
 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

0

 
 

Λευκωσία, 29 Απριλίου 2009 
 
Θέµα: Αποφάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Με την παρούσα σας πληροφορούµε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της “Μινέρβα 
Ασφαλιστική Εταιρεία ∆ηµόσια Λτδ”, σε συνεδρία του που πραγµατοποιήθηκε στις 29 
Απριλίου 2009, και ώρα 12ην µεσηµβρινή, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. 
Αθαλάσσας 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, κατέληξε στις πιο 
κάτω αποφάσεις: 
 
(α)  Ενέκρινε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το 

έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Αντίγραφα  τις  Ετήσιας  Έκθεσης για το 
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 είναι διαθέσιµα στο εγγεγραµµένο γραφείο 
της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία. Η Ετήσια 
Έκθεση θα αποσταλεί στους µετόχους µαζί µε την Πρόσκληση για την Ετήσια  
Γενική Συνέλευση.  

 
(β)  Καθόρισε την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2009 για την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009 

και ώρα 5.30µ.µ στο ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, στη Λευκωσία 
 
 
Με εκτίµηση 
 
 
 
 
Τάκης Αντωνίου 
Γραµµατέας 
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 
 Σελίδα 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 
 
∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων της  
Εταιρείας για τις οικονοµικές καταστάσεις 2 
 
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 3 - 5 
 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6 & 7 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 8 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 9 
 
Ενοποιηµένος ισολογισµός 10 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 11 
 
Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 12 
 
Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 13 
 
Ισολογισµός 14 
 
Κατάσταση ταµειακών ροών 15 
 
Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 16 - 96 
 
Πιστοποιητικά 97 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο Κώστας Κουτσοκούµνης - Εκτελεστικός Πρόεδρος 
 
 Λουκής Παπαφιλίππου - Αναπληρωτής Πρόεδρος 
 
 Μιχάλης Μυλωνάς - Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
 ∆άνης Κληριώτης - Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
 Μάριος Λευκαρίτης - Σύµβουλος 
 
 Χρυσόστοµος Μιτσίδης - Σύµβουλος 
 
 Μαίρη ∆ηµητρίου - Σύµβουλος 
 
 
Γραµµατέας Τάκης Αντωνίου 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG  
 
 
Νοµικοί Σύµβουλοι Λ. Παπαφιλίππου & Σία 
 
 
Αναλογιστές Γεώργιος Μ. Ψαράς 
 Εταίρος του Συνδέσµου Αναλογιστών Κύπρου 
 ie Muhanna & co Cyprus Actuarial Services 
 
 
Τραπεζίτες Alpha Bank (Cyprus) Limited 
(µε αλφαβητική σειρά) Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ 
 Marfin Popular Bank Public Co Limited 
 Piraeus Bank (Cyprus) Ltd 
 Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ 
  
 
Εγγεγραµµένο Γραφείο Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, 
 Anna Maria Court 
 Τ.Κ. 2024 
 Λευκωσία 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 (“Νόµος”), εµείς τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της Μινέρβα 
Ασφαλιστική Εταιρεία ∆ηµόσια Λίµιτεδ (η “Εταιρεία”) για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008 επιβεβαιώνουµε ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουµε: 
 
(α) Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και οι οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 8 µέχρι 96: 
 

(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 του κέρδους ή ζηµιών της Εταιρείας και των επιχειρήσεων 
που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο, και 

 
(β) Η έκθεση συµβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της 

επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο, µαζί µε περιγραφή των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Κώστας Κουτσοκούµνης - Εκτελεστικός Πρόεδρος 
 
Λουκής Παπαφιλίππου - Αναπληρωτής Πρόεδρος 
 
Μιχάλης Μυλωνάς - Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
∆άνης Κληριώτης - Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
Μάριος Λευκαρίτης - Σύµβουλος 
 
Χρυσόστοµος Μιτσίδης - Σύµβουλος 
 
Μαίρη ∆ηµητρίου - Σύµβουλος 
 
 
 
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2009 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία ∆ηµόσια Λίµιτεδ (η “Εταιρεία”) 
υποβάλλει στα µέλη την έκθεσή του και τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις 
ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της (που µαζί 
αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”)  για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
Κύριες δραστηριότητες και εξαρτηµένες εταιρείες 
 
Η Εταιρεία συνέχισε κατά τη διάρκεια του έτους 2008 τη διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών Κλάδου 
Ζωής και Κλάδου Γενικής Φύσεως.  Οι κύριες δραστηριότητες των εξαρτηµένων εταιρειών οι οποίες 
παρέµειναν οι ίδιες κατά τη διάρκεια του έτους 2008 είναι οι χρηµατοδοτήσεις, οι επενδύσεις σε 
χρηµατιστηριακές αξίες και οι κτηµατικές επιχειρήσεις. 
 
Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία των εταιρειών που παρουσιάζονται στη σηµείωση 21 των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Οικονοµικά αποτελέσµατα 
 
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος 2008 τα οποία 
παρουσιάζονται στις σελίδες 8 και 12 των οικονοµικών καταστάσεων είναι τα ακόλουθα: 
 
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία (17.245.898) 5.279.638 (13.270.336) 5.182.945 
Φορολογία      (72.462)   (176.500)      (66.426)     (72.521) 
     
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος (17.318.360)  5.103.138 (13.336.762)  5.110.424 
     
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος που αναλογεί:     
-Στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας (17.286.773) 5.098.971 (13.336.762) 5.110.424 
-Στο συµφέρον µειοψηφίας      (31.587)         4.167                 -                 - 
     
 (17.318.360)  5.103.138 (13.336.762)  5.110.424 
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι προτείνουν όπως η ζηµία για το έτος µεταφερθεί στο αποθεµατικό 
προσόδου. 
 
Εξέταση των εξελίξεων, της θέσης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος 
 
Το Συγκρότηµα κατά το έτος 2008 παρουσίασε ζηµία από εργασίες ύψους €16.969.764 και κατά το 
έτος 2007 κέρδος από εργασίες ύψους €5.596.496.  Η ζηµία στην κερδοφορία οφείλεται στη 
σηµαντική πτώση που παρουσίασαν οι χρηµατιστηριακές αξίες κατά το 2008 η οποία επηρέασε 
αρνητικά τις ετήσιες αποδόσεις του Συγκροτήµατος. Στις ασφαλιστικές εργασίες το Συγκρότηµα 
παρουσίασε κέρδη ύψους €846.338 σε σύγκριση µε €1.187.637 το 2007. Η αρνητική πορεία της 
παγκόσµιας οικονοµίας είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία πρόσθετου αποθεµατικού (ενδεχόµενο 
αποθεµατικό) στον Κλάδο Ζωής ύψους €150.000 µετά από εισήγηση του εξωτερικού αναλογιστή της 
Εταιρείας (Σηµείωση 33). Σε περίπτωση µη δηµιουργίας του εν λόγω αποθεµατικού, το κέρδος από 
ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήµατος για το 2008 θα ανέρχετο σε €996.338. 
 
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος παρουσιάζονται αναλυτικά κατά τοµέα στη σηµείωση 5 των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) 

 
 
Προβλεπόµενη εξέλιξη 
 
Με βάση τα µέχρι σήµερα στοιχεία, το Συγκρότηµα αναµένει αύξηση των ασφαλίστρων. Το 
Συγκρότηµα έχει σηµαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου του επενδυµένο σε τραπεζικούς τίτλους. 
Ως αποτέλεσµα του επενδυτικού τοµέα του Συγκροτήµατος θα εξαρτηθούν από την κίνηση των εν 
λόγω τίτλων.  
 
Υποκαταστήµατα 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται µε υποκαταστήµατα εντός Κύπρου. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και τρόπων διαχείρισης τους παρουσιάζεται στις σηµειώσεις 
4 και 44 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Μέρισµα 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την καταβολή µερίσµατος για το έτος 2008. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 υπήρξαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας λόγω 
της µετατροπής της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ (Σηµείωση 28). 
 
Συµµετοχή Συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
Η συµµετοχή των Συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζεται στη σηµείωση 38 των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου 
 
Οι µέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου παρουσιάζονται στη σηµείωση 39 των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
Τα γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού παρουσιάζονται στη σηµείωση 45 των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) 

 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης 
παρουσιάζονται στην σελίδα 1.  Όλοι διετέλεσαν µέλη κατά τη διάρκεια του έτους.  
 
∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ Κώστας Κουτσοκούµνης και ∆άνης Κληριώτης 
αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του που έγινε στις 7 Αυγούστου 2008 έχει 
εκλέξει Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον κ. Κώστα Κουτσοκούµνη.   Την θέση του 
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατείχε µέχρι τις 30 Ιουλίου 2008 ο κ. Κύπρος 
Κουτσοκούµνης ο οποίος κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουλίου 2008 απεχώρισε  εκ 
περιτροπής µε βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και δεν προσφέρθηκε για 
επανεκλογή. 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, κ. KPMG εξέφρασαν την επιθυµία τους να συνεχίσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
 
Κώστας Κουτσοκούµνης 
Εκτελεστικός Πρόεδρος 
 
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2009 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
 

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
 
Έκθεση επί των Ενοποιηµένων και Ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας 
 
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία 
∆ηµόσια Λίµιτεδ (η “Εταιρεία”) και των εξαρτηµένων της (το “Συγκρότηµα”) και τις ξεχωριστές 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 8 µέχρι 96 που αποτελούνται από τους 
ισολογισµούς του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις 
λογαριασµού αποτελεσµάτων, τις καταστάσεις αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων και τις 
καταστάσεις ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση 
αυτών των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας 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 των Ελεγκτών 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 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. 
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Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας  για ποσά και 
άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από 
την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και 
παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας 
αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται 
µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας 
για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό 
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής 
οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να 
παράσχει µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
 
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 του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 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 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 3 µέχρι 5 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

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

 
Εγκεκριµένοι Λογιστές 
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2009 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
Πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα  5,6 21.684.311 22.035.710 
Αύξηση στο µεικτό απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων 6       (255.521)        (326.770)
    
Μεικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα  21.428.790 21.708.940 
Αντασφαλίσεις στα πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα 6 (2.419.066) (2.469.828)
Μερίδιο αντασφαλιστών στην αύξηση του µεικτού     
  αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων 6           28.712           18.434 
    
Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα  19.038.436 19.257.546 
    
Προµήθειες και άλλα δικαιώµατα εισπρακτέα  8 768.375 776.600 
(Έξοδα)/έσοδα από επενδύσεις 9 (21.208.425) 9.019.794 
Άλλα έσοδα από εργασίες 10         207.387             4.530 
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα     (1.194.227)    29.058.470 
    
Μεικτές απαιτήσεις, παροχές και µεταβολή στην     
  πρόβλεψη αποθέµατος Κλάδου Ζωής  11 (7.920.268) (15.756.854)
Μερίδιο αντασφαλιστών στις µεικτές απαιτήσεις,     
  παροχές και µεταβολή στην πρόβλεψη αποθέµατος     
  Κλάδου Ζωής 11         850.574      1.103.943 
Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και παροχές  (7.069.694) (14.652.911)
    
Έξοδα κτήσης 12 (4.055.976) (4.262.773)
Έξοδα διαχείρισης  (3.318.522) (3.227.506)
Έξοδα αγοράς επενδύσεων  (130.362) (63.167)
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες      (1.200.983)     (1.255.617)
Έξοδα    (15.775.537)   (23.461.974)
    
(Ζηµία)/κέρδος από εργασίες   13   (16.969.764)      5.596.496 
    
Έσοδα χρηµατοδότησης  10.666 11.313 
Έξοδα χρηµατοδότησης         (286.800)       (328.171)
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 15        (276.134)       (316.858)
    
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία  (17.245.898) 5.279.638 
Φορολογία 16          (72.462)       (176.500)
    
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος    (17.318.360)     5.103.138 
    
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος που αναλογεί:    
-Στους µετόχους της Εταιρείας  (17.286.773) 5.098.971 
-Στο συµφέρον µειοψηφίας           (31.587)            4.167 
    
    (17.318.360)     5.103.138 
(Ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή που αναλογεί στους µετόχους της    
  Εταιρείας (σεντ) 17            (22,05)             6,51 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
    
Έσοδα και έξοδα που αναγνωρίστηκαν στα  ίδια     
  κεφάλαια  - - 
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος    (17.318.360)  5.103.138 
    
Ολικό αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για το     
  έτος    (17.318.360)        5.103.138 
    
Ολικό αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για το     
  έτος που αναλογεί:    
- Στους µετόχους της Εταιρείας 29 (17.286.773) 5.098.971 
- Στο συµφέρον µειοψηφίας 30          (31.587)         4.167 
    
    (17.318.360)  5.103.138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

 

10

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 
  2008 2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. € € 
    
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 18 2.257.233 2.377.948 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 19 454.545 736.433 
Επενδύσεις σε ακίνητα 20     7.606.117    7.586.159 
    10.317.895  10.700.540 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    
Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των    
  αποτελεσµάτων 22 10.820.721 35.964.735 
Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 23 15.030.525 16.410.300 
Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης 24 1.945.381 1.865.482 
Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά αποθέµατα 25 2.564.516 2.608.443 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 27   23.077.780  21.217.893 
    53.438.923  78.066.853 
    
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    63.756.818  88.767.393 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
    
Μετοχικό κεφάλαιο 28 13.330.532 13.397.979 
Αποθεµατικά 29        945.781  18.870.840 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της     
  ιθύνουσας εταιρείας  14.276.313 32.268.819 
Συµφέρον µειοψηφίας 30                    -         31.587 
    
ΟΛΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    14.276.313  32.300.406 
    
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Απόθεµα Κλάδου Ζωής 7, 33 20.874.201 27.285.314 
Μακροπρόθεσµα δάνεια 31 144.763 675.005 
Αναβαλλόµενη φορολογία 32        767.699       767.699 
    21.786.663  28.728.018 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Ασφαλιστικά αποθέµατα 33 21.334.953 20.379.128 
Ασφαλιστικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί 35 3.934.818 4.373.926 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 36 1.833.264 2.144.683 
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων 31 578.184 714.469 
Φορολογία 37          12.623       126.763 
    27.693.842  27.738.969 
ΟΛΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    49.480.505  56.466.987 
    
ΟΛΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    63.756.818  88.767.393 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 2009. 
 
    
Κώστας Κουτσοκούµνης  Λουκής Παπαφιλίππου  
Εκτελεστικός Πρόεδρος  Αναπληρωτής Πρόεδρος   
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Ροή µετρητών από εργασίες    
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος  (17.318.360) 5.103.138 
Αναπροσαρµογές για:    
Φορολογία  16 72.462 176.500 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 13 184.325 189.827 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 13 282.343 233.556 
Ζηµία από αποµείωση αύλων περιουσιακών στοιχείων  127.146 - 
Ζηµία/(πλεόνασµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων που αποτιµούνται σε     
  δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 9 16.414.000 (3.584.077) 
Ζηµία/(κέρδος) από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία     
  µέσω των αποτελεσµάτων 9 7.543.079 (2.859.057) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  1.200.983 1.255.617 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (2.500) (4.530) 
Τόκοι που πληρώθηκαν 15 286.800 328.171 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 9,15 (1.546.263) (1.464.217) 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν 9     (1.038.109)   (943.991) 
Κέρδος/(ζηµία) από εργασίες πριν τις αλλαγές στο  κεφάλαιο κίνησης  6.205.906 (1.569.063) 
Μείωση στα ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  178.792 1.207.804 
(Αύξηση)/µείωση στα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης  (79.899) 2.349 
Μείωση/(αύξηση) στο µερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά     
  αποθέµατα  43.927 (193.390) 
(Μείωση)/αύξηση στο απόθεµα Κλάδου Ζωής  (6.411.113) 1.005.842 
Αύξηση στα ασφαλιστικά αποθέµατα  955.825 433.132 
(Μείωση)/αύξηση στους ασφαλιστικούς και άλλους πληρωτέους λογαριασµούς         (439.108)     547.104 
    
Ροή µετρητών από εργασίες  454.330 1.433.778 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (286.800) (328.171) 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  1.038.109 943.992 
Φορολογία που πληρώθηκε         (186.602) (1.346.274) 
    
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες        1.019.037    703.325 
    
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  18 (63.610) (191.095) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  2.500 5.553 
Πληρωµές για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 19 (127.601) (314.415) 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων σε ακίνητα 20 (19.958) (23.722) 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία     
  µέσω των αποτελεσµάτων  (97.896.987) (34.610.844) 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία     
  µέσω των αποτελεσµάτων  99.083.922 36.426.351 
Τόκοι που εισπράχθηκαν        1.546.263  1.464.217 
    
Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες         2.524.529  2.756.045 
    
Ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωµή δανείων µείον εισπράξεις νέων δανείων  (666.526)     486.939 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν 29        (705.734)    (669.898) 
    
Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      (1.372.260)   (182.959) 
    
Καθαρή αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  2.171.306 3.276.411 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους     19.073.210 15.796.799 
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους     21.244.516 19.073.210 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:    
Mετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και άλλες καταθέσεις 27 23.077.780 21.217.893 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 36    (1.833.264) (2.144.683)
     21.244.516 19.073.210 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
Πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα  5,6 21.684.311 22.035.710 
Αύξηση στο µεικτό απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων 6       (255.521)       (326.770)
    
Μεικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα  21.428.790 21.708.940 
Αντασφαλίσεις στα πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα 6 (2.419.066) (2.469.828)
Μερίδιο αντασφαλιστών στην αύξηση του µεικτού     
  αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων 6           28.712          18.434 
    
Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα  19.038.436 19.257.546 
    
Προµήθειες και άλλα δικαιώµατα εισπρακτέα  8 747.420 745.557 
(Έξοδα)/έσοδα από επενδύσεις 9 (17.816.823) 7.914.957 
Άλλα έσοδα από εργασίες 10         207.387            4.530 
Καθαρά έσοδα       2.176.420   27.922.590 
    
Μεικτές απαιτήσεις, παροχές και µεταβολή στην     
  πρόβλεψη αποθέµατος Κλάδου Ζωής 11 (7.920.268) (15.756.854)
Μερίδιο αντασφαλιστών στις µεικτές απαιτήσεις,    
  παροχές και µεταβολή στην πρόβλεψη αποθέµατος    
  Κλάδου Ζωής 11         850.574     1.103.943 
Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και παροχές  (7.069.694) (14.652.911)
    
Έξοδα κτήσης 12 (4.055.976) (4.262.773)
Έξοδα διαχείρισης  (2.952.103) (3.001.165)
Έξοδα αγοράς επενδύσεων         (130.362)         (63.167)
Έξοδα    (14.208.135)  (21.980.016)
    
(Ζηµία)/κέρδος από εργασίες  13   (12.031.715)      5.942.574 
    
Έσοδα χρηµατοδότησης  10.036 10.581 
Έξοδα χρηµατοδότησης         (248.657)       (257.630)
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 15        (238.621)       (247.049)
    
  (12.270.336) 5.695.525 
Αποµείωση αξίας επένδυσης σε εξαρτηµένη εταιρεία 21     (1.000.000)       (512.580)
    
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία  (13.270.336) 5.182.945 
Φορολογία 16          (66.426)         (72.521)
(Ζηµία/)κέρδος για το έτος που αναλογεί στους    
  µετόχους της Εταιρείας    (13.336.762)     5.110.424 
    
(Ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή που αναλογεί στους     
  µετόχους της Εταιρείας (σεντ) 17              (17,01)             6,51 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

 

13

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
    
Έσοδα και έξοδα που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια  - - 
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος   (13.336.762)  5.110.424 
    
Ολικό αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για το     
  έτος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας 29  (13.336.762)  5.110.424 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 18 2.190.706 2.300.709 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  19 454.545 609.287 
Επενδύσεις σε ακίνητα 20 4.344.011 4.329.596 
Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 21       5.878.209    6.878.209 
      12.867.471  14.117.801 
    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    
Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των     
  αποτελεσµάτων 22 9.506.442 30.938.439 
Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 23 12.054.250 11.682.538 
Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης 24 1.945.381 1.865.482 
Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά αποθέµατα 25 2.564.516 2.608.443 
Ποσά οφειλόµενα από εξαρτηµένες εταιρείες 26 2.993.706 3.062.355 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 27     22.862.467  21.111.010 
      51.926.762  71.268.267 
    
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      64.794.233  85.386.068 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
    
Μετοχικό κεφάλαιο 28 13.330.532 13.397.979 
Αποθεµατικά 29       2.726.054  16.701.102 
    
ΟΛΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      16.056.586  30.099.081 
    
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Απόθεµα Κλάδου Ζωής 7, 33 20.874.201 27.285.314 
Μακροπρόθεσµα δάνεια 31 - 354.904 
Αναβαλλόµενη φορολογία 32          561.380      561.380 
      21.435.581  28.201.598 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Ασφαλιστικά αποθέµατα 33 21.334.953 20.379.128 
Ασφαλιστικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί 35 3.729.185 4.135.542 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 36 1.833.264 2.144.683 
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων 31 392.077 410.064 
Φορολογία 37           12.587         15.972 
      27.302.066  27.085.389 
ΟΛΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      48.737.647  55.286.987 
    
ΟΛΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ     
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      64.794.233  85.386.068 
 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 2009. 
 
