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Λευκωσία, 29 Απριλίου 2013 
 
 
Προς 
Διευθυντή 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 
 
Κύριε, 
 
Θέμακ Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της «Μινέρβα 

Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ», σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 26 
Απριλίου 2013, και ώρα 12.00 μ.μ, 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 Δεκεμβρίου 2012.  Το Συγκρότημα είχε ζημία για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ύψους �1,4εκ. (2011 Ζημία �3,3εκ.). Το 2012, οι 
αμιγώς ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήματος παρουσίασαν κέρδος �1,6εκ. σε 
σύγκριση με κέρδη �2,5εκ. για το προηγούμενο έτος 2011. 

 
Αντίγραφα της Ετήσια Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 είναι 
διαθέσιμα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 
Στρόβολος, Λευκωσία. Η Ετήσια Έκθεση δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και 
δύναται να παραληφθεί από τα γραφεία της Εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. 

 
(β)  Καθόρισε την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2013 για την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 

και ώρα 6.00μ.μ. στο ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, στη Λευκωσία. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
 
Τάκης Αντωνίου 
Γραμματέας 
 
 
Κοινηκ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (συνέχεια) 

 
 
1. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες 

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2012 
(περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και των Ενοποιημένων και 
Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012) 
δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο 
της Εταιρείας (Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, Anna Maria Court, 2024, Στρόβολος, Λευκωσία) 
χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. 

 
2. Ημερομηνία Αρχείου 

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
31 Ιουλίου 2013, ορίζεται η 26 Ιουλίου 2013. 

 
Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Μητρώο 
Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύναται να ασκήσουν το δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο 
σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του 
δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση.  
Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις 
μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν ή μεταβιβαστούν σε 
άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. 
Ένα μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας 
οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής αρχείου και της Γενικής Συνέλευσης για 
την οποία εφαρμόζεται. 

 
Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη 
του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή 
η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετοχών κατά την ημερομηνία 
καταγραφής αρχείου. 
 

3. Δικαιώματα Μελών 
 
(α) Δικαιώματα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος 

 
Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα (i) μέχρι τις 11 Ιουλίου 2013 να υποβάλουν αίτηση να 
προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι 
κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους που δικαιολογούν στην 
συμπερίληψη του ή/και (ii) μέχρι την 26 Ιουλίου 2013 να τοποθετήσουν προτεινόμενο 
ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών 
μέσων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση minerva@minervacy.com) ή ταχυδρομικών μέσων στη 
διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας (Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, Anna 
Maria Court, 2024, Στρόβολος, Λευκωσία), με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστο 
5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο 5% του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη 
συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται. 
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (συνέχεια) 

 
 
3. Δικαιώματα Μελών (συνέχεια) 
 

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων 
 

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της 
ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του 
Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να 
υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη Γενική Συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι 
ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές.  Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει 
μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. 

 
(γ) Δικαίωμα ψήφου 

 
Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται 
περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις 
ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο. 

 
4. Δικαίωμα Διορισμού Αντιπροσώπου 
 

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται 
να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του.  Ο αντιπρόσωπος 
αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται 
να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος 
από το οποίο διορίζεται.  Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου πρέπει να κατατεθεί ή και να 
κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που 
ορίστηκε για την σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους 
τρόπους:  
 
- Στο Τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων, Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, Anna Maria Court,  

2024, Στρόβολος, Λευκωσία, ή 
- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 22551717, ή 
- Με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση minerva@minervacy.com 

 
Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου 
διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο 
22551616. 
 

 
 
 
 

mailto:minerva@minervacy.com�
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
 
Διοικητικό Συμβούλιο Κώστας Κουτσοκούμνης - Εκτελεστικός Πρόεδρος 
 Λουκής Παπαφιλίππου - Αναπληρωτής Πρόεδρος 
 Μιχάλης Μυλωνάς - Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 Δάνης Κληριώτης - Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 Μάριος Λευκαρίτης - Σύμβουλος 
 Χρυσόστομος Μιτσίδης – Σύμβουλος 
 Ιωάννης Φίλιππος Χριστοδουλίδης – Σύμβουλος 
 
 
 
Γραμματέας Τάκης Αντωνίου 
 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Limited 
 
 
 
Νομικοί Σύμβουλοι Λ. Παπαφιλίππου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. 
 
