγκωµη 
 Λευκωσία 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007 (“Νόµος”), εµείς τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Aspis Liberty Life Insurance Public Company Limited για το έτος που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 
(α) οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 13 

µέχρι 81: 
(i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Άρθρου 9, εδάφιο (4) του Νόµου, και 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της 
οικονοµικής κατάστασης και των (ζηµιών)/κερδών της Aspis Liberty Life Insurance Public 
Company Limited και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς ως σύνολο και 

(β) η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και 
απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της Aspis Liberty Life 
Insurance Public Company Limited και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους 
ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο, µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Εκτελεστικοί 
 
………………….................... 
Γιάννος Χριστοφή  
 
 
Μη εκτελεστικοί  
 
………………………………    ………………..………. 
Παύλος Ψωµιάδης- Πρόεδρος    Αντώνης Αντωνίου 
 
……………………………………….   ………………………… 
Κωνσταντίνος Κιττής – Αντιπρόεδρος    Αλέξανδρος Αντζουλίδης 
 
…………………………….    …………………………. 
Ιάκωβος Σίµος       Βασίλης Αδαµόπουλος 
 
…………………………….    …………………………. 
Γεώργιος Αδρακτάς     ∆ηµήτρης Βιδάλης 
 
 
Υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
…………………………… 
Μάρκος Μαρκίδης – Οικονοµικός ∆ιευθυντής  
Λευκωσία, 27 Απριλίου 2009 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Aspis Liberty Life Insurance Public Company Limited (η 
“Εταιρεία”) υποβάλλει στα µέλη την ετήσια έκθεση του µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η Aspis Liberty Life Insurance Public Company Limited (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο 
στις 4 Μαΐου 1994 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και στις 17 Ιουνίου 1995 
µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113.  
Τον Ιούλιο του 1995 η Εταιρεία, µε έκδοση νέων µετοχών στο κοινό, εισήχθηκε στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Στις 26 Φεβρουαρίου 2008 εγκρίθηκε από τον Έφορο Εταιρειών η 
αλλαγή ονόµατος της Εταιρείας σε Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd. Η Εταιρεία 
κατέχει άµεσα ή έµµεσα τις ακόλουθες εξαρτηµένες εταιρείες. 
 
     Ποσοστό   
     συµµετοχής  Ηµεροµηνία  Χώρα 
Όνοµα εταιρείας ιθύνουσας εταιρείας εγγραφής  ίδρυσης 
 
Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική  
Εταιρεία Λτδ 100%  15.11.1994  Κύπρος 
Liberty Life Properties Limited 
(Πρώην Scopeginsu Corporation Ltd) 100%  19.07.1997 Kύπρος 
Tipistar Corporation Limited 100% 100% 17.05.2007  Κύπρος 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της (“το Συγκρότηµα”) κατά το έτος 
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 συνέχισε να είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών 
κλάδου ζωής και κλάδου ατυχηµάτων και ασθενειών καθώς επίσης και η επένδυση σε ακίνητα.   
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Το 2008 ήταν µια δύσκολη χρονιά για την ασφαλιστική βιοµηχανία. Η πορεία του κλάδου η οποία 
συνδέεται άµεσα µε τις εξελίξεις στον ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό τοµέα και την πορεία της 
οικονοµίας επηρεάστηκε δυσµενώς από τη παγκόσµια οικονοµική κρίση και τις αρνητικές 
αποδόσεις των επενδύσεων τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 
 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του έτους, η Εταιρεία εργάστηκε για την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης των εργασιών του Συγκροτήµατος. Η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε 
µε την απόφασή του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας ηµεροµηνίας 16 Μαϊου 2008 και την 
απόφαση  της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονοµικών 
ηµεροµηνίας 25 Ιουνίου 2008. Με τις πιο πάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν αντίστοιχα  η µεταφορά του 
χαρτοφυλακίου κλάδου ζωής και γενικής φύσεως της Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ 
προς την Εταιρεία. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 η Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ 
δεν διέθετε κανένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού. 
 
Η Εταιρεία στις 17 Ιουλίου 2008 προέβη σε αίτηµα προς τις αρχές του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Κύπρου (ΧΑΚ) για µετάταξη των τίτλων της από την Εναλλακτική στην Παράλληλη αγορά. Το 
Συµβούλιο του ΧΑΚ, µε απόφαση του ηµεροµηνίας 22 Σεπτεµβρίου 2008, ενέκρινε τη µετάταξη 
των τίτλων της Εταιρείας στην Παράλληλη αγορά λόγω συµµόρφωσης της µε τα αναβαθµισµένα 
κριτήρια που απαιτούνται. Οι τίτλοι της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Παράλληλη αγορά από 
τις 25 Σεπτεµβρίου 2008. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (συνέχεια) 
 
Στις 7 Οκτωβρίου 2008 η Εταιρεία υπέγραψε σύµβαση «Συνδεδεµένου Ασφαλιστικού 
Συµβούλου» µε την κυπριακή τράπεζα USB Bank Plc. Με βάση τη σύµβαση, η USB Bank Plc 
αναλαµβάνει να διαθέτει µέσω του δικτύου καταστηµάτων της, αποκλειστικά για 7 χρόνια µόνο 
ασφαλιστικά προϊόντα της Εταιρείας που περιλαµβάνουν προϊόντα των κλάδων ζωής, ατυχηµάτων 
και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Η υπογραφή της Σύµβασης έθεσε τα θεµέλια συνεργασίας 
µε την Τράπεζα δηµιουργώντας ταυτόχρονα συνέργειες στις λειτουργικές εργασίες των δύο 
οργανισµών. Η εφαρµογή της Σύµβασης, ενδυναµώνει το δίκτυο διάθεσης των ασφαλιστικών 
προϊόντων της Εταιρείας και αναµένεται να εµπλουτίσει σηµαντικά το πελατολόγιο της, να 
συµβάλει στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών της και ταυτόχρονα να περιορίσει το κόστος 
διάθεσης των ασφαλιστικών προϊόντων της. 
 
Tα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το 2008 περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα της 
πλήρως εξαρτηµένης εταιρείας Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ µέχρι τις 30 Ιουνίου 
2008 που αφορούν την περίοδο πριν τη µεταφορά του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού 
της εταιρείας προς την Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd. Επίσης περιλαµβάνουν 
τα αποτελέσµατα της πλήρως εξαρτηµένης εταιρείας Liberty Life Properties Ltd (πρώην 
Scopeginsu Corporation Ltd) από τις 29 Σεπτεµβρίου 2008 ηµεροµηνία κατά την οποία 
ολοκληρώθηκε η εξαγορά της πιο πάνω εταιρείας. Η Liberty Life Properties Ltd (πρώην 
Scopeginsu Corporation Ltd) είναι η µοναδική µέτοχος της εταιρείας Tipistar Corporation Ltd η 
οποία είναι η ιδιοκτήτρια ακίνητης περιουσίας και συγκεκριµένα εµπορικού ακινήτου στην 
περιοχή Έγκωµη στην Λευκωσία. 
 
Τα Μεικτά Ασφάλιστρα του Συγκροτήµατος για το 2008 ανήλθαν στα €11.143.350 σηµειώνοντας 
µικρή αύξηση ύψους 1,95% σε σχέση µε €10.929.682 το 2007.  
 
Παρά τη µικρή αύξηση στα Ασφάλιστρα, τα Καθαρά Έσοδα του Συγκροτήµατος παρουσίασαν 
µείωση της τάξης του 12,8% και περιορίστηκαν στα €13.972.707 από €16.028.693 το 2007. Ο 
κύριος λόγος της µείωσης είναι η σηµαντικές απώλειες ύψους 42,9% που παρουσίασαν τα 
Εισοδήµατα από Επενδύσεις. Οι διεθνείς εξελίξεις που οδήγησαν σε παγκόσµια οικονοµική κρίση 
επηρέασαν σηµαντικά τις αποδόσεις των επενδύσεων τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Το 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου το 2008 κατέγραψε απώλειες ύψους 77,15% σε σχέση µε κέρδη 
ύψους 23,6% το 2007. Τα πιο πάνω είχαν ως αποτέλεσµα τα Εισοδήµατα από Επενδύσεις για το 
έτος να περιοριστούν στα €2.586.567 σε σχέση µε €4.533.572 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Κατά το 2008 τα Ασφαλιστικά ωφελήµατα παρουσιάζουν σηµαντική µείωση ύψους €7.932.490, 
που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σηµαντική αύξηση της ζηµιάς από επανεκτίµηση επενδύσεων 
και της ζηµίας από πώληση επενδύσεων ως αποτέλεσµα του πολύ κακού επενδυτικού κλίµατος 
και των αρνητικών αποδόσεων του έτους σε σχέση µε το 2007. Κατά το 2008 παρουσιάστηκε 
επίσης αύξηση ύψους 48,7% στα Αποθέµατα εκκρεµών απαιτήσεων που ανήλθαν στα €2.978.976 
σε σχέση µε €2.003.793 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και οφείλεται στην αύξηση που 
παρουσίασαν οι δραστηριότητες της Εταιρείας στα Οµαδικά σχέδια. Τέλος οι Εξαγορές 
ασφαλιστικών συµβολαίων οι οποίες επίσης επηρεάστηκαν από το κακό επενδυτικό κλίµα, 
παρουσίασαν αύξηση 8,3% και ανήλθαν στα €4.459.357 σε σχέση µε €4.119.240 το 2007. 
 
Η Ζηµία µετά την Φορολογία για το 2008 διαµορφώθηκε στα €1.892.563 σε σχέση µε κέρδος 
ύψους €1.086.951 το 2007. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στη σελίδα 13.  Η ζηµία της Εταιρείας για το έτος πριν 
την αφαίρεση της φορολογίας ανέρχεται σε €1.660.436 (2007: κέρδος €1.224.637).  Η ζηµία µετά 
την αφαίρεση της φορολογίας ανέρχεται σε €1.892.563 (2007: κέρδος €1.086.951).  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο προτείνει όπως οι ζηµίες του έτους 2008 µεταφερθούν στο αποθεµατικό προσόδου. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την πληρωµή οποιουδήποτε µερίσµατος για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
1) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιδράσεων από αλλαγές στις χρηµατιστηριακές τιµές, στις τιµές 
ξένου συναλλάγµατος και στα επιτόκια και στον κίνδυνο ρευστότητας. 
 
Οι κύριοι κίνδυνοι αναλυτικότερα έχουν ως εξής:  
 

(α) Κίνδυνος τιµής αγοράς σε τίτλους εισηγµένους σε χρηµατιστήρια στην Κύπρο ή το   
εξωτερικό.  
 
Ένα σηµαντικό ποσοστό των κεφαλαίων της Εταιρείας είναι επενδυµένο σε επιλεγµένες 
µετοχές στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο εξωτερικό. Μείωση στο γενικό δείκτη 
τιµών του ΧΑΚ ή/και στο γενικό δείκτη τιµών άλλων ξένων χρηµατιστηρίων, πιθανόν να 
επιφέρει µείωση στην αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, επιφέροντας έτσι 
κεφαλαιουχικές ζηµίες. 
 

(β) Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Τα έσοδα και η ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι συνδεδεµένα µε αλλαγές 
στα επιτόκια της αγοράς.  Πιθανή µεταβολή στα επιτόκια µπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
τα κέρδη της Εταιρείας.  
 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων 
τρέχοντος ενεργητικού και τρέχουσων υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν, ή όταν οι τρέχουσες 
υποχρεώσεις είναι σηµαντικά αυξηµένες σε σχέση µε το τρέχον ενεργητικό.  Όταν οι 
λήξεις δεν συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. 
 
Μια συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει τη διατήρηση επαρκών 
µετρητών και την ύπαρξη χρηµατοδότησης µέσω ικανοποιητικών ορίων πιστωτικών 
διευκολύνσεων. 



ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 7
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια) 
 

(δ) Πιστωτικός κίvδυvoς 
 
Ο πιστωτικός κίvδυvoς για την Εταιρεία προκύπτει από την αδυναµία πελατών και 
ασφαλιστικώv αvτιπρoσώπωv να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Μαζική αδυναµία των 
πιο πάνω να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους δυνατό να επηρεάσει σηµαντικά τα 
αποτελέσµατα της Εταιρείας. 

 
 

(ε) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο ξένου συναλλάγµατος από τις µεταβολές στις ισοτιµίες 
ξένου συναλλάγµατος, µέσω των χαρτοφυλακίων που διατηρεί σε ξένα χρηµατιστήρια. 

2) Οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον   

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται σηµαντικά από τις µακροοικονοµικές συνθήκες 
που επικρατούν, τόσο στην Κύπρο όσο και στις γειτονικές χώρες αλλά και παγκοσµίως.  
Επιπλέον, η πιθανή πολιτική αστάθεια τόσο στην Κύπρο όσο και στη γύρω περιοχή µπορεί να 
επηρεάσει τις εργασίες της Εταιρείας άµεσα, αν οι δραστηριότητές της διακοπούν λόγω έντονης 
πολιτικής κρίσης, ή έµµεσα αν επηρεάσουν την οικονοµική ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής.   
 

3) Μείωση στις τιµές γης και ακινήτων   

Ένα ποσοστό των κεφαλαίων της Εταιρείας είναι επενδυµένο σε γη και ακίνητη περιουσία στην 
Κύπρο.  Μείωση στις τιµές γης και ακινήτων πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τα µελλοντικά κέρδη 
της Εταιρείας.  
 

4) Κίνδυνος τεχνολογίας 

Η τεχνολογία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα καταγραφής, µεταφοράς και επεξεργασίας 
πληροφοριών για αποτελεσµατική ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς.  Η απώλεια χρήσης 
τεχνολογικών προϊόντων και λογισµικών προγραµµάτων δυνατό να περιορίσει τη λειτουργία της 
Εταιρείας. 
 

5) Κίνδυνοι αγοράς 

(α) Ασυνήθεις ανταγωνιστικές συνθήκες 
 
Η Εταιρεία ανταγωνίζεται στην προσφορά ασφαλιστικών σχεδίων ζωής, ατυχηµάτων, υγείας 
και ανικανότητας εργασίας µε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο.  Οι κύριοι 
παράγοντες ανταγωνιστικότητας είναι η ποιότητα και το εύρος των σχεδίων που προσφέρονται, 
οι τιµές των διαφόρων ασφαλιστικών σχεδίων, το κύρος της ασφαλιστικής εταιρείας, η 
ποιότητα της κάλυψης και η εξυπηρέτηση πελατών και η εσωτερική αποδοτικότητα της 
εταιρείας.  Η εταιρεία αναλύει τις κοινωνικές και άλλες ανάγκες των ασφαλιζοµένων σε 
συνεχή βάση, παρακολουθεί τα ανταγωνιστικά προϊόντα και αναπτύσσει και δηµιουργεί 
συνεχώς καινούργια προϊόντα ώστε να παραµείνει ανταγωνιστική. Πιθανές προσφορές 
ελκυστικών ασφαλιστικών σχεδίων από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες πιθανόν να έχουν ως 
αποτέλεσµα τη µείωση του ενδιαφέροντος για τα ασφαλιστικά σχέδια της Εταιρείας. Η 
δηµιουργία νέων ή/και η επέκταση υφιστάµενων εταιρειών στον τοµέα δραστηριοποίησης της 
Εταιρείας µπορεί επίσης να αυξήσει σηµαντικά την ένταση του ανταγωνισµού στην Κύπρο. 
Μια παράλληλη έναρξη µεγάλου ανταγωνισµού µεταξύ των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον ίδιο τοµέα µε την Εταιρεία δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά τα  
περιθώρια κέρδους της Εταιρείας.  Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανό να 
ελκύσει ξένες ασφαλιστικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο, γεγονός που θα 
οξύνει τον ανταγωνισµό και να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια) 

 
(β) Πιθανή οικονοµική ύφεση 
 
Πιθανή µείωση στο ρυθµό ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, µπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την αγοραστική δύναµη του Κύπριου πολίτη καθώς επίσης και τους 
προϋπολογισµούς, τόσο των εταιρειών όσο και του δηµοσίου µε ανάλογη επίδραση  στον κύκλο 
εργασιών και στην επικερδότητα της Εταιρείας.  Παρόµοιες επιπτώσεις θα έχει τυχόν αύξηση 
της φορολογίας (άµεση και έµµεση) χωρίς ανάλογη αύξηση των εισοδηµάτων που θα 
επηρεάσει αρνητικά την αγοραστική δύναµη των πολιτών. 

 
6) Νοµοθεσία 
 
Ο κλάδος των ασφαλιστικών υπηρεσιών ρυθµίζεται από τον περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµο του 2002 και οι ασφαλιστικές εταιρείες 
λειτουργούν υπό τη συνεχή επίβλεψη της Εφόρου Ασφαλίσεων. Ουσιαστική αλλαγή σε 
οποιαδήποτε νοµοθεσία στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία (π.χ. αυστηρότεροι 
περιορισµοί/κανονισµοί στον τρόπο διαχείρισης των χαρτοφυλακίων της Εταιρείας, αλλαγές στο 
περιθώριο φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών) µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τα 
αποτελέσµατα και τη λειτουργία της Εταιρείας.   
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  
 
Η Εταιρεία επαγρυπνεί και παρακολουθεί τις οικονοµικές εξελίξεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό. Στόχος της είναι να αναγνωρίζει και να προσαρµόζεται έγκαιρα στις αλλαγές και τις 
απαιτήσεις των εποχών. Κύριο µέληµα της είναι η διατήρηση και ενδυνάµωση των κεφαλαίων της 
σε βαθµό που να προσθέτει στη φερεγγυότητα της αλλά και να συνεχίζει να εµπνέει εµπιστοσύνη 
στους πελάτες και τους µετόχους της.  Η Εταιρεία ανάλογα µε τις εξελίξεις και τις συνθήκες 
αγοράς είναι έτοιµη να πάρει αποφάσεις οι οποίες να διασφαλίζουν τους στόχους και τις επιδιώξεις 
της. 
 
∆εδοµένης της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των εργασιών της µε την Ασπίς Πρόνοια 
Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ, η Εταιρεία επικεντρώνεται τώρα στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών 
της µέσω της ανάπτυξης του δικτύου συνεργατών της, όπως και στην επιτυχή εφαρµογή και 
λειτουργία της σύµβαση «Συνδεδεµένου Ασφαλιστικού Συµβούλου» που υπογράφηκε µε την USB 
Bank Plc. 
 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Η Εταιρεία κατά το 2008 εφάρµοσε µε επιτυχία το λογισµικό σύστηµα iGas στον τοµέα των 
ατοµικών συµβολαίων.  
 
Το iGas αποκτήθηκε το 2007 από την Αγγλική εταιρεία AIRAS Intersoft Ltd η οποία εξειδικεύεται 
σε λογισµικά συστήµατα για ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, ατυχηµάτων και ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης. Το νέο λογισµικό είναι εξειδικευµένο στους τοµείς δραστηριοτήτων της Εταιρείας και 
λειτουργεί µε επιτυχία σε  ασφαλιστικές εταιρείες κλάδου ζωής στο εξωτερικό. 
 
Η εφαρµογή του νέου συστήµατος σε συνδυασµό µε τις νέες λειτουργικές διαδικασίες που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, αναµένεται να επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα στην παραγωγικότητα και 
στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.  Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί 
από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόµου του 2007, Νόµος 33(I)/2007.  Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη µετατροπή έχει γίνει 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου.  Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε 
€1=£0,585274. 
 
Στις 14 Μαίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε η 
µετατροπή και µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη 
στρογγυλοποίηση από £0,10 σε €0,17. 
 
Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το 
εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και µειωθεί σε 
€17.000.000 και €15.436.630 αντίστοιχα. 
 
Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους €78.105 έχει 
πιστωθεί σε ειδικό αποθεµατικό µε το όνοµα «∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε 
Ευρώ» το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί σε µελλοντική αύξηση κεφαλαίου. 
 