    
Κώστας Κουτσοκούµνης  Λουκής Παπαφιλίππου  
Εκτελεστικός Πρόεδρος  Αναπληρωτής Πρόεδρος   
   
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Ροή µετρητών από εργασίες    
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος  (13.336.762) 5.110.424 
Αναπροσαρµογές για:    
Φορολογία  16 66.426 72.521 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  13 172.989 177.529 
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων  13 282.343 233.556 
Ζηµία/(πλεόνασµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων που αποτιµούνται σε     
  δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 9 12.765.406 (2.736.404) 
Ζηµία/(κέρδος) από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία     
  µέσω των αποτελεσµάτων 9 7.554.653 (2.835.597) 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (2.500) (4.530) 
Αποµείωση αξίας εξαρτηµένης εταιρείας 21 1.000.000 512.580 
Τόκοι που πληρώθηκαν 15 248.657 257.630 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 9, 15 (1.523.595) (1.439.680) 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν 9          (869.208)        (795.034) 
    
Κέρδος/(ζηµία) από εργασίες πριν τις αλλαγές στο  κεφάλαιο κίνησης  6.358.409 (1.447.005) 
(Αύξηση)/µείωση στα ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  (371.712) 872.704 
(Αύξηση)/µείωση στα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης  (79.899) 2.349 
Μείωση/(αύξηση) στο µερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και     
  τεχνικά αποθέµατα  43.927 (193.390) 
(Μείωση)/αύξηση στο απόθεµα Κλάδου Ζωής  (6.411.113) 1.005.842 
Μείωση στα ποσά οφειλόµενα από εξαρτηµένες εταιρείες  68.649 6.062 
Αύξηση στα ασφαλιστικά αποθέµατα  955.825 433.132 
(Μείωση)/αύξηση στις απαιτήσεις και άλλους πληρωτέους     
  λογαριασµούς           (406.357)         556.934 
    
Ροή µετρητών από εργασίες  157.729 1.236.628 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (248.657) (257.630) 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  869.208 795.034 
Φορολογία που πληρώθηκε             (69.811)     (1.105.044) 
    
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες            708.469         668.988 
    
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 18 (62.986) (152.212) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  2.500 5.553 
Πληρωµές για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων  19 (127.601) (314.415) 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων σε ακίνητα 20 (14.415) - 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία     
  µέσω των αποτελεσµάτων  (97.811.631) (34.488.149) 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία     
  µέσω των αποτελεσµάτων  98.923.569 35.970.585 
Τόκοι που εισπράχθηκαν         1.523.595      1.439.680 
    
Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες         2.433.031      2.461.042 
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωµή δανείων µείον εισπράξεις νέων δανείων  (372.890) 764.968 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν 29          (705.734)        (669.898) 
Καθαρή ροή µετρητών (για)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες        (1.078.624)           95.070 
    
Καθαρή αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  2.062.876 3.225.100 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους        18.966.327    15.741.227 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους        21.029.203    18.966.327 
    
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:    
Mετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και άλλες καταθέσεις 27 22.862.467 21.111.010 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 36       (1.833.264)    (2.144.683) 
    
       21.029.203    18.966.327 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

(α) Σύσταση 
Η Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία ∆ηµόσια Λίµιτεδ (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην 
Κύπρο στις 29 Οκτωβρίου 1970 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και στις 20 
Νοεµβρίου 1997 µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί 
Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113.  Το ∆εκέµβριο 1997, η Εταιρεία µε έκδοση νέων µετοχών 
στο κοινό εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 

 
Σύµφωνα µε την άποψη των Οργάνων ∆ιοίκησης η Εταιρεία θεωρείται ∆ηµόσια Εταιρεία 
σύµφωνα µε τους περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους. 

 
(β) Εξαρτηµένες εταιρείες 

Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία των εξαρτηµένων εταιρειών που παρουσιάζονται 
στη σηµείωση 21 των οικονοµικών καταστάσεων.  Η Εταιρεία και οι εξαρτηµένες της 
εταιρείες αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”. 

 
(γ) Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος οι οποίες παρέµειναν οι ίδιες µε το 
προηγούµενο έτος, είναι η διεξαγωγή εργασιών στον ασφαλιστικό τοµέα, οι 
χρηµατοδοτήσεις, οι επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες, και οι κτηµατικές 
επιχειρήσεις.  ΄Ολες οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας διεξάγονται 
στην Κύπρο. 

 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 

(α) ∆ήλωση συµµόρφωσης 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες αφορούν το Συγκρότηµα και την Εταιρεία είναι για 

το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και ετοιµάστηκαν µε βάση τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  Επίσης, οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου, του περί 
Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµων του 2002-
2008, (“Νόµων”) τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και 
Κανονιστικές Αποφάσεις και τον περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες 
προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο. 

 
(β) Βάση επιµέτρησης 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
εκτός από τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, τις επενδύσεις σε ακίνητα και τις 
επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων οι οποίες 
παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους κατά τη λήξη του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 

 
Η µέθοδος εκτίµησης της δίκαιης τους αξίας παρουσιάζεται στις πιο κάτω σηµειώσεις. 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 
 

(γ) Υιοθέτηση καινούριων 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. 

 
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). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 
 

(γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (συνέχ.) 

 
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 από 1 Ιουλίου 2008). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 15: “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• 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 από 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 
της Εταιρείας εκτός από την εφαρµογή του Αναθεωρηµένου ∆ΛΠ1: “Παρουσίαση 
Οικονοµικών Καταστάσεων” που αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
(δ) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, τη 
διατύπωση εκτιµήσεων και παραδοχών, 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 ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις 
εκτιµήσεις. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 
 

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχ.) 
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 σηµαντικές 
κρίσεις στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σηµαντική 
επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται 
στις πιο κάτω σηµειώσεις: 

 
• Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός – εκτίµηση ακινήτων 
• Επενδύσεις σε ακίνητα – εκτίµηση ακινήτων 
• Επενδύσεις – εκτίµηση επενδύσεων 
• Απαιτήσεις και παροχές – εκτίµηση απαιτήσεων και παροχών 

 
(ε) 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. 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλες 
τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός όπου 
δηλώνεται διαφορετικά. 

 
Βάση ενοποίησης 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία ∆ηµόσια Λίµιτεδ (η ‘Εταιρεία’) και των εξαρτηµένων 
εταιρειών που παρουσιάζονται στη Σηµείωση 21. 
 
Εξαρτηµένες εταιρείες 
Εξαρτηµένες εταιρείες είναι οι εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από το Συγκρότηµα.  Έλεγχος 
υφίσταται όταν το Συγκρότηµα είναι σε θέση να ρυθµίζει τις οικονοµικές και λειτουργικές 
αποφάσεις µιας εταιρείας έτσι ώστε να επωφελείται των δραστηριοτήτων της. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
Βάση ενοποίησης (συνέχ.) 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των εξαρτηµένων εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που ξεκινά ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία 
που παύει να υφίσταται.  Η ενοποίηση των εξαρτηµένων εταιρειών έγινε µε τη µέθοδο της 
απόκτησης (acquisition method). 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών του Συγκροτήµατος που ενοποιούνται είναι για το 
λογιστικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
Εφαρµόστηκαν οµοιόµορφες λογιστικές αρχές στην ετοιµασία των οικονοµικών 
καταστάσεων όλων των εταιρειών του Συγκροτήµατος.  Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές 
µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος έχουν εξαλειφθεί πλήρως κατά την ετοιµασία των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 
 Αναγνώριση εσόδων και καθορισµός κερδών 

Τα έσοδα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως ακολούθως: 
 

(α) Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες 
 

(i) Κλάδος Γενικής Φύσεως 
 Η λογιστική βάση πάνω στην οποία λογίζονται οι ασφαλιστικές εργασίες του 

Κλάδου Γενικής Φύσεως είναι ο κίνδυνος που έχει κερδηθεί κατά τη διάρκεια του 
οικονοµικού έτους (λογιστική µε βάση το έτος ατυχήµατος).  Τα 
πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων την ηµεροµηνία έναρξης του ασφαλιστικού 
συµβολαίου.  Τα ασφάλιστρα τα οποία καλύπτουν την περίοδο µετά τη λήξη του 
οικονοµικού έτους µεταφέρονται στο απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων.  
Τα µεικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα αντιπροσωπεύουν τη διαφορά µεταξύ των 
πραγµατοποιηθέντων µεικτών ασφαλίστρων και της αύξησης/µείωσης στο απόθεµα 
µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων. 

 
(ii) Κλάδος Ζωής 

 Τα ασφάλιστρα για το έτος αναγνωρίζονται µε βάση την περίοδο είσπραξής τους ή 
οφειλής τους, ανάλογα µε τους όρους του ασφαλιστικού συµβολαίου. 

 
(β) Έσοδα από εργασίες χρηµατοδότησης 

 Τα έσοδα από εργασίες χρηµατοδότησης αντιστοιχούν στις δεδουλευµένες οφειλές και 
υπολογίζονται σε συστηµατική βάση ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
 Αναγνώριση εσόδων και καθορισµός κερδών (συνέχ.) 

 
(γ) Εισόδηµα από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες 

(i) Μερίσµατα εισπρακτέα 
Μερίσµατα από επενδύσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων την ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα αποκτά το 
δικαίωµα είσπραξής τους (η οποία για εισηγµένες επενδύσεις είναι η ηµεροµηνία 
κατά την οποία η µετοχή διαπραγµατεύεται χωρίς µέρισµα).  Φόροι που έχουν 
παρακρατηθεί µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.   

 
(ii) Τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις 

Οι τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες αφορούν τόκους 
εισπρακτέους από χρεώγραφα και αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των 
δεδουλευµένων εσόδων. 

 
(iii) Κέρδος/ζηµίa από επενδύσεις 

Το κέρδος ή η ζηµία από την εκποίηση επενδύσεων, που αποτιµούνται το οποίο 
αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής 
αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται, µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 

 
Η διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων στις 31 ∆εκεµβρίου και της 
µέσης τιµής κόστους αντιπροσωπεύει µη πραγµατοποιηθέν κέρδος ή µη 
πραγµατοποιηθείσα ζηµία και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων, λαµβάνοντας υπόψην οποιαδήποτε ποσά που χρεώθηκαν ή 
πιστώθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων τα προηγούµενα έτη. 

 
(δ) Έσοδα από κτηµατικές εργασίες 
 Τα έσοδα από κτηµατικές εργασίες αναγνωρίζονται βάσει της αρχής των δεδουλευµένων 

εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα.  Έσοδα από ενοικίαση 
ακινήτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε 
την σταθερή µέθοδο κατά την περίοδο της µίσθωσης και σύµφωνα µε τους όρους του 
ενοικιαστηρίου εγγράφου. 

 
(ε) Έσοδα από κοινοπραξία ασφαλιστών οχηµάτων 
 Το εισόδηµα της Εταιρείας από την κοινοπραξία ασφαλιστών οχηµάτων αναγνωρίζεται 

στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων βάσει της ηµεροµηνίας διανοµής του. 
 

Αντασφάλιστρα 
Τα αντασφάλιστρα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων βάσει των 
σχετικών αντασφαλιστικών συµβάσεων. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
Απαιτήσεις 
Απαιτήσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως 
Οι απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
αποτελούνται από τις απαιτήσεις που πληρώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους µείον το 
απόθεµα εκκρεµών απαιτήσεων από µεταφορά πλέον το απόθεµα εκκρεµών απαιτήσεων σε 
µεταφορά.  Οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνουν το κόστος διακανονισµού τους. 

 
 Οι εκκρεµείς απαιτήσεις συµπεριλαµβάνουν εκτιµήσεις βάσει του κόστους που αναµένεται 

ότι θα προκύψει.  Για τον υπολογισµό των εκκρεµών απαιτήσεων εξετάζεται ξεχωριστά η 
κάθε απαίτηση και λαµβάνεται υπόψη η εµπειρία του παρελθόντος όσον αφορά τον αριθµό 
και το ύψος των αποζηµιώσεων.  Οι προβλέψεις για τις εκκρεµείς απαιτήσεις δεν 
προεξοφλούνται.  Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται και οι εκτιµήσεις που γίνονται 
επιθεωρούνται συχνά. 

 
 Απαιτήσεις και παροχές Κλάδου Ζωής 
 Οι απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

αποτελούνται από τις απαιτήσεις που πληρώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους µείον τις 
απαιτήσεις και παροχές που έχουν επισυµβεί. 

 
Οι απαιτήσεις και παροχές συµπεριλαµβάνουν την µεταβολή στην πρόβλεψη αποθέµατος 
Κλάδου Ζωής σύµφωνα µε την αναλογιστική εκτίµηση. 

 
Έξοδα ασφαλιστικών εργασιών 

 Τα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών αποτελούνται από προµήθειες και άλλα έξοδα για 
ασφαλιστικές εργασίες. 

 
 Τα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών που παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων αποτελούνται από τα έξοδα που πληρώθηκαν ή λογίσθηκαν κατά τη διάρκεια 
του έτους, πλέον τα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης από µεταφορά µείον τα αναβαλλόµενα 
έξοδα κτήσης σε µεταφορά. 

 
 Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης 
 Έξοδα τα οποία προκύπτουν για την έκδοση ασφάλειας γενικού κλάδου και ασφάλειας 

Κλάδου Ζωής αναβάλλονται µέχρι το σηµείο όπου είναι ανακτήσιµα. 
 
 Τα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης αποτελούνται από προµήθειες και άλλα έξοδα που 

σχετίζονται µε την κτήση ή ανανέωση των ασφαλιστικών συµβολαίων. 
 

Τα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης ασφαλιστικών συµβολαίων µπορούν να µεταφερθούν σε 
επόµενα έτη.  Στην περίπτωση του Κλάδου Γενικής Φύσεως τα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης 
τα οποία σχετίζονται µε ασφάλιστρα και τα οποία έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια του 
οικονοµικού έτους αλλά αφορούν µεταγενέστερο οικονοµικό έτος, υπολογίζονται πάνω σε 
συµβατή βάση µε αυτή που χρησιµοποιήθηκε για τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα (µέθοδος 
των 24ων ).  Στην περίπτωση του Κλάδου Ζωής, ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων εξόδων 
κτήσης αποτελεί τµήµα της αναλογιστικής εκτίµησης. 
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Ενοίκια 
 Ενοίκια πληρωτέα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε 

την σταθερή µέθοδο κατά την περίοδο της µίσθωσης και σύµφωνα µε τους όρους του 
ενοικιαστηρίου εγγράφου. 

  
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 
Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης αποτελούνται από τα έσοδα µείον τα έξοδα χρηµατοδότησης.  
Τα έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους από τραπεζικές καταθέσεις και 
άλλες επενδύσεις κεφαλαίων.  Τα έσοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων. 

 
 Τα έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τραπεζικούς τόκους πληρωτέους, έξοδα 

χρηµατοδότησης, άλλους τόκους πληρωτέους και τόκους φόρου εισοδήµατος και έκτακτης 
εισφοράς για την άµυνα.  Οι τόκοι λογίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε 
βάση την αρχή των δεδουλευµένων εξόδων. 

 
Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ και καταχωρούνται µε βάση τις τιµές 
συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής.  Τα υπόλοιπα 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο νόµισµα, 
µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή, µεταφέρονται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται 
σηµαντικές.  Τα υπόλοιπα µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένο 
συνάλλαγµα τα οποία παρουσιάζονται σε τιµή κόστους µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την τιµή 
συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 

 
 Σχέδιο Αφυπηρέτησης Προσωπικού 
 ∆εν υπάρχει πάγια πολιτική όσον αφορά αφυπηρετήσεις προσωπικού της Εταιρείας πέραν του 

Ταµείου Προνοίας, που είναι σχέδιο καθορισµένης συνεισφοράς στο οποίο η Εταιρεία 
συνεισφέρει ποσοστό 5% στις µεικτές απολαβές.  Το σχέδιο είναι χρηµατοδοτηµένο και 
υποβάλλει του δικούς του λογαριασµούς.  Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωµα σε εξασφαλισµένες 
πληρωµές βάσει του Καταστατικού του Ταµείου. Η συνεισφορά της Εταιρείας χρεώνεται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Οι εξαρτηµένες εταιρείες του Συγκροτήµατος δεν 
λειτουργούν οποιοδήποτε σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού ή ταµείο προνοίας.  Οι ∆ιοικητικοί 
Σύµβουλοι της Εταιρείας οι οποίοι εργοδοτούνται από την Εταιρεία είναι επίσης µέλη του 
Ταµείου. 

 
 Φορολογία 
 Η φορολογία η οποία παρουσιάζεται ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

περιλαµβάνει πρόβλεψη για φορολογία πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε βάση τη 
νοµοθεσία και τους συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο καθώς και αναβαλλόµενη φορολογία 
και φόρους προηγούµενων ετών.  Η φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων εκτός όπου αυτή αφορά στοιχεία τα οποία αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, όπου τότε µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια. 
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Αναβαλλόµενη φορολογία 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία έχουν προβεί σε πλήρη πρόβλεψη για αναβαλλόµενη 
φορολογία σε όλες τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήµατος και 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 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 ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, και επενδύσεων σε ακίνητα, µεταφέρεται στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης και στο αποθεµατικό προσόδου αντίστοιχα.  Η αναστροφή της πρόβλεψης για 
αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ή 
στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ανάλογα µε το που είχε αναγνωριστεί η αρχική πρόβλεψη. 

 
(Ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία παρουσιάζουν τη βασική ζηµία/κέρδος ανά µετοχή για τις 
συνήθεις µετοχές.  Η βασική ζηµία/κέρδος ανά µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη ζηµία για 
το έτος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας δια τον µέσο όρο συνήθων µετοχών που 
ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
Τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται για τις εργασίες του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται 
αρχικά στο κόστος και στη συνέχεια αποτιµούνται στην εκτιµηµένη δίκαιη αξία τους µείον 
συσσωρευµένες αποσβέσεις. Η τιµή εκτίµησης είναι µε βάση την αγοραία αξία που 
παρουσιάζεται στην έκθεση ανεξάρτητων επαγγελµατιών εκτιµητών που γίνεται σε τακτικά 
χρονικά διαστήµατα.  Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης 
µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. 

 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος ή η τιµή εκτίµησης µείον η 
υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού σύµφωνα 
µε τη σταθερή µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης 
οικονοµικής ζωής τους. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχ.) 
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: 

  % 
 Κτίρια 3 
 Οχήµατα 15 
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά λογισµικά  
   προγράµµατα 20 & 33 1/3 
 Έπιπλα και εξοπλισµός 10 
 
 ∆ε λογίζεται απόσβεση στη γη. 
 
 Πλεόνασµα/ζηµία που προκύπτει από επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού πιστώνεται/χρεώνεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Εάν προκύψει ζηµία η 
οποία δεν καλύπτεται από τα συσσωρευµένα πλεονάσµατα στο αποθεµατικό επανεκτίµησης 
για το συγκεκριµένο ακίνητο ή εξοπλισµό, διαγράφεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 

 
 Η επιπρόσθετη επιβάρυνση για απόσβεση που προκύπτει λόγω της επανεκτίµησης των 

κτιρίων µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
 Σε περίπτωση πώλησης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, η διαφορά του προϊόντος 

πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην 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 ιδιόκτητων κτιρίων του Συγκροτήµατος οι 

οποίες αναµένεται να αποφέρουν µελλοντικά οφέλη πέραν των αρχικά υπολογισθέντων 
κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται µε βάση το συντελεστή που αναφέρεται πιο πάνω.  Οι 
δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση των κτιρίων, χρεώνονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος κατά το οποίο προκύπτουν. 

 
 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
 Λογισµικά προγράµµατα 
 Τα λογισµικά προγράµµατα παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης µείον συσσωρευµένες 

αποσβέσεις.  Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στο κόστος, µε βάση τη µέθοδο σταθερής 
απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής του.  Το ετήσιο 
ποσοστό απόσβεσης είναι 33 1/3 %. 
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 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχ.) 
 
 Εµπορική εύνοια 
 Η εµπορική εύνοια προκύπτει από την αγορά εξαρτηµένων εταιρειών και αντιπροσωπεύει τη 

διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης αξίας του µεριδίου του Συγκροτήµατος στο 
καθαρό ενεργητικό που αποκτάται την ηµεροµηνία αγοράς. Η εµπορική εύνοια 
παρουσιάζεται στην τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

 
Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ακίνητα τα οποία κατέχονται µε σκοπό την απόκτηση 
ενοικίου και την ανατίµηση κεφαλαίου και δεν περιλαµβάνουν ιδιοχρησιµοποιούµενα 
ακίνητα. 

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και στη συνέχεια 
αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους η οποία προσδιορίζεται στην εκτιµηµένη αξία τους.  
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επανεκτιµούνται σε ετήσια βάση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
Επίσης, γίνεται εκτίµηση από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές τουλάχιστον κάθε 3 
έτη.  Η εκτιµηµένη αξία βασίζεται στην αγοραία αξία, η οποία είναι η υπολογιζόµενη αξία µε 
την οποία ένα ακίνητο µπορεί να ανταλλαχθεί τη µέρα της εκτίµησης µεταξύ αγοραστή και 
πωλητή σε µια συναλλαγή καθαρά εµπορικής βάσης.  Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ της 
εκτιµηµένης αξίας και της λογιστικής τους αξίας µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 

 
Όταν η χρήση των ακινήτων αλλάξει από ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα σε επενδύσεις σε 
ακίνητα, τότε τα ακίνητα επανεκτιµούνται στη δίκαιη τους αξία και επαναταξινοµούνται από 
την κατηγορία ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός στην κατηγορία επενδύσεις σε 
ακίνητα. 

 
Κατά την επαναταξινόµηση, το κέρδος το οποίο προκύπτει στην επανεκτίµηση 
αναγνωρίζεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων. 

 
 Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 
 Οι επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες παρουσιάζονται στον ισολογισµό της Εταιρείας σε 

τιµή κτήσης µείον οποιαδήποτε µείωση που κρίνεται ότι είναι µη προσωρινής φύσης. 
 
 Σε περίπτωση αποµείωσης της αξίας των επενδύσεων που παρουσιάζονται στον ισολογισµό, 

η διαφορά µεταξύ της τρέχουσας αξίας των επενδύσεων και της λογιστικής τους αξίας 
µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
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 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας αποτελούνται από 

επενδύσεις σε κινητές αξίες, ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά, µετρητά και αντίστοιχα 
µετρητών, δάνεια, παρατραβήγµατα και ασφαλιστικούς και άλλους πληρωτέους 
λογαριασµούς. 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στον 
ισολογισµό του Συγκροτήµατος, την ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα γίνεται 
συµβαλλόµενο µέρος στις πρόνοιες του µέσου.  Το Συγκρότηµα παύει να αναγνωρίζει 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισµό όταν τα συµβατικά δικαιώµατα 
στη ροή µετρητών που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία λήξουν 
ή όταν το Συγκρότηµα µεταβιβάσει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Το 
Συγκρότηµα παύει να αναγνωρίζει χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό όταν η 
υποχρέωση που αναφερόταν στη σύµβαση εξοφληθεί, ακυρωθεί ή λήξει. 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στη 
τιµή κτήσης τους, η οποία είναι η δίκαιη αξία του αντιτίµου που δόθηκε ή εισπράχθηκε για 
αυτά. 