 
 
Αναλογιστές Μαρίνος Θεοδοσίου 
 Εταίρος του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου 
 ie Muhanna & Co Cyprus (Actuaries and Consultants) 
 
 
 
Τραπεζίτες Alpha Bank Cyprus Ltd 
 Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ 
 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ 
 Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ 
 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 
 
 
 
Εγγεγραμμένο Γραφείο Λεωφόρος Αθαλάσσας 165 
 Anna Maria Court 
 Τ.Κ. 2024 
 Στρόβολος 
 Λευκωσία 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) 
υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεσή του και τις ελεγμένες ενοποιημένες και ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 
Η Εταιρεία συνέχισε κατά τη διάρκεια του έτους 2012 τη διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών 
Κλάδου Ζωής και Κλάδου Γενικής Φύσεως.  Στις 15 Νοεμβρίου 2012 η Εταιρεία τερμάτισε την 
αποδοχή νέων κινδύνων στον Κλάδο Ζωής.  Οι κύριες δραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών 
οι οποίες παρέμειναν οι ίδιες κατά τη διάρκεια του έτους 2012 είναι οι χρηματοδοτήσεις, οι 
επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες και οι κτηματικές εργασίες. 
 
Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία των εταιρειών που παρουσιάζονται στη σημείωση 21 των 
ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος 2012 τα οποία 
παρουσιάζονται στις σελίδες 14 και 19 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας αντίστοιχα είναι τα ακόλουθα: 
 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2012 2011 2012 2011 
 € € € € 
     
Ζημία πριν τη φορολογία (1.366.586) (3.287.943) (869.500) (1.755.965) 
Φορολογία      (32.411)      (40.340)    (60.320)     (39.169) 
Ζημία για το έτος που αναλογεί στους     
   ιδιοκτήτες της ιθύνουσας εταιρείας  (1.398.997) (3.328.283)    (929.820) (1.795.134) 
 
Διαφοροποίηση ένδειξης αποτελέσματος 
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος 2012 έχουν ουσιώδη απόκλιση σε 
σχέση με την ένδειξη αποτελέσματος (ζημία €1.218.231) η οποία ανακοινώθηκε στις 28 
Φεβρουαρίου 2013 λόγω επιπρόσθετων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.  
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Το 2012 οι ασφαλιστικές εργασίες παρουσιάζουν κέρδος €1,6 εκ. σε σύγκριση με €2,5 εκ. για το 
προηγούμενο έτος. 
 
Συγκεκριμένα: 
(i) Οι εργασίες Κλάδου Γενικής Φύσεως παρουσιάζουν κέρδος ύψους €0,5 εκ. για το 2012 σε 

σύγκριση με €1,3 εκ. το 2011.  Τα μεικτά ασφάλιστρα το 2012 ανήλθαν σε €11,6 εκ. σε 
σχέση με €13,2 εκ. το 2011. 
 

(ii) Οι εργασίες Κλάδου Ζωής παρουσιάζουν κέρδος για το 2012 ύψους €1,1 εκ. σε σύγκριση με 
€1,2 εκ. για το 2011.  Τα μεικτά ασφάλιστρα Κλάδου Ζωής ανήλθαν το 2012 σε €2,1 εκ. σε 
σχέση με €2,4 εκ. το 2011. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχεια) 
 
Κατά το έτος 2012 τα αποτελέσματα από τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές εργασίες του 
Συγκροτήματος παρουσίασαν ζημίες ύψους €2,5 εκ. σε σύγκριση με ζημίες ύψους €5,6 εκ. το 
έτος 2011.  Αναλυτικότερα:  
 
(i) Οι ζημίες από την επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων (μη περιλαμβανομένων των ποσών 

που αφορούν τα επενδυτικά συμβόλαια Unit Link) κατά το 2012 ανήλθαν σε €1,0 εκ. σε 
σύγκριση με €3,9 εκ. το έτος 2011 και αυτό οφείλεται στη μικρότερη πτώση στην αξία των 
επενδύσεων σε τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (“ΧΑΚ”) σε 
σύγκριση με το 2011. 

 
(ii) Τα έσοδα από επενδύσεις, επανεκτιμήσεις / πωλήσεις ακινήτων και άλλα έσοδα ανήλθαν σε 

€737 χιλ. σε σύγκριση με €743 χιλ. το 2011.  
 