Στις 6 Φεβρουαρίου 2008 εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
1.666.667 εκδοµένες µετοχές που προέκυψαν από τη δεύτερη κατανοµή των ∆ικαιωµάτων 
Προτίµησης της Εταιρείας που εκδόθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2007. 
 
Το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 µετά την µετατροπή του κεφαλαίου 
της σε Ευρώ ανήλθε σε €15.436.630 διαιρεµένο σε 90.803.707 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,17 
έκαστη µετοχή.  
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Η Εταιρεία, για σκοπούς προώθησης των εργασιών της πέραν των Κεντρικών Γραφείων στη 
Λευκωσία, διατηρεί πέντε υποκαταστήµατα, ένα σε κάθε πόλη. Συγκεκριµένα διατηρεί 
υποκατάστηµα στη Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα, Πάφο και Παραλίµνι.  
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στη 
σελίδα 2.  Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κιττής και Ιάκωβος 
Σίµος αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 24 Ιουνίου 2008 διόρισε τον            
κ. Αλέξανδρο Αντζουλίδη ως νέο µέλος τους ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση του            
κ. Κωνσταντίνου Γιόνη που παραιτήθηκε. Ο πιο πάνω διορισµός έχει εγκριθεί από το Γραφείο της 
Εφόρου Ασφαλίσεων.  
 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, το νέο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                   
κ. Αλέξανδρος Αντζουλίδης αποχωρεί και προσφέρεται για επανεκλογή. 
 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων, ή στην αποζηµίωση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Στις 26 Μαρτίου 2009 συµφωνήθηκε όπως η εταιρεία εκχωρήσει στην Aspis Holdings Public 
Company Ltd όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµφωνία 
υποεκµίσθωσης των γραφείων στην περιοχή Έγκωµης έναντι συνολικού ποσού €1.373.850.  Βάσει 
της πιο πάνω συµφωνίας η Aspis Holdings Public Company Ltd έχει το δικαίωµα µέχρι τις 
31/12/2025 να απαιτήσει όπως η µίσθωση εγγραφεί επ’ονόµατι της και/ή επ’ονόµατι οποιουδήποτε 
προσώπου υποδείξει αυτή. 
 
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού τα οποία να 
επηρεάζουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Κύπρου. 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
 
Οι  Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG Limited εκδήλωσαν επιθυµία να 
εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
 

Με την εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 

           Aspis Secretarial Ltd  
                                                                                                      Γραµµατέας 

 
Λευκωσία, 27 Απριλίου 2009 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 
ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

Έκθεση επί των ενοποιηµένων οικονοµικών  καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Aspis Liberty Life Insurance Public 
Company Limited (η «Εταιρεία») και των εξαρτηµένων της (το “Συγκρότηµα”) και τις ξεχωριστές 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 13 µέχρι 80 που αποτελούνται από τους ισολογισµούς 
του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις λογαριασµού 
αποτελεσµάτων, τις καταστάσεις µεταβολών στο συµφέρον των µετόχων και τις καταστάσεις ταµειακών 
ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των 
σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών 
των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της 
Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου 
σχετικού µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 
ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή 
κατάλληλων λογιστικών αρχών, και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό τις 
περιστάσεις. 
 
Ευθύνη ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον 
έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και 
διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.   
 
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας  για ποσά και 
άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την 
κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των 
οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις 
κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη 
δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες 
που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των 
λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.   
 
Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει µια 
βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (συνέχεια) 

 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 
ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 
∆εκεµβρίου 2008, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών τους για το έτος που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
 
Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων  
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 
 

• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του 
ελέγχου µας. 

• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις 

που µας δόθηκαν, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον 
περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 
σελίδες 4 µέχρι 10 συνάδουν µε τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 

 
Άλλο θέµα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη στις Εταιρείας ως σώµα  και 
µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  
∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 

Εγκεκριµένοι Λογιστές 
 
 
Λευκωσία, 27 Απριλίου 2009 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
ΕΣΟ∆Α   
   
Μεικτά ασφάλιστρα:    
Ατοµικά ασφάλιστρα 5 8.452.401 8.703.233 
Οµαδικά ασφάλιστρα 5 2.690.949 2.226.449 
Αντασφαλίσεις 5     (698.178)    (472.449)  
    
Καθαρά ασφάλιστρα 5 10.445.172 10.457.233 
Απόδοση δανείων επί ασφαλιστηρίων συµβολαίων 5 290.112 286.136 
Εισοδήµατα από επενδύσεις 7 2.586.567 4.533.572 
Άλλα έσοδα 8      650.856      751.752   
    
Καθαρά έσοδα  13.972.707 16.028.693 
    
ΕΞΟ∆Α    
    
Ασφαλιστικά ωφελήµατα εξαρτηµένης εταιρείας 
που διαγράφηκαν 

  
(2.187.723)

 
-- 

Ασφαλιστικά ωφελήµατα  (3.050.894) 2.693.873 
Απόθεµα εκκρεµών απαιτήσεων  10 2.978.976 2.003.793 
Καθαρά έξοδα λειτουργίας   3.866.188 3.744.954 
Προµήθειες και έξοδα πωλήσεων   1.053.089 875.503 
Zηµία από επανεκτίµηση επενδύσεων  6.825.744 437.395 
Ζηµία από πώληση επενδύσεων   811.342 378.841 
Εξαγορές ασφαλιστικών συµβολαίων    4.459.357   4.119.240 
    
Έξοδα από εργασίες  14.756.079 14.253.599 
    
(Ζηµιά)/κέρδος από εργασίες  (783.372) 1.775.094 
    
Έξοδα χρηµατοδότησης  11 (676.978)   (457.989) 
Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες     (200.086)      (92.468) 
    
(Ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία 12 (1.660.436)     1.224.637 
Φορολογία 14     (232.127)    (137.686) 
    
Καθαρή (ζηµιά)/κέρδος έτους    (1.892.563)   1.086.951 
    
(Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 15           (2,08)           1,54 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 80 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
ΕΣΟ∆Α    
    
Μεικτά ασφάλιστρα:    
Ατοµικά ασφάλιστρα  7.436.854 6.232.635 
Οµαδικά ασφάλιστρα  2.417.268 1.852.158 
Αντασφαλίσεις      (540.585)     (201.089) 
    
Καθαρά ασφάλιστρα  9.313.537 7.883.704 
Απόδοση δανείων επί ασφαλιστηρίων συµβολαίων  286.523 181.366 
Εισοδήµατα από επενδύσεις 7 2.561.606 3.308.145 
Άλλα έσοδα 8      625.625      723.073 
    
Καθαρά έσοδα  12.787.291 12.096.288 
    
ΕΞΟ∆Α    
    
Ασφαλιστικά ωφελήµατα  (3.050.894) 2.619.295 
Αποµείωση στην αξία επενδύσεων σε εξαρτηµένη 
εταιρεία 

 
20 

 
3.181.416 

 
-- 

∆ιαγραφή υπολοίπου µε εξαρτηµένη εταιρεία 9 (4.568.910) -- 
Απόθεµα εκκρεµών απαιτήσεων  10 2.882.918 1.861.046 
Καθαρά έξοδα λειτουργίας   3.702.052 2.962.679 
Προµήθειες και έξοδα πωλήσεων   1.008.812 720.111 
Zηµία από επανεκτίµηση επενδύσεων  5.273.222 188.433 
Ζηµία από πώληση επενδύσεων   801.275 360.414 
Εξαγορές ασφαλιστικών συµβολαίων    3.742.162   1.868.711 
    
Έξοδα από εργασίες  12.972.053 10.580.689 
    
(Ζηµιά)/κέρδος από εργασίες  (184.762) 1.515.599 
    
Έξοδα χρηµατοδότησης  11 (675.261) (506.920) 
Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες     (200.086)      (63.422) 
    
(Ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία 12 (1.060.109) 945.257 
Φορολογία 14    (170.625)    (101.906) 
    
Καθαρή (ζηµιά)/κέρδος έτους   (1.230.734)     843.351 
    
(Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 15          (1,35)           1,19 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 80 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
 

  2008 2007 
 Σηµ. € € 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 16 1.859.285 2.565.706 
Υπεραξία 17 532.426 -- 
Άϋλο ενεργητικό 18 108.654 -- 
Επένδυση σε ακίνητα 19 11.736.573 4.673.025 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 21 1.505.612 1.802.884 
Χρεώστες  22    3.043.337     3.103.174 
    
   18.785.887   12.144.789 
    
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Χρεώστες  22 9.626.721 10.753.114 
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία  21 31.996.869 41.966.652 
Επιστρεπτέα φορολογία  -- 25.444 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο     5.652.891    6.172.810 
    
   47.276.481  58.918.020 
    
Σύνολο ενεργητικού    66.062.368  71.062.809 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Κεφάλαιο και αποθεµατικά     
Μετοχικό κεφάλαιο  23 15.436.630 15.514.735 
Αποθεµατικά 24    1.035.569    5.250.539 
    
   16.472.199  20.765.274 
    
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     
Αποθεµατικό Κλάδου Ζωής 25 38.987.778 44.220.736 
Αποθεµατικό Κλάδου Ατυχηµάτων  26 723.754 403.409 
Μακροπρόθεσµα δάνεια 27 89.761 320.812 
Αναβαλλόµενη φορολογία 31       829.584         62.750 
    
   40.630.877  45.007.707 
Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Απαιτήσεις και άλλοι πιστωτές 28 4.323.014 1.742.468 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα  29 3.743.749 2.806.581 
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων  27 231.052 231.052 
Φορολογία 30       661.477      509.727 
    
     8.959.292   5.289.828 
    
Σύνολο υποχρεώσεων   49.590.169  50.297.535 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων    66.062.368  71.062.809 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27 Απριλίου 2009. 
 
 ……………………… ………………….. 
Σύµβουλοι:                 Κωνσταντίνος Κιττής                                                   Γιάννος Χριστοφή 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 80 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
 

  2008 2007 
 Σηµ. € € 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 16 1.859.285 2.438.251 
Άυλο ενεργητικό 18 108.654 -- 
Επένδυση σε ακίνητα 19 4.673.025 4.673.025 
Επένδυση σε εξαρτηµένη εταιρεία 20 4.200.000 3.181.416 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 21 1.505.612 1.802.884 
Χρεώστες  22    3.043.337    2.505.671 
    
   15.389.913 14.601.247 
    
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Χρεώστες  22 9.623.307 8.125.411 
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία  21 31.996.869 26.108.633 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο     5.652.891    5.513.214 
    
   47.273.067  39.747.258 
    
    
Σύνολο ενεργητικού    62.662.980  54.348.505 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Κεφάλαιο και αποθεµατικά     
Μετοχικό κεφάλαιο  23 15.436.630 15.514.735 
Αποθεµατικά 24    1.035.569    4.588.709 
    
   16.472.199 20.103.444 
    
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     
Αποθεµατικό Κλάδου Ζωής 25 38.987.778 28.711.568 
Αποθεµατικό Κλάδου Ατυχηµάτων  26 723.754 274.683 
Μακροπρόθεσµα δάνεια 27 89.761 476.510 
Αναβαλλόµενη φορολογία 31         62.750        60.056 
    
   39.864.043 29.522.817 
    
Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Απαιτήσεις και άλλοι πιστωτές 28 1.690.460 1.174.880 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα  29 3.743.749 2.806.585 
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων  27 231.052 231.052 
Φορολογία 30       661.477       509.727 
    
     6.326.738    4.722.244 
    
Σύνολο υποχρεώσεων   46.190.781  34.245.061 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων    62.662.980  54.348.505 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27 Απριλίου 2009. 
 
 ……………….………. ……………………. 
Σύµβουλοι:                Κωνσταντίνος Κιττής                                                  Γιάννος Χριστοφή 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 80 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
2008 
 
  Αποθεµατικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό ∆ιαφορά από Αποθεµατικό  
 Μετοχικό µετοχών υπέρ επανεκτίµησης επανεκτίµησης µετατροπή µετοχικού λογαριασµού  
 κεφάλαιο το άρτιο γης  επενδύσεων κεφαλαίου σε ευρώ αποτελεσµάτων Σύνολο 
 € € € € € € € 
     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  15.514.735 13.831.363 116.340 163.137 -- (8.860.301) 20.765.274 
Συναλλαγµατική διαφορά στην µετατροπή του       
  µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ (78.105) -- -- -- 78.105 -- -- 
Επανεκτίµηση έτους  -- -- -- (2.393.651) -- -- (2.393.651) 
Άµυνα πληρωτέα επί της λογιζόµενης διανοµής       
  µερίσµατος -- -- -- -- -- (6.861) (6.861) 
Ζηµιά έτους                 --               --               --                --                --    (1.892.563) (1.892.563) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  15.436.630 13.831.363     116.340 (2.230.514)        78.105 (10.681.620) 16.472.199 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 80 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (συνέχεια) 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
2007 
 
  Αποθεµατικό  Αποθεµατικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό  
 Μετοχικό µετοχών υπέρ επανεκτίµησης επανεκτίµησης λογαριασµού  
 κεφάλαιο το άρτιο γης  επενδύσεων αποτελεσµάτων Σύνολο 
 € € € € € € 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  10.108.951 11.128.470 114.772 151.879         (9.901.632) 11.602.440 
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου  5.405.784 2.702.893 -- -- -- 8.108.677 
Επανεκτίµηση έτους  -- -- -- 11.258 -- 11.258 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση -- -- 1.568 -- -- 1.568 
Άµυνα πληρωτέα επί της λογιζόµενης διανοµής       
  Μερίσµατος -- -- -- --        (45.620)   (45.620) 
Κέρδος έτους                  --                 --               --                --    1.086.951   1.086.951 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    15.514.735   13.831.363       116.340        163.137   (8.860.301) 20.765.274 
 
(1) Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της 

∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως 
έχουν διανέµει αυτό το ποσό ως µέρισµα.  Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή 
µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και  εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε 
πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.  Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την 
Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.  

 
(2) Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο και τα άλλα αποθεµατικά δεν είναι διαθέσιµα για διανοµή υπό µορφή µερίσµατος. 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 80 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩN ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
2008 
 
  Αποθεµατικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό ∆ιαφορά από Αποθεµατικό  
 Μετοχικό µετοχών υπέρ επανεκτίµησης επανεκτίµησης µετατροπή µετοχικού λογαριασµού  
 κεφάλαιο το άρτιο γης  επενδύσεων κεφαλαίου σε ευρώ αποτελεσµάτων Σύνολο 
 € € € € € € € 
     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  15.514.735 13.831.363 116.340 163.137 -- (9.522.131) 20.103.444 
Συναλλαγµατική διαφορά στην µετατροπή του        
  µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ (78.105) -- -- -- 78.105 -- -- 
Επανεκτίµηση έτους  -- -- -- (2.393.651) -- -- (2.393.651) 
Άµυνα πληρωτέα επί της λογιζόµενης διανοµής        
  Μερίσµατος -- -- -- -- -- (6.861) (6.861) 
Ζηµιά έτους                 --               --               --                --                --    (1.230.733) (1.230.733) 
        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  15.436.630 13.831.363 116.340 (2.230.514)        78.105 (10.681.620) 16.472.199 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 80 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (συνέχεια) 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
2007 
 
  Αποθεµατικό  Αποθεµατικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό  
 Μετοχικό µετοχών υπέρ επανεκτίµησης επανεκτίµησης λογαριασµού  
 κεφάλαιο το άρτιο γης  επενδύσεων αποτελεσµάτων Σύνολο  
 € € € € € € 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  10.108.951 11.128.470 114.772 151.879 (10.319.862) 11.184.210 
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου  5.405.784 2.702.893 -- -- -- 8.108.677 
Επανεκτίµηση έτους  -- -- -- 11.258 -- 11.258 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση -- -- 1.568 -- -- 1.568 
Άµυνα πληρωτέα επί της λογιζόµενης διανοµής       
  Μερίσµατος -- -- -- -- (45.620) (45.620) 
Κέρδος έτους                  --                 --               --                --         843.351    843.351 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    15.514.735   13.831.363       116.340        163.137    (9.522.131) 20.103.444 
 
(1) Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της 

∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως 
έχουν διανέµει αυτό το ποσό ως µέρισµα.  Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή 
µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και  εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε 
πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.  Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την 
Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.  

 
(2) Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο και τα άλλα αποθεµατικά δεν είναι διαθέσιµα για διανοµή υπό µορφή µερίσµατος. 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 80 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Ροή µετρητών από εργασίες    
(Ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία  (1.660.436) 1.224.638 
Αναπροσαρµογές για:    
Αποσβέσεις και χρεωλύσεις  420.563 362.288 
Ζηµία από πώληση επενδύσεων 811.342 378.841 
Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού          (850)       (2.751) 
Ζηµιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού  3.357             -- 
Τόκοι πληρωτέοι  676.978 457.989 
Τόκοι εισπρακτέοι  (1.616.683)   (1.388.008)
Μερίσµατα εισπρακτέα  (374.496)     (298.001) 
Ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων  6.825.744 437.395 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων   (107.955) (1.707.329) 
Κέρδος από επανεκτίµηση επενδύσεων     (826.009) (1.504.292) 
    
Κέρδος/(ζηµιά) από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  4.151.555 (2.039.230) 
Μείωση/(αύξηση) στους χρεώστες  και προπληρωµές  745.386     (1.045.283)
(Μείωση)/αύξηση στα αποθεµατικά ασφαλειών  (4.912.613) 2.693.877 
Aύξηση/(µείωση) στις απαιτήσεις και άλλους πιστωτές  1.677      (174.252) 
Μείωση/(αύξηση) στο ποσό οφειλόµενο από συγγενικές εταιρείες      390.578    (103.056) 
    
Ροή µετρητών από/(για) εργασίες  376.583 (667.944) 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (676.978)      (457.989) 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  374.496 298.001 
Φορολογία που πληρώθηκε      (34.317)        (67.919) 
    
Καθαρή ροή µετρητών από/(για) εργασίες       39.784       (895.851) 
    
Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού   (296.594)     (417.295) 
Πληρωµές για αγορά άυλου ενεργητικού  (135.818)     -- 
Εισπράξεις από πωλήσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού  607.109 37.830 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων   (17.279.490)   (15.715.699) 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων   18.422.294 7.726.220 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  1.616.683 1.388.008 
Αγορά εξαρτηµένης εταιρείας 33  (4.200.000)                  -- 
    
Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες  (1.265.816) (6.980.936)    
    
Ροή µετρητών για/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Έντοκος δανεισµός   (231.054)      (87.749) 
Είσπραξη από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου                --   8.108.677 
    
Καθαρή ροή µετρητών(για)/ από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    (231.054)   8.020.928 
    
Καθαρή (µείωση) /αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  (1.457.086) 144.141 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους  32 3.366.228  3.222.087 
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους  32 1.909.142   3.366.228 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 80 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Ροή µετρητών από/(για) εργασίες    
(Ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία  (1.060.109) 945.258 
Αναπροσαρµογές για:    
Αποσβέσεις  1.046.123 337.708 
Ζηµία από πώληση επενδύσεων 801.275 360.414 
Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού          (850) -- 
Ζηµιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού  3.357          -- 
∆ιαγραφή επένδυσης σε εξαρτηµένη εταιρεία  3.181.416  
Τόκοι πληρωτέοι  675.261 506.920 
Τόκοι εισπρακτέοι  (1.359.783)    (826.088) 
Μερίσµατα εισπρακτέα  (514.371)    (251.417) 
Ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων  5.273.222 188.433 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων   (105.692) (1.194.534) 
Κέρδος από επανεκτίµηση επενδύσεων      (899.610)    (1.121.198)
    
Κέρδος/(ζηµιά) από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  7.040.239 (1.054.504) 
Αύξηση στους χρεώστες  και προπληρωµές  (2.035.562)      (913.116) 
Μεταφορά επενδύσεων απο εξαρτηµένη εταιρεία  (14.204.899))          -- 
Αύξηση στα αποθεµατικά ασφαλειών  10.725.281 2.619.295 
Aύξηση/(µείωση) στις απαιτήσεις και άλλους πιστωτές  515.580 (281.456) 
Μείωση/(αύξηση) στο ποσό οφειλόµενο από συγγενικές εταιρείες                 --       (63.977) 
    
Ροή µετρητών από εργασίες  2.040.639 306.242 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (675.261)     (506.920) 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  514.371 251.417 
Φορολογία που πληρώθηκε       (14.757)       (55.422) 
    
Καθαρή ροή µετρητών από/(για) εργασίες   1.864.992         (4.683) 
    
Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού   (1.049.609)     (344.979) 
Πληρωµές για αγορά άυλου ενεργητικού  (135.818) -- 
Εισπράξεις από πωλήσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού  607.109 35.083 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων   (17.279.490) (9.957.562) 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων   18.422.294 3.601.079 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  1.359.783 826.088 
Αγορά εξαρτηµένης εταιρείας 33    (4.200.000) (1.366.881) 
    
Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες  (2.275.731) (7.207.172) 
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Έντοκος δανεισµός   (386.749)          67.948 
Είσπραξη από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου                  --    8.108.676 
    
Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      (386.749)    8.176.624 
    
Καθαρή (µείωση) /αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  (797.488) 964.769 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους  32 2.706.630    1.741.861 
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους  32 1.909.142 2.706.630 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 80 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η Aspis Liberty Life Insurance Public Company Limited (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο 
στις 4 Μαΐου 1994 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και στις 17 Ιουνίου 1995 
µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113.  
Τον Ιούλιο του 1995 η Εταιρεία, µε έκδοση νέων µετοχών στο κοινό, εισήχθηκε στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Στις 26 Φεβρουαρίου 2008 εγκρίθηκε από τον Έφορο Εταιρειών 
η αλλαγή ονόµατος της Εταιρείας σε Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd.  Η 
Εταιρεία κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική 
Εταιρεία Λτδ και  το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Liberty Life Properties 
Limited (Πρώην Scopeginsu Corporation Ltd). 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της (“το Συγκρότηµα”) κατά το έτος 
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 συνέχισε να είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών 
κλάδου ζωής και κλάδου ατυχηµάτων και ασθενειών καθώς επίσης και η επένδυση σε ακίνητα. 
 