 
Τα έξοδα της συναλλαγής περιλαµβάνονται στην αρχική τιµή κτήσης εκτός για τις επενδύσεις 
που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  Στη συνέχεια τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στη δίκαιη αξία 
τους ή όπου αυτή δεν εφαρµόζεται στην τιµή κτήσης τους. 

 
Έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα κατατάσσονται στη δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αν 
κατέχονται για εµπορία ή αν καταχωρούνται κατά την αναγνώριση σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων.  Τα µέσα αυτά παρουσιάζονται ως κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 
(α) Επενδύσεις  

 Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει τα χρηµατοοικονοµικά του µέσα, τα οποία αφορούν 
επενδύσεις στις ακόλουθες κατηγορίες.  Η ταξινόµηση των επενδύσεων εξαρτάται από το 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν οι επενδύσεις.  Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει την 
κατάλληλη ταξινόµηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί 
αυτό τον καθορισµό σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχ.) 
(α) Επενδύσεις (συνέχ.) 

Στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτελούνται από 
επενδύσεις σε τίτλους µεταβλητής απόδοσης στην πιο πάνω κατηγορία.  Τα στοιχεία αυτά 
κατατάσσονται ως κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 
Στοιχεία που κατέχονται για εµπορία 
Περιλαµβάνει επενδύσεις σε αξίες που αγοράστηκαν µε σκοπό την άµεση απόδοση 
κέρδους από βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις των τιµών ή περιλαµβάνονται σε 
χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσµη κερδοφορία.   

 
Στοιχεία που καταχωρούνται κατά την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 
Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης (η οποία θεωρείται και η 
δίκαιη τους αξία), και ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Τυχόν 
πλεόνασµα ή ζηµία που προκύπτει από την αποτίµηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Κατά την αναγνώριση τα έξοδα συναλλαγής 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Για εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία θεωρείται ως η τρέχουσα τιµή ζήτησης των 
Χρηµατιστηρίων στα οποία διαπραγµατεύονται οι επενδύσεις.  Για τις µη εισηγµένες αξίες 
η δίκαιη αξία καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βάσει αναγνωρισµένων µοντέλων 
εκτίµησης όπως αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες του κάθε εκδότη.  
Στις περιπτώσεις όπου η δίκαιη αξία δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα η δίκαιη αξία 
θεωρείται η τιµή κτήσης. 

 
Οι επενδύσεις σε χρεώγραφα Κυπριακής Κυβέρνησης και σε άλλα εγγυηµένα χρεώγραφα 
παρουσιάζονται στον ισολογισµό στη δίκαιη τους αξία η οποία καθορίζεται βάση της 
παρούσας αξίας των αναµενόµενων ταµειακών ροών από την χρήση της επένδυσης. 

 
Όλες οι αγορές και οι πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία της 
εµπορικής συναλλαγής ή οποία είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα 
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 κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχ.) 
(β) Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 

Οι χρεώστες παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές αξίες που οφείλονται κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού πλέον δεδουλευµένους τόκους µείον την πρόβλεψη για 
ειδική και γενική πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες, η οποία θεωρείται η δίκαιή τους αξία.  
Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεως 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 
ικανότητας είσπραξης του χρέους αντίστοιχα.  Η δίκαιη αξία των ασφαλιστικών και 
άλλων εισπρακτέων ποσών καθορίζεται βάση προηγούµενων ιστορικών στοιχείων και 
εκτιµήσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
(γ) Ποσά οφειλόµενα από/σε εξαρτηµένες εταιρείες 

Τα πιο πάνω ποσά παρουσιάζονται σε τιµή κόστους πλέον δεδουλευµένους τόκους. 
 

(δ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
Τα πιο πάνω αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και σε τράπεζες, καθώς επίσης και 
τραπεζικά παρατραβήγµατα. 

 
(ε) ∆άνεια 

Τα τραπεζικά δάνεια παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές τους αξίες που οφείλονται 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και συµπεριλαµβάνουν δεδουλευµένους τόκους. 

 
(στ) Ασφαλιστικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί 

Οι πιστωτές παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές αξίες που οφείλονται κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού και συµπεριλαµβάνουν τόκους, όπου εφαρµόζεται, η οποία 
θεωρείται η δίκαιη τους αξία. 

 
 Υπολογισµός τεχνικών αποθεµάτων 
 

(α) Κλάδος Γενικής Φύσεως 
 

(i) Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων 
 Το απόθεµα για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα υπολογίζεται για κάθε ασφάλιστρο 

ξεχωριστά.  Η µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι η µέθοδος των 24ων, όπου τα 
δεδουλευµένα και µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα υπολογίζονται πάνω σε αυστηρό 
καθηµερινό καταµερισµό, εκτός από τους κλάδους ασφάλισης όπου τα 
χαρακτηριστικά του κινδύνου δεν επιτρέπουν την εφαρµογή των µεθόδων 
αναλογίας και γι’αυτό εφαρµόζονται µεθόδοι υπολογισµού που λαµβάνουν υπόψη 
τους τη διαχρονική εξέλιξη του κινδύνου. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
 Υπολογισµός τεχνικών αποθεµάτων (συνέχ.) 

 
(α) Κλάδος Γενικής Φύσεως(συνέχ.) 

(ii) Απόθεµα κινδύνων σε ισχύ 
 Το απόθεµα κινδύνων σε ισχύ υπολογίζεται βάσει των απαιτήσεων και των εξόδων 

διαχείρισης που ενδέχεται να προκύψουν µετά το τέλος του οικονοµικού έτους και 
σχετίζονται µε ασφάλιστρα που έχουν συναφθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή στο 
βαθµό που το προβλεπόµενο ύψος τους υπερβαίνει το απόθεµα για τα µη 
δεδουλευµένα ασφάλιστρα µείον τα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης. 

 
(iii) Απόθεµα εκκρεµών απαιτήσεων 
 Το απόθεµα υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, βάσει του κόστους που 

αναµένεται ότι θα προκύψει.  Το απόθεµα συµπεριλαµβάνει τις απαιτήσεις σε 
σχέση µε κινδύνους που έχουν επισυµβεί αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί (IBNR) 
µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Για τον υπολογισµό του αποθέµατος 
αυτού, λαµβάνεται υπόψη η εµπειρία του παρελθόντος όσον αφορά τον αριθµό και 
το ύψος των αποζηµιώσεων που δηλώνονται µετά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού.  Οι δαπάνες για τον διακανονισµό των απαιτήσεων λαµβάνονται 
υπόψη στον υπολογισµό του αποθέµατος. 

 
(β) Κλάδος Ζωής 

(i) Απόθεµα Κλάδου Ζωής 
 Το απόθεµα του Κλάδου Ζωής εκτιµάται από αναλογιστές κατά διαστήµατα.  Η 

τελευταία αναλογιστική εκτίµηση έγινε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 

Αποµείωση αξίας  
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο εκτιµάται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού 
έτσι ώστε να εξακριβωθεί αν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία για αποτίµησή του.  Ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι αποτιµάται αν υπάρχουν 
αντικειµενικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ένα ή περισσότερα γεγονότα είχαν αρνητική 
επίδραση στις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές αυτού του περιουσιακού στοιχείου. 

 
Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε µια επένδυση έχει 
υποστεί αποµείωση στην αξία. Αυτή η απόφαση απαιτεί την άσκηση κρίσης.  Στην άσκηση 
της κρίσης αυτής, η Εταιρεία εκτιµά, µαζί µε άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση 
που η δίκαιη αξία µιας επένδυσης είναι χαµηλότερη του κόστους και τη χρηµατοοικονοµική 
βιωσιµότητα και βραχυπρόθεσµο επιχειρηµατικό µέλλον της επένδυσης 
συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως η επίδοση της βιοµηχανίας και του επιχειρηµατικού 
κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηµατοδοτικές ταµειακές 
ροές. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

Αποµείωση αξίας (συνέχ.) 
 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχ.) 
Ζηµία από αποµείωση επενδύσεων σε εξαρτηµένες εταιρείες υπολογίζεται ως η διαφορά 
µεταξύ της λογιστικής αξίας και της τρέχουσας δίκαιης αξίας.  Ζηµία από αποµείωση 
εµπορικών απαιτήσεων υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
ανακτήσιµης αξίας.  Όλες οι ζηµίες από αποµείωση παρουσιάζονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Για την αποτίµηση των µη εισηγµένων επενδύσεων η Εταιρεία χρησιµοποιεί διάφορες 
µεθόδους αποτίµησης. Οι µέθοδοι αυτές στηρίζονται σε κάποιες υποθέσεις που γίνονται από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
Ζηµία από αποµείωση αναστρέφεται αν η αναστροφή µπορεί να σχετιστεί αντικειµενικά µε 
ένα γεγονός που προκύπτει µετά την αναγνώριση της ζηµίας από αποµείωση. 

 
(β) Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη αποµείωσης στην αξία των 
στοιχείων ενεργητικού.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για αποµείωση αξίας, 
εκτιµάται η ανακτήσιµη αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Η ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου 
ενεργητικού είναι η µεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιµης τιµής στο πλαίσιο µιας συνήθους 
εµπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών 
ροών από την συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της ωφέλιµης 
ζωής του.  Η αποµείωση αξίας αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου 
ενεργητικού υπερβαίνει την ανακτήσιµη του αξία.  Η αποµείωση αξίας αναγνωρίζεται ως 
έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους. 

 
Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 

 
Μερίσµατα πληρωτέα 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος κατά το οποίο τα µερίσµατα εγκρίνονται από 
τους µετόχους της Εταιρείας. 

 
Προβλέψεις 
Πρόβλεψη αναγνωρίζεται στον ισολογισµό, όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα υποχρέωση ως 
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος όπου είναι πιθανό ότι µελλοντικά θα απαιτηθεί 
εκροή οικονοµικών πόρων για να διευθετηθεί η υποχρέωση αυτή και µπορεί να γίνει βάσιµος 
υπολογισµός του ύψους της. Η χρέωση γίνεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

 

32

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

Συγκριτικά ποσά 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές 
στην παρουσίαση του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 

 
Ανάλυση κατά τοµέα 

 
 Πρωτογενής τοµέας 
 Το Συγκρότηµα έχει τέσσερις βασικούς τοµείς δραστηριότητας: 
 

(i) Ασφαλιστικές εργασίες κλάδου γενικής φύσεως 
(ii) Ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής 
(iii) Xρηµατοοικονοµικές και επενδυτικές εργασίες και 
(iv) Κτηµατικές εργασίες 

 
 ∆ευτερογενής τοµέας 
 Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος διεξάγονται στην Κύπρο. 
 
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
 Στόχοι και πολιτική διαχείρισης κινδύνων για αντιµετώπιση του ασφαλιστικού κινδύνου 
 Η διαχείριση του ασφαλιστικού και χρηµατοοικονοµικού κινδύνου είναι µεγάλης σηµασίας 

για το Συγκρότηµα. Μεγάλο ποσοστό των ασφαλιστικών συµβολαίων του Κλάδου Ζωής του 
Συγκροτήµατος έχουν ταµειακές ροές, οι οποίες είναι άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένες µε την 
απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού που υποστηρίζουν αυτά τα συµβόλαια.  Αναφορικά 
µε τα συµβόλαια Γενικής Φύσεως, ο στόχος είναι η επιλογή στοιχείων ενεργητικού µε 
διάρκεια και αξία που να αντιστοιχούν µε τις αναµενόµενες ταµειακές ροές των απαιτήσεων 
αυτής της εργασίας.  Το Συγκρότηµα παρακολουθεί τις υποχρεώσεις των πιο πάνω 
συµβολαίων και το αντίστοιχο ενεργητικό, µε στόχο να διασφαλίζει ότι θα είναι πάντα σε 
θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του χωρίς πρόσθετο κόστος και µε βάση τις εσωτερικές 
αλλά και τις νοµοθετικές υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος. 

 
 Η κύρια ασφαλιστική δραστηριότητα του Συγκροτήµατος είναι να αναλαµβάνει τον κίνδυνο 

ζηµίας σε άτοµα και οργανισµούς που άµεσα υπόκεινται σε αυτόν τον κίνδυνο.  Τέτοιοι 
κίνδυνοι σχετίζονται µε περιουσία, ευθύνη, ατύχηµα, υγεία, ζωή και άλλους κινδύνους που 
µπορεί να επέλθουν από ένα ασφαλιζόµενο συµβάν.  Ως εκ τούτου το Συγκρότηµα είναι 
εκτεθειµένο όσον αφορά την αβεβαιότητα του χρόνου, τη συχνότητα και την σοβαρότητα 
των απαιτήσεων.  Το Συγκρότηµα είναι επίσης εκτεθειµένο σε οικονοµικούς κινδύνους µέσω 
των ασφαλιστικών και επενδυτικών του δραστηριοτήτων. 

 
 Το Συγκρότηµα διαχειρίζεται τους ασφαλιστικούς κινδύνους µε καθορισµένα όρια αποδοχής, 

µε διαδικασίες που αφορούν νέα προϊόντα ή που υπερβαίνουν συγκεκριµένα όρια, µε 
τιµολογιακή πολιτική, κεντρική διαχείριση αντασφαλίσεων και παρακολούθηση των νέων 
θεµάτων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του. 
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4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(συνέχ.) 
 

 Στόχοι και πολιτική διαχείριση κινδύνων για αντιµετώπιση του ασφαλιστικού κινδύνου (συνέχ.) 
 Το Συγκρότηµα υιοθετεί διάφορες µεθόδους για να αξιολογεί και να παρακολουθεί τους 

ασφαλιστικούς κινδύνους τόσο για κάθε ασφαλισµένο κίνδυνο ξεχωριστά αλλά και για το 
σύνολο τους.  Οι µεθόδοι περιλαµβάνουν εσωτερικά µοντέλα αξιολόγησης κινδύνου, 
αναλύσεις ευαισθησίας και αναλύσεις σεναρίων. 

 
 Η θεωρία της πιθανότητας εφαρµόζεται στην τιµολόγηση και στο απόθεµα για την εργασία 

που αφορά ασφαλιστικά συµβόλαια. Ο πρωταρχικός κίνδυνος είναι η συχνότητα και η 
σοβαρότητα των απαιτήσεων να υπερβαίνει το αναµενόµενο.  Επίσης για κάποια συµβόλαια 
υπάρχει η αβεβαιότητα σχετικά µε την χρονική στιγµή έλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.  
Ασφαλιζόµενα συµβάντα είναι από τη φύση τους τυχαία και ο ακριβής αριθµός και το 
µέγεθος των γεγονότων/συµβάντων για ένα οποιοδήποτε έτος µπορεί να είναι διαφορετικό 
από το αναµενόµενο χρησιµοποιώντας καθιερωµένες στατιστικές τεχνικές. 

 
 Στρατηγική αποδοχής κινδύνων 
 Η στρατηγική αποδοχής κινδύνων του Συγκροτήµατος επιδιώκει την διασπορά ενός 

ισορροπηµένου χαρτοφυλακίου το οποίο είναι βασισµένο σε ένα µεγάλο χαρτοφυλάκιο 
όµοιων κινδύνων για µια περίοδο ετών, έτσι ώστε να µειώνει την διαφοροποίηση των 
αποτελεσµάτων. 

 
 Η στρατηγική αποδοχής κινδύνων καθορίζεται µε ένα ετήσιο επιχειρηµατικό σχέδιο το οποίο 

θέτει τους κλάδους που θα γίνουν αποδεκτοί, τις περιοχές τις οποίες επιδιώκεται εργασία και 
τους κλάδους βιοµηχανίας για τους οποίους το Συγκρότηµα θα αποδέχεται κινδύνους.  Αυτή 
η στρατηγική ανατίθεται στους διευθυντές αποδοχής κινδύνων µε λεπτοµερείς διαδικασίες 
που καθορίζουν τα όρια στα οποία ο διευθυντής µπορεί να εργαστεί µε βάση το µέγεθος του 
κινδύνου, τον τύπο του, την περιοχή και την βιοµηχανία για να διασφαλιστεί η σωστή 
επιλογή κινδύνου για το Συγκρότηµα. 

 
Όλα τα συµβόλαια είναι ετήσια και οι διευθυντές έχουν το δικαίωµα να µην ανανεώσουν 
κατά την λήξη ή να µην ανανεώσουν τους όρους του συµβολαίου στην ανανέωση.  Η πιο 
πάνω στρατηγική παρακολουθείται µε εβδοµαδιαίες, µηνιαίες και τριµηνιαίες αναφορές.   

 
 Αντασφαλιστική στρατηγική 
 Το Συγκρότηµα αντασφαλίζει µέσω αναλογικών ή µη αναλογικών συµβάσεων ένα µεγάλο 

µέρος των κινδύνων έτσι ώστε να ελέγχει την έκθεσή του σε ζηµίες και να προστατεύει τους 
κεφαλαιουχικούς του πόρους.  Πρόσθετα και σε συγκεκριµένες περιπτώσεις το Συγκρότηµα 
αντασφαλίζει κινδύνους µέσω προαιρετικών αντασφαλίσεων. 
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(συνέχ.) 
 
 Αντασφαλιστική στρατηγική (συνέχ.) 
 Εκχωρηθέντες αντασφαλίσεις περιλαµβάνουν πιστωτικό κίνδυνο, και οι ανακτήσεις 

παρουσιάζονται µετά από προβλέψεις αποµείωσης ως αποτέλεσµα πραγµατοποιηµένων 
αναγνωρισµένων στοιχείων ενεργητικού.  Το Συγκρότηµα παρακολουθεί την οικονοµική 
κατάσταση των αντασφαλιστών σε συνεχή βάση και επιθεωρεί περιοδικά τις 
αντασφαλιστικές συµβάσεις.  Το Συγκρότηµα µε βάση αυτά τα κριτήρια είναι υπεύθυνο για 
να θέτει τα ελάχιστα κριτήρια ασφάλειας για αποδεκτές αντασφαλίσεις και για συνεχή 
παρακολούθηση της αγοράς αντασφάλισης.  Επίσης παρακολουθεί τη διάρθρωση του 
αντασφαλιστικού προγράµµατος και τη συνεχή του επάρκεια όπως αναφέρεται και πιο κάτω.  
Το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί συµφωνίες αντασφάλισης µε ανεξάρτητους αντασφαλιστές για 
να ελέγχει την έκθεση του σε ζηµίες που προκύπτουν από ένα γεγονός.  Για τον συνολικό 
κίνδυνο από πολλές ζηµίες οι οποίες προκύπτουν από ένα γεγονός το Συγκρότηµα διαθέτει 
αντασφάλιση για καταστροφές. 

 
 Συσχέτιση Ενεργητικού/Παθητικού 
 Ένα σηµαντικό µέρος της διαχείρισης του κινδύνου του Συγκροτήµατος είναι η χρονική 

συσχέτιση των ταµειακών ροών των στοιχείων ενεργητικού µε τα στοιχεία παθητικού.  Το 
Συγκρότηµα ενεργά διαχειρίζεται  την οικονοµική κατάσταση χρησιµοποιώντας µια µέθοδο 
που ισοζυγεί ποιότητα, ποικιλία δραστηριοτήτων, ρευστότητα και απόδοση επένδυσης.  Ο 
στόχος της επενδυτικής δραστηριότητας είναι να αυξήσει το καθαρό από φόρους, 
αναπροσαρµοσµένο από κινδύνους ολικό αποτέλεσµα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τη 
διαχείριση του ενεργητικού και παθητικού µε βάση τις ταµειακές ροές και τη διάρκεια τους.  
Το Συγκρότηµα επιθεωρεί και εγκρίνει χαρτοφυλάκια σε περιοδική βάση, καθιερώνοντας 
οδηγίες επενδύσεων και όρια, και παρέχοντας επιτήρηση της διαχειριστικής πορείας του 
ενεργητικού και παθητικού. 

 
 Το Συγκρότηµα καθορίζει στόχους χαρτοφυλακίου ενεργητικού για κάθε κύριο ασφαλιστικό 

προϊόν που αντιπροσωπεύει την επενδυτική στρατηγική που χρησιµοποιείται για την παροχή 
κερδοφόρων χρηµατοοικονοµικών πόρων για να καλύψει τις υποχρεώσεις µέσα σε επιτρεπτά 
όρια κινδύνων.  Αυτή η στρατηγική περιλαµβάνει στόχους για αποτελεσµατική διάρκεια, 
ευαισθησία, ρευστότητα, συγκέντρωση στοιχείων ενεργητικού τοµέα και πιστωτικής 
ποιότητας.  Οι εκτιµήσεις που χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν τα ποσά και το χρόνο 
των πληρωµών σε ή έναντι των ασφαλιζόµενων για ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
επανεκτιµούνται τακτικά.  Πολλές από αυτές τις εκτιµήσεις είναι υποκειµενικές και µπορούν 
να επηρεάσουν την ικανότητα του Συγκροτήµατος να κατορθώσει τους στόχους και σκοπούς 
της διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού. 
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(συνέχ.) 
 
 Ασφάλιση ευθύνης 
 
 Στοιχεία συµβολαίων 
 Το Συγκρότηµα εκδίδει ασφαλιστικά συµβόλαια ευθύνης στην Κύπρο.  Βάσει του 

συµβολαίου, αποζηµίωση δίδεται για τραυµατισµό σε άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των 
υπαλλήλων εταιρειών, ή και µέλη του κοινού.  Η κύρια έκθεση σε κίνδυνο είναι από 
σωµατική βλάβη. 

 
 Η περίοδος αναφοράς της κάθε απαίτησης και ο χρόνος πληρωµής της εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένου της φύσης της κάλυψης και τις πρόνοιες του 
συµβολαίου. 

 
 Για ορισµένες απαιτήσεις οι οποίες είναι πιο σοβαρής φύσης, χρειάζεται περισσότερος 

χρόνος µέχρι την πληρωµή της απαίτησης. 
 
 Οι πιο πολλές απαιτήσεις σωµατικού τραύµατος παίρνουν συνήθως µικρό χρόνο για να 

πληρωθούν µε την πλειονότητα των απαιτήσεων να πληρώνονται εντός δύο ετών από τον 
χρόνο του δυστυχήµατος. 

 
 ∆ιαχείριση κινδύνων 
 Η διαχείριση κινδύνων που προκύπτουν από συµβόλαια ευθύνης, γίνεται κυρίως µέσω της 

τιµολόγησης, τον σχεδιασµό του συµβολαίου, της επιλογής κινδύνων, της κατάλληλης 
επενδυτικής στρατηγικής, της βαθµολόγησης του κινδύνου και της αντασφάλισης. 