(iii) Τα έξοδα και η φορολογία ανήλθαν στα €2,2 εκ. σε σύγκριση με €2,6 εκ. το 2011.  
 
Κατά το έτος 2012, τα αποτελέσματα από τις κτηματικές εργασίες του Συγκροτήματος 
παρουσίασαν ζημίες ύψους €294 χιλ. σε σύγκριση με ζημίες ύψους €23 χιλ. το έτος 2011 και αυτό 
οφείλεται σε ζημία από επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση που έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 
2012. 
 
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος παρουσιάζονται αναλυτικά κατά λειτουργικό τομέα στη 
σημείωση 5 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται με υποκαταστήματα εντός Κύπρου. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και η Εταιρεία και οι 
ενέργειες που λαμβάνει για διαχείριση τους παρουσιάζονται στις σημειώσεις 4 και 39 των 
ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος για το έτος 2012. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις τόσο στην 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Στόχος του είναι να αναγνωρίζει και να προσαρμόζεται έγκαιρα 
στις αλλαγές και τις απαιτήσεις των εποχών.  Επιδίωξη του είναι η διατήρηση και ενδυνάμωση 
των κεφαλαίων του σε βαθμό που να προσθέτει στη φερεγγυότητα του αλλά και να συνεχίζει να 
εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες και στους ιδιοκτήτες του.  
 
Η Εταιρεία ακολουθεί ποιοτική αξιολόγηση στην αποδοχή κινδύνων και η αύξηση των 
ασφαλίστρων δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Επίσης, η Εταιρεία αξιοποιεί τεχνολογία η οποία 
απλοποιεί διαδικασίες με στόχο την μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των συμβολαίων της.  
Απώτερος σκοπός είναι η συνέχιση της άριστης εξυπηρέτησης των πελατών της. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος εκτιμά ότι κατά το 2013, θα συνεχιστούν οι 
προκλήσεις για την Κυπριακή οικονομία με συνέχιση της ύφεσης της οικονομίας με 
συνεπακόλουθα τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, της πιστωτικής επέκτασης, τη μείωση της 
κατανάλωσης και τη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα. 
 
Η εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης αναμένεται βραχυπρόθεσμα να 
δημιουργήσει περισσότερες πιέσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ενώ μεσοπρόθεσμα να 
επιφέρει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που 
θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, 
αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές 
ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. Επίσης, 
παρακολουθεί στενά και αξιολογεί με προσοχή τις εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται 
και εκτιμά ότι λαμβάνει τα αναγκαία δυνατά μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας και την διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων στις εργασίες 
τους που ενδεχομένως να επιφέρει το παρών επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση 
έτους. Αναλυτικές πληροφορίες ως προς το κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζονται στη 
σημείωση 27 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.  Όλοι 
οι τίτλοι της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
και δεν έχουν περιορισμούς στη μεταβίβαση τους. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Τα γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς γνωστοποιούνται στη σημείωση 40 των ενοποιημένων 
και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
 
Σύμφωνα με τις παραγράφους (α) μέχρι (ια) του Άρθρου 5 της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 
(Περιεχόμενο Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) που εκδόθηκε σύμφωνα με τον περί των 
Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο, 
Ν. 190(Ι)/2007 ως εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου το Διοικητικό Συμβούλιο 
αναφέρει τα ακόλουθα: 
 
Παρ. (α) (β) (γ):Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (“ΚΕΔ”) ως 

έχει εκδοθεί από το ΧΑΚ καθώς οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην 
Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ όπου η εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης είναι προαιρετική. Οι κύριοι λόγοι μη εφαρμογής των προνοιών 
του ΚΕΔ είναι: 
(i) Το απαιτούμενο κόστος εφαρμογής του ΚΕΔ για την Εταιρεία, για την 

τήρηση Επιτροπών Διορισμών, Αμοιβών και Ελέγχου. 
(ii) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε σε αυτή την απόφαση αφού αξιολόγησε 

τις δραστηριότητες της Εταιρείας και έκρινε ότι η εφαρμογή του ΚΕΔ δεν θα 
επέφερε οφέλη προς τους ιδιοκτήτες της Εταιρείας τα οποία να δικαιολογούν 
το κόστος εφαρμογής του ΚΕΔ. 