Όλες οι εργασίες του Συγκροτήµατος διεξάγονται στην Κύπρο.  Το εγγεγραµµένο γραφείο της 
Εταιρείας είναι Ανδρέα Χάλιου 1, Whitemoon Center, 1ος όροφος, 2408 Έγκωµη, Λευκωσία. 

 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

 
(α) ∆ήλωση συµµόρφωσης 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. 
 

(β) Βάση επιµέτρησης 
 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους εκτός από την περίπτωση της γης και κτιρίων που παρουσιάζονται σε τιµή 
εκτίµησης και των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και επενδύσεων που κατέχονται για 
εµπορία καθώς επίσης και των χρεωστών που παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους κατά τη 
λήξη του οικονοµικού έτους. 
 

(γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης 
 
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία 
σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008.  Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές 
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Όλα τα ∆ΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(Σ∆ΛΠ) και είναι σε ισχύ κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εκτός από το Ε∆∆ΠΧΠ12: “∆ιευθετήσεις 
Υπηρεσίας Παραχώρησης“ και ορισµένες προϋποθέσεις του ∆ΛΠ39: “Χρηµατοοικονοµικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση“ αναφορικά µε λογιστική αντιστάθµιση 
χαρτοφυλακίων. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 
(γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (συνέχεια) 
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008: 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 
• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΠ – 2008 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΠΧΠ1: “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” και ∆ΛΠ 27: “Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές 

Οικονοµικές Καταστάσεις” (Τροποποίηση) στο “Κόστος επένδυσης σε Εξαρτηµένη 
εταιρεία, σε Κοινοπραξία ή σε Συνδεδεµένη εταιρεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• ∆ΠΧΠ2 (Τροποποίηση): “Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών – 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• ∆ΠΧΠ8: “Λειτουργικοί Τοµείς” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• ∆ΛΠ1 (Αναθεωρηµένο): “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• ∆ΛΠ23 (Αναθεώρηση): “Κόστος ∆ανεισµού” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: “Παρουσίαση” και στο ∆ΛΠ1: 
“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων”: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Υποκείµενα σε 
∆ικαίωµα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΠ13: “Προγράµµατα Πιστών Πελατών” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). 

 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 
• ∆ΠΧΠ1 (Αναθεώρηση): “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΠΧΠ3 (Αναθεώρηση): “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
• ∆ΛΠ27 (Αναθεώρηση): “Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις” 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
• ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση): 

“∆ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση): 
“Επανακατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων” (εφαρµόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 15: “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
(γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (συνέχεια) 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια) 
 
• Ε∆∆ΠΧΠ 16: “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό” 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008). 
• Ε∆∆ΠΧΠ 17: “∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους Ιδιοκτήτες” 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
• Ε∆∆ΠΧΠ 18: “Μεταφορά Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” (εφαρµόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων ή ∆ιερµηνειών σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος εκτός από την εφαρµογή του Αναθεωρηµένου ∆ΛΠ1: “Παρουσίαση 
Οικονοµικών Καταστάσεων” που αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην παρουσίαση 
των οικονοµικών καταστάσεων. 
 

(δ) Βάση ενοποίησης 
 
 (i) Εξαρτηµένες εταιρείες 
 
 Εξαρτηµένες εταιρείες είναι οι εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από την Εταιρεία.  Υπάρχει 

έλεγχος όταν η Εταιρεία δύναται, άµεσα ή έµµεσα, να καθορίζει την οικονοµική και 
επιχειρησιακή πολιτική µίας εταιρείας έτσι ώστε να αποκοµίζει όφελος από τις 
δραστηριότητες της. Οι οικονοµικές καταστάσεις των εξαρτηµένων εταιρειών 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που η 
Εταιρεία αρχίζει να εξασκεί έλεγχο πάνω στις εταιρείες αυτές µέχρι την ηµεροµηνία που ο 
έλεγχος παύει να υφίσταται.  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τα 
εξελεγµένα αποτελέσµατα όλων των εξαρτηµένων εταιρειών που είναι εγγεγραµµένες στην 
Κύπρο.  Η ενοποίηση γίνεται µε τη µέθοδο της απόκτησης (Acquisition Method). 
 
Η λογιστική µέθοδος της αγοράς χρησιµοποιείται όταν το Συγκρότηµα αγοράζει µια 
εξαρτηµένη οντότητα. Το κόστος εξαγοράς θεωρείται ως η δίκαιη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων που παραχωρούνται, συµµετοχικών τίτλων που εκδίδονται και υποχρεώσεων που 
δηµιουργούνται ή αναλαµβάνονται την ηµέρα της ανταλλαγής, καθώς επίσης και 
οποιαδήποτε άλλα έξοδα που είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την εξαγορά. Τα αναγνωρίσιµα 
περιουσιακά στοιχεία που εξαγοράζονται και οι υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 
ενδεχοµένων υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται, αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 
απόκτησης σε δίκαιες αξίες, ανεξάρτητα από το ύψος πιθανών δικαιωµάτων µειοψηφίας.  
Όταν το κόστος εξαγοράς υπερβαίνει της συµµετοχής στην καθαρή δίκαιη αξία του 
αναγνωρίσιµου καθαρού ενεργητικού που εξαγοράζει το Συγκρότηµα, τότε αναγνωρίζεται 
υπεραξία. Στην περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι λιγότερο από την συµµετοχή στην 
καθαρή δίκαιη αξία του αναγνωρίσιµου καθαρού ενεργητικού που εξαγοράστηκε στην 
εξαρτηµένη, τότε η διαφορά αναγνωρίζεται αµέσως στην ενοποιηµένη κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων.   
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
(δ) Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 

 
 (ii) Συναλλαγές που απαλείφονται κατά την ενοποίηση 

 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος, περιλαµβανοµένων 
των µη πραγµατοποιηθέντων κερδών, απαλείφονται εξ’oλοκλήρου κατά την ενοποίηση. 
 

(ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 
 
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, να 
κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 
και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.  Οι 
εκτιµήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 
διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις.  Τα 
πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 
 
Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση.  
Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η 
εκτίµηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο 
της αναθεώρησης και µελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα 
όσο και µελλοντικές περιόδους. 
 
Συγκεκριµένα, πληροφορίες για σηµαντικές εκτιµήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιµες κρίσεις 
στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σηµαντική επίδραση στα ποσά 
που αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω: 
 

• Φορολογία 
 
Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. 
Για συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας 
είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις 
για προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα 
προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. 
 

(ζ) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008 και παρουσιάζονται σε Ευρώ (“€”) το οποίο από την 1 Ιανουαρίου 2008 είναι το 
επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και στην περίπτωση της Εταιρείας είναι το 
κυρίως χρησιµοποιούµενο νόµισµα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών 
πράξεων και δραστηριοτήτων της. 
 
Τα συγκριτικά ποσά έχουν µετατραπεί µε βάσει την κλειδωµένη ισοτιµία €1=£0,585274. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέχεια αναφορικά µε στοιχεία που 
κρίνονται σηµαντικά για τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και 
για την παρουσίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Καθορισµός κερδών και αναγνώριση εσόδων 
 
(α) Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες 
 

(i) Kλάδος ζωής 
 Τα αποθεµατικά του κλάδου ζωής εκτιµούνται από αναλογιστές κατά τη διάρκεια του 

έτους και µετά από συµβουλή των αναλογιστών το πλεόνασµα εσόδων/εξόδων που 
προκύπτει µεταφέρεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
στο έτος που γίνεται η αναλογιστική εκτίµηση.  Η τελευταία αναλογιστική εκτίµηση 
έγινε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.  Τα ασφάλιστρα για το έτος αναγνωρίζονται µε βάση 
την περίοδο είσπραξης ή οφειλής τους, ανάλογα µε τους όρους του ασφαλιστικού 
σχεδίου. 

 
(ii) Κλάδος ατυχηµάτων 

Η λογιστική βάση, πάνω στην οποία λογίζονται οι ασφαλιστικές εργασίες του κλάδου 
ατυχηµάτων, είναι ο κίνδυνος που έχει κερδηθεί κατά τη διάρκεια του οικονοµικού 
έτους (λογιστική µε βάση το έτος ατυχήµατος).  Τα πραγµατοποιηθέντα ασφάλιστρα 
αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία έναρξης του ασφαλιστικού συµβολαίου. 
 

Τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα (earned premiums) αντιπροσωπεύουν τα µεικτά 
πραγµατοποιηθέντα ασφάλιστρα του έτους (premiums written) πλέον το απόθεµα µη 
δεδουλευµένων ασφαλίστρων από µεταφορά µείον το απόθεµα δεδουλευµένων ασφαλίστρων 
σε µεταφορά. 

 
Τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση των αντίστοιχων 
αντασφαλίστρων. 

 
(β) Απόδοση δανείων επί ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

 
Αφορά εισοδήµατα που προέρχονται από τόκους εισπρακτέους σε δάνεια που 
χορηγούνται σε κατόχους ασφαλιστηρίων συµβολαίων.  Ο τόκος υπολογίζεται βάσει 
σταθερού συντελεστή και δεν είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τη µονάδα (unit-linked). 
 

(γ) Εισόδηµα από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες 
 
Μερίσµατα από επενδύσεις σε Χρηµατιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία 
είσπραξης τους. Οι τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες 
αντιστοιχούν σε τόκους από χρεόγραφα και αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των 
δεδουλευµένων εσόδων. 
 
Το κέρδος ή ζηµία από την εκποίηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και 
επενδύσεων που κατέχονται για εµπορία, το οποίο αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ 
των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται, 
µεταφέρεται στην ενοποιήµενη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 
Καθορισµός κερδών και αναγνώριση εσόδων (συνέχεια) 
 
(γ) Εισόδηµα από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες (συνέχεια) 

 
Η διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και 
επενδύσεων που κατέχονται για εµπορία στις 31 ∆εκεµβρίου και της µέσης τιµής 
κόστους, αντιπροσωπεύει µη πραγµατοποιηθέν κέρδος ή µη πραγµατοποιηθείσα ζηµία 
και αναγνωρίζεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων και στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων αντίστοιχα, λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε 
ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ενοποιηµένης 
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων τα προηγούµενα έτη. 
 

(δ) Έσοδα από εργασίες χρηµατοδότησης  
 
Τα έσοδα από εργασίες χρηµατοδότησης αφορούν τόκους εισπρακτέους και 
υπολογίζονται πάνω στα χρεωστικά υπόλοιπα των ασφαλιστικών αντιπροσώπων. 

 
Ταξινόµηση ασφαλιστικών προϊόντων  
 
Το Συγκρότηµα εκδίδει µόνο ασφαλιστήρια συµβόλαια.  Ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι το 
συµβόλαιο στο οποίο το ένα µέρος (ο φορέας ασφάλισης) δέχεται σηµαντικό ασφαλιστικό 
κίνδυνο από το άλλο µέρος (τον ασφαλιζόµενο), αποδεχόµενο να αποζηµιώσει τον 
ασφαλιζόµενο στην περίπτωση επέλευσης καθορισµένου αβέβαιου µελλοντικού συµβάντος 
(το ασφαλιζόµενο συµβάν) που επηρεάζει αρνητικά τον ασφαλιζόµενο. 
 
Ένα συµβόλαιο που ταξινοµήθηκε ως ασφαλιστήριο συµβόλαιο παραµένει ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο µέχρι την εκπλήρωση ή εκπνοή όλων των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το συµβόλαιο, έστω και αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος µειωθεί σηµαντικά κατά 
τη διάρκεια της περιόδου του συµβολαίου. 
 
Σχέδια αφυπηρέτησης προσωπικού  
 
Η Eταιρεία λειτουργεί σχέδιο αφυπηρέτησης µόνιµου προσωπικού και ασφαλιστικών 
αντιπροσώπων καθορισµένης εισφοράς.  Η Eταιρεία συνεισφέρει ποσοστό 5% πάνω στο 
µεικτό µισθό των υπαλλήλων και 5% πάνω στο ύψος των εισπρακτέων προµηθειών του 
προηγούµενου έτους  των ασφαλιστικών αντιπροσώπων.  Η συνεισφορά των µελών του 
σχεδίου είναι ίση µε αυτή της Εταιρείας. 
 
Οι εισφορές στο σχέδιο αφυπηρέτησης µόνιµου προσωπικού και ασφαλιστικών 
αντιπροσώπων καθορισµένης εισφοράς χρεώνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους όπως προκύπτουν. 
 
Εκκρεµείς απαιτήσεις – Κλάδος ζωής 
 
Το αποθεµατικό κλάδου ζωής είναι ίσο προς το ποσό που οφείλεται στους δικαιούχους, 
αυξηµένο κατά τα έξοδα διακανονισµού των αποζηµιώσεων.  Περιλαµβάνει επίσης την 
πρόβλεψη για αξιώσεις από ζηµιές που έχουν εξέλθει αλλά δεν έχουν δηλωθεί, µέχρι την 
ηµεροµηνία ισολογισµού.  Στα αρχικά στάδια της απαίτησης και όταν το ποσό δεν µπορεί να 
προβλεφθεί ακριβώς, γίνεται µια αρχική πρόβλεψη στους λογαριασµούς.  Μεταγενέστερα, 
όταν το ποσό της απαίτησης διαφοροποιηθεί τότε γίνονται οι ανάλογες εγγραφές στην 
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του τρέχοντος ή µεταγενέστερου 
έτους. 
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Εκκρεµείς απαιτήσεις – Κλάδος ατυχηµάτων και ασθενειών 
 
Για τα συµβόλαια κλάδου ατυχηµάτων και ασθενειών γίνονται εκτιµήσεις για το 
αναµενόµενο τελικό κόστος των απαιτήσεων που έχουν γνωστοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού.  Η εκτίµηση των απαιτήσεων γίνεται µε βάση την εµπειρία του 
παρελθόντος και τις τάσεις της αγοράς. 
 
Αντασφάλιστρα  
 
Τα ανταφάλιστρα αναγνωρίζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων βάσει των δεδουλευµένων ασφαλίστρων και των συµφωνιών µε τους 
αντασφαλιστές. 
 
Προµήθειες πληρωτέες  
 
Οι προµήθειες που υπολογίζονται βάσει των ασφαλίστρων που πραγµατοποιήθηκαν µε 
προκαθορισµένα ποσοστά αναγνωρίζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων του έτους όπως προκύπτουν. 
 
Έξοδα ασφαλιστικών εργασιών 
 
Προµήθειες και άλλα έξοδα για ασφαλιστικές εργασίες διαγράφονται όταν γίνονται είτε 
κατευθείαν στους τεχνικούς κλάδους (κλάδου ζωής ή κλάδου ατυχηµάτων) ανάλογα µε ποιον 
σχετίζονται, ή διανέµονται µεταξύ του κλάδου ζωής και του κλάδου ατυχηµάτων της 
Εταιρείας µε µια βάση που θεωρείται κατάλληλη στις περιστάσεις του συγκεκριµένου 
κλάδου.  Έξοδα τα οποία δεν κατανέµονται σε συγκεκριµένο κλάδο µεταφέρονται στην 
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Καθαρά έξοδα λειτουργίας  
 
Τα καθαρά έξοδα λειτουργίας αφορούν διοικητικά έξοδα τα οποία περιλαµβάνουν τα έξοδα 
για την είσπραξη ασφαλίστρων, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, τη διαχείριση των 
συµµετοχών στα κέρδη και των επιστροφών.  Περιλαµβάνουν επίσης τα έξοδα προσωπικού 
και τις προβλέψεις για την απόσβεση της αξίας των επίπλων και του εξοπλισµού των 
γραφείων εφόσον δεν χρειάζεται να συµπεριληφθούν στα έξοδα κτήσης, στις απαιτήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν ή στα έξοδα των επενδύσεων. 
 
Τα έξοδα αυτά κατανέµονται µεταξύ των κλάδων ζωής και ατυχηµάτων µε βάση το 
πραγµατικό κόστος που αναλογεί στον κάθε κλάδο. 
 
Ενοίκια 
 
Τα ενοίκια πληρωτέα αναγνωρίζονται βάσει της αρχής των δεδουλευµένων εσόδων και 
εξόδων σύµφωνα µε τη διάρκεια του ενοικιαστηρίου εγγράφου. 
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Προβλέψεις 
 
Γίνεται πρόβλεψη για ενδεχόµενα έξοδα που θεωρείται πιθανό να προκύψουν από τις 
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος και χρεώνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Έξοδα χρηµατοδότησης 
 
Τα έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε τραπεζικά 
παρατραβήγµατα, στα µακροπρόθεσµα δάνεια και τόκους φορολογιών. 
 
Οι τόκοι και έξοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται ως έξοδο στην ενοποιηµένη κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων την ηµεροµηνία που είναι οφειλόµενα. 
 
Λειτουργική εκµίσθωση  
 
Η λειτουργική εκµίσθωση αφορά υποεκµίσθωση γης.  Το ετήσιο µίσθωµα χρεώνεται στην 
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που αφορά.   
 
Φορολογία  
 
Η φορολογία περιλαµβάνει πρόβλεψη πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε βάση τη 
νοµοθεσία και τους συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο.  Η Εταιρεία υπόκειται επίσης σε 
ελάχιστο φόρο στα µεικτά ασφάλιστρα κλάδου ζωής µε συντελεστή 1,5%.  Η φορολογία 
αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Σε περίπτωση ζηµιάς οι εταιρείες έχουν το δικαίωµα να µεταφέρουν και να συµψηφίσουν τη 
ζηµιά αυτή µε τα κέρδη των επόµενων ετών χωρίς περιορισµό. 
 
Επιτρέπεται ο συµψηφισµός ζηµιών µεταξύ εταιρειών συγκροτήµατος.  Η Εταιρεία θεωρείται 
ως µέλος συγκροτήµατος εταιρειών στις περιπτώσεις όπου: 
 
• Μια εταιρεία είναι εξαρτηµένη της άλλης κατά εβδοµήντα πέντε τις εκατόν (75%), ή 
 
• Οι δύο εταιρείες ή η καθεµιά ξεχωριστά είναι εξαρτηµένες κατά εβδοµήντα πέντε τις 

εκατόν (75%) τρίτης εταιρείας. 
 