 
 ΄Ως αποτέλεσµα το Συγκρότηµα παρακολουθεί και αντιδρά σε αλλαγές στο γενικό 

οικονοµικό, αλλά και εµπορικό περιβάλλον µέσα στο οποίο διεξάγει εργασίες, έτσι ώστε να 
διασφαλίζει ότι µόνο κίνδυνοι οι οποίοι τηρούν τα κριτήρια του Συγκροτήµατος ή θα 
αποφέρουν κέρδη είναι αποδεκτοί. 

 
 Για συµβόλαια από σωµατικούς τραυµατισµούς, η τάση των δικαστηρίων στην Κύπρο είναι 

να αποδίδουν µεγαλύτερες αποζηµιώσεις.  Ως εκ τούτου, το Συγκρότηµα θεωρεί ότι η τάση 
θα συνεχίσει να είναι αυξητική µε βάση εσωτερικές µελέτες. 

 
 Οι κυριότεροι κίνδυνοι αφορούν την πολιτική αποδοχής κινδύνων, των ανταγωνισµών, την 

εµπειρία των απαιτήσεων, και την πιθανότητα ότι οι ασφαλιζόµενοι υπερβάλλουν τις ζηµίες ή 
απαιτούν για µη υπαρκτές ζηµίες. 
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 Ασφάλιση πυρκαγιάς και άλλης ζηµίας σε περιουσιακά στοιχεία 
 
 Στοιχεία συµβολαίων 
 Το Συγκρότηµα εκδίδει ασφαλιστικά συµβόλαια ασφάλισης πυρκαγιάς και άλλης ζηµίας σε 

περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο.  Τα συµβόλαια ακίνητης ιδιοκτησίας παρέχουν κάλυψη 
λαµβάνοντας υπόψη το όριο ή το αφαιρετέο ποσό του συµβολαίου στον ασφαλιζόµενο, σε σχέση 
µε τη ζηµία σε δική του ακίνητη ιδιοκτησία.  Τι αποφέρουν αυτά τα συµβόλαια στους µετόχους, 
προκύπτει από τα συνολικά ασφάλιστρα που λαµβάνονται από τους ασφαλιζόµενους, µείον το 
ποσό που χρειάζεται για να πληρωθεί η απαίτηση και τα έξοδα που προκύπτουν από το 
Συγκρότηµα.  Υπάρχει πιθανότητα το Συγκρότηµα να αποφέρει επενδυτικό εισόδηµα από τη 
διαφορά µεταξύ του χρόνου που λαµβάνονται τα ασφάλιστρα και το πότε πληρώνονται οι 
απαιτήσεις. 

 
 Όταν υπάρχει απαίτηση για ζηµίες σε κτίρια ή περιεχόµενα είναι αναπάντεχη (όσον αφορά πυρός 

ή διάρρηξης) και συνήθως τα αίτια µπορούν εύκολα να καθοριστούν. 
 
 Εποµένως, η απαίτηση λαµβάνεται εγκαίρως και µπορεί να πληρωθεί χωρίς καθυστέρηση.  Ο 

κλάδος της ασφάλισης πυρκαγιάς και άλλης ζηµίας σε περιουσιακά στοιχεία θεωρείται “µικρής 
διάρκειας”, που σηµαίνει ότι τα έξοδα και το επενδυτικό εισόδηµα είναι ελάχιστης σηµασίας. 

 
 ∆ιαχείριση κινδύνων 
 Οι κίνδυνοι που συµπεριλαµβάνονται σε αυτά τα συµβόλαια, αφορούν την αποδοχή κινδύνων, 

τον ανταγωνισµό και την εµπειρία της διαχείρισης των απαιτήσεων (συµπεριλαµβανοµένου και 
των φυσικών καταστροφών). 

 
 Το Συγκρότηµα επίσης εκτίθεται σε κινδύνους όπως η υπερβολή ή οι ψευδείς παραστάσεις των 

ασφαλιζοµένων.  Αυτό εξηγά σε µεγάλο βαθµό γιατί οι οικονοµικές συνθήκες συνδυάζονται µε 
την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου της ακίνητης ιδιοκτησίας. 

 
 Η αποδοχή κινδύνων είναι ο κίνδυνος όπου το Συγκρότηµα δεν χρεώνει ασφάλιστρα ανάλογα µε 

την ακίνητη ιδιοκτησία που ασφαλίζει.  Ο κίνδυνος σε κάθε συµβόλαιο εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες όπως η τοποθεσία, µέτρα ασφάλειας και η χρονολογία κατασκευής της ακίνητης 
ιδιοκτησίας. 

 
 Για ασφάλιση οικιακής ιδιοκτησίας είναι αναµενόµενο ότι θα υπάρχει µεγάλος αριθµός ακίνητης 

ιδιοκτησίας µε παρόµοιο προφίλ κινδύνου.  Αυτό όµως δεν ισχύει σε ασφαλίσεις εµπορικών 
υποστατικών.  Πολλές προτάσεις εµπορικών υποστατικών συµπεριλαµβάνουν ένα µοναδικό 
συνδυασµό τοποθεσίας, των εργασιών που διεξάγονται, και τα µέτρα ασφαλείας που υπάρχουν.  
Ο υπολογισµός του ασφαλίστρου που είναι ανάλογα για αυτά τα συµβόλαια  είναι υποκειµενικός 
και εποµένως  εµπεριέχεται κίνδυνος. 

 
 Αυτοί οι κίνδυνοι διαχειρίζονται µέσω της τιµολογιακής πολιτικής.  Το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί 

αυστηρά κριτήρια αποδοχής κινδύνων για να διασφαλίσει ότι ο κίνδυνος και οι ζηµίες είναι 
αποδεκτά από αυτό. 
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(συνέχ.) 
 Ασφάλιση οχηµάτων 
 
 Στοιχεία συµβολαίων 
 Το Συγκρότηµα εκδίδει ασφαλιστικά συµβόλαια οχηµάτων στην Κύπρο.  Αυτά καθορίζουν 

ωφελήµατα για περιουσιακά στοιχεία και για ευθύνη γι’αυτό και περιλαµβάνουν 
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες καλύψεις.  Οι πληρωµές οι οποίες γίνονται γρήγορα και 
αποζηµιώνουν τον ασφαλιζόµενο έναντι του κόστους της ζηµίας σε απαιτήσεις φυσικής 
ζηµίας οχήµατος και περιουσιακών στοιχείων τη στιγµή που το περιστατικό συµβαίνει, 
λαµβάνουν υπόψη το όριο ή το αφαιρετέο ποσό.  Οι πληρωµές που χρειάζονται περισσότερο 
χρόνο για να γίνουν και είναι δύσκολο να εκτιµηθούν σχετίζονται µε τις απαιτήσεις που 
αφορούν τραυµατισµούς.  Οι καλύψεις αυτές αφορούν αποζηµιώσεις που είναι πληρωτέες σε 
τρίτους για θάνατο ή τραυµατισµό. 

 
 ∆ιαχείριση κινδύνων 
 Οι απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζουν χρονικά κενά είναι ελάχιστες και οι περίπλοκες 

απαιτήσεις είναι σχετικά λίγες.  Γενικά οι απαιτήσεις ευθύνης για τέτοιου είδους εργασίες 
δηµιουργούν ένα µέτριο κίνδυνο για τον σωστό προσδιορισµό της απαίτησης.  Το 
Συγκρότηµα παρακολουθεί και αντιδρά σε αλλαγές στις τάσεις των αποζηµιώσεων σε 
τραυµατισµούς, σε αγωγές και στη συχνότητα των εφέσεων για απαιτήσεις. 

 
 Η συχνότητα των απαιτήσεων επηρεάζεται από τις δυσχερείς καιρικές συνθήκες και η 

ποσότητα των απαιτήσεων είναι µεγαλύτερη κατά τους χειµερινούς µήνες.  Επιπρόσθετα, 
υπάρχει συσχέτιση µε τις τιµές των καυσίµων και την οικονοµική δραστηριότητα, η οποία 
επηρεάζει τη δραστηριότητα της κίνησης στους δρόµους. 

 
 Ασφάλιση ατυχηµάτων και ασθενειών 
 
 Στοιχεία συµβολαίων 
 Τα συµβόλαια αυτά αποδίδουν ωφελήµατα για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και 

νοσοκοµειακά έξοδα για καθορισµένο ποσό ανάλογα µε κατάσταση ωφεληµάτων.  Σε γενικές 
γραµµές ο ασφαλιζόµενος αποζηµιώνεται µόνο για ένα µέρος του κόστους της 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή τα ωφελήµατα του είναι καθορισµένου ποσού, ασχέτως 
του πραγµατικού κόστους της θεραπείας. 

 
 ∆ιαχείριση κινδύνων 
 Η κάλυψη της ασφάλειας ατυχηµάτων και ασθενειών εξαρτάται από την ανάγκη για 

περίθαλψη σε νοσοκοµεία.  Το Συγκρότηµα διαχειρίζεται τους κινδύνους µέσω του 
λεπτοµερούς ιατρικού ελέγχου, έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι η τιµολόγηση λαµβάνει υπόψη 
τρέχουσες καταστάσεις υγείας και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού. 
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(συνέχ.) 
 
 Κλάδος Ζωής-Συµβόλαια συνδεδεµένα µε περιουσιακά στοιχεία 
 
 Στοιχεία συµβολαίων 
 Αυτά τα συµβόλαια αποτελούνται κυρίως από συνήθεις καταθέσεις µε εσωτερικά 

συνδεδεµένα ταµεία όπου ο κύριος στόχος είναι να παρέχουν µία απόδοση επένδυσης.  
Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος είναι ασφαλισµένος έναντι θανάτου.  Τα εσωτερικά συνδεδεµένα 
ταµεία λειτουργούν επενδύοντας τα συνολικά ασφάλιστρα των ασφαλιζοµένων σε 
επενδυτικά ταµεία. Το µερίδιο του κάθε ασφαλιζοµένου σε κάθε συγκεκριµένο ταµείο 
αντιπροσωπεύεται από µονάδες.  Το όφελος πληρώνεται σε περίπτωση θανάτου ή λήξης του 
συµβολαίου ή ακύρωσης του συµβολαίου αναλόγως.  Το πληρωτέο ποσό σε περίπτωση 
θανάτου καθορίζει ένα ελάχιστο εγγυηµένο ποσό.  Το πληρωτέο ποσό σε περίπτωση λήξης ή 
διακοπής του συµβολαίου εξαρτάται από την απόδοση της επένδυσης του προαναφερόµενου 
ταµείου και από τον βαθµό των χρεώσεων που πληρώνονται από το Συγκρότηµα για έξοδα 
διαχείρισης, θνησιµότητας και άλλες χρεώσεις. 

 
 Ένας µικρός αριθµός αυτών των συµβολαίων περιέχει ένα ελάχιστο εγγυηµένο ποσοστό 

απόδοσης. 
 
 ∆ιαχείριση κινδύνων 
 Ο επενδυτικός κίνδυνος υπόκειται αποκλειστικά από τον ασφαλιζόµενο, καθώς η απόδοση 

της επένδυσης επηρεάζει άµεσα την αξία της µονάδας κεφαλαίου και σε συνέχεια τα 
πληρωτέα ωφελήµατα.  Ως αποτέλεσµα, το Συγκρότηµα υπόκειται µόνο σε ασφαλιστικό 
κίνδυνο µέχρι στιγµής καθώς η αξία της µονάδας κεφαλαίου συνήθως είναι πιο χαµηλή 
απ’ότι το ελάχιστο εγγυηµένο όφελος θανάτου.  Το Συγκρότηµα διαχειρίζεται τον 
ασφαλιστικό κίνδυνο µέσω της τιµολογιακής πολιτικής, τον σχεδιασµό των συµβολαίων και 
κατάλληλης επενδυτικής στρατηγικής. 

 
 Επιπρόσθετα το Συγκρότηµα υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολών τρεχουσών τιµών καθώς 

κερδίζει δικαιώµατα µε βάση την αγοραία αξία της µονάδας του κάθε ταµείου. 
 
 Κλάδος Ζωής-Μη επενδυτικά  
 
 Στοιχεία συµβολαίων 
 Επιπρόσθετα το Συγκρότηµα διατηρεί µη επενδυτικά συµβόλαια από παλαιότερα έτη.  Τέτοια 

συµβόλαια µπορεί να είναι καθορισµένης διάρκειας ή όχι και προβλέπουν συγκεκριµένα 
ωφελήµατα τόσο κατά τη λήξη αλλά και σε περίπτωση θανάτου.  Το πληρωτέο ποσό σε 
περίπτωση διακοπής του συµβολαίου (αξία εξαγοράς) είναι καθορισµένο είτε εκ των 
προτέρων είτε καθορίζεται εκάστοτε από το Συγκρότηµα.  

 
Ορισµένα από τα πιο πάνω συµβόλαια προβλέπουν και συµµετοχή στα κέρδη του Κλάδου 
Ζωής όπως εκάστοτε καθορίζει το Συγκρότηµα.  Άλλα καθορίζουν ελάχιστη συµµετοχή στα 
κέρδη του Κλάδου Ζωής.   
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(συνέχ.) 
  
 Κλάδος Ζωής-Μη επενδυτικά (συνέχ.) 

 
∆ιαχείριση κινδύνων 
Για τα πιο πάνω συµβόλαια το Συγκρότηµα διατρέχει τον επενδυτικό κίνδυνο της µη 
πραγµατοποίησης των αποδόσεων που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων 
που καθορίζονται στα συµβόλαια.  Η κερδοφορία του Συγκροτήµατος η οποία προκύπτει από 
αυτά τα συµβόλαια εξαρτάται από την επενδυτική του πολιτική και αποδόσεις και από τα 
έξοδα διαχείρισης αν αυτά είναι µικρότερα σε σχέση µε τα προϋπολογιζόµενα κατά τον 
σχεδιασµό της τιµολογιακής πολιτικής τους.  

 
Εξέταση επαρκών υποχρεώσεων 

 Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού γίνονται εξετάσεις επαρκών υποχρεώσεων για να 
προσδιορίσουν αν οι προβλέψεις για τα ασφαλιστικά συµβόλαια µείον τα αναβαλλόµενα 
έξοδα κτήσης και όποια συνδεδεµένα στοιχεία άυλου ενεργητικού όπως αυτά που 
αποκτήθηκαν από συνδυασµό δραστηριοτήτων ή µεταφορών χαρτοφυλακίου είναι 
ικανοποιητικά.  Αυτές οι εξετάσεις γίνονται µε βάση τις καλύτερες υποθέσεις για 
αναµενόµενες ταµειακές ροές και διαχείριση απαιτήσεων και έξοδα διαχείρισης καθώς  και 
εισόδηµα από επενδύσεις τα οποία υποστηρίζουν τέτοιες υποχρεώσεις. 

 
 Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος 
 Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο µέσω των συµβολαίων Κλάδου 

Ζωής, των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
παθητικού που εκδίδει συµπεριλαµβανοµένων των επενδυτικών συµβολαίων και των 
στοιχείων ενεργητικού των αντασφαλίσεων.  Όπως περιγράφεται πιο πάνω, ο σκοπός του 
Συγκροτήµατος είναι να συσχετίσει τα στοιχεία παθητικού των ασφαλιστικών και 
επενδυτικών συµβολαίων µε στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε ίδιους ή όµοιους 
κινδύνους.  Αυτή η πολιτική διασφαλίζει ότι το Συγκρότηµα θα µπορεί να αντιµετωπίσει τις 
υποχρεώσεις του κάτω από τις υποχρεώσεις συµβολαίων όταν αυτά καθίστανται πληρωτέα. 

 
 2008 2007 
 Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό 
 € € € € 
  
Συµβόλαια Γενικής Φύσεως 21.334.953 21.334.953 20.379.128 20.379.128
  
Συµβόλαια Κλάδου Ζωής:  
 Συµβόλαια συνδεδεµένα µε   
  περιουσιακά στοιχεία 10.264.464 10.264.464 16.186.137 16.186.137
 Άλλα συµβόλαια   10.609.737   10.609.737   11.099.177   11.099.177
  
   42.209.154   42.209.154   47.664.442   47.664.442

 
 Αυτές οι υποχρεώσεις παρουσιάζονται πριν την αφαίρεση του µεριδίου των αντασφαλιστών. 
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(συνέχ.) 
 
 Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος (συνέχ.) 
 Το Συγκρότηµα έχει άλλους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που προκύπτουν κυρίως λόγω: 
 

- ∆εν είναι κατορθωτό να συσχετιστούν οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις µε τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού.  Αυτό προκύπτει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις µε 
µεγαλύτερης διάρκειας ασφαλιστικά συµβόλαια Γενικής Φύσεως και µε προθεσµιακά και 
ετήσια επιδόµατα σε συµβόλαια του Κλάδου Ζωής.  Επίσης, αυτοί οι κίνδυνοι σχετίζονται 
µε εγγυήσεις και δικαιώµατα που είναι καταχωρηµένα σε ασφαλιστικά συµβόλαια 
Κλάδου Ζωής. 

 
- Το Συγκρότηµα επενδύει ένα µερίδιο του κεφαλαίου του σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που 

δεν µπορούν να συσχετιστούν µε ασφαλιστικές υποχρεώσεις. 
 

- Υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος στα µερίδια αντασφαλιστών στις απαιτήσεις του 
Συγκροτήµατος. 

 
 Ανάλυση Ευαισθησίας 
 Το Συγκρότηµα έχει υπολογίσει την επίδραση των αλλαγών σε καθοριστικούς µεταβλητούς 

παράγοντες οι οποίοι έχουν ουσιώδη επίπτωση στα αποτελέσµατα του έτους όπως και στα ίδια 
κεφάλαια στο τέλος του έτους. 

 
 Για τα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής, το Συγκρότηµα ξανατρέχει τα µοντέλα εκτίµησης 

χρησιµοποιώντας διάφορες βάσεις υπολογισµού.  Μια ανάλυση ευαισθησίας βασισµένη σε 
διάφορα σενάρια παρέχει µια ένδειξη της επάρκειας της διαδικασίας υπολογισµού που 
ακολουθεί το Συγκρότηµα όσον αφορά τα µακροπρόθεσµα ασφαλιστικά του συµβόλαια.  
Μερικοί µεταβλητοί παράγοντες αναµένονται να έχουν περισσότερη επίδραση σε 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις απ’ότι µερικοί άλλοι, και ως αποτέλεσµα ενός µεγαλύτερου 
βαθµού ευαισθησίας αναµένεται σ’αυτούς τους µεταβλητούς παράγοντες. 

 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
 Η ανάλυση κατά τοµέα γίνεται µε βάση τους τοµείς δραστηριότητας του Συγκροτήµατος.  

Αυτή η ανάλυση βασίζεται τόσο στη διοικητική δοµή όσο και στη δοµή εσωτερικής 
αναφοράς του Συγκροτήµατος. 

 
 Μη κατανεµητέα στοιχεία περιλαµβάνουν κυρίως στοιχεία και έσοδα που αποφέρουν 

εισόδηµα, τοκοφόρα δάνεια, δάνεια και έξοδα, και εταιρικά περιουσιακά στοιχεία και έξοδα. 
 
 Κεφαλαιουχική δαπάνη του τοµέα είναι το ολικό κόστος που πραγµατοποιήθηκε κατά την 

διάρκεια του έτους για αγορά περιουσιακών στοιχείων του τοµέα και τα οποία αναµένεται να 
χρησιµοποιηθούν πέραν του ενός έτους. 
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) 
 
 Κλάδος Γενικής  Χρηµατοοικονοµικές Κτηµατικές    

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Φύσεως Κλάδος Ζωής και επενδυτικές εργασίες  εργασίες Μη κατανεµηµένα Ολικό 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
 € € € € € € € € € € € € 

         
Πραγµατοποιηθέντα µεικτά          
  ασφάλιστρα 18.017.039 17.521.553 3.667.272 4.514.157 - - - - - - 21.684.311 22.035.710 
Αύξηση στο µεικτό απόθεµα µη          
 δεδουλευµένων ασφαλίστρων    (255.521)    (326.770)                 -                 -                 -               -              -               -              -               -       (255.521)     (326.770) 
         
Μεικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα 17.761.518 17.194.783 3.667.272 4.514.157 - - - - - - 21.428.790 21.708.940 
Αντασφαλίσεις στα          
  πραγµατοποιηθέντα µεικτά          
  ασφάλιστρα (1.644.223) (1.622.157) (774.843) (847.671) - - - - - - (2.419.066) (2.469.828) 
Μερίδιο αντασφαλιστών στην αύξηση          
  του µεικτού αποθέµατος µη          
  δεδουλευµένων ασφαλίστρων        28.712        18.434                 -                 -                 -               -              -               -              -               -          28.712         18.434 
         
Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα 16.146.007 15.591.060 2.892.429 3.666.486 - - - -  - 19.038.436 19.257.546 
         
Προµήθειες και άλλα δικαιώµατα          
  εισπρακτέα 588.440 452.303 158.980 293.254 20.955 23.763 - 7.280 - - 768.375 776.600 
Έσοδα/(έξοδα) από επενδύσεις 169.084 143.857 (5.768.132) 2.182.053 (15.663.856) 6.632.945 54.479 60.939 - - (21.208.425) 9.019.794 
Άλλα έσοδα από εργασίες                  -                  -                 -                -      204.887                 -              -              -      2.500        4.530        207.387           4.530 
         
Καθαρά έσοδα/(έξοδα) 16.903.531 16.187.220 (2.716.723) 6.141.793 (15.438.014) 6.656.708    54.479    68.219      2.500        4.530    (1.194.227)  29.058.470 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) 
 

 Κλάδος Γενικής  Χρηµατοοικονοµικές Κτηµατικές   
 Φύσεως Κλάδος Ζωής και επενδυτικές εργασίες εργασίες Μη κατανεµηµένα Ολικό 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/ 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € € € € € € € € € € € 
             
Μεικτές απαιτήσεις, παροχές και              
  µεταβολή στην πρόβλεψη              
  αποθέµατος Κλάδου Ζωής (11.237.291) (10.958.794) 3.317.023 (4.798.060) - - - - - - (7.920.268) (15.756.854) 
Μερίδιο αντασφαλιστών στις 

µεικτές  
           

  απαιτήσεις, παροχές και µεταβολή            
  στην πρόβλεψη αποθέµατος            
  Κλάδου Ζωής       325.847      789.099      524.727      314.844                 -                 -                -                -                 -                -     850.574    1.103.943 
            
Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις            
  και παροχές (10.911.444) (10.169.695) 3.841.750 (4.483.216) -              - -              - -                - (7.069.694) (14.652.911) 
Έξοδα κτήσης (3.926.878) (3.893.004) (129.098) (369.769) - - - - - - (4.055.976) (4.262.773) 
Έξοδα διαχείρισης (1.328.148) (1.292.560) (886.652) (933.132) (578.392) (513.336) (69.998) (77.395) (455.332) (411.083) (3.318.522) (3.227.506) 
Έξοδα αγοράς επενδύσεων - - - - (130.362) (63.167) - - - - (130.362) (63.167) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες                  -                 -                 -                 - (1.200.983) (1.223.724)                -    (31.893)                 -                - (1.200.983)   (1.255.617) 
Έξοδα (16.166.470) (15.355.259)  2.826.000 (5.786.117) (1.909.737) (1.800.227)     (69.998)  (109.288)    (455.332)   (411.083) (15.775.537) (23.461.974) 
            
(Ζηµία)/κέρδος από εργασίες        737.061      831.961     109.277      355.676 (17.347.751) 4.856.481     (15.519)    (41.069)    (452.832)   (406.553) (16.969.764)    5.596.496 
            
Έσοδα χρηµατοδότησης - - - - 10.652 11.191 14 122 - - 10.666 11.313 
Έξοδα χρηµατοδότησης                 -                  -                 -                 -     (286.726)   (328.071)            (74)         (100)                 -                -    (286.800)     (328.171) 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης                 -                  -                 -                 -     (276.074)   (316.880)            (60)             22                 -                -    (276.134)     (316.858) 
            
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία 737.061 831.961 109.277 355.676 (17.623.825) 4.539.601 (15.579) (41.047) (452.832) (406.553) (17.245.898) 5.279.638 
Φορολογία                 -                  -      (55.009)      (67.712)      (16.226)    (107.418)       (1.227)      (1.370)                 -                -      (72.462)     (176.500) 
            
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος     737.061      831.961       54.268     287.964 (17.640.051) 4.432.183     (16.806)    (42.417)    (452.832)   (406.553) (17.318.360)    5.103.138 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) 

 Κλάδος Γενικής  Χρηµατοοικονοµικές Κτηµατικές   
 Φύσεως Κλάδος Ζωής και επενδυτικές εργασίες εργασίες Μη κατανεµηµένα Ολικό 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/ 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € € € € € € € € € € € 
             
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος που              
  αναλογεί:             
-Στους µετόχους της Εταιρείας           (17.286.773) 5.098.971 
-Στο συµφέρον µειοψηφίας                 (31.587)         4.167 
           (17.318.360)  5.103.138 
             
(Ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ)                    (22,05)          6,51 
             
Ενεργητικό 21.334.953 20.379.128 22.934.391 29.412.482 16.086.374 35.567.311  3.401.100 3.408.472                -                - 63.756.818 88.767.393 
             
Υποχρεώσεις 21.334.953 20.379.128 22.934.391 29.412.482   4.466.780   5.939.576     744.381    735.801                -                - 49.480.505 56.466.987 
             
Μετοχικό κεφάλαιο           13.330.532 13.397.979 
Αποθεµατικά           945.781 18.870.840 
Συµφέρον µειοψηφίας                            -        31.587 
           63.756.818 88.767.393 
             
Κεφαλαιουχικές δαπάνες έτους                 -                 -                 -                 -                 -                 -       31.666      62.604    401.376     466.628      433.042      529.232 
        
Αποσβέσεις στοιχείων ακινήτων         
 εξοπλισµού και εγκαταστάσεων                 -                 -                 -                 -                 -                 -       11.335      12.298    172.989     177.529      184.324      189.827 
        
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών        
  στοιχείων                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -    282.343     233.556      282.343      233.556 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
 

  Κλάδος Ζωής – Συµβόλαια    
  συνδεδεµένα µε  Κλάδος Ζωής - Άλλα  
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κλάδος Γενικής Φύσεως περιουσιακά στοιχεία συµβόλαια Ολικό 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
 € € € € € € € € 
Πραγµατοποιηθέντα µεικτά         
  ασφάλιστρα 18.017.039 17.521.553 1.754.577 2.115.214 1.912.695 2.398.943 21.684.311 22.035.710 
Αύξηση στο µεικτό απόθεµα         
  µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων    (255.521)    (326.770)                -                -                -                 -      (255.521)      (326.770)
         
Μεικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα 17.761.518 17.194.783  1.754.577  2.115.214  1.912.695  2.398.943  21.428.790  21.708.940 
         
Αντασφαλίσεις στα πραγµατοποιηθέντα         
  µεικτά ασφάλιστρα (1.644.223) (1.622.157) (72.589) (85.016) (702.254) (762.655) (2.419.066) (2.469.828)
Μερίδιο αντασφαλιστών στην          
  αύξηση του µεικτού αποθέµατος         
  µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων        28.712       18.434                 -                -                -                 -         28.712         18.434 
Εκχωρητέα πραγµατοποιηθείσα         
  αντασφάλιση (1.615.511) (1.603.723)      (72.589)     (85.016)    (702.254)    (762.655)   (2.390.354)   (2.451.394)
         
         
Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα 16.146.007 15.591.060  1.681.988  2.030.198  1.210.441  1.636.288  19.038.436  19.257.546 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
7. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΛΑ∆ΟΥ ΖΩΗΣ 
 

  ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/  
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  18 63.603 84.263 
Επενδύσεις σε ακίνητα 20 1.206.273 1.423.658 
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 22 4.751.266 12.681.423 
Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 23 1.504.699 1.088.019 
∆άνεια συµβολαίων ζωής 23 1.455.588 1.449.239 
Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέµατα 25 532.542 510.328 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 27  13.420.420  12.175.552 
    
Ολικό ενεργητικού   22.934.391  29.412.482 
    
Ασφαλιστικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί  2.047.603 2.111.196 
Φορολογία          12.587         15.972 
Ολικό υποχρεώσεων     2.060.190    2.127.168 
    
Καθαρό ενεργητικό Κλάδου Ζωής   20.874.201  27.285.314 
    
Απόθεµα Κλάδου Ζωής   20.874.201  27.285.314 

 
8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
Προµήθειες     
Προµήθειες αντασφαλιστών  265.981 281.615 265.981 281.615 
Προµήθειες από συµµετοχή στα κέρδη      
  ασφαλιστικών συµβάσεων 145.918 264.329 145.918 264.329 
∆ικαιώµατα εισπρακτέα     
∆ικαιώµατα από ακυρώσεις συµβολαίων 30.254 54.891 30.254 54.891 
Άλλα δικαιώµατα  326.222  175.765  305.267  144.722 
     
  768.375  776.600  747.420  745.557 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
9. (ΕΞΟ∆Α)/ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

  ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2008 2007 2008 2007 
 Σηµ. € € € € 
      
Τόκοι εισπρακτέοι  1.535.597 1.452.904 1.513.559 1.429.099 
Μερίσµατα εισπρακτέα  1.038.109 943.991 869.208 795.034 
Ενοίκια εισπρακτέα από       
  επενδύσεις σε ακίνητα  174.648 180.596 120.169 119.654 
Καθαρή (ζηµία)/κέρδος       
  από πώληση:      
 - Επενδύσεων σε δίκαιη αξία       
  µέσω των αποτελεσµάτων  (7.543.079) 2.859.057 (7.554.653) 2.835.597 
      
(Ζηµία)/πλεόνασµα από       
  επανεκτίµηση:      
- Επενδύσεων σε δίκαιη αξία       
  µέσω των αποτελεσµάτων 22 (16.414.000) 3.584.077 (12.765.406) 2.736.404 
- Καθαρής αξίας εξαγοράς       
  συµβολαίων των δανείων       
  συνδεδεµένων µε περιουσιακά       
  στοιχεία               300         (831)              300         (831) 
      
  (21.208.425) 9.019.794 (17.816.823) 7.914.957 

 
10. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 
 € € 
Κέρδος από πώληση ακινήτων,    
 εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  2.500 4.530 
Εισόδηµα από κοινοπραξία ασφαλιστικών    
  οχηµάτων   204.887           - 
   
   207.387    4.530 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

 Μεικτά Αντασφαλιστές Καθαρά 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
 € € € € € € 
       
Απαιτήσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως 11.237.291 10.958.794 (325.847) (789.099) 10.911.444 10.169.695 
Παροχές Κλάδου Ζωής  (3.317.023)    4.798.060   (524.727)     (314.844)  (3.841.750)   4.483.216 
       
Ολικό απαιτήσεων και παροχών που        
  πραγµατοποιήθηκαν   7.920.268  15.756.854   (850.574)  (1.103.943)    7.069.694  14.652.911 
       
Αναλυτικά:       
Απαιτήσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως       
Απαιτήσεις έτους 10.061.038 10.028.981 (178.148) (410.126) 9.882.890 9.618.855 
Επιπλέον κόστος για απαιτήσεις προηγούµενων       
  ετών 1.185.638 917.813 (147.699) (378.973) 1.037.939 538.840 
Αλλαγή στο απόθεµα των κινδύνων σε ισχύ         (9.385)         12.000                -                 -         (9.385)        12.000 
       
  11.237.291  10.958.794    (325.847)     (789.099)  10.911.444  10.169.695 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ (συνέχ.) 
 

 Κλάδος Ζωής - Συµβόλαια   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνδεδεµένα µε περιουσιακά   
 στοιχεία Κλάδος Ζωής - Άλλα Ολικό 
Απαιτήσεις και παροχές Κλάδου Ζωής 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
 € € € € € € 
Μεικτές απαιτήσεις και παροχές που       
  πραγµατοποιήθηκαν:       
-Απαιτήσεις πληρωτέες 1.180.728 1.384.075 1.913.362 2.408.144 3.094.090 3.792.219 
-Μεταβολή στην πρόβλεψη αποθέµατος       
  Κλάδου Ζωής   (5.921.673)  1.531.831    (489.440)    (525.990)  (6.411.113)  1.005.841 
       
   (4.740.945)  2.915.906   1.423.922  1.882.154  (3.317.023)  4.798.060 
Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και        
  παροχές:       
-Απαιτήσεις εισπρακτέες (57.059) (65.781) (445.454) (306.200) (502.513) (371.981) 
-Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και        
  τεχνικά αποθέµατα              552       33.791      (22.766)       23.346       (22.214)      57.137 
       
        (56.507)      (31.990)    (468.220)    (282.854)     (524.727)   (314.844) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
12. ΕΞΟ∆Α ΚΤΗΣΗΣ 
 

 Κλάδος Γενικής   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/ Φύσεως Κλάδος Ζωής  Ολικό 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
 € € € € € € 
   
Χρέωση αναβαλλόµενων   
  εξόδων κτήσης (Σηµείωση 24)3.926.878 3.893.004 - - 3.926.878 3.893.004
Έξοδα που χρεώθηκαν στην   
  κατάσταση λογαριασµού   
  αποτελεσµάτων               -              - 129.098  369.769    129.098   369.769
   
 3.926.878 3.893.004 129.098 369.769 4.055.976 4.262.773

 
13. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 Η (ζηµία)/κέρδος από εργασίες αναφέρεται µετά την χρέωση των πιο κάτω: 
 

  ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2008 2007 2008 2007 
 Σηµ. € € € € 
      
Αµοιβή Συµβούλων:      

-Αµοιβή ως Eκτελεστικοί Σύµβουλοι  297.452 323.167 297.452 323.167 
-∆ικαιώµατα  4.203 4.203 3.519 3.519 

Εισφορές εργοδότη σε σχέδιο       
  αφυπηρέτησης προσωπικού των       
  εκτελεστικών συµβούλων  11.010 10.962 11.010 10.962 
Αποσβέσεις ακινήτων,      
  εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 18 184.325 189.827 172.989 177.529 
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών       
  στοιχείων      

-Λογισµικών προγραµµάτων 19 282.343 233.556 282.343 233.556 
Ζηµία από αποµείωση άυλων      
  περιουσιακών στοιχείων 19 127.146 - - - 
Αµοιβή ελεγκτών  57.665 49.592 43.125 37.333 
Ενοίκια πληρωτέα  253.097 240.048 253.097 240.048 
Έξοδα προσωπικού 14 2.629.755 2.608.899 2.629.755 2.608.899 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
14. ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/ 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 
 € € 
   
Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού 2.289.127 2.265.894 
Εισφορές εργοδότη 252.921 253.483 
Εισφορές εργοδότη σε σχέδιο   
  αφυπηρέτησης προσωπικού       87.707      89.522 
   
  2.629.755  2.608.899 

 
Τα έξοδα προσωπικού κατανέµονται στα έξοδα διαχείρισης, έξοδα κτήσης και όπου αυτά 
αφορούν έξοδα διαχείρισης απαιτήσεων, στις απαιτήσεις. 

 
15. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι      10.666      11.313      10.036      10.581 
     
Έσοδα χρηµατοδότησης      10.666      11.313      10.036      10.581 
     
Τραπεζικοί τόκοι και έξοδα      
χρηµατοδότησης (171.987) (178.378) (171.631) (177.906) 
Άλλοι τόκοι (39.853) (41.839) (39.853) (41.839) 
Τόκοι δανείων (66.043) (62.495) (37.173) (13.184) 
Τόκοι φόρου εισοδήµατος και      
  έκτακτης εισφοράς για την άµυνα       (8.917)     (45.459)                -     (24.701) 
     
Έξοδα χρηµατοδότησης   (286.800)   (328.171)   (248.657)   (257.630)
     
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης   (276.134)   (316.858)   (238.621)   (247.049) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2008 2007 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ € € 
   
Φόρος στα µεικτά ασφάλιστρα Κλάδου Ζωής 55.009 67.712 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 17.434 6.214 
Φόροι προηγούµενων ετών            19   102.574 
   
Φορολογία ως η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων -   
  χρέωση έτους     72.462   176.500 

 
 2008 2007 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € 
   
Φόρος στα µεικτά ασφάλιστρα Κλάδου Ζωής 55.009 67.712 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα     11.417      4.809 
   
Φορολογία ως η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων -   
  χρέωση έτους     66.426    72.521 

 
 Η φορολογία του Συγκροτήµατος είναι το σύνολο των φορολογιών της Εταιρείας και των 

εξαρτηµένων εταιρειών.  Η Εταιρεία θεωρείται ∆ηµόσια για φορολογικούς σκοπούς. 
 

Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο, η Εταιρεία και οι εξαρτηµένες της 
φορολογούνται µε συντελεστή 10% πάνω στα κέρδη του έτους 2008 (2007: 10%).  Τα µεικτά 
ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής φορολογούνται µε συντελεστή 1,5%. 

 
Το Συγκρότηµα υπόκειται επίσης σε έκτακτη εισφορά για την Άµυνα µε συντελεστή 10% 
πάνω σε τόκους από µη συνήθεις δραστηριότητες και µε συντελεστή 3% στο 75% των 
ενοικίων εισπρακτέων. 

 
 Σύµφωνα µε τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο επιβάλλεται 

φόρος 15% σε ποσοστό µέχρι 70% των λογιστικών κερδών της Εταιρείας τα οποία 
προέκυψαν δύο έτη νωρίτερα και δε διανεµήθηκαν στους µετόχους (Σηµείωση 29). 

 
Φορολογικές ζηµίες από το 1997 και µετέπειτα µπορούν να µεταφερθούν στα επόµενα έτη 
µέχρι τελικής διαγραφής τους.  Το Συγκρότηµα έχει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 λογίσει 
αναβαλλόµενη φορολογία ύψους €767.699 σε ζηµίες σε µεταφορά. 

 
 ∆ε λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογία στη διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας και της τιµής 

κτήσης των επενδύσεων καθώς τα κέρδη ή ζηµίες από εκποίηση τίτλων εισηγµένων σε 
Χρηµατιστήρια Αξιών απαλλάσσονται της φορολογίας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.) 
 

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 
 Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση τη 

λογιστική (ζηµία)/κέρδος του έτους 
 2008 2007 
 € € 
   
Λογιστική (ζηµία)/κέρδος έτους πριν τη φορολογία  (17.245.898)  5.279.638 
   
Φορολογία µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές (1.724.590) 527.965 
Αναπροσαρµογή στη φορολογία λόγω:   
Εξόδων που δεν εκπίπτουν 2.534.394 64.045 
Εισοδηµάτων που απαλλάσσονται του φόρου (894.516) (665.189) 
Ζηµίες έτους για τις οποίες δεν λογίστηκε αναβαλλόµενη   
  φορολογία 139.721 140.891 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 17.434 6.214 
Φόρους προηγούµενων ετών                 19    102.574 
   
Φορολογία ως η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων -   
  χρέωση έτους          72.462    176.500 

 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση τη 

λογιστική (ζηµία)/κέρδος του έτους 
 

 2008 2007 
 € € 
   
Λογιστική (ζηµία)/κέρδος έτους πριν τη φορολογία  (13.270.336)  5.182.945 
   
Φορολογία µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές (1.327.034) 518.294 
Αναπροσαρµογή στη φορολογία λόγω:   
Εξόδων που δεν εκπίπτουν 2.145.421 60.486 
Εισοδηµάτων που απαλλάσσονται του φόρου (763.378) (511.068) 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα          11.417         4.809 
   
Φορολογία ως η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων -   
  χρέωση έτους          66.426       72.521 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
17. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

 2008 2007 
 
   
(Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας (€)   (17.286.773)    5.098.971 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν   
  εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους   78.414.894  78.414.894 
   
Βασική (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή που αναλογεί στους    
  µετόχους της Εταιρείας (σεντ)          (22,05)             6,51 

 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 2008 2007 
   
(Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας (€)  (13.336.762)    5.110.424 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν   
  εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους   78.414.894  78.414.894 
   
Βασική (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή που αναλογεί στους    
  µετόχους της Εταιρείας (σεντ)           (17,01)             6,51 

 
 H πλήρης κατανεµηµένη (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή είναι η ίδια µε τη βασική καθώς στις 31 

∆εκεµβρίου 2008 και 2007 δεν υπήρχαν δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε συνήθεις µετοχές 
που είναι µειωτικοί κερδών. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
18. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   Ηλεκτρονικοί    
   υπολογιστές    
   και λειτουργικά Έπιπλα   
 Γη και  λογισµικά και Ολικό Ολικό 
 Κτίρια Οχήµατα προγράµµατα εξοπλισµός 2008 2007 
 € € € € € € 
Κόστος ή εκτίµηση    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.920.468 515.528 1.248.829 1.776.364 5.461.189 5.345.515 
Προσθήκες - 7.689 26.486 29.435 63.610 191.095 
Εκποιήσεις                -     (23.305)                 -                 -       (23.305)       (75.421) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  1.920.468      499.912   1.275.315   1.805.799     5.501.494     5.461.189 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 48.852 400.316 1.098.228 1.535.845 3.083.241 2.967.812 
Χρέωση για το έτος 48.852 21.559 58.040 55.874 184.325 189.827 
Σε εκποιήσεις                -     (23.305)                 -                 -       (23.305)        (74.398) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου       97.704      398.570   1.156.268   1.591.719     3.244.261      3.083.241 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   1.822.764      101.342      119.047      214.080     2.257.233      2.377.948 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
18. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.) 

   Ηλεκτρονικοί    
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   υπολογιστές    
   και λειτουργικά Έπιπλα   
 Γη και  λογισµικά και Ολικό Ολικό 
 κτίρια Οχήµατα προγράµµατα εξοπλισµός 2008 2007 
 € € € € € € 
Κόστος ή εκτίµηση      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  1.920.468 378.154 1.139.408 1.521.041 4.959.071 4.882.280
Προσθήκες - 7.689 26.486 28.811 62.986 152.212
Εκποιήσεις                 -      (23.305)                 -                 -       (23.305)       (75.421)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    1.920.468      362.538   1.165.894   1.549.852    4.998.752     4.959.071
    
Αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  48.852 262.945 988.809 1.357.756 2.658.362 2.555.231
Χρέωση για το έτος 48.852 21.559 58.040 44.538 172.989 177.529
Σε εκποιήσεις                 -      (23.305)                 -                 -       (23.305)       (74.398)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου         97.704      261.199   1.046.849   1.402.294    2.808.046     2.658.362
    
Καθαρή λογιστική αξία    
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   1.822.764      101.339      119.045      147.558    2.190.706     2.300.709
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
18. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.) 
 
 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός ύψους €63.603 (2007: €84.263) είναι κατανεµηµένα 

στο ενεργητικό του Κλάδου Ζωής (Σηµείωση 7). 
 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, γη και κτίρια του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 

επανεκτιµήθηκαν από τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους µε βάση την αγοραία τους αξία τον 
∆εκέµβριο του 2006.  Η επανεκτίµηση βασίστηκε σε εκτίµηση που έγινε από εξωτερικό 
επαγγελµατία εκτιµητή κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία.  Η βάση που χρησιµοποιήθηκε για 
την εκτίµηση είναι η αξία µε βάση την υφιστάµενη χρήση και αξία στην ελεύθερη αγορά 
όπου η αξία µε την υφιστάµενη χρήση είναι σηµαντικά χαµηλότερη.  Το πλεόνασµα από την 
επανεκτίµηση που ανήλθε σε €536.262 για το Συγκρότηµα µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης και δεν είναι διανεµητέο στους µετόχους (Σηµείωση 29). 

 
 Αναβαλλόµενη φορολογία ύψους €53.626 για το Συγκρότηµα η οποία προέκυψε από την 

επανεκτίµηση της γης και κτιρίων το 2006 χρεώθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. 
 
 Ακίνητη περιουσία της Εταιρείας είναι δεσµευµένη για εξασφάλιση τραπεζικών 

διευκολύνσεων.  Η αξία των υποθηκών ανέρχεται σε €1.196.021 (2007: €1.196.021) 
(Σηµείωση 36). 

 
 Αν τα συνολικά ποσά της γης και κτιρίων τα οποία παρουσιάζονται πιο πάνω 

προσδιορίζονταν σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους θα είχαν ως ακολούθως: 
 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/ 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 
 € € 
   
Γη     184.215    184.215 
   
Κτίρια   
Τιµή κόστους  1.225.775 1.225.775 
Αποσβέσεις    (470.936)   (434.162) 
   
     754.839    791.613 
Καθαρή λογιστική αξία   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     939.054    975.828 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
18. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.) 
 
 Η γη και τα κτίρια τα οποία παρουσιάζονται στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 

περιλαµβάνουν γη εκτιµηµένης αξίας €288.070 (2007: €288.070) για το Συγκρότηµα και την 
Εταιρεία πάνω στην οποία δε λογίζεται απόσβεση. 