 
Παρ. (δ): Ο Γραμματέας της Εταιρείας σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας μεριμνά μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνου για τη σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της περιοδικής 
πληροφόρησης η οποία απαιτείται για εισηγμένες εταιρείες. 

 
Παρ. (ε):  Κατάσταση προσώπων που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο του 

εκδότη 
 
 Τα πρόσωπα τα οποία κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες κατείχαν άμεσα ή έμμεσα 

(σύμφωνα με το Άρθρο 5(ε) της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04) σημαντική συμμετοχή 
(πέραν του 5%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
και στις 19 Απριλίου 2013 (5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία 
έγκρισης των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων από το 
Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα: 

 31/12/2012 19/4/2013 
 % % 
   

Koutsokoumnis Associates Limited 48,54 48,54 
 
Παρ. (στ) (ζ): Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε 

υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. 
 
Παρ. (η):  Ο διορισμός και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην 

Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της 
Εταιρείας. Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού 
ψηφίσματος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 
Παρ. (θ):  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των μετόχων της 

Εταιρείας μπορεί να προβεί σε έκδοση ή επαναγορά μετοχών της Εταιρείας. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Παρ. (ι):  Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών 

Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Παρ. (ια): Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 7 μέλη και συνέρχεται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα.  Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
αφορούν την έγκριση στρατηγικής και εποπτεία της υλοποίησης της στρατηγικής 
ανάπτυξης της Εταιρείας. 

 
 Τα σύνολα αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η 

ανάλυσή τους παρουσιάζονται στη σημείωση 38 των ενοποιημένων και 
ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άμεσα και έμμεσα, τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το Άρθρο (4) (β) της Οδηγίας ΟΔ190-
2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και στις 19 Απριλίου 
2013 (5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των ενοποιημένων και ξεχωριστών 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα: 
 
 31/12/2012 19/04/2013 
 % % 
   
Κώστας Κουτσοκούμνης – Εκτελεστικός Πρόεδρος 50,572 50,572 
Λουκής Παπαφιλίππου – Αναπληρωτής Πρόεδρος 0,319 0,446 
Μιχάλης Μυλωνάς 0,082 0,082 
Δάνης Κληριώτης 0,013 0,013 
Μάριος Λευκαρίτης 0,073 0,073 
 
Εκτός από το ποσοστό του κ. Λουκή Παπαφιλίππου, το οποίο αυξήθηκε κατά 0,127%, δεν υπήρξε 
οποιαδήποτε άλλη διακύμανση στα πιο πάνω ποσοστά συμμετοχής κατά το διάστημα μεταξύ της 
λήξης του οικονομικού έτους και πέντε ημερών πριν από την ημερομηνία που οι οικονομικές 
καταστάσεις εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο του εκδότη. 
 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές συμβάσεις μεταξύ της 
Εταιρείας και των οργάνων διοίκησης της. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
  2012 2011 
 Σημ. € € 
    
Πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα  6 13.681.668 15.596.370 
Μείωση στο μεικτό απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 6    1.012.649    2.424.864 
Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα  14.694.317 18.021.234 
    
Αντασφαλίσεις στα πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα 6 (1.596.247) (1.889.953) 
Μερίδιο αντασφαλιστών στην (μείωση)/αύξηση του μεικτού     
  αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 6      (223.003)       121.689 
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα  12.875.067 16.252.970 
    
Προμήθειες και άλλα δικαιώματα εισπρακτέα  8 539.590 767.260 
Ζημία από επενδύσεις 9 (506.823) (4.503.908) 
Άλλα έσοδα από εργασίες 10 58.846 119.248 
Επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση 20        (19.719)                    - 
Καθαρά έσοδα   12.946.961  12.635.570 
    
Μεικτές απαιτήσεις, παροχές και μεταβολή στην πρόβλεψη αποθέματος    
  Κλάδου Ζωής  11 (6.765.748) (7.766.401) 
Μερίδιο αντασφαλιστών στις μεικτές απαιτήσεις, παροχές και μεταβολή    
  στην πρόβλεψη αποθέματος Κλάδου Ζωής 11       218.468       344.761 
Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και παροχές  (6.547.280) (7.421.640) 
    