Ο συµψηφισµός ζηµιών µπορεί να γίνει νοουµένου ότι οι εταιρείες είναι “κάτοικοι της 
∆ηµοκρατίας” και είναι µέλη του ιδίου συγκροτήµατος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 
φορολογικού έτους. 
 
Συµψηφισµός ζηµιών εταιρειών µε κέρδη ενός έτους µπορεί να γίνει µόνο για ζηµιές που 
προκύπτουν στο ίδιο φορολογικό έτος µε τα υπό αναφορά κέρδη. ∆εν µπορούν να ληφθούν 
υπόψη για συµψηφισµό ζηµιές από προηγούµενα έτη. 
 
Οποιεσδήποτε πληρωµές γίνουν για συµψηφισµό ζηµιών συγκροτήµατος δεν θα λαµβάνονται 
υπόψη στον προσδιορισµό φορολογητέου εισοδήµατος οποιασδήποτε από τις δύο εταιρείες 
και δεν θα θεωρείται επίσης διανοµή µερίσµατος ή δαπάνη που επιτρέπεται. 
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Φορολογία (συνέχεια) 
 
Με βάση τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµο, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος 
στην ∆ηµοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανέµει 70% των κερδών της, µετά τη µείωση τους από 
τον εταιρικό φόρο, υπό µορφή µερισµάτων κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το 
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και αποδίδεται έκτακτη 
εισφορά για την άµυνα προς 15%. 
 
Το ποσό των λογιζόµενων µερισµάτων µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα 
διανέµεται στη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα 
κέρδη αναφέρονται.  
 
Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγµατικό µέρισµα µετά την παρέλευση των δύο ετών, 
οποιοδήποτε ποσό λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνει το πραγµατικό µέρισµα επί του  
οποίου παρακρατείται έκτακτη εισφορά. Η πιο πάνω λογιζόµενη διανοµή δεν εφαρµόζεται 
αναφορικά µε κέρδη που αναλογούν στους µετόχους που δεν είναι κάτοικοι στην Κύπρο. 
 
Το ποσό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος χρεώνεται στο αποθεµατικό λογαριασµού 
αποτελεσµάτων όταν η λογιζόµενη διανοµή πραγµατοποιείται, δηλαδή στο τέλος της 
περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται. 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία 
 
Η Εταιρεία έχει προβεί σε πλήρη πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία σε όλες τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού της Εταιρείας και της φορολογικής τους αξίας.  Η αναβαλλόµενη φορολογία 
υπολογίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν στο 
µέλλον.  Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας που προκύπτουν από 
αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που θεωρείται πιθανόν ότι 
στο µέλλον θα υπάρχουν επαρκή εταιρικά φορολογικά κέρδη προς συµψηφισµό. 
 
Η αναπροσαρµογή στην αναβαλλόµενη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς 
συντελεστές παρουσιάζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ή 
στα αποθεµατικά ανάλογα µε το που συµπεριλαµβάνεται η αρχική χρέωση ή πίστωση για 
αναβαλλόµενη φορολογία. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία που προκύπτει από την επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης.  Η αναβαλλόµενη φορολογία που 
προκύπτει από την επανεκτίµηση επένδυσης σε ακίνητα αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους.  Η αναστροφή της πρόβλεψης για 
αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων ή στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ανάλογα µε το που είχε αναγνωριστεί η 
αρχική πρόβλεψη. 
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Υπεραξία 
 
Η υπεραξία προκύπτει από την εξαγορά εταιρειών και από τη διαφορά µεταξύ της τιµής 
αγοράς και του µεριδίου του Συγκροτήµατος στη δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων 
περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών που αποκτούνται κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.  
Η υπεραξία ελέγχεται για αποµείωση σε ετήσια βάση και παρουσιάζεται στην τιµή κόστους 
µείον συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 
 
Οποιαδήποτε υπέρβαση της δίκαιης αξίας του µεριδίου στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, 
υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις της επιχείρησης που αποκτήθηκε έναντι του 
κόστους εξαγοράς πιστώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Χρέωση για 
αποµείωση υπεραξίας η οποία έχει αναγνωρισθεί στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων δεν αντιστρέφεται σε µεταγενέστερη περίοδο. 
 
Η υπεραξία καταµερίζεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών για σκοπούς ελέγχου 
για αποµείωση. 
 
Άϋλο ενεργητικό 
 
Το άϋλο ενεργητικό αντιπροσωπεύει ποσά που πληρώθηκαν για το ασφαλιστικό λογισµικό 
πρόγραµµα IGAS και παρουσιάζεται σε κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και µείον 
οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση στην αξία.  Το άϋλο περιουσιακό στοιχείο 
αποσβένεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της υπολογιζόµενης 
ωφέλιµης ζωής του. 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και αποσβέσεις 
 
Η γη παρουσιάζεται σε τιµή επανεκτίµησης.  Η τιµή εκτίµησης είναι µε βάση την αγοραία 
αξία που παρουσιάζεται στην έκθεση ανεξάρτητων επαγγελµατιών εκτιµητών που γίνεται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα.  Τα υπόλοιπα στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται σε 
τιµή κτήσης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. 
 
Οι αποσβέσεις των προσθηκών ενοικιαζόµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική 
αξία τους σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της 
αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους. 
 
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: 
 % 
 
 Ανακαινίσεις κτιρίων  10 
 Οχήµατα 20 
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά λογισµικά  
   προγράµµατα 20 
 ∆ιαφηµιστικές πινακίδες 10 
 Έπιπλα και εξοπλισµός 10 
 
∆εν λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και αποσβέσεις (συνέχεια) 
 
Πλεονάσµατα/ελλείµµατα που προκύπτουν από επανεκτίµηση της γης 
πιστώνονται/χρεώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Εάν προκύψει έλλειµµα το οποίο 
δεν καλύπτεται από τα συσσωρευµένα πλεονάσµατα στο αποθεµατικό επανεκτίµησης για το 
συγκεκριµένο στοιχείο πάγιου ενεργητικού, διαγράφεται στην ενοποιηµένη κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Σε περίπτωση πώλησης των εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, η διαφορά του προϊόντος 
πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους κατά το οποίο έγινε η πώληση. Εάν η 
πώληση αφορά στοιχείο που λογίζεται σε εκτιµηµένη αξία, τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασµα 
επανεκτίµησης που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο 
αυτό, µεταφέρεται στο αποθεµατικό προσόδου. 
 
Οι δαπάνες για βελτιώσεις και ανακαινίσεις των ενοικιαζόµενων κτιρίων του Συγκροτήµατος 
οι οποίες αναµένεται να αποφέρουν µελλοντικά οφέλη πέραν αυτών που υπολογίσθηκαν 
αρχικά, κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται µε βάση το συντελεστή που αναφέρεται πιο 
πάνω. 
 
Οι δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση των ενοικιαζόµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού χρεώνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο 
έτος κατά το οποίο προκύπτουν. 
 
Επένδυση σε ακίνητα 
 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ.40 (∆ΛΠ 
40) “Επένδυση σε ακίνητα” και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ.17 (∆ΛΠ 17) 
“Εκµισθώσεις” και παρουσιάζει την υποεκµίσθωση καταστηµάτων και γραφείων ως 
κεφαλαιουχική εκµίσθωση κάτω από τις Επενδύσεις σε ακίνητα. Επίσης οποιεσδήποτε 
αγορές ακινήτων γίνονται για επενδυτικούς σκοπούς παρουσιάζονται στις επενδύσεις σε 
ακίνητα. Βάσει των προνοιών του ∆ΛΠ 40 οι επενδύσεις σε ακίνητα µπορούν να 
παρουσιαστούν µε βάση το “Μοντέλο του Κόστους” και η επένδυση να παρουσιαστεί σε τιµή 
κόστους µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις ή να ακολουθηθεί το “Μοντέλο των ∆ίκαιων 
Αξιών” και η επένδυση να παρουσιαστεί σε δίκαιες αξίες.  Από το έτος 2004 οι ∆ιευθυντές 
της Εταιρείας έχουν αποφασίσει να ακολουθούν το “Μοντέλο των ∆ίκαιων Αξιών”. 
 
Στο τέλος κάθε έτους η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα αξιολογείται από εγκεκριµένο 
εκτιµητή και οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της λογιστικής και δίκαιης αξίας της µεταφέρεται 
στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους. 
 
Οι δαπάνες για έξοδα τα οποία είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τις επενδύσεις σε ακίνητα 
συµπεριλαµβάνονται στις προσθήκες του έτους. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 
Κεφαλαιουχική εκµίσθωση  
 
Η κεφαλαιουχική εκµίσθωση αφορά υποεκµίσθωση καταστηµάτων και γραφείων και έχει 
κεφαλαιοποιηθεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες των ∆ΛΠ Αρ. 17 και Αρ.40 για το λόγο ότι η 
Εταιρεία θα επωφεληθεί από το κτίριο καθόλη την διάρκεια της ωφέλιµης οικονοµικής ζωής 
του η οποία είναι καθορισµένη. 
 
Επενδύσεις 
 
Η Εταιρεία κατέταξε τα πιο κάτω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά της στοιχεία στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 
 
(ί) Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία 

 
Οι επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν µε 
σκοπό την άµεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις των τιµών ή 
περιλαµβάνονται σε χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσµη 
κερδοφορία.  Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται ως κυκλοφορούν ενεργητικό.  Οι 
επενδύσεις αυτές αρχικά αναγνωρίζονται στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει 
από την αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 

(ii) Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
 
Επενδύσεις οι οποίες πρόκειται να κατέχονται για µια αόριστη χρονική περίοδο και 
µπορεί να διατεθούν για πώληση για να ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, 
αυξοµείωσης επιτοκίων, ισοτιµιών συναλλάγµατος ή αλλαγές στις τιµές αξιών, 
κατατάσσονται ως διαθέσιµες προς πώληση.  Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
κατατάσσονται ως µη κυκλοφορούν ενεργητικό. 
 
Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει 
από την αναπροσαρµογή στη δίκαιη τους αξία µεταφέρεται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µόνο κατά την εκποίηση των επενδύσεων 
αυτών ή όταν υποστούν µόνιµη µείωση στην αξία τους. 
 
Για εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία θεωρείται η τιµή πλειοδότησης (bid price) των 
Χρηµατιστηρίων στα οποία διαπραγµατεύονται οι επενδύσεις.  Για τις µη εισηγµένες 
αξίες η δίκαιη αξία καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βάσει αναγνωρισµένων 
µοντέλων εκτίµησης από ανεξάρτητους εκτιµητές όπως αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε 
τις ειδικές συνθήκες του κάθε εκδότη.   
 
Η κατάταξη των επενδύσεων στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται κατά την ηµεροµηνία 
κτήσης τους.  Η τιµή κτήσης περιλαµβάνει και τα έξοδα συναλλαγής. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
 Επενδύσεις (συνέχεια) 

 
(ii) Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση (συνέχεια) 

 
Όλες οι αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 
εµπορικής συναλλαγής η οποία είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία 
δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. 
 
Κατά την εκποίηση επενδύσεων η διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της 
λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στους λογαριασµούς µεταφέρεται στην 
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και σε άλλα εγγυηµένα 
χρεόγραφα παρουσιάζονται στον ισολογισµό στη δίκαιη τους αξία η οποία καθορίζεται 
βάσει της παρούσας αξίας των αναµενόµενων ταµειακών ροών από την χρήση της 
επένδυσης. 
 
Η αξία των επενδύσεων σε “Γραµµάτια εισπρακτέα” καθορίζεται ως το ποσό του 
γραµµατίου πλέον τους τόκους που αναλογούν για το έτος.  Τα Οικιστικά και 
Σπουδαστικά δάνεια παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους η οποία καθορίζεται από το 
κεφάλαιο, πλέον τόκους µείον αποπληρωµές. 
 

Χρεώστες 
 
Οι χρεώστες παρουσιάζονται σε τιµή κόστους πλέον δεδουλευµένους τόκους µείον την 
πρόβλεψη για ειδική και γενική πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες.  Χρεώστες ανεπίδεκτοι 
είσπραξης διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριµένους επισφαλείς 
χρεώστες όπου θεωρείται αναγκαίο.  Γίνεται γενική και ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες µε βάση την περίοδο οφειλής του χρέους και ικανότητα εισπραξιµότητας του 
χρέους αντίστοιχα. 
 
Μετρητά και αντίστοιχα των µετρητών 
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα των µετρητών συµπεριλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, υπόλοιπα 
τραπεζών και άλλες καταθέσεις καθώς επίσης και τραπεζικά παρατραβήγµατα. 
 
∆άνεια 
 
Τα δάνεια πληρωτέα παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές αξίες που οφείλονται κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού και συµπεριλαµβάνουν δεδουλευµένους τόκους. 
 
Πιστωτές 
 
Οι πιστωτές παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 
Μείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού 
 
Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας και της εξαρτηµένης της 
εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη 
µείωσης στην αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για 
µείωση εκτιµάται η ανακτήσιµη αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Η ανακτήσιµη αξία ενός 
στοιχείου ενεργητικού είναι η µεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιµης τιµής στα πλαίσια µιας 
συνήθους εµπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της 
ωφέλιµης ζωής του.  Η µείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στην ενοποιηµένη κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους. 
 
Ανάλυση κατά τοµέα  
 
Η Εταιρεία, εφαρµόζοντας το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 14 “Ανάλυση 
Κατά Τοµέα”, παρουσιάζει τα οικονοµικά στοιχεία όπως πιο κάτω: 
 
Πρωτογενής τοµέας  
 
Το Συγκρότηµα χωρίζεται κυρίως στους πιο κάτω τοµείς δραστηριότητας: 
(α) Κλάδος ζωής  
(β) Κλάδος ατυχηµάτων και ασθενειών 
 
∆ευτερογενής τοµέας  
 
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος περιορίζονται σε ασφαλιστικές εργασίες στην Κύπρο 
και συνεπώς δεν δίνεται περαιτέρω ανάλυση κατά γεωγραφικό χώρο. 
 
Συγκριτικά ποσά 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές 
στην παρουσίαση του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
 

4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Στόχοι διαχείρισης κινδύνου και πολιτική ελαχιστοποίησης ασφαλιστικού κινδύνου 
 
Η διαχείριση του ασφαλιστικού και χρηµατοοικονοµικού κινδύνου αποτελεί κρίσιµη 
δραστηριότητα για την βιωσιµότητα του Συγκροτήµατος. Για ένα σηµαντικό µέρος των 
ασφαλιστικών συµβολαίων ζωής, η ταµειακή ροή που σχετίζεται µε τα συµβόλαια αυτά είναι 
άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένη µε την απόδοση των στοιχείων ενεργητικού που υποστηρίζουν 
τα εν λόγω συµβόλαια. Αναφορικά µε τα συµβόλαια κλάδου ατυχηµάτων, ο στόχος είναι να 
εντοπιστούν στοιχεία ενεργητικού, η χρονική λήξη και αξία των οποίων να συµπίπτει µε τις 
αναµενόµενες απαιτήσεις από τα συµβόλαια του κλάδου αυτού. Στο Συγκρότηµα υπάρχει 
τµήµα διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού το οποίο είναι υπεύθυνο να 
ελέγχει την καθαρή θέση του Συγκροτήµατος σε καθηµερινή βάση. Στόχος του τµήµατος 
αυτού είναι να υπάρχουν άµεσα κεφάλαια για τακτοποίηση των υποχρεώσεων του 
Συγκροτήµατος χωρίς καθυστερήσεις και πάντοτε µέσα στα πλαίσια της προκαθορισµένης 
πολιτικής του που σχετίζεται µε την εξόφληση υποχρεώσεων. 
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4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Στόχοι διαχείρισης κινδύνου και πολιτική ελαχιστοποίησης ασφαλιστικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
Οι κύριοι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα προκύπτουν από τις ασφαλιστικές του 
εργασίες και προέρχονται από τον κίνδυνο ζηµίας των ασφαλιζοµένων του. Συγκεκριµένα, το 
Συγκρότηµα αντιµετωπίζει τον κίνδυνο ζηµίας των ασφαλιζοµένων του σε περιπτώσεις θανάτων, 
ασθενειών, ατυχηµάτων κτλ. Συνεπώς το Συγκρότηµα εκτίθεται στην αβεβαιότητα η οποία αφορά 
την χρονική περίοδο, τη συχνότητα και το ύψος των απαιτήσεων των ασφαλιζοµένων του. Το 
Συγκρότηµα επίσης εκτίθεται στον κίνδυνο της αγοράς  ασφαλιστικού τοµέα  καθώς και στον 
κίνδυνο από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των επενδύσεων. 
 
Το Συγκρότηµα διαχειρίζεται τον ασφαλιστικό κίνδυνο εκδίδοντας συµβόλαια ασφάλισης 
προκαθορισµένων ορίων, µέσω διαδικασιών έγκρισης για έκδοση καινούργιων προϊόντων, 
τιµολογιακή πολιτική και του κεντρικού τµήµατος διαχείρισης των αντασφαλίσεων. 
 
Συσχέτιση στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 
 
Η διαχείριση του ασφαλιστικού και χρηµατοοικονοµικού κινδύνου επιτυγχάνεται µέσω της 
συσχέτισης της ταµειακής ροής που απορρέει από τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων. 
 
Το Συγκρότηµα διαχειρίζεται την οικονοµική του θέση επενδύοντας σε χαρτοφυλάκια λαµβάνοντας 
υπόψη την διασπορά των επενδύσεων, την ποιότητα και απόδοση τους καθώς επίσης και την ανάγκη 
ρευστότητας για κάλυψη υποχρεώσεων. Στόχος είναι η µεγιστοποίηση των κερδών από τη 
διαχείριση των χαρτοφυλακίων έχοντας πάντοτε υπόψη τις ανάγκες του Συγκροτήµατος για 
αποπληρωµή υποχρεώσεων.  Υπάρχει διαχειριστική επιτροπή η οποία επιθεωρεί και εγκρίνει το 
χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  Η διαχειριστική επιτροπή επίσης 
ορίζει κατευθυντήριες γραµµές και προκαθορίζει τα πλαίσια µέσα στα οποία µπορούν να 
διακυµανθούν οι επενδύσεις. 
 