 
 Τα πιο κάτω στοιχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Συγκροτήµατος που 

παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης έχουν αποσβεστεί πλήρως. 
 

  Ηλεκτρονικοί   
  υπολογιστές   
  και λογισµικά Έπιπλα και  
 Οχήµατα προγράµµατα Εξοπλισµός Ολικό 
 € € € € 
     
2008 - 9.712 22.712 32.424 
2007 9.572 61.115 186.887 257.574 
2006 22.736 40.190 19.803 82.729 
2005 162.112 71.206 216.497 449.815 
2004 22.444 150.654 67.908 241.006 
2003 - 58.783 211.195 269.978 
2002 133 14.125 234 14.492 
2001 114 9.163 7.320 16.597 
2000 1.331 4.576 7.409 13.316 
1999 38.857 62.998 33.495 135.350 
1998          395     18.038     17.281       35.714 
     
   257.694   500.560   790.741  1.548.995 

 
19. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

 Εµπορική Λογισµικά Ολικό Ολικό 
 εύνοια προγράµµατα 2008 2007 
 € € € € 
Κόστος     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (1.703.971) 1.776.376 72.405 (242.010) 
Προσθήκες                  -     127.601    127.601    314.415 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  (1.703.971)  1.903.977    200.006      72.405 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (1.703.971) 1.039.943 (664.028) (897.584) 
Αποσβέσεις έτους                  -     282.343    282.343    233.556 
Αποµείωση έτους                  -     127.146    127.146                - 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  (1.703.971)  1.449.432   (254.539)   (664.028) 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου                  -     454.545    454.545    736.433 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
19. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχ.) 
 
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (συνέχ.) 

 € 
  
Η εµπορική εύνοια αποτελείται από:  

-Αρνητική εµπορική εύνοια (2.066.087) 
-Εµπορική εύνοια     362.116 

  
 (1.703.971) 

 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

  Λογισµικά Ολικό Ολικό 
  προγράµµατα 2008 2007 
  € € € 
     
Κόστος     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  1.425.968 1.425.968 1.111.553 
Προσθήκες       127.601     127.601     314.415 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   1.553.569  1.553.569  1.425.968 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  816.681 816.681 583.125 
Αποσβέσεις έτους      282.343     282.343     233.556 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   1.099.024  1.099.024     816.681 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     454.545     454.545     609.287 

 
 Η εµπορική εύνοια προέκυψε από την αγορά του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου των 

εξαρτηµένων εταιρειών του Συγκροτήµατος. 
 
 Λογισµικά προγράµµατα ύψους €19.673 (2007: €198.908) για το Συγκρότηµα και €19.673 

(2007: €71.762) για την Εταιρεία δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία και ως εκ τούτου δεν έχει 
υπολογιστεί απόσβεση στο εν λόγω ποσό για το έτος. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
20. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 7.586.159 7.562.437 4.329.596 4.329.596 
Προσθήκες που προκύπτουν από:     
- Κεφαλαιοποίηση µεταγενέστερων      
   δαπανών      19.958       23.722       14.415                - 
     
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  7.606.117  7.586.159  4.344.011  4.329.596 

 
 Επενδύσεις σε ακίνητα ύψους €1.206.273 (2007: €1.423.658) είναι κατανεµηµένα στο 

ενεργητικό του Κλάδου Ζωής (Σηµείωση 7). 
 
 Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται στις 31 ∆εκεµβρίου στη δίκαιη αξία τους η οποία 

προσδιορίζεται βάσει εκτίµησης ανεξάρτητων επαγγελµατίων εκτιµητών, µε βάση την 
τοποθεσία και την κατηγορία του ακινήτου υπό εκτίµηση.  Η δίκαιη αξία καθορίστηκε αφού 
λήφθηκαν υπόψη πρόσφατες εµπορικές συναλλαγές παροµοίων ακινήτων που βρίσκονται 
στην ίδια τοποθεσία µε αυτή των ακινήτων του Συγκροτήµατος.  Η τελευταία επανεκτίµηση 
έγινε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.  Αναβαλλόµενη φορολογία ύψους €145.354 και €84.378 για 
το Συγκρότηµα και την Εταιρεία αντίστοιχα µεταφέρθηκε στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 

 
 Επενδύσεις σε ακίνητα εξαρτηµένης εταιρείας είναι υποθηκευµένες για εξασφάλιση 

τραπεζικών διευκολύνσεων του Συγκροτήµατος (Σηµείωση 36).  Η αξία της υποθήκης 
ανέρχεται σε €674.897 (2007: €674.897). 

 
21. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 
 € € 
Κόστος κτήσης   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου   
Minerva Estate Limited 1.025.161 1.025.161 
Minerva Credit Co Limited 34.170 34.170 
Minerva Financial Services Public Ltd 6.317.790 6.317.790 
Citi Principal Investments Limited       522.832      522.832 
    7.899.953    7.899.953 
   
Συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  1.021.744 509.164 
Αποµείωση έτους    1.000.000      512.580 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   2.021.744   1.021.744 
   
Υπόλοιπο όπως παρουσιάζεται στον ισολογισµό   5.878.209   6.878.209 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
21. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχ.) 
 

 Ονοµαστική Αριθµών Εξ’ολοκλήρου
 αξία µετοχών µετοχών πληρωµένο 
    
Minerva Estate Limited €1 119.999 600.000 
Minerva Credit Co Limited €0,68 49.998 19.999 
Minerva Financial Services Public Ltd €0,34 19.932.895 3.697.638 
Citi Principal Investments Limited €1 91.800 306.000 

 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ενοποιούν τα αποτελέσµατα ενεργητικού και 

παθητικού των εξαρτηµένων εταιρειών του Συγκροτήµατος που παρουσιάζονται πιο κάτω. 
Όνοµα Εταιρείας      Ποσοστό Κύρια Έτος 

 Συµµετοχής ∆ραστηριότητα ίδρυσης
    
Minerva Estate Limited 100% Kτηµατικές εργασίες 1970 
    
Minerva Credit Co Limited 100% Αδρανής εταιρεία 1969 
    
Μinerva Financial Services Public Ltd 99,67% Xρηµατοδοτήσεις και 1985 
    επενδύσεις σε  
    χρηµατιστηριακές αξίες  
    
Citi Principal Investments Limited 97,17% Παροχή 1996 
    χρηµατοοικονοµικών  
    συµβουλευτικών υπηρεσιών  
    
Citi Secretarial Limited 97,17% ∆ιαχείριση µητρώων µετοχών 2000 
    
Μινέρβα Αµοιβαία Κεφάλαια Λίµιτεδ 99,67% Παροχή χρηµατοοικονοµικών 2001 
    υπηρεσιών στον τοµέα των  
    αµοιβαίων κεφαλαίων  

 
Όλες οι εξαρτηµένες εταιρείες είναι εγγεγραµµένες στην Κύπρο. 

 
Το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας στις εταιρείες Citi Secretarial Limited και Μινέρβα 
Αµοιβαία Κεφάλαια Λίµιτεδ προκύπτει από τη συµµετοχή της στις εταιρείες Citi Principal 
Investments Limited και Minerva Financial Services Public Ltd αντίστοιχα. 

 
Το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας στην εταιρεία Citi Principal Investments Limited 
προκύπτει κυρίως από την συµµετοχή της στην εταιρεία Minerva Financial Services Public Ltd.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε το 2008 να προβεί στην αποµείωση της 
αξίας της επένδυσης στην εξαρτηµένη εταιρεία Minerva Financial Services Public Ltd για το 
ποσό των €1.000.000. Η αποµείωση έγινε µε βάση µοντέλων εκτίµησης της δίκαιης αξίας της 
επένδυσης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
22. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 

Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
 

(i) Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία 
 

 2008 2007 
 € € 

Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο    
  Αξιών Κύπρου 1.268.583 4.939.033 
Τίτλοι µη εισηγµένοι σε Χρηµατιστήριο   
  Αξιών        45.696       87.263 
Σύνολο επενδύσεων που κατέχονται    
  για εµπορία  1.314.279  5.026.296 

 
(ii)Επενδύσεις που καταχωρούνται κατά την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

 
 2008 2007 
 € € 

Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο    
  Αξιών Κύπρου 5.637.928 18.070.825 
Τίτλοι εισηγµένοι σε Χρηµατιστήρια   
  Αξιών Εξωτερικού 1.795.542 8.594.899 
Τίτλοι µη εισηγµένοι σε Χρηµατιστήριο   
  Αξιών  38.928 179.039 
Κυβερνητικά και άλλα εγγυηµένα   
  χρεώγραφα   2.034.044   4.093.676 
Σύνολο επενδύσεων που καταχωρούνται    
  κατά την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη    
  αξία µέσω των  αποτελεσµάτων   9.506.442  30.938.439 

   
Σύνολο επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω   
  των αποτελεσµάτων  10.820.721  35.964.735 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
22. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (συνέχ.) 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
 

Επενδύσεις που καταχωρούνται κατά την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 
 2008 2007 
 € € 
Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο    
  Αξιών Κύπρου 5.637.928 18.070.825 
Τίτλοι εισηγµένοι σε Χρηµατιστήρια   
  Αξιών Εξωτερικού 1.795.542 8.594.899 
Τίτλοι µη εισηγµένοι σε Χρηµατιστήριο   
  Αξιών 38.928 179.039 
Κυβερνητικά και άλλα εγγυηµένα   
  χρεώγραφα   2.034.044   4.093.676 
   
Σύνολο επενδύσεων που καταχωρούνται   
  κατά την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη αξία   
  µέσω των αποτελεσµάτων   9.506.442  30.938.439 
   
Σύνολο επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω    
  των αποτελεσµάτων   9.506.442  30.938.439 

 
 Επενδύσεις αξίας €568.679 (2007: €2.466.775) του Συγκροτήµατος και €349.989 (2007: 

€1.551.930) της Εταιρείας είναι δεσµευµένες για εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων του 
Συγκροτήµατος (Σηµείωση 36). 

 
 Επενδύσεις που καταχωρούνται κατά την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων ύψους €4.751.266 (2007: €12.681.423) είναι κατανεµηµένες στον Κλάδο 
Ζωής (Σηµείωση 7). 

 
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
Κίνηση Επενδύσεων € € € € 
     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  35.964.735 31.337.107 30.938.439 26.848.873 
(Πώληση)/αγορά επενδύσεων (8.730.014) 1.043.551 (8.666.591) 1.353.162 
(Ζηµία)/πλεόνασµα από      
  επανεκτίµηση (Σηµείωση 9) (16.414.000)   3.584.077 (12.765.406)   2.736.404 
     
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 10.820.721 35.964.735    9.506.442 30.938.439 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα σχετικά µε 
τις επενδύσεις παρουσιάζονται στη σηµείωση 44. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
22. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (συνέχ.) 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
(Ζηµία)/πλεόνασµα από επανεκτίµηση     
  επενδύσεων που αποτιµούνται σε     
  δίκαιη αξία µέσω των     
  αποτελεσµάτων:    
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία (3.648.594) 847.674 - - 
Επενδύσεις που καταχωρούνται κατά    
  την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη    
  αξία µέσω των αποτελεσµάτων    
  (Σηµείωση 9) (12.765.406)  2.736.403 (12.765.406)  2.736.404 
    
 (16.414.000)  3.584.077 (12.765.406)  2.736.404 

 
23. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΠΟΣΑ 
 
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

 2008 2007 
 € € 
   
Χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί 4.884.046 6.268.054 
∆άνεια συµβολαίων ζωής (Σηµείωση 7) 1.455.588 1.449.239 
Λογαριασµοί δανείων 987.127 1.039.040 
Χρεώστες από πώληση ακίνητης περιουσίας και επενδύσεων 197.121 100.180 
Ποσά οφειλόµενα από αντασφαλιστές 514.028 300.083 
Εκκρεµή ασφάλιστρα και λογαριασµοί αντιπροσώπων    6.992.615    7.253.704 
   
  15.030.525  16.410.300 

 
 Οι χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί περιλαµβάνουν ποσό ύψους €2,792εκ. (2007: €3,024.εκ.) 

το οποίο αφορά χρεώστες της εξαρτηµένης εταιρείας Citi Principal Investments Limited.  H 
εξαρτηµένη εταιρεία διεξήγαγε χρηµατιστηριακές δραστηριότητες οι οποίες τερµατίστηκαν 
το 2002.  Για τα ποσά αυτά έχουν κινηθεί νοµικές διαδικασίες για είσπραξή τους και έχει 
λογιστεί πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες µέχρι της 31 ∆εκεµβρίου ύψους €1,383εκ. 
 2008 2007 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € 
   
Χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί 1.978.147 1.610.857 
∆άνεια συµβολαίων ζωής (Σηµείωση 7) 1.455.588 1.449.239 
Λογαριασµοί δανείων 987.127 1.039.040 
Χρεώστες από πώληση ακίνητης περιουσίας και επενδύσεων 126.745 29.615 
Ποσά οφειλόµενα από αντασφαλιστές 514.028 300.083 
Εκκρεµή ασφάλιστρα και λογαριασµοί αντιπροσώπων    6.992.615    7.253.704 
   
  12.054.250  11.682.538 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
23. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΠΟΣΑ (συνέχ.) 
 
 Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά ύψους €1.504.699 (2007: €1.088.019) εξαιρουµένων 

των δανείων συµβολαίων ζωής είναι κατανεµηµένα στον Κλάδο Ζωής (Σηµείωση 7). 
 

Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους.  Η έκθεση της Εταιρείας στον 
πιστωτικό κίνδυνο σχετικά µε τις ασφαλιστικές και άλλες απαιτήσεις παρουσιάζονται στη 
σηµείωση 44. 

 
24. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α ΚΤΗΣΗΣ 
 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/ 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 
 € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.865.482 1.867.831 
Έξοδα κτήσης κατά τη διάρκεια του έτους 4.006.777 3.890.655 
Χρεολύσεις που χρεώθηκαν στην    
  κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Σηµείωση 12) (3.926.878) (3.893.004) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  1.945.381  1.865.482 

 
Τα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης χρεολύονται βάσει της αναµενόµενης περιόδου του 
ασφαλιστικού συµβολαίου στο οποίο σχετίζονται και το οποίο καλύπτει µέγιστη περίοδο ενός 
έτους. 

 
25. ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/ 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 
 € € 
Κλάδος Γενικής Φύσεως   
Απόθεµα απαιτήσεων 1.236.392 1.331.245 
Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων     795.582    766.870 
  2.031.974  2.098.115 
   
Κλάδος Ζωής   
Συµβόλαια συνδεδεµένα µε περιουσιακά στοιχεία 6.371 6.923 
Άλλα συµβόλαια     526.171    503.405 
(Σηµείωση 7)     532.542    510.328 
   
  2.564.516  2.608.443 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
26. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 
 € € 
Χρεωστικά υπόλοιπα    
Minerva Estate Limited 528.404 523.058 
Minerva Financial Services Public Ltd  2.491.682  2.566.152 
  3.020.086  3.089.210 
Πιστωτικά υπόλοιπα   
Citi Principal Investments Limited (2.464) (1.938)
Minerva Credit Limited      (23.916)      (24.917)
      (26.380)      (26.855)
   
Καθαρό χρεωστικό υπόλοιπο  2.993.706  3.062.355 

 
 Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα/(πληρωτέα) εντός ενός έτους. 
 
 Τα υπόλοιπα µε τις εξαρτηµένες εταιρείες προέκυψαν από διάφορες χρηµατοοικονοµικές 

συναλλαγές µεταξύ των εξαρτηµένων εταιρειών και της ιθύνουσας εταιρείας.  Το υπόλοιπο 
µε την Minerva Financial Services Public Ltd φέρει τόκο 4% (2007: 4%) ετησίως.  Για τα πιο 
πάνω ποσά δεν έχουν ληφθεί/δοθεί εξασφαλίσεις. 

 
27. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
  
Μετρητά στο ταµείο 13.398 70.499 11.855 62.640
Μετρητά στην τράπεζα 1.176.857 1.632.972 963.087 1.533.948
Εµπρόθεσµες καταθέσεις   21.887.525  19.514.422  21.887.525  19.514.422
  
  23.077.780  21.217.893  22.862.467  21.111.010

 
 Τα µετρητά, και αντίστοιχα µετρητών φέρουν ετήσιο τόκο προς 0,25% - 6,70% (2007: 0,25% 

– 4,70%) και είναι διαθέσιµα σε πρώτη ζήτηση. 
 
 Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών ύψους €13.420.420 (2007: €12.175.552) είναι 

κατανεµηµένα στον Κλάδο Ζωής (Σηµείωση 7). 
 
 Καταθέσεις ύψους €655.103 (2007: €655.103) για την Εταιρεία και το Συγκρότηµα είναι 

δεσµευµένες για εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων του Συγκροτήµατος (Σηµείωση 36). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
28. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 2008 2007 
Εγκεκριµένο: € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου    
100.000.000 συνήθεις µετοχές των €0,17 (2007: ΛΚ£0,10) η    
καθεµιά 17.000.000 17.086.014 

   
Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο:   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   
78.414.894 συνήθεις µετοχές των €0,17 (2007: ΛΚ£0,10)   
  η καθεµία   13.397.980  13.397.979 
Μετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ (Σηµείωση 29)       (67.448)                  - 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   
78.414.894 συνήθεις µετοχές των €0,17 (2007: ΛΚ£0,10)   
  η καθεµία  13.330.532  13.397.979 

 
Στις 30 Ιουλίου 2008 και στις 17 ∆εκεµβρίου 2008, κατόπιν Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσµατα αντίστοιχα: 

 
Ψήφισµα 1: 

(i) Η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας από ΛΚ£0,10 σε €0,17 µε ισχύ 
από 1 Ιανουαρίου 2008. 

 
(ii) Η µετατροπή του ονοµαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας από ΛΚ£10.000.000 διαιρεµένο σε 

100.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας ΛΚ£0,10 η καθεµία, σε €17.000.000 
διαιρεµένο σε 100.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,17 η καθεµία. 

 
(iii) Η µετατροπή του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2008 

από ΛΚ£7.841.489,40 διαιρεµένο σε 78.414.894 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας ΛΚ£0,10 η 
καθεµία, σε €13.330.531,98 διαιρεµένο σε 78.414.894 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,17 
η καθεµία. 

 
(iv) Το ποσό που προκύπτει από την µείωση του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου λόγω 

στρογγυλοποίησης δηλαδή €67.448,11, καταχωρηθεί σε ειδικό αποθεµατικό µε την ονοµασία 
“∆ιαφορά από µετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ” (Σηµείωση 29). 

 
Ειδικό Ψήφισµα 2: 
Όπως εξουσιοδοτηθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να εξαγοράσει κατά τη διάρκεια 
των επόµενων δώδεκα µηνών και για λογαριασµό της Εταιρείας µετοχές της Εταιρείας που δεν θα 
υπερβαίνουν το 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου της. Η ελάχιστη και ανώτατη τιµή εξαγοράς των 
µετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του 5% του µέσου όρου της τιµής 
της αγοράς των µετοχών της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηµατιστηριακές συναντήσεις 
πριν από την ηµεροµηνία της εν λόγω αγοράς. Η διάρκεια κατοχής των µετοχών αυτών δεν 
δύνανται να υπερβαίνει τα δύο έτη από την αγορά τους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
29. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ       
    ∆ιαφορά από   
2008   Αποθεµατικό µετατροπή   
  Αποθεµατικό επανεκτίµησης κεφαλαίου Αποθεµατικό  
  υπέρ το άρτιο ακινήτων σε Ευρώ προσόδου Ολικό 
  € € € € € 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  4.317.354 2.633.951 - 11.919.535 18.870.840 
Μετατροπή κεφαλαίου (Σηµείωση 28)  - - 67.448 - 67.448 
Ζηµία για το έτος                  -                 -                 -  (17.286.773)  (17.286.773) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν                   -                  -                  -       (705.734)       (705.734) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    4.317.354   2.633.951        67.448    (6.072.972)        945.781 
       
2007       
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  4.317.354 2.633.951 - 7.490.462 14.441.767 
Κέρδος για το έτος  - - - 5.098.971 5.098.971 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν                  -                 -                 -       (669.898)       (669.898) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     4.317.354   2.633.951                 -   11.919.535    18.870.840 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
29. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχ.) 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ       
    ∆ιαφορά από   
2008   Αποθεµατικό µετατροπή   
  Αποθεµατικό επανεκτίµησης κεφαλαίου Αποθεµατικό  
  υπέρ το άρτιο ακινήτων σε Ευρώ προσόδου Ολικό 
  € € € € € 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  4.317.354 2.097.393 - 10.286.355 16.701.102 
Μετατροπή κεφαλαίου (Σηµείωση 28)  - - 67.448 - 67.448 
Ζηµία για το έτος                  -                 -                 -  (13.336.762) (13.336.762) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν                  -                 -                  -       (705.734)      (705.734) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    4.317.354   2.097.393        67.448    (3.756.141)    2.726.054 
       
2007       
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  4.317.354 2.097.393 - 5.845.829 12.260.576 
Κέρδος για το έτος  - - - 5.110.424 5.110.424 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν                  -                 -                 -       (669.898)      (669.898) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     4.317.354   2.097.393                 -   10.286.355  16.701.102 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
29. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχ.) 

 
Το αποθεµατικό µετοχών υπέρ το άρτιο το οποίο προέκυψε από εκδόσεις µετοχών δεν είναι 
διανεµητέο. 

 
 Το αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων περιλαµβάνει πλεόνασµα από επανεκτίµηση γης και 

κτιρίων.  Το αποθεµατικό είναι διανεµητέο σε περίπτωση εκποίησης επανεκτιµηµένου 
στοιχείου όπου τυχόν υπόλοιπο επανεκτίµησης και η αντίστοιχη αναβαλλόµενη φορολογία 
µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων στο αποθεµατικό προσόδου και 
στην αναβαλλόµενη φορολογία αναλόγως. 

 
Το αποθεµατικό προσόδου είναι διανεµητέο στο βαθµό που επιτρέπεται από τις πρόνοιες του 
περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου και τις πρόνοιες του Καταστατικού της 
Εταιρείας. 

 Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δε 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 σαν µέρισµα.  
Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη 
διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες), κατά το τέλος της 
περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής 
µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται.  Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την 
Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων. 