Έξοδα κτήσης 12 (3.239.060) (3.838.966) 
Έξοδα διαχείρισης  (2.565.461) (2.845.558) 
Έξοδα αγοράς χρηματοοικονομικών στοιχείων  (20.958) (1.406) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις    (1.650.604)    (1.513.018) 
Έξοδα  (14.023.363)  (15.620.588) 
    
Ζημία από εργασίες   13    (1.076.402)   (2.985.018) 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  663 615 
Έξοδα χρηματοδότησης        (290.847)      (303.540) 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 15       (290.184)      (302.925) 
    
Ζημία πριν τη φορολογία  (1.366.586) (3.287.943) 
Φορολογία 16         (32.411)        (40.340) 
    
Ζημία για το έτος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας      (1.398.997)   (3.328.283) 
    
Ζημία ανά μετοχή που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας    
  (σεντ) 17             (1,78)             (4,24) 

 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
 
  2012 2011 
 Σημ. € € 
    
Ζημία έτους    (1.398.997)   (3.328.283) 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα    
Ζημία από επανεκτίμηση ακινήτων 18 (36.787) - 
Αναβαλλόμενη φορολογία 30            3.679                    - 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους         (33.108)                    - 
    
Συνολικά έσοδα έτους που αναλογούν στους     
  ιδιοκτήτες της Εταιρείας    (1.432.105)   (3.328.283) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και 
ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
   Αποθεματικό  Διαφορά από   
   μετοχών Αποθεματικό μετατροπή  Σύνολο 
  Μετοχικό υπέρ το  επανεκτίμησης κεφαλαίου  Αποθεματικό ιδίων 
  κεφάλαιο άρτιο ακινήτων σε Ευρώ προσόδου κεφαλαίων 
 Σημ. € € € € € € 
        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012   13.330.532    4.317.354    3.253.229         67.448 (12.647.767)    8.320.796 
Συνολικά έσοδα για το έτος        
Ζημία έτους                     -                    -                    -                    -    (1.398.997)   (1.398.997) 
        
Λοιπά συνολικά έσοδα        
Ζημία από επανεκτίμηση ακινήτων 18 - - (36.787) - - (36.787) 
Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση 30                    -                    -           3.679                    -                   -           3.679 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012   13.330.532    4.317.354    3.220.121         67.448 (14.046.764)    6.888.691 
        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011  13.330.532 4.317.354 3.253.229 67.448 (9.319.484) 11.649.079 
Συνολικά έσοδα για το έτος        
Ζημία έτους                     -                    -                    -                   -   (3.328.283)   (3.328.283) 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011   13.330.532    4.317.354    3.253.229        67.448 (12.647.767)    8.320.796 

 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
  2012 2011 
 Σημ. € € 
Ροή μετρητών από εργασίες    
Ζημία έτους  (1.398.997) (3.328.283) 
Αναπροσαρμογές για:    
Φορολογία  16 32.411 40.340 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 146.251 179.438 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 13 59.971 64.003 
Αλλαγή στη δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία    
  μέσω των αποτελεσμάτων 9 901.692 4.558.746 
Ζημία από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία     
  μέσω των αποτελεσμάτων 9 902.470 1.581.121 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  1.650.604 1.513.018 
Ζημία από επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση 20 19.719 - 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 10 (1.100) (3.716) 
Τόκοι πληρωτέοι 15 290.184 303.540 
Τόκοι εισπρακτέοι 9,15 (1.157.100) (1.297.335) 
Μερίσματα εισπρακτέα 9        (17.393)      (154.977) 
Ροη μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης   1.428.712 3.455.895 
    
(Αύξηση)/μείωση στις ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις  (128.510) 864.802 
Μείωση στα αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης  283.793 462.198 
Μείωση/(αύξηση) στο μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά αποθέματα  369.289 (101.044) 
Μείωση στο απόθεμα Κλάδου Ζωής  (3.355.910) (3.774.299) 
Μείωση στα ασφαλιστικά αποθέματα Κλάδου Γενικής Φύσεως  (3.135.141) (2.499.105) 
Αύξηση/(μείωση) στις ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις          55.284      (363.808) 
Ροή μετρητών για εργασίες  (4.482.483) (1.955.361) 
    
Τόκοι που πληρώθηκαν  (290.184) (303.540) 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν  17.393 154.977 
Φορολογία που πληρώθηκε         (35.550)       (43.869) 
Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες    (4.790.824)  (2.147.794) 
    