Το Συγκρότηµα 

 2008 2007 
 Ενεργητικό  Υποχρεώσεις Ενεργητικό Υποχρεώσεις  
 € € € € 

Συµβόλαια  κλάδου ατυχηµάτων     
Ατυχήµατα  723.754 723.754 403.409 403.409 
     
Συµβόλαια κλάδου ζωής      
Επενδυτικά σχέδια 31.851.366 31.851.366 36.677.021 36.677.021 
Μη επενδυτικά σχέδια    7.136.412    7.136.412 7.543.715 7.543.715 
     
 39.711.532 39.711.532 44.624.145 44.624.145 
     
Άλλα στοιχεία ενεργητικού  26.350.836 -- 26.438.664 -- 
Άλλα στοιχεία παθητικού                  -- 26.350.836                -- 26.438.664 
     
 66.062.368  66.062.368 71.062.809  71.062.809 
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4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 

 
Συσχέτιση στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 Ενεργητικό  Υποχρεώσεις Ενεργητικό Υποχρεώσεις  
 € € € € 
Συµβόλαια  κλάδου ατυχηµάτων     
Ατυχήµατα  723.754 723.754 274.683 274.683 
     
Συµβόλαια κλάδου ζωής      
Επενδυτικά σχέδια 31.851.366 31.851.366 27.070.326 27.070.326 
Μη επενδυτικά σχέδια    7.136.412    7.136.412    1.641.242    1.641.242 
     
 39.711.532 39.711.532 28.986.251 28.986.251 
     
Άλλα στοιχεία ενεργητικού  22.951.448 -- 25.362.254 -- 
Άλλα στοιχεία παθητικού                  -- 22.951.448                 --  25.362.254 
     
 62.662.980  62.662.980   54.348.505  54.348.505 
 
Ανάλυση αποθεµατικών κλάδου ατυχηµάτων 
 
Το Συγκρότηµα 
 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008  

  
Μεικτό Καθαρό  

  
Ατοµικά Οµαδικά  Ατοµικά  Οµαδικά   
ατυχήµατα ατυχήµατα Σύνολο ατυχήµατα ατυχήµατα Σύνολο 

€ € € € € € 
      

      
  311.806   411.948    723.754    232.326    302.368    534.694 

 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007  

  
Μεικτό Καθαρό 

  
Ατοµικά Οµαδικά  Ατοµικά  Οµαδικά   
ατυχήµατα ατυχήµατα Σύνολο ατυχήµατα ατυχήµατα Σύνολο 

€ € € € € € 
      

      
   209.333   194.076    403.409     153.263     133.934     287.197 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 

4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 
Ανάλυση αποθεµατικών κλάδου ατυχηµάτων (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία 
 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008  

  
Μεικτό Καθαρό  

  
Ατοµικά Οµαδικά  Ατοµικά  Οµαδικά   
ατυχήµατα ατυχήµατα Σύνολο ατυχήµατα ατυχήµατα Σύνολο 

€ € € € € € 
      

      
   311.806    411.948   723.754    232.326    302.368   534.694 
 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007  

  
Μεικτό Καθαρό 

  
Ατοµικά Οµαδικά  Ατοµικά  Οµαδικά   
ατυχήµατα ατυχήµατα Σύνολο ατυχήµατα ατυχήµατα Σύνολο 

€ € € € € € 
      

      
   165.316 109.367    274.683    118.760      95.290   214.050 

 
Ανάλυση αποθεµατικών κλάδου ζωής 
 
Το Συγκρότηµα 
 

 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 

Μεικτό 
 

Επενδυτικά Άλλα  Ασφάλειες  
σχέδια αποθεµατικά ζωής  Σύνολο 

€ € € € 
    

  36.677.021    7.370.523      173.192     44.220.736 
 
 
 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 
Μεικτό 

 
Επενδυτικά Άλλα  Ασφάλειες  
σχέδια αποθεµατικά ζωής  Σύνολο 

€ € € € 
    

   31.851.366    6.960.958      175.454    38.987.778 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 
Ανάλυση αποθεµατικών κλάδου ζωής (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 
Μεικτό 

 
Επενδυτικά Άλλα  Ασφάλειες  
σχέδια αποθεµατικά ζωής  Σύνολο 

€ € € € 
    

27.070.326 1.526.432 114.810    28.711.568 
 
Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος 
 
Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο µέσω των ασφαλιστικών συµβολαίων 
ζωής, των στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των αντασφαλίσεων.  Το Συγκρότηµα 
αντιµετωπίζει αυτόν τον κίνδυνο θέτοντας ως στόχο τη συσχέτιση των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από τα συµβόλαια ασφάλισης µε στοιχεία ενεργητικού που φέρουν παρόµοιο κίνδυνο. Με την 
πολιτική αυτή το Συγκρότηµα επιτυγχάνει να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του όπως προκύπτουν. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Το Συγκρότηµα εκτίθεται στον κίνδυνο διακύµανσης επιτοκίου ο οποίος επικεντρώνεται στο 
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και σε λιγότερο βαθµό στις οφειλόµενες υποχρεώσεις του 
Συγκροτήµατος. Αλλαγές στην αξία επενδύσεων που αποδίδονται στη διακύµανση επιτοκίου 
µετριάζονται µε αντίστοιχες και αντισταθµιστικές αλλαγές στην οικονοµική αξία των ασφαλιστικών 
προβλέψεων, των υποχρεώσεων, των επενδυτικών συµβολαίων και των οφειλόµενων υποχρεώσεων. 
Το Συγκρότηµα παρακολουθεί αυτό τον κίνδυνο µέσω περιοδικών αναθεωρήσεων της θέσης 
ενεργητικού και παθητικού. Οι εκτιµήσεις των ταµειακών εισροών όπως επίσης και οι επιδράσεις 
των διακυµάνσεων των επιτοκίων που σχετίζονται µε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και τις 
ασφαλιστικές προβλέψεις καθορίζονται και αναθεωρούνται κάθε τρίµηνο. Στόχος των πιο πάνω 
στρατηγικών είναι να περιοριστούν οι καθαρές µεταβολές στην αξία του ενεργητικού και παθητικού 
που προκύπτουν από τη µεταβολή του επιτοκίου. Παρόλο που η επιµέτρηση της ευαισθησίας των 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων στη µεταβολή του επιτοκίου είναι δυσκολότερη από αυτή των 
περιουσιακών στοιχείων, στο βαθµό που αυτή επιµετρείται, οι µεταβολές του επιτοκίου επιφέρουν 
αλλαγές στην αξία των περιουσιακών στοιχείων σε βαθµό που αντισταθµίζουν τις αλλαγές στην αξία 
των υποχρεώσεων που αφορούν τα προϊόντα. Το Συγκρότηµα εκτίθεται επίσης στον κίνδυνο 
αλλαγής των µελλοντικών ταµειακών εισροών από αξίες σταθερού εισοδήµατος που προκύπτει από 
αλλαγές στα επιτόκια. 

 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 

Μεικτό 
 

Επενδυτικά Άλλα  Ασφάλειες  
σχέδια αποθεµατικά ζωής  Σύνολο 

€ € € € 
    

   31.851.366    6.960.958      175.454    38.987.778 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 

Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια) 
 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήµατος τα οποία είναι συνδεδεµένα και µη 
συνδεδεµένα µε την µονάδα, το ποσοστό επιτοκίου για τα συγκεκριµένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού καθώς επίσης και την περίοδο 
ρευστοποίησης/αποπληρωµής των ποσών αυτών: 
 
Το Συγκρότηµα 
 Μη συνδεδεµένα στοιχεία µε µονάδα    
   Εντός     Συνδεδεµένα  
  Ποσοστό ενός  1 – 5  5 – 10   στοιχεία  
31 ∆εκεµβρίου 2008  επιτοκίου έτους  έτη έτη  Σύνολο  µε µονάδα Σύνολο  
  % € € € € € € 
Ενεργητικό          
Χρεόγραφα και άλλα αξιόγραφα       
  σταθερού εισοδήµατος  6,84 -- 98.849 317.532 416.381 3.319.953 3.736.334 
Χρεόγραφα και άλλα αξιόγραφα        
  µη σταθερού εισοδήµατος  5,99 -- 438.769 -- 438.769 2.166.165 2.604.934 
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα 5,60 6.451.956               --             --   6.451.956  16.210.695  22.662.651 
        
Σύνολο ενεργητικού   6.451.956 537.618   317.532   7.307.106  21.696.813  29.003.919 
        
Υποχρεώσεις         
∆άνεια  7,30               --               --             --                --      320.813       320.813 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 

 
Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια) 
 
Το Συγκρότηµα 
 Μη συνδεδεµένα στοιχεία µε µονάδα    
   Εντός     Συνδεδεµένα  
  Ποσοστό ενός  1 – 5  5 – 10   στοιχεία  
31 ∆εκεµβρίου 2007  επιτοκίου έτους  έτη έτη  Σύνολο  µε µονάδα Σύνολο  
  % € € € € € € 
Ενεργητικό          
Χρεόγραφα και άλλα αξιόγραφα        
  σταθερού εισοδήµατος   6,29 -- -- 141.814 141.814 2.671.979 2.813.793 
Χρεόγραφα και άλλα αξιόγραφα         
  µη σταθερού εισοδήµατος   5,20 -- 438.769 -- 438.769 2.166.165 2.604.934 
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα  4,30  7.369.205               --             --   7.369.205 15.297.978 22.667.183 
         
Σύνολο ενεργητικού     7.369.205     438.769 141.814   7.949.788 20.136.122 28.085.910 
         
Υποχρεώσεις          
∆άνεια   7,30/6,25              --             --            --              --     551.866     551.866 
         

 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 

 
Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία 
 Μη συνδεδεµένα στοιχεία µε µονάδα    
   Εντός     Συνδεδεµένα  
  Ποσοστό ενός  1 – 5  5 – 10   στοιχεία  
31 ∆εκεµβρίου 2008  επιτοκίου έτους  έτη έτη  Σύνολο  µε µονάδα Σύνολο  
  % € € € € € € 
Ενεργητικό          
Χρεόγραφα και άλλα αξιόγραφα       
  σταθερού εισοδήµατος  6,84 -- 98.849 317.532 416.381 3.319.953 3.736.334 
Χρεόγραφα και άλλα αξιόγραφα        
  µη σταθερού εισοδήµατος  5,99 -- 438.769 -- 438.769 2.166.165 2.604.934 
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα 5,60 6.451.956               --              --   6.451.956   16.210.695   22.662.651 
        
Σύνολο ενεργητικού   6.451.956     537.618    317.532   7.307.106   21.696.813   29.003.919 
        
Υποχρεώσεις         
∆άνεια  7,30               --               --              --               --        320.813        320.813 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 

 
Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία 
 Μη συνδεδεµένα στοιχεία µε µονάδα    
   Εντός     Συνδεδεµένα  
  Ποσοστό ενός  1 – 5  5 – 10   στοιχεία  
31 ∆εκεµβρίου 2007  επιτοκίου έτους  έτη έτη  Σύνολο  µε µονάδα Σύνολο  
  % € € € € € € 
Ενεργητικό          
Χρεόγραφα και άλλα αξιόγραφα        
  σταθερού εισοδήµατος   6,29 -- -- 46.132 46.132 2.671.979 2.718.111 
Χρεόγραφα και άλλα αξιόγραφα         
  µη σταθερού εισοδήµατος   5,20 -- 179.061 -- 179.061 1.933.795 2.112.856 
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα  4,30  1.548.791               --             --   1.548.791   11.409.202 12.957.993 
         
Σύνολο ενεργητικού     1.548.791     179.061     46.132   1.773.984   16.014.976 17.788.960 
         
Υποχρεώσεις          
∆άνεια   7,30/6,25               --               --             --                --       551.866     551.866 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 

 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Σηµαντικό στοιχείο της διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων είναι να 
υπάρχουν πάντοτε διαθέσιµα κεφάλαια για αποπληρωµή των υποχρεώσεων όπως 
προκύπτουν. Το Συγκρότηµα διατηρεί ρευστοποιήσιµες καταθέσεις και τραπεζικό 
παρατράβηγµα για κάλυψη των ηµερήσιων αναγκών του για εξόφληση υποχρεώσεων. 
 
Το Συγκρότηµα σε µακροχρόνια βάση ελέγχει την προβλεπόµενη ρευστότητα του 
υπολογίζοντας τις µελλοντικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ασφαλιστικά συµβόλαια 
και επενδύοντας σε στοιχεία ενεργητικού µε χρονική διάρκεια που συµπίπτει µε τις 
περιόδους των αποπληρωµών των ασφαλιστικών συµβολαίων. Ο πιο κάτω πίνακας 
παρουσιάζει την προβλεπόµενη ταµειακή εκροή του Συγκροτήµατος που απορρέει από τα 
ασφαλιστικά του συµβόλαια: 
 
Υπολογιζόµενη εκροή µετρητών  
 
Το Συγκρότηµα 
 Εντός     
 ενός έτους  1-2 έτη 2-5 έτη 5-10 έτη 
 € € € € 
31 ∆εκεµβρίου 2008    
    
Συµβόλαια κλάδου ατυχηµάτων:    
Κάρτες νοσηλείας  2.335.700 2.335.700 7.007.100 11.678.500
    
Συµβόλαια κλάδου ζωής:    
Ασφάλειες ζωής  462.715 462.715 1.388.145 2.313.575
Επενδυτικά σχέδια   3.162.000   3.162.000   9.486.000 15.810.000 
    
  5.960.415   5.960.415  17.881.245  29.802.075
31 ∆εκεµβρίου 2007    
    
Συµβόλαια  κλάδου ατυχηµάτων:    
Κάρτες νοσηλείας  1.281.451 1.281.451 3.844.353 6.407.255
    
Συµβόλαια κλάδου ζωής:    
Ασφάλειες ζωής  427.150 427.151 1.281.451 2.135.752
Επενδυτικά σχέδια    3.417.203   3.417.203  10.251.609  17.086.015
    
    
  5.125.804   5.125.805  15.377.413  25.629.022
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 

 
Υπολογιζόµενη εκροή µετρητών  
 
Η Εταιρεία 
 Εντός     
 ενός έτους  1-2 έτη 2-5 έτη 5-10 έτη 
 € € € € 
31 ∆εκεµβρίου 2008     
     
Συµβόλαια κλάδου ατυχηµάτων:     
Κάρτες νοσηλείας  2.335.700 2.335.700 7.007.100 11.678.500 
     
Συµβόλαια κλάδου ζωής:     
Ασφάλειες ζωής  462.715 462.715 1.388.145 2.313.575 
Επενδυτικά σχέδια  3.162.000 3.162.000 9.486.000 15.810.000 
     
 5.960.415 5.960.415 17.881.245 29.802.075 
31 ∆εκεµβρίου 2007     
     
Συµβόλαια  κλάδου ατυχηµάτων:     
Κάρτες νοσηλείας  1.281.451 1.281.451 3.844.353 6.407.255 
     
Συµβόλαια κλάδου ζωής:     
Ασφάλειες ζωής  427.150 427.151 1.281.451 2.135.752 
Επενδυτικά σχέδια  3.417.203 3.417.203 10.251.609 17.086.015 
     
  5.125.804 5.125.805 15.377.413 25.629.022 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο 
 

 Κλάδος ζωής  Κλάδος ατυχηµάτων Σύνολο 
    
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
ΕΣΟ∆Α  € € € € € € 
     
Μεικτά ασφάλιστρα  8.081.576 7.907.568 3.061.774 3.022.114 11.143.350 10.929.682 
Αντασφαλίσεις     (325.613)    (404.470)    (372.565)     (67.979)    (698.178)    (472.449) 
       
Καθαρά ασφάλιστρα  7.755.963 7.503.098 2.689.209 2.954.135 10.445.172 10.457.233 
Απόδοση δανείων επί ασφαλιστηρίων        
  συµβολαίων 290.112 286.136 -- -- 290.112 286.136 
Εισόδηµα από επενδύσεις  1.527.700 3.156.810 14.014 6.723 1.541.714 3.163.533 
Άλλα έσοδα     650.856     697.924               --       53.828      650.856      751.752 
       
 10.224.631 11.643.968  2.703.223  3.014.686 12.927.854 14.658.654 
ΕΞΟ∆Α        
       
Απόθεµα εκκρεµών απαιτήσεων  469.263 206.174 2.509.713 1.797.619 2.978.976 2.003.793 
Καθαρά έξοδα λειτουργίας  2.803.760 2.717.199 1.062.428 1.027.755 3.866.188 3.744.954 
Προµήθειες και έξοδα πωλήσεων  659.945 558.947 393.144 316.556 1.053.089 875.503 
Ζηµία από επανεκτίµηση επενδύσεων  6.733.477 357.081 256 171 6.733.733 357.252 
Ζηµία από πώληση επενδύσεων  702.718 339.292 -- 629 702.718 339.921 
Εξαγορές ασφαλιστικών συµβολαίων    4.459.357  4.119.240                --                --  4.459.357   4.119.240 
       
 15.828.520  8.297.933   3.965.541    3.142.730 19.794.061 11.440.663 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο (συνέχεια) 
 

 Κλάδος ζωής  Κλάδος ατυχηµάτων Σύνολο 
    
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
 € € € € € € 
     
Πλεόνασµα εσόδων (5.603.889) 3.346.035 (1.262.318) (128.044) (6.866.207) 3.217.991 
Αποθεµατικά στην αρχή του έτους    30.073.938   27.223.746       97.980     254.298   30.171.918 27.478.044 
       
 24.470.049 30.569.781 (1.164.338) 126.254 23.305.711 30.696.035 
Αποθεµατικά στο τέλος του έτους  (24.747.504)  (30.073.938)    (185.797)     (97.980)  (24.933.301) (30.171.918) 
       
Αποτελέσµατα κατά κλάδο       (277.455)        495.843 (1.350.135)       28.274 (1.627.590) 524.117 
       
Μη κατανεµηθέντα (έξοδα)/έσοδα:       
Ζηµία από επανεκτίµηση επενδύσεων      (92.011)        (80.142) 
Ζηµία από πώληση επενδύσεων      (108.624)        (38.920) 
Εισοδήµατα από επενδύσεις         1.044.853    1.370.039 
       
(Ζηµιά)/Κέρδος από εργασίες      (783.372) 1.775.094 
Έξοδα χρηµατοδότησης      (676.978)     (457.989) 
Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες     (200.086)        (92.468) 
Φορολογία           (232.127)      (137.686) 

       
Καθαρη (ζηµιά)/ κέρδος έτους        (1.892.563)    1.086.951 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο (συνέχεια) 
 

 Κλάδος ζωής  Κλάδος ατυχηµάτων Σύνολο 
    
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
Στοιχεία ενεργητικού κατά κλάδο € € € € € € 
      
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  278.003 917.637 -- 17.966 278.003 935.603 
Επένδυση σε ακίνητα 1.596.034 1.596.035 17.137 17.137 1.613.171 1.613.172 
Επενδύσεις  29.003.919 33.237.668 122.996 113.451 29.126.915  33.351.119 
Μετρητά στη τράπεζα και στο ταµείο  4.787.599 4.427.398 349.000 137.543 5.136.599 4.564.941 
Εκκρεµή ασφάλιστρα  1.735.084 1.929.597 24.691 111.667 1.759.775 2.041.264 
Υπόλοιπα ασφαλιστικών αντιπροσώπων 1.749.122 142.532 20.870 15.567 1.769.992 158.099 
∆άνεια επί ασφαλιστηρίων συµβολαίων  3.274.944 3.996.996 -- -- 3.274.944 3.996.996 
Άλλοι λογαριασµοί εισπρακτέοι      312.027     566.829             --               --     312.027     566.829 
       
Σύνολο ενεργητικού κατά κλάδο  42.736.732 46.814.692   534.694     413.331 43.271.426 47.228.023 
       
Μη κατανεµηµένα στοιχεία ενεργητικού        
Άυλο ενεργητικό     641.080 -- 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός     1.581.282 1.630.103 
Επένδυση σε ακίνητα     10.123.402 3.059.852 
Επενδύσεις     4.375.566 10.418.416 
Υπόλοιπα ασφαλιστικών αντιπροσώπων      4.636.238 5.286.640 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο     516.292 1.607.869 
∆άνεια επί ασφαλιστηρίων συµβολαίων και άλλα     -- 459.479 
Άλλοι λογαριασµοί εισπρακτέοι          917.082   1.372.426 

       
     66.062.368 71.062.808 
       

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο (συνέχεια) 
 

 Κλάδος ζωής  Κλάδος ατυχηµάτων  Σύνολο 
    
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
Υποχρεώσεις κατά κλάδο € € € € € € 
      
Αποθεµατικά  38.987.778 44.220.736 723.754 403.409 39.711.532 44.624.145 
∆άνεια  320.813 551.866 -- -- 320.813 551.866 
Απαιτήσεις  -- 1.432 -- 120.685 -- 122.117 
Οφειλόµενη/(εισπράκτεα) αντασφάλιση  825.916 637.905 (189.060) (110.763) 636.856 527.142 
Πιστωτές 1.111.164 830.276 -- -- 1.111.164 830.276 
Φορολογία  1.491.061 572.477                 --                 -

- 
1.491.061      572.477 

       
Σύνολο υποχρεώσεων κατά κλάδο 42.736.732 46.814.692       534.694       413.331 43.271.426 47.228.023 
       
Μη κατανεµηµένες υποχρεώσεις, κεφάλαιο και 
αποθεµατικά 

      

       
Τραπεζικά παρατραβήγµατα      3.690.066 2.806.581 
Πιστωτές     2.628.677 262.930 
Μετοχικό κεφάλαιο     15.436.630 15.514.735 
Αποθεµατικά       1.035.569 5.250.539 
       
     66.062.368 71.062.808 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
6. ΕΣΟ∆Α 

 
Τα έσοδα αντιπροσωπεύουν τα πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα του έτους. 
 