 
30. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 
 

 2008 2007 
 € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 31.587 27.420 
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος    (31.587)       4.167 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου               -     31.587 

 
Το συµφέρον µειοψηφίας αντιπροσωπεύει το µερίδιο του καθαρού ενεργητικού των 
εξαρτηµένων εταιρειών Minerva Financial Services Public Ltd και Citi Principal Investments 
Limited καθώς και των εξαρτηµένων τους εταιρειών Μινέρβα Αµοιβαία Κεφάλαια Λίµιτεδ 
και Citi Secretarial Limited που αναλογεί στους µετόχους εκτός της Εταιρείας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
31. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 
 Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως: 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα     
• Εντός ενός έτους 578.184 714.469 392.077 410.064 
• Μεταξύ δύο και πέντε ετών   144.763     675.005              -   354.904 
     
   722.947  1.389.474  392.077   764.968 

 
 Τα δάνεια φέρουν τόκο προς 5,50% - 7,15% (2007: 6,00% - 6,65%) ετησίως.  Η µηνιαία 

αποπληρωµή των δανείων ανέρχεται σε €49,681 (2007: €61.450) για το Συγκρότηµα και για 
την Εταιρεία €34.172 (2007: €34.172) και είναι αποπληρωτέα µέχρι το έτος 2010 (2007: 
2010). Τα τραπεζικά δάνεια είναι σε Ευρώ (2007: Λίρες Κύπρου). 

 
 Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισµένα όπως και τα τραπεζικά παρατραβήγµατα 

(Σηµείωση 36). 
 
32. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2008 2007 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου   767.699   767.699 
   
Η αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως:   
- Προσωρινές διαφορές µεταξύ των αποσβέσεων και   
    κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 51.805 51.805 
- Επανεκτίµηση γης και κτιρίων 860.669 860.669 
- Ζηµίες σε µεταφορά  (144.775)  (144.775) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   767.699   767.699 

 
 2008 2007 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου 561.380 561.380 
   
Η αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως:   
- Προσωρινές διαφορές µεταξύ των αποσβέσεων και   
    κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 53.116 53.116 
- Επανεκτίµηση γης και κτιρίων 628.825 628.825 
- Ζηµίες σε µεταφορά  (120.561)  (120.561) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   561.380   561.380 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
32. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.) 
 

Η επανεκτίµηση γης και κτιρίων στην οποία υπολογίζεται αναβαλλόµενη φορολογία αφορά 
την επανεκτίµηση γης και κτιρίων που συµπεριλαµβάνονται στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό και επενδύσεις σε ακίνητα. 

 
 Η πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία για το Συγκρότηµα και την Εταιρεία στις 

προσωρινές διαφορές των αποσβέσεων και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων έγινε µε 
συντελεστή 10% (2007: 10%), όσον αφορά την επανεκτίµηση των κτιρίων και γης έγινε 
πρόβλεψη µε συντελεστή 10% (2007: 10%) και 20% (2007: 20%) αντίστοιχα (ο οποίος είναι ο 
συντελεστής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών).  Η πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία 
στις ζηµίες σε µεταφορά έγινε µε συντελεστή 10% (2007: 10%). 

 
Γίνεται πρόβλεψη για όλες τις προσωρινές διαφορές και τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα 
αναγνωρίζονται για όλες τις αφαιρετέες προσωρινές διαφορές εκεί όπου είναι πιθανόν ότι στο 
µέλλον θα υπάρχουν επαρκή φορολογικά κέρδη για συµψηφισµό. 

 
33. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/ 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ € € 
   
Απόθεµα εκκρεµών απαιτήσεων (Σηµείωση 34) 12.606.113 11.896.424 
Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων 8.708.048 8.452.527 
Απόθεµα κινδύνων σε ισχύ         20.792        30.177 
   
  21.334.953  20.379.128 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΖΩΗΣ   
   
Απόθεµα Κλάδου Ζωής  20.874.201  27.285.314 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
33. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (συνέχ.) 
 
 Πρόβλεψη για ασφαλιστικά συµβόλαια και ενεργητικό αντασφαλιστών 
 

 2008 2007 
 Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό 
Κλάδος Γενικής Φύσεως € € € € € € 
       
∆ηλωθέντες απαιτήσεις 12.380.330 1.236.392 11.143.938 11.686.923 1.331.245 10.355.678 
Απαιτήσεις που έχουν επισυµβεί αλλά δεν έχουν       
  γνωστοποιηθεί 225.783 - 225.783 209.501 - 209.501 
Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων 8.708.048 795.582 7.912.466 8.452.527 766.870 7.685.657 
Απόθεµα κινδύνων σε ισχύ         20.792                 -         20.792         30.177                -         30.177 
  21.334.953   2.031.974  19.302.979  20.379.128  2.098.115  18.281.013 
       
Κλάδος Ζωής       
       
Συµβόλαια συνδεδεµένα µε περιουσιακά στοιχεία 10.264.464 6.371 10.258.093 16.186.137 6.923 16.179.214 
Άλλα συµβόλαια  10.609.737      526.171  10.083.566  11.099.177     503.405  10.595.772 
  20.874.201      532.542  20.341.659  27.285.314     510.328  26.774.986 
       
  42.209.154   2.564.516  39.644.638  47.664.442  2.608.443  45.055.999 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
33. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (συνέχ.) 
 

Ανάλυση κίνησης στις προβλέψεις για ασφαλιστικά συµβόλαια  
 

 2008 2007 
 Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό 
Απόθεµα εκκρεµών απαιτήσεων € € € € € € 
       
∆ηλωθέντες απαιτήσεις 11.686.923 1.331.245 10.355.678 11.589.770 1.099.152 10.490.618 
Απαιτήσεις που έχουν επισυµβεί αλλά δεν έχουν       
  γνωστοποιηθεί        209.501                  -        209.501        212.292                 -        212.292 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 11.896.424 1.331.245 10.565.179 11.802.062 1.099.152 10.702.910 
Αλλαγή στο αναµενόµενο κόστος των απαιτήσεων       
  προηγούµενων ετών 1.185.638 147.699 1.037.939 917.813 378.973 538.840 
Κόστος απαιτήσεων έτους 10.061.038 178.148 9.882.890 10.028.981 410.126 9.618.855 
Απαιτήσεις πληρωτέες στο έτος  (10.536.987)     (420.700)  (10.116.287)  (10.852.432)     (557.006)  (10.295.426) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    12.606.113    1.236.392   11.369.721    11.896.424   1.331.245   10.565.179 
       
∆ηλωθέντες απαιτήσεις 12.380.330 1.236.392 11.143.938 11.686.923 1.331.245 10.355.678 
Απαιτήσεις που έχουν επισυµβεί αλλά δεν έχουν       
  γνωστοποιηθεί         225.783                  -        225.783         209.502                 -        209.502 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    12.606.113    1.236.392   11.369.721    11.896.425   1.331.245   10.565.180 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
33. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (συνέχ.) 
 

Ανάλυση κίνησης στις προβλέψεις για ασφαλιστικά συµβόλαια (συνέχ.) 
 

 2008 2007 
 Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό 
 € € € € € € 
Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων       
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 8.452.527 766.870 7.685.657 8.125.757 748.436 7.377.321 
Ασφάλιστρα που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους 18.017.039 1.644.223 16.372.816 17.521.552 1.622.156 15.899.396 
Ασφάλιστρα που κερδήθηκαν κατά τη διάρκεια        
  του έτους  (17.761.518)  (1.615.511)  (16.146.007)  (17.194.782)  (1.603.722)  (15.591.060) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου      8.708.048       795.582     7.912.466     8.452.527      766.870     7.685.657 
       
Απόθεµα κινδύνων σε ισχύ       
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  30.177 - 30.177 18.178 - 18.178 
Μεταφορά πρόβλεψης προηγούµενου έτους στην        
  κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (30.177) - (30.177) (18.178) - (18.178) 
Νέες προβλέψεις έτους          20.792                  -          20.792          30.177                 -          30.177 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου          20.792                  -          20.792          30.177                 -          30.177 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
33. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (συνέχ.) 
 

Ανάλυση κίνησης στις προβλέψεις για ασφαλιστικά συµβόλαια (συνέχ.) 
 

 2008 2007 
Συµβόλαια συνδεδεµένα µε περιουσιακά στοιχεία Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό 
 € € € € € € 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 16.186.137 6.923 16.179.214 14.654.305 40.714 14.613.591 
Εκτίµηση ασφαλίστρων που εισπράχθηκαν µε βάση        
  την τιµή µονάδας 1.478.534 - 1.478.534 1.676.376 - 1.676.376 
Καθαρή απόδοση επενδύσεων που        
  (χρεώνεται)/πιστώνεται στα υπόλοιπα λογαριασµών (6.526.634) - (6.526.634) 1.550.718 - 1.550.718 
Κίνηση στα αποθεµατικά των συµβολαίων        
συνδεδεµένων µε περιουσιακά στοιχεία 455.639 (552) 456.191 292.636 (33.791) 326.427 
Εκτίµηση ακύρωσης και διακοπής συµβολαίων  (1.230.807) - (1.230.807) (1.851.394) - (1.851.394) 
Χρεώσεις και έξοδα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών       
  πόρων       (98.405)               -       (98.405)         (136.504)                   -        (136.504) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  10.264.464        6.371  10.258.093     16.186.137           6.923     16.179.214 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
33. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (συνέχ.) 
 

Ανάλυση κίνησης στις προβλέψεις για ασφαλιστικά συµβόλαια (συνέχ.) 
 

 2008 2007 
 Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό 
Άλλα συµβόλαια € € € € € € 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 11.099.177 503.405 10.595.772 11.625.167 526.751 11.098.416 
Ενδεχόµενο αποθεµατικό (market contingency reserve) 150.000 - 150.000 - - - 
Κίνηση στα αποθεµατικά      (639.440)      22.766      (662.206)      (525.990)    (23.346)     (502.644) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  10.609.737    526.171  10.083.566  11.099.177    503.405  10.595.772 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
34. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 Γίνεται αναφορά σε πληροφορίες για την εξέλιξη των απαιτήσεων ούτως ώστε να υπάρχει 

επεξήγηση για τον εσωτερικό (inherent risk) ασφαλιστικό κίνδυνο του Συγκροτήµατος.  Ο 
σχετικός πίνακας συγκρίνει τις απαιτήσεις που πληρώθηκαν ανά έτος και τις προβλέψεις που 
έγιναν για αυτές τις απαιτήσεις.  Το πάνω µέρος του σχετικού πίνακα παρέχει µία 
ανασκόπηση των τρέχων προβλέψεων εκκρεµών απαιτήσεων και επιδεικνύει πως οι 
προβλεπόµενες απαιτήσεις έχουν αλλάξει µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας αναφοράς των 
λογαριασµών.   

 
Η πρόβλεψη αυξάνεται ή µειώνεται αναλόγως των ζηµίων που πληρώνονται και καθώς 
περισσότερες πληροφορίες γνωστοποιούνται για την συχνότητα και την σοβαρότητα των 
εκκρεµών απαιτήσεων.  Τα στοιχεία στον σχετικό πίνακα που αφορούν νέες εργασίες 
περιλαµβάνονται από την ηµεροµηνία έναρξης τους και µετά. 

 
 Το κάτω µέρος του πίνακα παρέχει µια συµφιλίωση της ολικής πρόβλεψης που 

περιλαµβάνεται στον ισολογισµό και της πρόβλεψης εκκρεµών απαιτήσεων. 
 
 Η υπέρ/(υπό) πρόβλεψη προηγούµενων ετών αντιπροσωπεύει την αλλαγή στις αρχικές 

προβλέψεις από την προηγούµενη ηµεροµηνία ισολογισµού µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2008.  
Αυτά τα ποσά έχουν παρουσιαστεί ως κέρδη ή ζηµίες κατά τη διάρκεια του έτους ως µέρος 
των ζηµίων.  Αποζηµιώσεις ή ελλείµµατα σε κάθε στήλη πρέπει να εξετάζονται ανεξάρτητα 
των υπόλοιπων στήλων για το λόγο ότι τέτοιες αναπροσαρµογές που έγιναν σε προηγούµενα 
έτη µπορούν επίσης να συµπεριληφθούν ως µέρος των αναπροσαρµογών σε πρόσφατα έτη. 

 
 Το Συγκρότηµα πιστεύει ότι η πρόβλεψη του ολικού των εκκρεµών απαιτήσεων στο τέλος του 

2008 είναι επαρκής.  Όµως, λόγω των εσωτερικών (inherent) αβεβαιοτήτων στην µέθοδο των 
προβλέψεων, δεν µπορεί να βεβαιώσει ότι αυτά τα υπόλοιπα θα είναι επαρκή. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
34. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (συνέχ.) 

 Έτος ατυχήµατος  
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ολικό  
Ανάλυση εξέλιξης απαιτήσεων µεικτό € € € € € € € 
  από αντασφαλίσεις      
Αποθεµατικό πρόβλεψης για εκκρεµείς      
  απαιτήσεις 4.162.723 4.285.450 3.710.987 4.543.872 4.627.656 4.476.466 
Μετά από ένα έτος 2.096.686 2.144.271 1.859.620 2.413.835 2.555.685 - 
Μετά από δύο έτη 1.649.790 1.138.301 1.264.271 1.765.829 - - 
Μετά από τρία έτη 1.161.377 678.004 832.433 - - - 
Μετά από τέσσερα έτη 735.054 667.345 - - - - 
Μετά από πέντε έτη 518.868 - - - - - 
      
Μετά από ένα έτος (1.906.294) (2.046.206) (1.836.641) (2.071.619) (2.245.018) - 
Μετά από δύο έτη (580.306) (1.053.565) (713.364) (861.682) - - 
Μετά από τρία έτη (500.636) (544.864) (552.141) - - - 
Μετά από τέσσερα έτη     (471.890) (305.397)                  -                  - - - 
Μετά από πέντε έτη     (443.943)                  -                  -                  -                   - - 
Συσσωρεµένες πληρωµές  (3.903.069)  (3.950.032)  (3.102.147)  (2.933.302)   (2.245.018)  
      
Υπό-πρόβλεψη       (259.214)     (331.927)     (223.593)     (155.259)     (173.047)  
      
Υπόλοιπο αποθεµατικού για το έτος       518.868      667.345      832.433   1.765.829   2.555.685    4.476.466   10.816.626
Υπόλοιπο αποθεµατικού για τα έτη      
  2002 και προηγούµενων ετών         1.789.487
      
Υπόλοιπο αποθεµατικού       
  31 ∆εκεµβρίου 2007 (Σηµείωση 33)       12.606.113
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
34. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (συνέχ.) 

 Έτος ατυχήµατος  
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ολικό  
Ανάλυση εξέλιξης απαιτήσεων καθαρά  € € € € € € € 
  από αντασφαλίσεις        
Αποθεµατικό πρόβλεψης για εκκρεµείς        
  απαιτήσεις 3.959.455 3.728.989 3.387.882 4.112.267 4.355.379 4.438.328  
Μετά από ένα έτος 2.014.050 1.834.994 1.623.747 2.005.133 2.412.552 -  
Μετά από δύο έτη 1.584.413 830.186 1.042.281 1.359.269 - -  
Μετά από τρία έτη 1.096.001 387.340 613.134 - - -  
Μετά από τέσσερα έτη 669.755 377.746 - - - -  
Μετά από πέντε έτη 453.568 - - - - -  
        
Μετά από ένα έτος (1.812.556) (1.854.274) (1.736.488) (2.047.472) (2.046.598)   
Μετά από δύο έτη (568.612) (1.048.592) (708.871) (858.927) -   
Μετά από τρία έτη (499.551) (544.500) (549.450) - -   
Μετά από τέσσερα έτη    (471.263) (295.940) - - -   
Μετά από πέντε έτη    (443.943)                 -                  -                 -                   -   
Συσσωρεµένες πληρωµές (3.795.925)  (3.743.306)  (2.994.809)  (2.906.399)    (2.046.598)   
        
Υπό-πρόβλεψη    (290.038)     (392.063)      (220.061)    (153.401)       (103.771)   
        
Υπόλοιπο αποθεµατικού για το έτος     453.568      377.746       613.134  1.359.269     2.412.552     4.438.328   9.654.597 
Υπόλοιπο αποθεµατικού για τα έτη        
  2002 και προηγούµενων ετών         1.715.124 
        
Υπόλοιπο αποθεµατικού         
  31 ∆εκεµβρίου 2007 (Σηµ. 33)        11.369.721 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
35. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Απαιτήσεις Κλάδου Ζωής 1.733.044 1.864.178 1.733.044 1.864.178 
Λογαριασµοί αντιπροσώπων και      
  πελατών 280.168 315.464 280.168 315.464 
Λογαριασµοί αντασφαλιστών 543.344 487.719 543.344 487.719 
Άλλοι λογαριασµοί και      
  οφειλόµενα έξοδα  1.378.262  1.706.565  1.172.629  1.468.181 
     

  3.934.818  4.373.926  3.729.185  4.135.542 
 
 Τα πιο πάνω ποσά είναι οφειλόµενα εντός ενός έτους. 
 
36. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ 
 
 Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι 

εξασφαλισµένα µε: 
 

α) Υποθήκη πάνω στη γη και κτίρια της Εταιρείας, ύψους €1.196.021 (2007: €1.196.021) 
(Σηµείωση 18) 

β) Υποθήκες πάνω σε επενδύσεις σε ακίνητα εξαρτηµένης εταιρείας ύψους €674.897 (2007: 
€674.897) (Σηµείωση 20). 

γ) ∆εσµευµένες επενδύσεις σε τίτλους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
ύψους €568.679 (2007: €2.466.775) για το Συγκρότηµα και €349.989 (2007: €1.551.930) 
για την Εταιρεία (Σηµείωση 22) 

δ) ∆εσµευµένες τραπεζικές καταθέσεις ύψους €655.103 (2007: €655.103) για την Εταιρεία 
και το Συγκρότηµα (Σηµείωση 27) και 

ε) Εταιρική εγγύηση της εξαρτηµένης εταιρείας Minerva Estate Limited για απεριόριστο 
ποσό. 

 
 Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν τόκο προς 5,50% - 7,15% (2007: 6,00% - 6,65%) 

ετησίως. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
37. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Εταιρικός φόρος - 102.516 - - 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα - 8.275 - - 
Φόρος στα µεικτά ασφάλιστρα     
  Κλάδου Ζωής    12.623     15.972    12.587    15.972 

     
    12.623   126.763    12.587    15.972 

 
 Τα πιο πάνω ποσά είναι οφειλόµενα εντός ενός έτους και φέρουν τόκο. 
 
38. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 Το ποσοστό συµµετοχής στο εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν κατά 

κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, τα µέλη, σύζυγος ή ανήλικα τέκνα των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και στις 29 Μαρτίου 2009 (30 ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία της ειδοποίησης για σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν τα 
ακόλουθα: 
 31/12/2008 29/03/2009 
 % % 
   
Κώστας Κουτσοκούµνης 49,59 49,59 
Λουκής Παπαφιλίππου 0,32 0,32 
Μιχάλης Μυλωνάς 0,06 0,08 
∆άνης Κληριώτης 0,01 0,01 
Μάριος Λευκαρίτης 0,07 0,07 
Χρυσόστοµος Μιτσίδης - - 
Μαίρη ∆ηµητρίου - - 

 
 Το σύνολο του έµµεσου ποσοστού που κατέχει ο κ. Κώστας Κουτσοκούµνης προκύπτει από 

τη συµµετοχή του στην εταιρεία Koutsokoumnis Αssociates Limited (48,54%) η οποία 
ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου από τον ίδιο, και από το ποσοστό συµµετοχής του στην Minerva 
Financial Services Public Ltd (0,99%). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
39. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
 Οι µέτοχοι οι οποίοι κατά τις πιο κάτω ηµεροµηνίες κατείχαν άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% 

του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 29 
Μαρτίου 2009. 

 
 31/12/2008 29/03/2009 
 % % 
Koutsokoumnis Associates Limited 48,54 48,54 

 
40. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές συµβάσεις µεταξύ της 
Εταιρείας και των Οργάνων ∆ιοίκησης. 

 
41. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και 

των Οργάνων ∆ιοίκησης. 
 
42. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ / ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το Συγκρότηµα και η Εταιρεία είχαν τις ακόλουθες ανειληµµένες 

ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις: 
 

α) Μέτοχος και πρώην Σύµβουλος εξαρτηµένης εταιρείας έχει εγείρει δικαστική αξίωση 
για αποζηµιώσεις από την ιθύνουσα εταιρεία Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία ∆ηµόσια 
Λίµιτεδ, για παράβαση των όρων συµφωνίας πώλησης της εξαρτηµένης εταιρείας το 
1999 ύψους €1,837 εκ.  Με βάση όλα τα στοιχεία και γεγονότα και κατόπιν νοµικής 
συµβουλής, η πιθανότητα καταβολής αποζηµιώσεων στον πρώην Σύµβουλο κρίνεται 
ως αποµακρυσµένη και γι’ αυτό δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές 
καταστάσεις.  Στις 17 Μαΐου 2002, η Εταιρεία καταχώρησε υπεράσπιση αναφορικά µε 
την πιο πάνω δικαστική αξίωση και ανταπαίτηση µε την οποία αξιώνει το ποσό των 
€1,909 εκ. 

 
β) Σύµφωνα µε τα υφιστάµενα ενοικιαστήρια συµβόλαια στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, η 

Εταιρεία είχε τις ακόλουθες ανειληµµένες υποχρεώσεις: 
 

 €  
   
Ενοίκια Πληρωτέα   
Εντός ενός έτους 143.810  
Μεταξύ δύο και πέντε ετών      95.750  
    239.560  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
42. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ / ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχ.) 
 

γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσµατος έχει 
εξουσιοδοτηθεί όπως εκδίδει και διαθέτει µετοχές της Εταιρείας ο συνολικός αριθµός 
των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 10% του ανά πάσα στιγµή εκδοµένου κεφαλαίου της 
Εταιρείας σε οποιαδήποτε πρόσωπα και µε τέτοιους όρους όπως ήθελε από καιρό σε 
καιρό και κατά περίπτωση κρίνει προς το συµφέρον της Εταιρείας το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. 

 
43. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

(i) Το Συγκρότηµα έχει συνδεδεµένα πρόσωπα τις εξαρτηµένες του εταιρείες (Σηµείωση 21) 
και τους ∆ιοικητικούς και Εκτελεστικούς Συµβούλους. 

(ii) Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ελέγχουν το 50,05% του εκδοµένου 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (Σηµείωση 38). 

(iii) Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων παρουσιάζονται στην σηµείωση 13. 
(iv) Τα υπόλοιπα µε τις εξαρτηµένες εταιρείες παρουσιάζονται στη σηµείωση 26. 