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  18 (15.688) (37.514) 
Πληρωμές για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 19 (71.817) (73.497) 
Πληρωμές για αγορά ακινήτων για επένδυση 20 (89.552) (525.308) 
Πληρωμές για αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων  που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω    
  των αποτελεσμάτων 22 (17.804.223) (1.700.233) 
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω    
  των αποτελεσμάτων 22 17.828.977 1.665.693 
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  1.100 31.000 
Τόκοι που εισπράχθηκαν     1.157.100    1.297.335 
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες      1.005.897      657.475 
    
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωμές μείον εισπράξεις δανείων και πιστωτών ενοικιαγοράς        375.842      634.804 
    
Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       375.842      634.804 
    
Καθαρή μείωση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  (3.409.085) (855.515) 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους   22.201.524  23.057.039 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους   18.792.439  22.201.524 
    
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    
Mετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και άλλες καταθέσεις 26 20.040.436 23.412.408 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 34   (1.247.997)   (1.210.884) 
    
  18.792.439  22.201.524 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
  2012 2011 
 Σημ. € € 
    
Πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα  6 13.681.668 15.596.370 
Μείωση στο μεικτό απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 6     1.012.649     2.424.864 
Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα  14.694.317 18.021.234 
    
Αντασφαλίσεις στα πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα 6 (1.596.247) (1.889.953) 
Μερίδιο αντασφαλιστών στην (μείωση)/αύξηση του μεικτού     
  αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 6      (223.003)        121.689 
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα  12.875.067 16.252.970 
    
Προμήθειες και άλλα δικαιώματα εισπρακτέα  8 514.992 742.946 
Ζημία από επενδύσεις 9 (136.519) (3.401.385) 
Άλλα έσοδα από εργασίες 10 58.846 119.248 
Επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση 20       271.793                     - 
Καθαρά έσοδα   13.584.179   13.713.779 
    
Μεικτές απαιτήσεις, παροχές και μεταβολή στην πρόβλεψη    
  αποθέματος Κλάδου Ζωής 11 (6.765.748) (7.766.401) 
Μερίδιο αντασφαλιστών στις μεικτές απαιτήσεις, παροχές και    
  μεταβολή στην πρόβλεψη αποθέματος Κλάδου Ζωής 11       218.468        344.761 
Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και παροχές  (6.547.280) (7.421.640) 
    
Έξοδα κτήσης 12 (3.239.060) (3.838.966) 
Έξοδα διαχείρισης  (2.314.837) (2.597.997) 
Έξοδα αγοράς χρηματοοικονομικών στοιχείων  (20.958) (1.406) 
Ζημία από απομείωση στην αξία επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 21 (1.000.000) - 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις     (1.046.563)    (1.311.312) 
Έξοδα  (13.168.698)  (15.171.321) 
    
Ζημία από εργασίες  13       (584.519)    (1.457.542) 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  633 437 
Έξοδα χρηματοδότησης        (285.614)       (298.860) 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 15       (284.981)       (298.423) 
    
Ζημία πριν τη φορολογία  (869.500) (1.755.965) 
Φορολογία 16         (60.320)         (39.169) 
Ζημία για το έτος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας        (929.820)    (1.795.134) 
    
Ζημία ανά μετοχή που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της     
  Εταιρείας (σεντ) 17           (1,19)              (2,29) 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
 
  2012 2011 
 Σημ. € € 
    
    
Ζημία έτους     (929.820)  (1.795.134) 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα    
Ζημία από επανεκτίμηση ακινήτων 18 (36.787) - 
Αναβαλλόμενη φορολογία 30         3.679                 - 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους       (33.108)                - 
    
Συνολικά έσοδα έτους που     
  αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας       (966.892)  (1.795.134) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και 
ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
     Διαφορά από   
   Αποθεματικό Αποθεματικό μετατροπή   
  Μετοχικό  μετοχών υπέρ το επανεκτίμησης κεφαλαίου  Αποθεματικό Σύνολο ιδίων 
 Σημ. κεφάλαιο άρτιο ακινήτων σε Ευρώ προσόδου κεφαλαίων 
  € € € € € € 
        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012  13.330.532 4.317.354 2.716.671 67.448 (8.791.343) 11.640.662 
Συνολικά έσοδα για το έτος        
Ζημία για το έτος                     -                    -                    -                   -           (929.820)        (929.820) 
        