Το Συγκροτηµα 
 2008 2007 
Πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα: € € 
   
Κλάδος ζωής   
Ατοµικά 7.430.242 7.344.987 
Οµαδικών ασφαλίσεων     651.334  562.581  
   
  8.081.576 7.907.568 
Τα πιο πάνω αφορούν:   
Περιοδικά ασφάλιστρα  8.081.576 7.907.568 
   
Ασφάλιστρα από συµβόλαια χωρίς συµµετοχή στα κέρδη 8.081.576 7.907.568 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
Πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα: € € 
   
Κλάδος ζωής   
Ατοµικά 6.415.789 4.884.369 
Οµαδικών ασφαλίσεων    451.575 362.550 
   
 6.867.364 5.246.919 
Τα πιο πάνω αφορούν:   
Περιοδικά ασφάλιστρα 6.867.364 5.246.919 
   
Ασφάλιστρα από συµβόλαια χωρίς συµµετοχή στα κέρδη 6.867.364 5.246.919 
 
Όλα τα πιο πάνω ασφάλιστρα προκύπτουν από συµβόλαια που έχουν πραγµατοποιηθεί στην 
Κύπρο. 
 
Το Συγκροτηµα 
 2008 2007 
 € € 
Ασφάλιστρα από συµβόλαια που τον επενδυτικό   
 κίνδυνο τον φέρουν οι ασφαλιζόµενοι  5.802.467  6.152.853 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
Ασφάλιστρα από συµβόλαια που τον επενδυτικό   
 κίνδυνο τον φέρουν οι ασφαλιζόµενοι  5.046.026 4.583.393 
 
Όλα τα πιο πάνω ασφάλιστρα προέρχονται από πρωτασφάλιση και έχουν πραγµατοποιηθεί 
υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
7. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Κέρδος από πώληση επενδύσεων  107.955 1.707.328 
Μερίσµατα εισπρακτέα  374.496 298.001 
Χρεόγραφα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 170.857 180.275 
Χρεόγραφα ιδιωτικών εταιρειών 148.991 71.551 
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι  928.987 756.835 
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι  29.272 29.296 
Κέρδος από επανεκτίµηση επενδύσεων  826.009 1.504.292 
Ενοίκια εισπρακτέα -- 51.258 
Συναλλαγµατική διαφορά  -- 38.961 
Ενοίκια πληρωτέα              --    (104.225) 
   
 2.586.567  4.533.572 
   
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Κέρδος από πώληση επενδύσεων  105.692 1.194.535 
Μερίσµατα εισπρακτέα  514.370 251.417 
Χρεόγραφα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 168.704 174.739 
Χρεόγραφα ιδιωτικών εταιρειών 134.505 68.168 
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι  709.452 378.573 
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι  29.272 29.296 
Κέρδος από επανεκτίµηση επενδύσεων  899.611 1.121.198 
Συναλλαγµατική διαφορά -- 38.961 
Ενοίκια εισπρακτέα               --       51.258 
   
  2.561.606  3.308.145 

 
8. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α 
 

Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι  338.576 350.051 
Άλλα έσοδα    312.280     401.701 
   
    650.856     751.752 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 

8. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι  317.851 350.051 
Άλλα έσοδα     307.774    373.022 
   
    625.625    723.073 
 

9. ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Στις 30 Ιουνίου 2008, βάσει απόφασης του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας, η Εταιρεία Ασπίς 
Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λίµιτεδ µεταβίβασε όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού στην 
Εταιρεία.  Έπειτα από αυτές τις µεταφορές έχει προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο ύψους €4.568.910 µε την 
Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λίµιτεδ το οποίο έχει διαγραφεί στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 

10. ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Το Σύγκρότηµα 
 
 Μεικτά  Αντασφαλίσεις  Καθαρά  
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
 € € € € € € 
       
Απαιτήσεις κλάδου ζωής  681.747 357.350 (212.484) (127.669) 469.263 229.681
Απαιτήσεις κλάδου ατυχηµάτων  2.560.176 1.853.128   (50.463)  (79.016) 2.509.713 1.774.112
     
Σύνολο απαιτήσεων  3.241.923 2.210.478 (262.947) (206.685) 2.978.976 2.003.793
     
Απαιτήσεις κλάδου ζωής      
Πληρωµές έτους  514.806 357.487 (196.000) (67.039) 318.806 290.448
Κίνηση οφειλόµενων απαιτήσεων     166.941         (137)  (16.484)  (60.630)    150.457   (60.767)
     
    681.747   357.350 (212.484) (127.669)    469.263   229.681
     
Απαιτήσεις κλάδου ατυχηµάτων     
Πληρωµές έτους  2.580.518 1.871.875 (20.325) (86.679) 2.560.193 1.785.196
Κίνηση οφειλόµενων απαιτήσεων    (20.342)   (18.747)  (30.138)     7.663     (50.480)   (11.084)
     
 2.560.176 1.853.128  (50.463)  (79.016) 2.509.713 1.774.112
     
 
 



ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

54

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 

10. ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ETAIΡEIAΣ (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία 
 Μεικτά  Αντασφαλίσεις  Καθαρά  
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
 € € € € € € 
       
Απαιτήσεις κλάδου ζωής  638.776 283.985 (212.484) (127.669) 426.292 156.316
Απαιτήσεις κλάδου ατυχηµάτων  2.507.089 1.716.437  (50.463)  (11.707) 2.456.626 1.704.730
     
Σύνολο απαιτήσεων  3.145.865 2.000.422 (262.947) (139.376) 2.882.918 1.861.046
     
Απαιτήσεις κλάδου ζωής      
Πληρωµές έτους  504.620 284.123 (196.000) (67.039) 308.620 217.084
Κίνηση οφειλόµενων απαιτήσεων     134.156         (136) (16.484)  (60.630)    117.672   (60.766)
     
    638.776    283.987 (212.484) (127.669)    426.292   156.318
     
Απαιτήσεις κλάδου ατυχηµάτων     
Πληρωµές έτους  2.549.303 1.735.180 (50.463) (19.370) 2.498.840 1.715.810
Κίνηση οφειλόµενων απαιτήσεων    (42.214)   (18.745)           --    7.663     (42.214)     (11.082)
     
 2.507.089 1.716.433  (50.463) (11.707) 2.456.626 1.704.738
     
 

11. ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Τόκοι και έξοδα τράπεζας  321.872 155.518 
Τόκοι δανείου  349.980 207.772 
Τόκοι φορολογιών       5.126    94.699 
   
   676.978 457.989 
   
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Τόκοι και έξοδα τράπεζας  320.155 213.081 
Τόκοι δανείου  349.980 199.140 
Τόκοι φορολογιών       5.126    94.699 
   
  675.261  506.920 
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12. (ΖΗΜΙΑ)/ ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Το Συγκρότηµα 
 
 2008 2007 
 € € 
   
Η (ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία αναφέρεται µετά   
  την χρέωση/(πίστωση) των πιο κάτω:   
   
Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού 1.616.008 1.603.909 
Αµοιβές διοικητικών συµβούλων:   
   -Εκτελεστικοί σύµβουλοι  79.455 75.153 
   -Μη εκτελεστικοί σύµβουλοι 31.734 58.981 
Αµοιβή ελεγκτών  53.055 30.000 
Αποσβέσεις  420.563 362.288 
Έξοδα χρηµατοδότησης  676.978 457.988 
Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  200.086 92.468 
Συναλλαγµατική διαφορά  -- (38.961) 
Αµοιβή αναλογιστών 43.583 115.536 
Ενοίκια πληρωτέα      178.480    224.614 
   
 
Η Εταιρεία 
 
 2008 2007 
 € € 
   
Η (ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία αναφέρεται µετά   
  την χρέωση/(πίστωση) των πιο κάτω:   
   
Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού 1.451.933 1.189.730 
Αµοιβές διοικητικών συµβούλων:   
   -Εκτελεστικοί σύµβουλοι  79.455 66.635 
   -Μη εκτελεστικοί σύµβουλοι 31.734 58.981 
Αµοιβή ελεγκτών  39.833 20.503 
Αποσβέσεις  407.551 337.708 
Έξοδα χρηµατοδότησης  675.261 506.920 
Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  200.086 63.422 
Συναλλαγµατική διαφορά  -- 38.961 
Αµοιβή αναλογιστών 43.583 129.710 
Ενοίκια πληρωτέα      173.842     147.955 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
13. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Το Συγκρότηµα 
 
 2008 2007 
 € € 
   
Μεικτοί µισθοί, ωφελήµατα προσωπικού και συναφή έξοδα  1.327.985 1.350.913 
Κοινωνικές ασφαλίσεις εργοδότη 97.512 88.348 
Άλλες συνεισφορές εργοδότη  90.995 76.957 
Φόρος (P.A.Y.E.)        99.516       87.691 
   
    1.616.008  1.603.909 
   
 
Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Συγκρότηµα κατά το έτος 2008 ήταν 
52 (2007: 62). 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Μεικτοί µισθοί, ωφελήµατα προσωπικού και συναφή έξοδα 1.184.612 1.057.457 
Κοινωνικές ασφαλίσεις εργοδότη 88.480 76.607 
Άλλες συνεισφορές εργοδότη  79.325 55.666 
Φόρος (P.A.Y.E.)      99.516              -- 
   
 1.451.933 1.189.730 
   

 
14. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Εταιρικός φόρος έτους 120.540 113.297 
Kεφαλαιουχικός φόρος 14.757 -- 
Εταιρικός φόρος προηγουµένων ετών  77.270 1.128 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα προηγουµένων ετών  19.560 22.075 
Αναβαλλόµενη φορολογία              ---       1.186 
   
     232.127   137.686 
   
 
Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο προς 10% του φορολογητέου εισοδήµατος της καθώς 
επίσης και ελάχιστο φόρο στα µεικτά ασφάλιστρα κλάδου ζωής (1,5%).   
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
14. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 

 
Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το 
λογιστικό κέρδος του έτους: 
 
 2008 2007 
 € € 
   
Λογιστική (ζηµιά)/κέρδος έτους πριν τη φορολογία   (1.660.436)  1.224.637 
   
Φορολογία σύµφωνα µε τους ισχύοντες    
συντελεστές εταιρικού φόρου    (166.044) 122.464 
Αναπροσαρµογή στη φορολογία λόγω:   
Εσόδων που δεν φορολογούνται  166.044  (122.464) 
Φόρου στα µεικτά ασφάλιστρα κλάδου ζωής 120.540 113.297 
Κεφαλαιουχικός φόρος 14.757 -- 
Εταιρικός φόρος προηγουµένων ετών  77.270 1.128 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα προηγουµένων ετών  19.560 22.075 
Αναβαλλόµενη φορολογία              --         1.186 
   
    232.127     137.686 
   
 
Η Εταιρεία 
 
 2008 2007 
 € € 
   
Εταιρικός φόρος έτους 106.309 78.703 
Kεφαλαιουχικός φόρος 14.757 -- 
Εταιρικός φόρος προηγουµένων ετών  49.559 1.128 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα προηγουµένων ετών               --     22.075 
   
     170.625   101.906 
   
 
Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο προς 10% του φορολογητέου εισοδήµατος της καθώς 
επίσης και ελάχιστο φόρο στα µεικτά ασφάλιστρα κλάδου ζωής (1,5%). 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
14. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ETAIΡEIAΣ (συνέχεια) 
 

Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το 
λογιστικό κέρδος του έτους: 
 2008 2007 
 € € 
   
Λογιστική (ζηµιά)/κέρδος έτους πριν τη φορολογία  (1.060.109)   945.257 
   
Φορολογία σύµφωνα µε τους ισχύοντες    
συντελεστές εταιρικού φόρου (106.011) 94.527 
Αναπροσαρµογή στη φορολογία λόγω:   
Εσόδων που δεν φορολογούνται  106.011 (94.527)
Φόρου στα µεικτά ασφάλιστρα κλάδου ζωής 106.309 78.703 
Κεφαλαιουχικός φόρος 14.757 -- 
Εταιρικός φόρος προηγουµένων ετών  49.559 1.128 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα προηγουµένων ετών              --      22.075 
   
   170.625    101.906 
 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές προσωρινές χρονικές διαφορές µεταξύ της λογιστικής 
αξίας στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης για την Εταιρεία 
ή των εξαρτηµένων της εταιρειών.  Ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει πρόβλεψη για αναβαλλόµενη 
φορολογία. 

 
15. (ZHMIA)/ ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
   
Καθαρή (ζηµιά)/κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (€) (1.892.563)   1.086.951 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες   
  κατά τη διάρκεια του έτους 90.803.707  70.551.616 
   
(Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ)         (2,08)               1,54 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
   
(Ζηµιά)/καθαρό κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (€) (1.230.734)       843.351 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν   
 εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους 90.803.707  70.551.616 
   
(Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ)          (1,35)             1,19 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
16. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Το Συγκρότηµα 
       
       
  Προσθήκες  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Έπιπλα  
  ενοικιαζόµενων  και λειτουργικά και  
 Γη κτιρίων Οχήµατα λογισµικά προγράµµατα εξοπλισµός Ολικό 
 € € € € € € 
Κόστος ή εκτίµηση      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 848.671 1.072.494 295.318 1.299.354 1.536.156 5.051.993 
Προσθήκες -- 7.350 118.373 53.902 116.969 296.594 
Εκποιήσεις (569.429)               --    (83.038)               --              --      (652.467) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008   279.242  1.079.844    330.653  1.353.256  1.653.125   4.696.120 
       
Αποσβέσεις       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 -- 566.494 139.724 886.595 893.474 2.486.287 
Χρέωση έτους -- 107.984 49.120 130.524 105.771 393.399 
Στις εκποιήσεις              --               --    (42.851)               --              --       (42.851) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008              --     674.478    145.993  1.017.119    999.245   2.836.835 
       
Καθαρή λογιστική αξία       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008    279.242     405.366   184.660     336.137    653.880   1.859.285 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007    848.671     506.000   155.594      412.759    642.682    2.565.706 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
16. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 
Η Εταιρεία 
       
       
  Προσθήκες  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Έπιπλα  
  ενοικιαζόµενων  και λειτουργικά και  
 Γη Κτιρίων Οχήµατα λογισµικά προγράµµατα εξοπλισµός Ολικό 
 € € € € € € 
Κόστος ή εκτίµηση      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 848.671 1.069.332 285.067 1.067.573 1.028.335 4.298.978 
Μεταφορά απο εξαρτηµένη εταιρεία  3.162 -- 231.781 507.821 742.764 
Προσθήκες -- 7.350 128.624 53.902 116.969 306.845 
Εκποιήσεις    (569.429)                --     (83.038)               --              --      (652.467) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008     279.242   1.079.844    330.653  1.353.256  1.653.125   4.696.120 
       
Αποσβέσεις       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 -- 566.178 139.724 691.895 462.930 1.860.727 

        Μεταφορά απο εξαρτηµένη εταιρεία -- 842 -- 197.737 439.993 638.572 
Χρέωση έτους -- 107.458 49.120 127.487 96.322 380.387 
Στις εκποιήσεις               --                --    (42.851)               --              --       (42.851) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008               --     674.478    145.993  1.017.119    999.245   2.836.835 
       
Καθαρή λογιστική αξία       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008     279.242     405.366    184.660     336.137    653.880   1.859.285 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007     848.671     503.154    145.343      375.678    565.405   2.438.251 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
16. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Καθαρή λογιστική αξία όπως παρουσιάζεται πιο πάνω:    1.859.285 2.565.706 

   
Στο Κλάδο Ζωής έχουν κατανεµηθεί τα ακόλουθα:   
-Γη 278.003 848.671 
-Άλλα στοιχεία πάγιου ενεργητικού                --      68.966 
   
      278.003    917.637 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Καθαρή λογιστική αξία όπως παρουσιάζεται πιο πάνω: 1.859.285 2.438.251 

   
Στο Κλάδο Ζωής έχουν κατανεµηθεί τα ακόλουθα:   
-Γη 278.003 848.671 
-Άλλα στοιχεία πάγιου ενεργητικού              --      68.966 
   
    278.003    917.637 
 
Στις 14 ∆εκεµβρίου 2003, τα ακίνητα της Εταιρείας επανεκτιµήθηκαν από τους ∆ιοικητικούς 
Συµβούλους µε βάση την αγοραία τους αξία.  Η επανεκτίµηση βασίστηκε σε εκτίµηση που 
έγινε από δύο εξωτερικούς επαγγελµατίες εκτιµητές κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία.  Το 
πλεόνασµα από την επανεκτίµηση που ανερχόταν σε €144.560 µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης.  Κατά τη διάρκεια του έτους 2004 η Εταιρεία εκποίησε µέρος των ακινήτων 
του οποίου το αποθεµατικό επανεκτίµησης ανερχόταν σε €114.775 και αναβαλλόµενης 
φορολογίας ύψους €22.955. 
 

17. ΥΠΕΡΑΞΙΑ 
 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Προσθήκες (Σηµ. 33) και καθαρή λογιστική αξία   
  στο τέλος του έτους    532.426             -- 
 
Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, η υπεραξία που περιλαµβανόταν στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Συγκροτήµατος αντιπροσώπευε την καθαρή λογιστική αξία της υπεραξίας 
που πληρώθηκε για την εξαγορά της Liberty Life Properties Limited (πρώην Scopeginsu 
Corporation Limited).  Η υπεραξία ελέγχεται για αποµείωση σε ετήσια βάση και 
παρουσιάζεται στην τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

18. ΑΫΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Το Συγκρότηµα/Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
Κόστος   
Προσθήκες έτους και 31 ∆εκεµβρίου   135.818             -- 
   
Χρεόλυση    
Χρεόλυση έτους και 31 ∆εκεµβρίου     27.164             -- 
   
Καθαρή Λογιστική Αξία   
31 ∆εκεµβρίου   108.654             -- 
 
Το άϋλο περιουσιακό στοιχείο αντιπροσωπεύει ποσό που πληρώθηκε για το ασφαλιστικό 
λογισµικό πρόγραµµα IGAS.  Η χρεώλυση υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής 
αποµείωσης σε περίοδο πέντε ετών, η οποία θεωρείται η αναµενόµενη περίοδος οφέλους. 
 

19. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 4.673.025 4.673.025 
Προσθήκες έτους (Σηµ. 33)    7.063.548              -- 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  11.736.573   4.673.025 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου   4.673.025   4.673.025
 
Ποσό ύψους €1.596.034 αντιστοιχεί στον κλάδο ζωής (2007 : €1.596.035). 
 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια προηγούµενων ετών υπέγραψε δύο συµφωνίες για µακροχρόνια 
υποεκµίσθωση καταστηµάτων και γραφείων στην περιοχή Έγκωµης, Λευκωσία, διάρκειας 37 
και 36 ετών αντίστοιχα.  Βάσει της πρώτης συµφωνίας η Εταιρεία έχει προβεί στην πληρωµή 
ποσού ύψους €1.964.892 πλέον €13.882 για µεταβιβαστικά έξοδα για την µίσθωση τεσσάρων 
καταστηµάτων.  Επίσης, η συµφωνία προνοεί την πληρωµή ετήσιου µισθώµατος ύψους 
€42.715.  Για κάθε επόµενο έτος µέχρι του τριακοστού εβδόµου (37) το ετήσιο µίσθωµα θα 
αυξάνεται κατά 5% πάνω στο εκάστοτε προηγούµενο ποσό. 
 
Βάσει της δεύτερης συµφωνίας, η Εταιρεία έχει προβεί στην πληρωµή ποσού ύψους 
€1.366.881 για τη µίσθωση γραφείων στην ίδια οικοδοµή.  Η συµφωνία προνοεί την πληρωµή 
ετήσιου µισθώµατος ύψους €61.510.  Για κάθε επόµενο έτος µέχρι του τριακοστού έκτου (36) 
το ετήσιο µίσθωµα θα αυξάνεται κατά 5% πάνω στο εκάστοτε προηγούµενο ποσό. 