 
44. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 

Γενικά 
Το Συγκρότηµα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει: 

(i) Πιστωτικός κίνδυνος 
(ii) Κίνδυνος ρευστότητας 
(iii) Κίνδυνος αγοράς 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου 
διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου του Συγκροτήµατος. 

 
Οι αρχές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του Συγκροτήµατος υιοθετούνται για να 
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα, να τίθενται 
κατάλληλα όρια κινδύνου και ελέγχων και να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση 
των ορίων αυτών.  Οι αρχές και τα συστήµατα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
αναθεωρούνται τακτικά έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς 
και στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. 

 
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά µέσα του Συγκροτήµατος είναι οι επενδύσεις, το µερίδιο 
αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και άλλα ασφαλιστικά αποθέµατα, τα ασφαλιστικά και άλλα 
εισπρακτέα ποσά, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών, οι ασφαλιστικοί και άλλοι πληρωτέοι 
λογαριασµοί και τα τραπεζικά παρατραβήγµατα. 

 
Οι πιο κάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση του 
Συγκροτήµατος στον κάθε κίνδυνο που αναφέρεται πιο πάνω, στους στόχους, αρχές και 
διαδικασίες για επιµέτρηση και διαχείριση κινδύνων και τη διαχείριση κεφαλαίου του 
Συγκροτήµατος. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
44. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

(i) Πιστωτικός κίνδυνος 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας του Συγκροτήµατος αν ένα συµβαλλόµενο 
µέλος σε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις συµβατικές του 
υποχρεώσεις.  Πιο κάτω αναφέρεται η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου ανά κύριο 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. 
 
Επενδύσεις  
Το Συγκρότηµα περιορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο επενδύοντας κυρίως σε κινητές αξίες και 
σε δυναµικούς τίτλους (blue chips) που συνήθως επηρεάζονται λιγότερο από πτωτικές 
τάσεις. 

 
Επίσης για να αντισταθµίσει µέρος του πιο πάνω κινδύνου το Συγκρότηµα έχει επενδύσει σε 
κινητές αξίες τόσο στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου όσο και σε Χρηµατιστήρια του 
εξωτερικού. 

 
 
Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά και µερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά 
αποθέµατα. 
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναµία αποπληρωµής χορηγήσεων που έχει κάνει 
το Συγκρότηµα σε οργανισµούς.  Το Συγκρότηµα εφαρµόζει αποτελεσµατικά διαδικασίες και 
ελέγχους για περιορισµό του κινδύνου αυτού.  Οι διαδικασίες που ακολουθούνται 
περιλαµβάνουν αυστηρή αξιολόγηση του οργανισµού στον οποίο παραχωρούνται και τη 
στενή παρακολούθηση της κίνησης του εν λόγω λογαριασµού.  Το Συγκρότηµα δεν έχει 
σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε συγκεκριµένους οργανισµούς και της 
φύσης των εργασιών του. 

 
Το Συγκρότηµα απαιτεί εξασφαλίσεις αναφορικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα ανάλογα µε το 
είδος της χορηγίας (π.χ. προσωπικές εγγυήσεις για συµβάσεις µε αντιπροσώπους). 

 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
Το Συγκρότηµα περιορίζει την συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου µε καταθέσεις σε 
τραπεζικούς οργανισµούς µε αξιόλογη πιστοληπτική διαβάθµιση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
44. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 
(i) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχ.) 

 
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη 
µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο.  Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά 
την ηµεροµηνία αναφοράς έχει ως ακολούθως: 

 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σηµ 2008 2007 2008 2007 
  € € € € 
Επενδύσεις που αποτιµούνται σε     
  δίκαιη αξία µέσω των     
  αποτελεσµάτων 22 10.820.721 35.964.735 9.506.442 30.938.439
Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα     
  ποσά 23 15.030.525 16.410.300 12.054.250 11.682.538
Μερίδιο αντασφαλιστών στις     
  απαιτήσεις     
  και τεχνικά αποθέµατα 25 2.564.516 2.608.443 2.564.516 2.608.443
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 27 23.064.382 21.147.394 22.850.612 21.048.370
     
  51.480.144 76.130.872 46.975.820 66.277.790

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αφορά τα πιο πάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού, προκύπτει από εργασίες στην Κύπρο. 
 
Ζηµίες από αποµείωση 

 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2008 2007 2008 2007 
  € € € € 
     
Ζηµίες από αποµείωση ασφαλιστικών     
  και άλλων εισπρακτέων ποσών     
  όπως αυτή παρουσιάζεται στην     
  κατάσταση λογαριασµού     
  αποτελεσµάτων   1.200.983  1.255.617                -               -
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
44. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 
(i) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχ.) 

 
Το σύνολο της αποµείωσης των επενδύσεων σε εξαρτηµένες εταιρείες και η κίνηση κατά τη 
διάρκεια του έτους έχει ως ακολούθως: 

 
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σηµ 2008 2007 
  € € 
    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  512.580 509.164 
Αποµείωση που αναγνωρίστηκε      487.420     512.580 
    
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 21  1.000.000  1.021.744 

 
(ii) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν το Συγκρότηµα δεν είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί στις χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις όταν προκύπτουν.  Πιο 
συγκεκριµένα, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος δεν συµπίπτουν.  Όταν οι 
λήξεις δεν συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών.  Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή 
ρευστότητα, διατήρηση µετρητών και αντίστοιχα µετρητών. 

 
Επίσης, η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας µέσα στα πλαίσια συµµόρφωσης της µε τις πρόνοιες του 
περί Ασκήσεων Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµου, επιβλέπει σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα την τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων σε συγκεκριµένες 
επενδύσεις για κάλυψη των τεχνικών αποθεµάτων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η 
απόδοση και δυνατότητα ρευστοποίησης των επενδύσεων. 

 
Οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων περιλαµβανοµένων των 
εκτιµηµένων πληρωµών τόκου παρουσιάζονται πιο κάτω: 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
44. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ) 
 

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   Συµβατικές      
31 ∆εκεµβρίου 2008  Λογιστική ταµειακές Εντός 3 Μεταξύ 3   Πέραν των 
  αξία ροές µηνών και 12 µηνών 1- 2 έτη 2 – 5 έτη 5 ετών 
 Σηµ. € € € € € € € 
        
Τραπεζικά δάνεια 31 722.947 798.957 149.043 457.176 192.738 - - 
Ασφαλιστικοί και         
  άλλοι πληρωτέοι         
  λογαριασµοί 35   3.934.818   3.934.818   3.934.818                 -               -                 -               - 
Τραπεζικά          
  παρατραβήγµατα 36   1.833.264   1.833.264   1.833.264                 -               -                 -               - 
31 ∆εκεµβρίου 2008    6.491.029   6.567.039   5.917.125     457.176   192.738                 -               - 
 

   Συµβατικές      
31 ∆εκεµβρίου 2007  Λογιστική ταµειακές Εντός 3 Μεταξύ 3   Πέραν των 
  αξία ροές µηνών και 12 µηνών 1- 2 έτη 2 – 5 έτη 5 ετών 
 Σηµ. € € € € € € € 
         
Τραπεζικό δάνειο 31 1.389.474 1.761.124 184.355 530.114 598.096 448.559 - 
Ασφαλιστικοί και         
  άλλοι πληρωτέοι         
  λογαριασµοί 35   4.373.926   4.373.926   4.373.926                 -               -                 -               - 
Τραπεζικά          
  παρατραβήγµατα 36   2.144.683   2.144.683   2.144.683                 -                -                 -               - 
31 ∆εκεµβρίου 2007    7.908.083   8.279.733   6.702.964     530.114    598.096     448.559               - 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
44. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ) 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   Συµβατικές      
31 ∆εκεµβρίου 2008  Λογιστική ταµειακές Εντός 3 Μεταξύ 3   Πέραν των 
  αξία ροές µηνών και 12 µηνών 1- 2 έτη 2 – 5 έτη 5 ετών 
 Σηµ. € € € € € € € 
        
Τραπεζικό δάνειο 31 392.077 420.111 102.516 317.595 - - - 
Ασφαλιστικοί και         
  άλλοι πληρωτέοι         
  λογαριασµοί 35   3.729.185   3.729.185   3.729.185                -               -                -               - 
Τραπεζικά          
  παρατραβήγµατα 36   1.833.264   1.833.264   1.833.264                -               -                -               - 
31 ∆εκεµβρίου 2008    5.954.526   5.982.560   5.664.965    317.595               -                -               - 
 

   Συµβατικές      
31 ∆εκεµβρίου 2007  Λογιστική ταµειακές Εντός 3 Μεταξύ 3   Πέραν των 
  αξία ροές µηνών και 12 µηνών 1- 2 έτη 2 – 5 έτη 5 ετών 
 Σηµ. € € € € € € € 
         
Τραπεζικό δάνειο 31 764.968 1.127.677 102.516 307.548 410.064 307.549 - 
Ασφαλιστικοί και         
  άλλοι πληρωτέοι         
  λογαριασµοί 35   4.135.542   4.135.542   4.135.542                -               -                -               - 
Τραπεζικά          
  παρατραβήγµατα 36   2.144.683   2.144.683   2.144.683                -                -                -               - 
31 ∆εκεµβρίου 2007    7.045.193   7.407.902   6.382.741    307.548    410.064    307.549               - 

 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

 

89

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
44. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

(iii) Κίνδυνος αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από αλλαγές στις τιµές αγοράς όπως 
συναλλαγµατικές αξίες, επιτόκια και τιµές µετοχών οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά τα 
έσοδα ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων του Συγκροτήµατος.  Ο σκοπός της 
διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι η διαχείριση και έλεγχος του κινδύνου αγοράς µέσα σε 
αποδεκτές µεταβλητές και ταυτόχρονα η αύξηση των αποδόσεων. 

 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που υπάρχει όταν η αξία των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο 
συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα 
λειτουργίας του Συγκροτήµατος. Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που 
προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα νοµίσµατα λόγω συναλλαγών σε επενδύσεις 
εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια Εξωτερικού.  Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί 
τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 
Κίνδυνος επιτοκίων 
Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς.  Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος 
παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση.  Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
τα οποία είναι στενά συνδεδεµένα µε επιτόκια αγοράς αναλύονται ως ακολούθως: 

 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σηµ. 2008 2007 2008 2007 
  € € € € 
     
Μέσα µε σταθερό επιτόκιο     
Κυβερνητικά και άλλα εγγυηµένα     
  χρεώγραφα 22 2.034.044 4.093.676 2.034.044 4.093.676
Εµπρόθεσµες καταθέσεις 27 21.887.525 19.514.422 21.887.525 19.514.422
     
  23.921.569 23.608.098 23.921.569 23.608.098
     
Μέσα µε κυµαινόµενο επιτόκιο     
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά     
  στοιχεία     
Μετρητά στην τράπεζα 27 1.176.857 1.632.972 963.087 1.533.948
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσµα δάνεια 31 (722.947) (1.389.474) (392.077) (764.968)
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 36 (1.833.264) (2.144.683) (1.833.264) (2.144.683)
     
  (1.379.354) (1.901.185) (1.262.254) (1.375.703)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
44. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 
(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχ.) 
 
Κίνδυνος επιτοκίων – ανάλυση ευαισθησίας 
Αύξηση των επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση στη 
ζηµία για το έτος 2008 κατά περίπου €15.794 (2007: €8.384).Ο υπολογισµός αυτός 
προϋποθέτει ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες και συγκεκριµένα οι τιµές συναλλάγµατος 
παραµένουν σταθεροί. Μείωση των επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης θα είχε ως 
αποτέλεσµα ίση και αντίθετη επίδραση στα αποτελέσµατα για τα έτη 2008 και 2007. 

 
Κίνδυνος µεταβολής τιµών 
Το Συγκρότηµα υπόκειται σε κίνδυνο από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των επενδύσεων σε 
κινητές αξίες που αναφέρονται στη Σηµείωση 22.  Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος 
περιορίζει τον κίνδυνο µε τη δηµιουργία χαρτοφυλακίου µεγάλης γεωγραφικής διασποράς (µε 
επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και σε Χρηµατιστήρια εξωτερικού). 
 
Το Συγκρότηµα υπόκειται σε κίνδυνο από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των επενδύσεων σε 
ακίνητα που αναφέρονται στις Σηµειώσεις 18 και 20.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
παρακολουθεί την κίνηση των τιµών στα ακίνητα.  Με βάση την αυξητική τάση των τιµών 
στην Κύπρο το Συγκρότηµα δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο αγοράς αναφορικά µε τις 
επενδύσεις σε ακίνητα. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας 
Η αύξηση της τιµής των επενδύσεων (εξαιρουµένων των Κυβερνητικών και άλλων 
εγγυηµένων χρεογράφων) κατά 10% θα είχε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 
 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2008 2007 2008 2007 
  € € € € 
     
Αύξηση στα ίδια κεφάλαια και     
  αποτελέσµατα   1.641.400   358.408  1.276.541   273.641

 
Η µείωση των επενδύσεων (εξαιρουµένων των Κυβερνητικών και άλλων εγγυηµένων) κατά 
10% θα είχε την αντίστοιχη µείωση στα ίδια κεφάλαια και αποτελέσµατα. 
 
∆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  είναι περίπου οι ίδιες µε τα ποσά που παρουσιάζονται στα βιβλία κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
44. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 
(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχ.) 

 
∆ιαχείριση κεφαλαίου 
Η αρχή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι να διατηρήσει µια δυνατή κεφαλαιουχική βάση 
έτσι ώστε να διασφαλίσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και της αγοράς και να υποστηρίξει 
µελλοντική ανάπτυξη των εργασιών του Συγκροτήµατος.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
παρακολουθεί την απόδοση κεφαλαίου η οποία καθορίζεται ως η (ζηµία)/κέρδος για το έτος 
δια τα ίδια κεφάλαια.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί επίσης το ποσοστό που 
δίδεται ως µέρισµα στους µετόχους. 

 
Το 2008 η απόδοση κεφαλαίου ανήλθε σε (121,31)% σε σχέση µε 15,79% το 2007 για το 
Συγκρότηµα και (83,06)% για το 2008 σε σχέση µε 16,98% το 2007 για την Εταιρεία. 

 
∆εν υπήρχαν αλλαγές στην προσέγγιση του Συγκροτήµατος για τη διαχείριση κεφαλαίου κατά 
τη διάρκεια του έτους.  Το Συγκρότηµα δεν υπόκειται σε εξωτερικές απαιτήσεις αναφορικά 
µε το κεφάλαιο του. 
 

45. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

∆εν υπάρχουν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 
2009. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
46. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
 Οι πιο κάτω επιπρόσθετες σηµειώσεις είναι βάσει των λογιστικών οδηγιών που έχουν 

εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εδαφίου 2 του Άρθρου 87 των περί της Ασκήσεως 
Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµου του 2002 - 2005. 

 
 ΚΛΑ∆ΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ  
Α. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
 ΦΥΣΕΩΣ ΦΥΣΕΩΣ 
 2008 2007 
 € € 
   
Έξοδα κτήσης (περιλαµβανοµένων προµηθειών) 4.006.777 3.890.655 
Μεταφορά (στα)/από αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης (79.899) 2.349 
∆ιοικητικά έξοδα 1.328.148 1.292.560 
Προµήθειες από αντασφαλιστές και συµµετοχή στα   
  κέρδη    (283.173)    (307.581) 
   
  4.971.853  4.877.983 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
47. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχ.) 
 
 Β. ΚΛΑ∆ΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
 

2008     Ασφάλισης    
     πυρκαγιάς    
 Ασφάλισης    και άλλης    
 ατυχηµάτων Ασφάλισης Άλλες  Ασφάλισης ζηµίας σε    
 και οχηµάτων ασφαλίσεις θαλάσσης και περιουσιακά Ασφάλισης Ασφάλισης  
 ασθενειών έναντι τρίτου οχηµάτων µεταφορών στοιχεία ευθύνης διαφόρων Σύνολο 
 € € € € € € € € 
         
1. Πραγµατοποιηθέντα µεικτά         
    ασφάλιστρα 1.186.542 11.479.274 3.088.333 60.403 1.063.307 1.093.990 45.190 18.017.039 
2. Μερίδιο αντασφαλιστών στα         
    πραγµατοποιηθέντα µεικτά         
    ασφάλιστρα 211.047 496.457 143.607 26.141 607.485 136.897 22.589 1.644.223 
3. ∆εδουλευµένα µεικτά         
    ασφάλιστρα 1.202.241 11.262.198 3.029.931 61.595 1.058.355 1.102.139 45.059 17.761.518 
4. Απόθεµα µεικτών απαιτήσεων 128.470 8.470.093 1.747.148 19.744 324.784 1.866.745 49.129 12.606.113 
5. Μεικτές απαιτήσεις που          
    πραγµατοποιήθηκαν 885.692 7.928.097 1.510.114 (1.228) 166.149 755.922 1.930 11.246.676 
6. ∆απάνες µεικτών απαιτήσεων 4.640 318.454 65.688 711 12.319 70.312 1.863 473.987 
7. Μεικτά έξοδα λειτουργίας 291.601 3.429.035 857.259 16.365 304.485 344.028 12.253 5.255.026 
8. Υπόλοιπο αντασφάλισης (30.112) (401.243) (132.798) (18.545) (356.031) (51.079) (16.681) (1.006.489) 

 
Όλες οι εργασίες πραγµατοποιήθηκαν στην Κύπρο και προέρχονται από δραστηριότητες πρωτασφάλισης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
47. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχ.) 
 
 Β. ΚΛΑ∆ΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (συνέχ.) 
 

2007     Ασφάλισης    
     πυρκαγιάς    
 Ασφάλισης    και άλλης    
 ατυχηµάτων Ασφάλισης Άλλες  Ασφάλισης ζηµίας σε    
 και οχηµάτων ασφαλίσεις θαλάσσης και περιουσιακά Ασφάλισης Ασφάλισης  
 ασθενειών έναντι τρίτου οχηµάτων µεταφορών στοιχεία ευθύνης διαφόρων Σύνολο 
 € € € € € € € € 
         
1. Πραγµατοποιηθέντα µεικτά         
    ασφάλιστρα 1.215.719 10.969.066 3.075.833 58.762 1.032.764 1.126.551 42.858 17.521.553 
2. Μερίδιο αντασφαλιστών στα         
    πραγµατοποιηθέντα µεικτά         
    ασφάλιστρα 235.030 457.975 143.695 23.505 573.991 167.609 20.352 1.622.157 
3. ∆εδουλευµένα µεικτά         
    ασφάλιστρα 1.170.577 10.897.489 2.896.800 56.621 1.020.152 1.112.884 40.260 17.194.783 
4. Απόθεµα µεικτών απαιτήσεων 133.442 8.009.677 1.526.063 30.020 342.848 1.807.174 47.200 11.896.424 
5. Μεικτές απαιτήσεις που          
    πραγµατοποιήθηκαν 702.025 7.726.499 1.462.905 10.733 178.609 862.591 3.432 10.946.794 
6. ∆απάνες µεικτών απαιτήσεων 4.989 300.560 70.654 1.119 13.489 70.516 1.854 463.181 
7. Μεικτά έξοδα λειτουργίας 277.410 3.370.719 842.681 16.105 293.319 374.502 10.828 5.185.564 
8. Υπόλοιπο αντασφάλισης (73.279) (148.790) (73.683) (11.504) (251.658) 65.841 (13.970) (507.043) 

 
Όλες οι εργασίες πραγµατοποιήθηκαν στην Κύπρο και προέρχονται από δραστηριότητες πρωτασφάλισης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
47. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχ.) 
 

Γ. ΚΛΑ∆ΟΣ ΖΩΗΣ 
 

Γ1. Πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα πρωτασφάλισης 
 

 2008 2007 
 € € 
   
Ατοµικά ασφάλιστρα 2.348.204 2.627.576 
Ασφάλιστρα οµαδικών ασφαλιστικών συµβάσεων  1.319.068  1.886.581 
   
  3.667.272  4.514.157 
   
Περιοδικά ασφάλιστρα 3.665.298 4.502.852 
Εφάπαξ ασφάλιστρα         1.974       11.305 
   
  3.667.272  4.514.157 
   
Ασφάλιστρα από συµβόλαια χωρίς συµµετοχή στα κέρδη 1.735.557 1.989.444 
Ασφάλιστρα από συµβόλαια µε συµµετοχή στα κέρδη 177.138 409.499 
Ασφάλιστρα από συµβόλαια στην περίπτωση που τον   
  επενδυτικό κίνδυνο τον φέρουν οι ασφαλιζόµενοι  1.754.577  2.115.214 
   
  3.667.272  4.514.157 
   

Γ2. Κόστος αντασφάλισης     646.117     609.308 
 

Γ3. Πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα πρωτασφάλισης 
 

 2008 2007 
 € € 
   
Ασφάλιση ζωής 1.912.695 2.398.943 
Ασφαλίσεων ζωής συνδεδεµένων µε επενδύσεις  1.754.577  2.115.214 
   
  3.667.272  4.514.157 

 
Όλα τα πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφάλιση 
πραγµατοποιήθηκαν στην Κύπρο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
47. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχ.) 
 

 
∆. ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
Ο µέσος όρος του απασχοληθέντος προσωπικού της Εταιρείας κατά το 2008 είναι 122 
(2007: 123). 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Πιστοποιώ απ΄ όσα γνωρίζω και πιστεύω 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 στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
 
 
 Γεώργιος Μ. Ψαράς  
 Εταίρος του Συνδέσµου Αναλογιστών Κύπρου 
 ie Muhanna & co Cyprus Actuarial Services 
 
 
 
 
Πιστοποιούµε ότι κατά τη γνώµη µας, τα στοιχεία ενεργητικού που περιέχονται στον ισολογισµό 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 είναι στο σύνολο τους ορθά.  Για το σκοπό αυτής της πιστοποίησης οι 
αξίες των στοιχείων ενεργητικού υπολογίστηκαν από τους ∆ιευθυντές. 
 
Κανένα µέρος οποιουδήποτε αποθέµατος έχει χρησιµοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό 
εκτός από εκείνον στον οποίο είναι κατάλληλο. 
 
 
    
Κώστας Κουτσοκούµνης  Λουκής Παπαφιλίππου  
Εκτελεστικός Πρόεδρος  Αναπληρωτής Πρόεδρος   
 
 
 
 
 
 
Εγκεκριµένοι Λογιστές 
 
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2009 



ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 