Λοιπά συνολικά έσοδα        
Ζημία από επανεκτίμηση ακινήτων 18 - - (36.787) - - (36.787) 
Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση 30                     -                     -             3.679                   -                    -             3.679 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012     13.330.532      4.317.354     2.683.563         67.448    (9.721.163)    10.677.734 
        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011  13.330.532 4.317.354 2.716.671 67.448 (6.996.209) 13.435.796 
Συνολικά έσοδα για το έτος        
Ζημία για το έτος                      -                     -                     -                   -    (1.795.134)     (1.795.134) 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011     13.330.532       4.317.354      2.716.671          67.448    (8.791.343)    11.640.662 
 
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 διανεμητέα στο βαθμό που επιτρέπεται από τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. 
 
Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των 
δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα.  Έκτακτη εισφορά για την άμυνα προς 20% για τα 
έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά (κατά το 2011 το ποσοστό ήταν 15% μέχρι τις 30 Αυγούστου και 17% ως το τέλος του έτους) θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη 
διανομή μερίσματος στην έκταση που οι ιδιοκτήτες (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 που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται.  Αυτή η έκτακτη εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των ιδιοκτητών. 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
  2012 2011 
 Σημ. € € 
Ροή μετρητών από εργασίες    
Ζημία έτους  (929.820) (1.795.134) 
Αναπροσαρμογές για:    
Φορολογία  16 60.320 39.169 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  13 107.685 141.604 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  13 59.971 64.003 
Αλλαγή στη δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη     
  αξία μέσω των αποτελεσμάτων 9 621.558 3.452.782 
Ζημία από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία     
  μέσω των αποτελεσμάτων 9 862.239 1.581.121 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  1.046.563 1.311.312 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 10 (1.100) (3.716) 
Κέρδος από επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση  20 (271.793) - 
Ζημία από απομείωση στην αξία επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 21 1.000.000 - 
Τόκοι πληρωτέοι 15 284.981 298.860 
Τόκοι εισπρακτέοι 9, 15 (1.265.170) (1.367.046) 
Μερίσματα εισπρακτέα 9          (14.436)         (133.060) 
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο  κεφάλαιο κίνησης  1.560.998 3.589.895 
    
(Αύξηση)/μείωση στις ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις  (373.607) 1.130.184 
Μείωση στα αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης  283.793 462.198 
Μείωση/(αύξηση) στο μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και  τεχνικά    
  αποθέματα  369.289 (101.044) 
Μείωση στο απόθεμα Κλάδου Ζωής  (3.355.910) (3.774.299) 
Αύξηση στα ποσά οφειλόμενα από θυγατρικές εταιρείες  (99.695) (356.323) 
Μείωση στα ασφαλιστικά αποθέματα Κλάδου Γενικής Φύσεως  (3.135.141) (2.499.105) 
Αύξηση/(μείωση) στις ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις            51.863         (366.437) 
Ροή μετρητών για εργασίες  (4.698.410) (1.914.931) 
    
Τόκοι που πληρώθηκαν  (284.981) (298.860) 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν  14.436 133.060 
Φορολογία που πληρώθηκε           (34.811)          (41.926) 
Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες      (5.002.623)     (2.122.657) 
    
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 18 (13.025) (27.623) 
Πληρωμές για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων  19 (71.817) (73.497) 
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων σε ακίνητα 20 (7.693) (500.000) 
Πληρωμές για αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία     
  μέσω των αποτελεσμάτων 22 (17.614.191) (1.700.233) 
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη     
  αξία μέσω των αποτελεσμάτων 22 17.644.823 1.665.693 
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  1.100 31.000 
Τόκοι που εισπράχθηκαν       1.265.170       1.367.046 
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες       1.204.367          762.385 
    
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωμές μείον εισπράξεις δανείων           394.057          653.017 
    
Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες          394.057          653.017 
    
Καθαρή μείωση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  (3.405.342) (707.255) 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους     22.189.420     22.896.675 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους     18.784.078     22.189.420 
    
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    
Mετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και άλλες καταθέσεις 26 20.032.075 23.400.304 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 34     (1.247.997)      (1.210.884) 
    
     18.784.078     22.189.420 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

(α) Σύσταση 
Η Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια 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 
της Κύπρου, Κεφ. 113.  Στις 30 Δεκέμβριου 1997, η Εταιρεία εισήγαγε τους τίτλους της στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 περιλαμβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της (το 
“Συγκρότημα”). 