 
ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

63

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

19. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ (συνέχεια) 
 
Στις 26 Μαρτίου 2009 συµφωνήθηκε όπως η εταιρεία εκχωρήσει στην Aspis Holdings Public 
Company Ltd όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο τη συµφωνία 
υποεκµίσθωσης των γραφείων στην περιοχή Έγκωµης έναντι συνολικού ποσού €1.373.850.  
Βάση της πιό πάνω συµφωνίας η Aspis Holdings Public Company Ltd έχει το δικαίωµα µέχρι τις 
31/12/2025  να απαιτήσει όπως η µίσθωση εγγραφεί επ’ ονόµατι της και / ή επ΄ονόµατι 
οποιουδήποτε προσώπου υποδείξει αυτή. 
 
Τα ποσά που αφορούν την υποεκµίσθωση καταστηµάτων και γραφείων θεωρούνται 
κεφαλαιουχικά σύµφωνα µε τις πρόνοιες των ∆ΛΠ 17 και ∆ΛΠ 40.  Τα ετήσια µισθώµατα που 
αφορούν τη µίσθωση της γης θεωρούνται λειτουργικά και µεταφέρονται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 η Εταιρεία υπέγραψε συµβόλαια για αγορά τριών κατοικιών 
για ποσό ύψους €915.810.  Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 η εταιρεία η οποία θα ανεγείρει τις 
εν λόγω κατοικίες έχει αποκτήσει τις σχετικές άδειες οικοδοµής και εντος του έτους 2008 έχει 
αρχίσει την ανοικοδόµηση τους .   
 
Τα εν λόγω ακίνητα παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 

20. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Στην αρχή του έτους 3.181.416 -- 
Προσθήκες (Σηµ.33) 4.200.000 3.181.416 
Αποµείωση στην αξία επενδύσεων σε εξαρτηµένη εταιρεία (3.181.416)               -- 
   
Στο τέλος του έτους  4.200.000  3.181.416 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού έλεγξε την αξία των επενδύσεων στις εξαρτηµένες εταιρείες, 
αποφάσισε όπως προβεί στη διαγραφή της επένδυσης της πιο κάτω εξαρτηµένης: 
  € 
   
Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λίµιτεδ    3.181.416 
 
Οι εξαρτηµένες εταιρείες του Συγκροτήµατος ανήκουν εξολοκλήρου στην Εταιρεία και είναι οι 
εξής: 
 
Όνοµα 

 
Κύρια δραστηριότητα 

Χώρα σύστασης/
λειτουργίας 

   
Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λίµιτεδ ∆ιεξαγωγή ασφαλιστικών 

εργασιών κλάδου ζωής 
και κλάδου ατυχηµάτων 
και ασθενειών 

Κύπρος 

Liberty Life Properties Limited (Πρώην 
Scopeginsu Corporation Limited) 

 
Αδρανής 

 
Κύπρος 

   
Tipistar Corporation Limited Ιδιοκτήτρια γης Κύπρος 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

20. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (συνέχεια) 
 
Η εταιρεία “Tipistar Corporation Limited” κατέχεται έµµεσα µε ποσοστό 100% µέσω της 
εξαρτηµένης εταιρείας “Liberty Life Properties Limited (Πρώην Scopeginsu Corporation 
Limited”). 
 

21. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 
Το Συγκρότηµα/Η Εταιρεία 
 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση   
 2008 2007 
 Κόστος  ∆ίκαιη αξία Κόστος  ∆ίκαιη αξία 
 € € € € 
Εισηγµένες εταιρείες:     
Aspis  Holdings Public Company Ltd 2.201.258   947.781    673.623     684.886 
     
Επενδύσεις εξωτερικού:     
Aspis  Bank S.A 1.641.936   501.772              --               -- 
     
Εµπορικό χρεόγραφο εισπρακτέο      56.059     56.059 1.117.998   1.117.998 
     
 3.899.253 1.505.612 1.791.621   1.802.884 
 
∆εν υπάρχουν επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση στον κλάδο ζωής.  Οι πιο πάνω επενδύσεις 
αναφέρονται στη δίκαιη αξία τους στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008. 
 
Το εµπορικό χρεόγραφο είναι εισπρακτέο από την Aspis Holdings Public Company Limited, 
είναι εισπρακτέο εντός ενός έτους και φέρει τόκο 7% ετησίως. 
 
Το Συγκρότηµα 
 
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία 2008 2007 
 Κόστος  ∆ίκαιη αξία  Κόστος ∆ίκαιη αξία 
 € € € € 
     
 Eπενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες  -- -- 2.524.623 2.720.746
 Χρεόγραφα και µετοχές Κυπριακών    
 δηµοσίων εταιρειών 14.081.080 8.860.185 14.118.652 15.231.857
 Χρεόγραφα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας    
  και οµόλογα δηµοσίου 2.683.373 2.627.872 2.950.251 2.899.223
  Επενδύσεις εξωτερικού  3.627.527 2.904.522 4.680.076 4.495.148
  Γραµµάτια εισπρακτέα 17.211.402 17.211.402 16.253.152 16.253.152
  Οικιστικά δάνεια σε ασφαλιζόµενους 350.610 350.610 326.425 326.425
  Σπουδαστικά δάνεια         42.278        42.278       40.101        40.101
   
 37.996.270 31.996.869 40.893.280 41.966.652
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

21. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία 
 
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία 2008 2007 
 Κόστος  ∆ίκαιη αξία  Κόστος ∆ίκαιη αξία 
 € € € € 
     
 Eπενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες  -- -- 2.478.938 2.667.375 
 Χρεόγραφα και µετοχές Κυπριακών     
 δηµοσίων εταιρειών 14.081.080 8.860.185 14.625.252 11.433.484
 Χρεόγραφα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας     
  και οµόλογα δηµοσίου 2.683.373 2.627.872 2.950.087 2.803.542 
  Επενδύσεις εξωτερικού  3.627.527 2.904.522 1.400.117 1.392.862 
  Γραµµάτια εισπρακτέα 17.211.402 17.211.402 7.444.845 7.444.845 
  Οικιστικά δάνεια σε ασφαλιζόµενους 350.610 350.610 326.425 326.425 
  Σπουδαστικά δάνεια         42.278        42.278       40.100       40.100 
    
 37.996.270 31.996.869 25.169.765 26.108.633 
 
Στον κλάδο ζωής αντιστοιχούν €29.003.919 (2007: €33.237.668).  Οι πιο πάνω επενδύσεις 
αναφέρονται στη δίκαιη αξία τους στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008. 
 

22. ΧΡΕΩΣΤΕΣ 
 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Εκκρεµή ασφάλιστρα 1.759.775 2.041.264 
Υπόλοιπα ασφαλιστικών αντιπροσώπων  6.406.230 5.444.739 
∆άνεια επί ασφαλιστηρίων συµβολαίων  3.274.944 4.456.475 
Άλλοι λογαριασµοί εισπρακτέοι  1.229.109 1.913.810 
   
 12.670.058 13.856.288 
Ποσά εισπρακτέα πέραν του ενός έτους (3.043.337) (3.103.174) 
   
 9.626.721  10.753.114 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Εκκρεµή ασφάλιστρα 1.759.775 1.605.834 
Υπόλοιπα ασφαλιστικών αντιπροσώπων  6.406.230 5.340.490 
∆άνεια επί ασφαλιστηρίων συµβολαίων  3.274.944 2.637.500 
Άλλοι λογαριασµοί εισπρακτέοι     1.225.695   1.047.258 
   
 12.666.644 10.631.082 
Ποσά εισπρακτέα πέραν του ενός έτους   (3.043.337)  (2.505.671) 
   
    9.623.307    8.125.411 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

22. ΧΡΕΩΣΤΕΣ (συνέχεια) 
 
Στον κλάδο ζωής αντιστοιχούν €7.071.177 (2007: €6.635.953).  Οι πιο πάνω χρεώστες 
αναφέρονται στην δίκαιη αξία τους στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008. 
 
Στα υπόλοιπα των ασφαλιστικών αντιπροσώπων συµπεριλαµβάνονται υπόλοιπα ύψους 
€4.627.604 (2007: €3.681.038) για ασφαλιστικούς αντιπροσώπους για τους οποίους η σύµβαση 
συνεργασίας µε την Εταιρεία έχει τερµατιστεί.  Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία έχει 
προβεί σε επιπλέον ειδική πρόβλεψη ύψους €200.086 (2007: €92.468) µε αποτέλεσµα η 
συσσωρευµένη πρόβλεψη να ανέλθει σε €2.423.066 (2007: €2.182.040). Τα υπόλοιπα είναι 
εξασφαλισµένα µε απεριόριστες προσωπικές εγγυήσεις, φέρουν τόκο προς 7% ετησίως και 
είναι εισπράξιµα εντός ενός έτους. 
 
Τα δάνεια επί ασφαλιστηρίων συµβολαίων καλύπτονται από την αξία εξαγοράς των 
συµβολαίων και φέρουν τόκο προς 7,5% ετησίως. Τα υπόλοιπα των χρεωστών είναι εισπρακτέα  
εντός ενός έτους εκτός αυτών που αναφέρονται ως εισπρακτέα πέραν του ενός έτους. 
 

23. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 2008 2007 
Εγκεκριµένο: € € 
 
100.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας  
  (€0,17/ €0,17086 η καθεµιά)  17.000.000 17.086.014
  
  
Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο   
   
90.803.707  συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας   
  (€0,17/ €0,17086 η καθεµία)  15.436.630  15.514.735 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.  Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί 
από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόµου του 2007, Νόµος 33(I)/2007.  Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη µετατροπή έχει 
γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου.  Για τη µετατροπή του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που 
καθορίστηκε €1=£0,585274. 
 
Στις 14 Μαίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε η 
µετατροπή και µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη 
στρογγυλοποίηση από £0,10 σε €0,17. 
 
Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε όπως το 
εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και µειωθεί 
σε €17.000.000 και €15.436.630 αντίστοιχα. 
 
Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους €78.105 
έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό “∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ”. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

24. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
Αποθεµατικό µετοχών υπέρ το άρτιο    
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  13.831.363 11.128.470 
   
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου                 --    2.702.893 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   13.831.363   13.831.363 

 
 2008 2007 
 € € 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης γης   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 116.341 114.772 
Αναβαλλόµενη φορολογία                  --            1.569 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου         116.341        116.341 
   
Αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων    
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  163.135 151.879 
   
(Ζηµιά)/Κέρδος από επανεκτίµηση    (2.393.651)          11.256 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     (2.230.516)        163.135 
   
∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ   
   
Συναλλαγµατική διαφορά στην µετατροπή του µετοχικού    
  κεφαλαίου σε Ευρώ και υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου       78.105                -- 
   
Αποθεµατικό λογαριασµού αποτελεσµάτων (Προσόδου)   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  (8.860.300) (9.901.632) 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα επί της λογιζόµενης   
διανοµής µερίσµατος  (6.861) (45.620) 
(Ζηµιά)/κέρδος έτους    (1.892.563)     1.086.952 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   (10.759.724)    (8.860.300) 
   
Σύνολο αποθεµατικών      1.035.569     5.250.539 
 
Το Συγκρότηµα δεν έχει διαθέσιµα κέρδη για πληρωµή αφού το αποθεµατικό προσόδου 
παρουσιάζει συσσωρευµένες ζηµίες ύψους €10.759.724 (2007: €8.860.300). 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
24. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχεια) 

 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
Αποθεµατικό µετοχών υπέρ το άρτιο    
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  13.831.363 11.128.470 
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου                 --    2.702.893 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  13.831.363   13.831.363 
 
 2008 2007 
 € € 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης γης   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 116.340 114.772 
Αναβαλλόµενη φορολογία                --           1.568 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου       116.340       116.340 
   
Αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων    
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 163.137 151.879 
(Ζηµιά)/κέρδος από επανεκτίµηση  (2.393.651)         11.258 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   (2.230.514)       163.137 
   
∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ   
   
Συναλλαγµατική διαφορά στην µετατροπή του µετοχικού    
  κεφαλαίου σε Ευρώ και υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου       78.105                -- 
   
Αποθεµατικό λογαριασµού αποτελεσµάτων (Προσόδου)   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  (9.522.131) (10.319.862) 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα επί της λογιζόµενης   
διανοµής µερίσµατος  (6.861) (45.620) 
(Ζηµιά)/κέρδος έτους    (1.230.733)           843.351 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  (10.759.724)    (9.522.131) 
   
Σύνολο αποθεµατικών      1.035.569     4.588.709 
 
Με βάση τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµο, οι εταιρείες που δεν διανέµουν 
70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου 
Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το 
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν 
διανέµει αυτό το ποσό ως µέρισµα.   
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
24. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχεια) 

 
Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη 
διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες), κατά το τέλος της 
περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής 
µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την 
εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων. 
 
Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο και τα άλλα αποθεµατικά δεν είναι διαθέσιµα για διανοµή υπό 
µορφή µερίσµατος. 
 

25. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑ∆ΟΥ ΖΩΗΣ 
 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Ως αναλογιστική εκτίµηση 38.987.778 44.220.736 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Ως αναλογιστική εκτίµηση 38.987.778 28.711.568 

 
26. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑ∆ΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Ως αναλογιστική εκτίµηση       723.754     403.409 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Ως αναλογιστική εκτίµηση       723.754     274.683 

 
27. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

 
Το Συγκρότηµα/Η Εταιρεία 
 
Βάσει συµφωνίας, το δάνειο από την αντασφαλιστική εταιρεία Ηannover Rueckversicherungs 
AG είναι αποπληρωτέο σε διάστηµα 4 ετών όπως αναφέρεται πιο κάτω. Το ετήσιο επιτόκιο 
ανέρχεται στο 7,3%. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
27. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ (συνέχεια) 

 
Τo δάνειo είναι αποπληρωτέo ως ακολούθως: 
 
 Υπόλοιπο Εντός ενός 1 – 2 2 – 5 
 31/12/2008 έτους έτη έτη 
 € € € € 
     
Ηannover Rueckversicherungs AG    320.813    231.052     89.761            -- 
 
Στον κλάδο ζωής αντιστοιχούν €231.052 σε τρέχουσες υποχρεώσεις και €89.761 σε µη 
τρέχουσες υποχρεώσεις (2007: €231.052 σε τρέχουσες υποχρεώσεις και €320.813 σε µη 
τρέχουσες υποχρεώσεις). 
 

28. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 
 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Απαιτήσεις -- 122.117 
Πιστωτές και άλλοι λογαριασµοί πληρωτέοι 3.686.158 1.093.210 
Λογαριασµοί αντασφαλιστών     636.856     527.141 
   
  4.323.014  1.742.468 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Απαιτήσεις -- 122.11
Πιστωτές και άλλοι λογαριασµοί πληρωτέοι 1.053.604 1.008.589 
Λογαριασµοί αντασφαλιστών    636.856      44.174
  
 1.690.460 1.174.880 
 
Στον κλάδο ζωής αντιστοιχεί ποσό ύψους €1.937.080 (2007: €1.469.613).  Τα ποσά είναι 
πληρωτέα εντός ενός έτους. 
 
Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του ενοποιηµένου ισολογισµού. 
 

29. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ 
 
Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα µε ενεχυρίαση 283.050 συνήθων 
µετοχών της εταιρείας Aspis Holdings Public Company Limited, εγγυήσεις της εταιρείας 
Aspis Holdings Public Company Limited και δέσµευση καταθέσεων ύψους €123.019. 
 
Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν τόκο 7,25 % ετησίως. 



 
ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

71

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
30. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Το Συγκρότηµα/Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Εταιρικός φόρος 608.996 464.107 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα      52.481    45.620 
   
    661.477    509.727 
 
Στον κλάδο ζωής αντιστοιχεί φορολογία ύψους €661.477 (2007: €509.727). 
 

31. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 62.7 63.1
Υπόλοιπο από εξαρτηµένη εταιρεία 766.83
Πίστωση έτους               --         (383)
 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     829.584     62.750
 
Στον κλάδο ζωής αντιστοιχεί αναβαλλόµενη φορολογία ύψους €829.584 (2007: €62.750). 
 
 2008 2007 
 € € 
   
Αναβαλλόµενη φορολογία που προκύπτει από την   
  ανεκτίµηση  εκµισθωµένης γης και κτιρίων    812.654     45.820 
   
 2008 2007 
 € € 
Αναβαλλόµενη φορολογία που προκύπτει από την   
  επανεκτίµηση γης      14.236      14.236 
   
Κίνηση της αναβαλλόµενης φορολογίας από την   
  επανεκτίµηση γης    
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  14.236 15.804 
Αναγνώριση στο αποθεµατικό επανεκτίµηση γης             --       (1.568) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου      14.236      14.236 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
31. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 

 
Το Συγκρότηµα (συνέχεια) 
 2008 2007 
 € € 
Αναβαλλόµενη φορολογία επί των προσωρινών   
  διαφορών µεταξύ αποσβέσεων και   
  κεφαλαιουχικών εκπτώσεων       2.694        2.694 
  
Κίνηση της αναβαλλόµενης φορολογίας επί των  
  προσωρινών διαφόρων µεταξύ αποσβέσεων και  
  κεφαλαιουχικών εκπτώσεων  
  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2. 1.508 
Αναγνώριση στην ενοποιηµένη κατάσταση  
  λογαριασµού αποτελεσµάτων             --          1.186 
  
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου       2.694          2.694 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 60.056 61.624 
Υπόλοιπο από εξαρτηµένη εταιρεία 2.694 -- 
Πίστωση έτους              --     (1.568) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     62.750    60.056 

 
 2008 2007 
 € € 
Αναβαλλόµενη φορολογία που προκύπτει από   
  επανεκτίµηση  εκµισθωµένης γης και κτιρίων      45.820     45.820 
   
 2008 2007 
 € € 
   
Αναβαλλόµενη φορολογία που προκύπτει από   
  την επανεκτίµηση γης       14.236    14.236 
   
Κίνηση της αναβαλλόµενης φορολογίας από   
  την επανεκτίµηση γης    
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  14.236 15.804 
Αναγνώριση στο αποθεµατικό επανεκτίµηση γης              --     (1.568) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου       14.236       14.236 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

31. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία (συνέχεια) 
 2008 2007 
 € € 
Αναβαλλόµενη φορολογία επί των προσωρινών   
  διαφορών µεταξύ αποσβέσεων και   
  κεφαλαιουχικών εκπτώσεων     2.694               -- 
   
Κίνηση της αναβαλλόµενης φορολογίας επί των   
προσωρινών διαφόρων µεταξύ αποσβέσεων και   
  κεφαλαιουχικών εκπτώσεων   
   
Υπολοιπο απο εξαρτηµενη εταιρεία και   
  υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     2.694               -- 

 
32. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 
Το Συγκρότηµα 
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και 
άλλες καταθέσεις και τραπεζικά παρατραβήγµατα. 
 2008 2007 
 € € 
   
Mετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και άλλες καταθέσεις 5.652.891 6.172.810 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (3.743.749)  (2.806.581)
   
  1.909.142   3.366.229 
 
Η Εταιρεία 
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και 
άλλες καταθέσεις και τραπεζικά παρατραβήγµατα. 
 2008 2007 
 € € 
   
Mετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και άλλες καταθέσεις 5.652.891 5.513.214 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (3.743.749)  (2.806.585)
   
  1.909.142   2.706.629 
 

33. ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους  η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του 100% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Liberty Life Properties Limited (πρώην Scopeginsu Corporation Ltd). H Liberty 
Life Properties Limited (πρώην Scopeginsu Corporation Ltd) δεν είχε οποιεσδήποτε εργασίες 
κατά τη διάρκεια του έτους. Η εξαγορασθείσα εταιρεία δεν συνεισέφερε στο Συγκρότηµα 
σηµαντικό εισόδηµα και καθαρό κέρδος/ζηµιά για την περίοδο από 29 Σεπτεµβρίου 2008 µέχρι 
31 ∆εκεµβρίου 2008.  Αν η εξαγορά γινόταν την 1 Ιανουαρίου 2008 και πάλι η εξαγορασθείσα 
εταιρεία δεν θα συνεισέφερε στο Συγκρότηµα σηµαντικό εισόδηµα και καθαρό κέρδος/ζηµιά.  
Αυτά τα ποσά υπολογίστηκαν χρησιµοποιώντας τις λογιστικές αρχές του Συγκροτήµατος. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
33. ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχεια) 

 
Λεπτοµέρειες των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράστηκαν και της υπεραξίας 
είναι ως εξής: 
  € 
   
Τίµηµα συναλλαγής   4.200.000 
∆ίκαιη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράστηκαν    (3.667.574) 
  
Υπεραξία (Σηµ. 17)        532.426 
 
Η υπεραξία αποδίδεται στην αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράστηκαν 
και στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας. 
 
Η εν λόγω εξαγορά είχε τις ακόλουθες  επιδράσεις πάνω στα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού του Συγκροτήµατος. 
  2008 
  € 
   
Επένδυση σε ακίνητα  7.063.546 
Χρεώστες και προπληρωµές   3.417 
Αναβαλλόµενη φορολογία    (766.834)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα  (2.632.555)
   
Καθαρό ενεργητικό  3.667.574 
Υπεραξία       532.426 
   
Τίµηµα εξαγοράς  4.200.000 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών που εξαγοράστηκαν                -- 
   
Καθαρά µετρητά και αντίστοιχα µετρητών που εξαγοράστηκαν   4.200.000 
 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες εξαγορές κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 

34. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ 
 
Το Συγκρότηµα/Η Εταιρεία 
 
Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού που είναι αντικείµενο εµπιστεύµατος κατά Κλάδο 
στις 31 ∆εκεµβρίου είναι ως ακολούθως: 
  Ατυχηµάτων Ζωής Ολικό 
  2008 2008 2008 2007 
  € € € € 
          
Χρεόγραφα 113.195 4.675.374 4.788.569 5.418.727 
Χρεόγραφα Εξωτερικού -- 593.893 593.893 -- 
Επενδύσεις εσωτερικού -- 1.573.161 1.573.161 6.980.439 
Ακίνητα -- 278.003 278.003 278.003 
Επενδύσεις εξωτερικού -- 1.092.640 1.092.640 1.403.833 
Οικιστικά δάνεια -- 347.917 347.917 326.113 
Μετρητά              --   15.743.350 15.743.350  15.238.909 
          
Υπόλοιπο ∆εκεµβρίου    113.195 24.304.338 24.417.533  29.646.024 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
34. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ (συνέχεια) 

 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που τέθηκε σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2003, οι ασφαλιστικές 
εταιρείες έχουν την υποχρέωση να ετοιµάζουν και να αποστέλλουν στην Έφορο Ασφαλίσεων 
κάθε τρίµηνο την επενδυτική τους θέση.  Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν τις επενδυτικές 
αυτές καταστάσεις κάθε εξάµηνο και υπογράφουν την σχετική έκθεση τους.  Παρόλο που µε 
την εφαρµογή του ο νόµος καταργεί το καταπίστευµα, στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το 
ενεργητικό που παρουσιάζεται πιο πάνω, διατελούσε υπό καταπίστευµα.  
 

35. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
 

Το Συγκρότηµα/Η Εταιρεία 
 

Ο επενδυτικός και πιστωτικός κίνδυνος σε σχέση µε το ενεργητικό και παθητικό που 
διατηρείται για τα συµβόλαια που είναι συνδεδεµένα µε τη µονάδα και επενδυτικά ταµεία 
φέρεται από τους ασφαλιζόµενους.  Το ενεργητικό και παθητικό που διατηρείται στα 
επενδυτικά ταµεία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 31 ∆εκεµβρίου 2007 είναι ως ακολούθως: 
 

 Ασφαλιστικά συµβόλαια  
 2008 2007 
 € € 
Ενεργητικό    
Μετοχές  4.323.382 9.129.151 
Αξιόγραφα σταθερού εισοδήµατος  3.319.953 2.731.780 
Αξιόγραφα µεταβλητού εισοδήµατος  2.166.165 2.106.364 
Συλλογικά επενδυτικά ταµεία  701.474 3.172.873 
Άλλα στοιχεία ενεργητικού  3.223.577 2.977.783 
Ακίνητα  1.682.148 2.251.578 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 16.495.783 14.307.492 
   
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού  31.912.482 36.677.021 
   
Υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις µονάδων – Συµβόλαια ζωής  31.912.482 36.677.021 

 

36. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Το ποσοστό στο εκδοµένο και εισηγµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν 
κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν σε συνεννόηση µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 137(3) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων 
και Κανονισµών στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 30 µέρες πριν από την ηµεροµηνία της 
ειδοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως: 
 

 29/03/2009 31/12/2008 
 % % 
Παύλος Ψωµιάδης  18,10 18,10 
Κωνσταντίνος Κιττής  0,02 0,02 
Γιάννος Χριστοφή  0,00 0,00 
Ιάκωβος Σίµος  0,00 0,00 
Γεώργιος Αδρακτάς  0,00 0,00 
Αντώνης Αντωνίου  0,14 0,14 
Αλέξανδρος Αντζουλίδης       0,00       0,00 
Βασίλης Αδαµόπουλος 0,00 0,00 
∆ηµήτρης Βιδάλης  0,00 0,00 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
36. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχεια) 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 24 Ιουνίου 2008 διόρισε τον       
κ. Αλέξανδρο Αντζουλίδη ως νέο µέλος τους ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση του κ. 
Κωνσταντίνου Γιόνη που παραιτήθηκε. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το εκδοµένο και εισηγµένο κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν στα 
90.803.707 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,17. Σηµειώνεται ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2008 
εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 1.666.667 εκδοµένες 
µετοχές που προέκυψαν από την δεύτερη κατανοµή των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης της 
Εταιρείας που εκδόθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2007.  
 
Το συµφέρον του κ. Παύλου Ψωµιάδη στο εκδοµένο και εισηγµένο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας περιλαµβάνει έµµεση συµµετοχή συνολικού ύψους 12,43% µέσω: των ελεγχόµενων 
του εταιρειών Ασπίς Όµιλος Εταιρείων Α.Ε., Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Α.Ζ., Ασπίς Πρόνοια 
Α.Ε.Γ.Α., Ασπίς Κάπιταλ Α.Ε. και Whitemoon Services Ltd, όπως επίσης και µέσω των µελών 
της οικογένειας του ∆ανιήλ Ψωµιάδη και Όλγας Ψωµιάδη.  
 
Σηµειώνεται ότι το συµφέρον του κ. Παύλου Ψωµιάδη στην Εταιρεία επεκτείνεται όπως 
περιγράφεται στο Συµφέρον Μετόχων, και µέσω της ελεγχόµενης του εταιρείας Aspis Holdings 
Public Company Limited η οποία είναι η µητρική εταιρεία του Συγκροτήµατος. 

 
37. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 
Οι µέτοχοι που κατείχαν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του εκδοµένου και 
εισηγµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 30 µέρες πριν από 
την ηµεροµηνία της ειδοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 
137(3) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών ήταν οι 
ακόλουθοι: 
 
 29/03/2009 31/12/2008 
 % % 
   
Αspis Holdings Public Company Ltd 41,03 41,03 
   

 
Το συµφέρον της Aspis Holdings Public Company Ltd στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 περιλαµβάνει 
έµµεση συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συνολικού ύψους 5,64% ως 
ακολούθως: 3,85% µέσω της Marketrends Custodian Services Limited και 1,79% µέσω του 
επενδυτικού ταµείου της εξαρτηµένης της εταιρείας Commercial Value A.A.E, Commercial 
Value Asset Value Εσωτερικό Μεταβλητό. 
 
Σηµειώνεται ότι ο κ. Παύλος Ψωµιάδης, Πρόεδρος του Οµίλου Εταιρειών Ασπίς, κατείχε στις 
31 ∆εκεµβρίου 2008 άµεσα και έµµεσα µέσω των συνδεδεµένων µε αυτόν προσώπων και 
εταιρειών το 18,10% του εκδοµένου και εισηγµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
Το συµφέρον της Aspis Holdings Public Company Ltd στις 29/03/2009 δεν έχει αλλοιωθεί σε 
σχέση µε τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και περιλαµβάνει έµµεση συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο  
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
37. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (συνέχεια) 

 
της Εταιρείας ύψους 5,64% µέσω της Marketrends Custodian Services Limited και του 
επενδυτικού ταµείου της εξαρτηµένης της εταιρείας Commercial Value A.A.E, Commercial 
Value Asset Value Εσωτερικό Μεταβλητό.   
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Παύλος Ψωµιάδης είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου τόσο της Εταιρείας όσο και της µητρικής εταιρείας Aspis Holdings Public 
Company Limited τα ποσοστά διαµορφώνονται ως εξής:  
 29/03/2009 31/12/2008 
 % % 
   
Αspis Holdings Public Company Ltd 59,13 59,13 
 
Το συµφέρον της Aspis Holdings Public Company Ltd στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
περιλαµβάνει άµεση συµµετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 35,38%, όπως επίσης 
και έµµεση συµµετοχή ως ακολούθως: µέσω του Προέδρου της κ. Παύλου Ψωµιάδη ύψους 
18,10%, µέσω της Μarketrends Custodian Services Limited ύψους 3,85%, µέσω του 
επενδυτικού ταµείου της εξαρτηµένης εταιρείας Commercial Value A.A.E, Commercial 
Value Asset Value Εσωτερικό Μεταβλητό 1,79%.   
 

38. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 
Η Εταιρεία έχει υπογράψει συµβόλαιο εργοδότησης µε τον κ. Γιάννο Χριστοφή για τη θέση 
του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου και Γενικού ∆ιευθυντή της Εταιρείας µε διάρκεια πέντε ετών 
από τις 27 Φεβρουαρίου 2006 µέχρι 26 Φεβρουαρίου 2011.  Βάσει του συµβολαίου οι ετήσιες 
απολαβές του ανέρχονται σε €66.635 για την περίοδο από 27 Φεβρουαρίου 2006 µέχρι 26 
Φεβρουαρίου 2007.  Για τα επόµενα έτη οι απολαβές θα αυξάνονται µε ποσοστό 10% 
ετησίως. 
 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας και των 
οργάνων διοίκησης κατά τη διάρκεια του έτους 2008. 
 

39. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των οργάνων διοίκησης 
κατά τη διάρκεια του έτους 2008. 
 

40. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
 
∆εν υπήρχαν σηµαντικές συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας και κυρίων µετόχων της κατά τη 
διάρκεια του έτους 2008. 
 

41. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
Το Συγκρότηµα/Η Εταιρεία 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους το Συγκρότηµα πραγµατοποίησε τις πιο κάτω συναλλαγές µε την 

µητρική εταιρεία Aspis Holdings Public Company Ltd: 
 
1) Εξόφληση εµπορικού χρεογράφου αξίας €1.061.939 που οφειλόταν από Aspis Holdings 

Public Company Ltd 
 
2) Πώληση 4.365.257 µετοχών της Total Properties Limited στην Aspis Holdings Public 

Company Ltd για ποσό ύψους €261.915 . 
 
3) Άλλες  πιστώσεις στην Aspis Holdings Public Company Ltd αξίας €261.915. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
41. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 

 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 δεν υπήρχαν οποιαδήποτε υπόλοιπα µεταξύ της Εταιρείας και της 
µητρικής εταιρείας Aspis Holdings Public Company Limited. 
 

Οι συγγενικές εταιρείες Laser Investment Group PLC, Whitemoon Services Limited και 
Commercial Value A.A.E. οφείλουν προς την Aspis Liberty Insurance PLC ποσά ύψους 
€25.156, €37.614, και €69.641 αντίστοιχα, τα οποία προέκυψαν από χρηµατοοικονοµικές 
συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συγγενικών εταιρειών της κατά τη διάρκεια του 
έτους.  Τα ποσά διαφέρουν από αυτά που αναγνωρίζουν οι εν λόγω εταιρείες, δεν φέρουν 
τόκο και είναι πληρωτέα εντός ενός έτους. 
 

42. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ / ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 η Εταιρεία είχε αγωγές ύψους €3.167.234 που αφορούν κυρίως 
υποθέσεις σχετικά µε µείωση της αξίας της µονάδας των διαφόρων επενδυτικών ταµείων.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αξιολογώντας τις εν λόγω αγωγές, πιστεύει ότι δεν 
χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις για τον λόγο ότι τα 
εν λόγω συµβόλαια δεν προνοούν οποιαδήποτε εγγυηµένη απόδοση στην αξία της µονάδας. 
 

∆εν έχουν πληρωθεί οποιαδήποτε ποσά που αφορούν αποζηµιώσεις για τις πιο πάνω αγωγές 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 

Η Εταιρεία υπέγραψε δύο συµφωνίες µε την White Moon Services Ltd για τη µακροχρόνια 
υποεκµίσθωση γης στις οποίες προνοείται η πληρωµή ετήσιου µισθώµατος µε ισχύ από 
24/09/2004 µέχρι 23/09/2040 και 01/01/2005 µέχρι 31/12/2040 αντιστοίχως: 
  € 
   

Πληρωτέο εντός ενός έτους  42.715 
Πληρωτέο µεταξύ ενός και πέντε ετών  193.313 
Πληρωτέο πέραν των πέντε ετών   2.980.365 
   

Σύνολο   3.216.393 
 

Στις 26 Μαρτίου 2009 συµφωνήθηκε όπως η εταιρεία εκχωρήσει στην Aspis Holdings Public 
Company Ltd όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο τη συµφωνία 
υποεκµίσθωσης των γραφείων στην περιοχή Έγκωµης έναντι συνολικού ποσού €1.373.850.  
Βάσει της πιό πάνω συµφωνίας, η Aspis Holdings Public Company Ltd έχει το δικαίωµα µέχρι 
τις 31/12/2025 να απαιτήσει όπως η µίσθωση εγγραφεί επ’ ονόµατι της και / ή επ΄ονόµατι 
οποιουδήποτε προσώπου υποδείξει αυτή . 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ενδέχεται να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις ύψους €43.972 
ως αποτέλεσµα της διαγραφής οφειλής της εξαρτηµένης εταιρείας, Tipistar Corporation 
Limited προς την Leda Investments Public Company Limited. 
 

43. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 

Οι πιο σηµαντικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότηµα είναι οι µεταβολές στις 
τρέχουσες τιµές επενδύσεων και επιτοκίων, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο πιστωτικός 
κίνδυνος.  Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται από το Συγκρότηµα σε συστηµατική βάση 
ώστε να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για αποφυγή συσσώρευσης αρνητικών επιπτώσεων. 
 
(i) Κίνδυνος από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές 

 
Το Συγκρότηµα υπόκειται σε κίνδυνο από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των 
επενδύσεων που αναφέρονται στη σηµείωση 21.  Το Συγκρότηµα προσπαθεί να 
περιορίσει τον κίνδυνο µε τη δηµιουργία Χαρτοφυλακίου µεγάλης διασποράς. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
43. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ). 

 
(ii) Κίνδυνος επιτοκίων  

 
Ο κίνδυνος επιτοκίων που προκύπτει από τον ετεροχρονισµό στην αναπροσαρµογή των 
επιτοκίων σε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού είναι σε συνεχή παρακολούθηση από 
το Συγκρότηµα. 
 

(iii) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναµία αποπληρωµής των δανείων και 
άλλων χορηγήσεων και τη µη τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων πελατών.  Το 
Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες και ελέγχους για περιορισµό του κινδύνου αυτού.  
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται περιλαµβάνουν αυστηρή αξιολόγηση των δανείων 
και χορηγήσεων και υπολοίπων των πελατών καθώς επίσης και των εξασφαλίσεων που 
προσφέρονται για κάθε διευκόλυνση και τη στενή παρακολούθηση των λογαριασµών.  
∆εν υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κίνδυνου στο τέλος του έτους πέραν 
του ποσού που έχει γίνει πρόβλεψη. 

 
(iv) Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Ο κίνδυνος ρευστότητας πηγάζει από τυχόν αδυναµία του Συγκροτήµατος να  
αντεπεξέλθει άµεσα στην κάλυψη των τρέχουσων ταµειακών υποχρεώσεων της από τα 
διαθέσιµα µετρητά και ταυτόσηµες αξίες.  Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών είναι 
απαραίτητη η συνεχής ροή µετρητών η οποία παρακολουθείται στενά από τη ∆ιεύθυνση 
του Συγκροτήµατος. 
 

(v) ∆ίκαιη αξία 
 
Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού 
µπορεί να ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια µιας συνήθους 
εµπορικής συναλλαγής. 
 
Η δίκαιη αξία των υπόλοιπων Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού του Συγκροτήµατος, εκτός αυτών που αναφέρονται πιο πάνω, είναι περίπου οι 
ίδιες µε τα ποσά που παρουσιάζονται στα βιβλία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
44. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 2008 
 € 
  
Ζηµιά έτους ως τα προκαταρκτικά  (1.499.681) 
Έξοδα διαχείρισης  (346.385) 
Επισφαλείς χρεώστες (5.040) 
Τοκοι και έξοδα τράπεζας (117.429) 
Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες (200.087) 
Κέρδος από επανεκτίµηση επενδύσεων 21.517 
Φορολογία  45.619 
Εξαγορές 177.573 
Αντασφάλιση (25.055) 
Έξοδα πωλήσεων (6.455) 
Ασφάλιστρα 14.851 
Άλλα έσοδα          48.009 
Ζηµιά έτους ως η ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων  (1.892.563) 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
45. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Όλο το ενεργητικό του Συγκροτήµατος βρίσκεται στην Κύπρο. 
 
46. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
Στις 26 Μαρτίου 2009 συµφωνήθηκε όπως η εταιρεία εκχωρήσει στην Aspis Holdings Public 
Company Ltd όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο τη συµφωνία 
υποεκµίσθωσης των γραφείων στην περιοχή Έγκωµης έναντι συνολικού ποσού €1.373.850. 
Βάσει της πιo πάνω συµφωνίας, η Aspis Holdings Public Company Ltd έχει το δικαίωµα µέχρι 
τις 31/12/2025 να απαιτήσει όπως η µίσθωση εγγραφεί επ’ ονόµατι της και/ή επ΄ονόµατι 
οποιουδήποτε προσώπου υποδείξει αυτή . 
 
∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του 
ισολογισµού τα οποία να επηρεάζουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα του Συγκροτήµατος στις 
31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 

47. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΑ 
 
Όπου χρειαζόταν τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις 
πρόνοιες του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Αρ.1 («Αναθεωρηµένο») 
«Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων». 
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Πιστοποιούµε ότι απ’ όσα γνωρίζουµε και πιστεύουµε, οι υποχρεώσεις σχετικά µε τον κλάδο 
ζωής δεν υπερβαίνουν τα ποσά των σχετικών αποθεµάτων και όλες τις άλλες υποχρεώσεις 
σχετικά µε τον κλάδο ζωής όπως παρουσιάζονται στους λογαριασµούς. 
 
 
 
Paul Warren  F.I.A.   
 
Warren F.A.M. Ltd  
Aναλογιστής  
  
 
 
  
 
 
 
Πιστοποιούµε ότι κατά τη γνώµη µας, τα στοιχεία ενεργητικού που περιέχονται στον 
ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 είναι στο σύνολο τους ορθά.  Για το σκοπό 
αυτής της πιστοποίησης οι αξίες των στοιχείων ενεργητικού υπολογίστηκαν από τους 
Συµβούλους βάσει εισηγήσεων που έγιναν από αξιωµατούχους και επαγγελµατικούς συµβούλους 
του Συγκροτήµατος. 
 
Κανένα µέρος οποιουδήποτε αποθέµατος έχει χρησιµοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό 
εκτός από εκείνον στον οποίο είναι κατάλληλο. 
 
 
 
Σύµβουλοι:                      Κωνσταντίνος Κιττής Γιάννος Χριστοφή  
                                              Αντιπρόεδρος                          ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
 
  
 KPMG 
 Εγκεκριµένοι Λογιστές 
 
Λευκωσία, 27 Απριλίου 2009 
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