 
(β) Κύριες δραστηριότητες 
Η Εταιρεία συνέχισε κατά τη διάρκεια του έτους 2012 τη διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών 
Κλάδου Ζωής και Κλάδου Γενικής Φύσεως.  Στις 15 Νοεμβρίου 2012 η Εταιρεία τερμάτισε 
την αποδοχή νέων κινδύνων στον Κλάδο Ζωής.  Οι κύριες δραστηριότητες των θυγατρικών 
εταιρειών οι οποίες παρέμειναν οι ίδιες κατά τη διάρκεια του έτους 2012 είναι οι 
χρηματοδοτήσεις, οι επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες και οι κτηματικές εργασίες. 

 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

 
(α) Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 
Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί με 
βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στο 
οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στο Συγκρότημα και 
την Εταιρεία, όπως αναφέρονται στις Σημειώσεις 40, 42 και 43 των ενοποιημένων και 
ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συγκροτήματος θεωρεί ότι το Συγκρότημα και η Εταιρεία έχουν την ικανότητα να 
συνεχίσουν τις εργασίες τους ως συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 
 
(β) Δήλωση συμμόρφωσης 

 Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και ετοιμάστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ).  Επίσης, οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις 
ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, 
τους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων 
του 2002 έως 2011, τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και 
Κανονιστικές Αποφάσεις και τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, Ν.190 (Ι)/2007 (“Νόμων”). 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 

(γ) Βάση επιμέτρησης 
Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί με 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, 
τα ακίνητα για επένδυση και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων οι οποίες παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους κατά τη λήξη 
του τρέχοντος οικονομικού έτους. Οι μέθοδοι εκτίμησης της δίκαιης τους αξίας 
παρουσιάζονται στη σημείωση 3. 

 
(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών 
Κατά το τρέχων έτος, το Συγκρότημα και η Εταιρεία υιοθέτησαν όλα τα νέα και 
αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία 
σχετίζονται με τις εργασίες τους και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012 . Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές 
στις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της 
Εταιρείας. 
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
τέθηκαν σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012.  Η Εταιρεία δεν 
προτίθεται να υιοθετήσει τα πιο κάτω πριν την ημερομηνία ισχύος τους.  
 
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ  
• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - 'Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων'  
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

• Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2009-2011 (εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

• Μεταβατικές οδηγίες για ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 (εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

• ΔΠΧΑ 10 ‘Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις’ (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

• ΔΠΧΑ 11 ‘Κοινές Διευθετήσεις’ (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά 
τη 1 Ιανουαρίου 2013). 

• ΔΠΧΑ 12 'Γνωστοποιήσεις για Συμμετοχές σε Άλλες Οντότητες' (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

• ΔΠΧΑ 13 'Αποτίμηση της Δίκαιης Αξίας' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

• ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) ‘Παρουσίαση στοιχείων στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα’, (ισχύει 
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012). 

• ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) ‘Παροχές σε Εργαζόμενους’ (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

• ΔΠΧΑ 1 (Τροποποιήσεις): ‘Κυβερνητικά Δάνεια’ (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών (συνέχεια) 

 
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια) 
• ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) ‘Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις’ (ισχύει για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 
• ΔΛΠ28 (Αναθεωρημένο): 'Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες' 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την Ιανουαρίου 2013). 
• ΔΛΠ32 (Τροποποίηση): 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 

• ΕΔΔΠΧΑ 20 ‘Δαπάνες αφαίρεσης ορυχείου επιφάνειας στη φάση της παραγωγής’ (ισχύει 
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 
(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
• ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα'. (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015). 
• Επενδυτικές Οντότητες Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, 12 και ΔΛΠ 27 (εφαρμόζονται για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση 
στις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
(ε) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων 
Η ετοιμασία των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση 
την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν την 
εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και των υπό αναφορά ποσών περιουσιακών στοιχείων 
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. 
 
Οι εκτιμήσεις και οι 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 στην περίοδο 
της αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την 
τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
(ε) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 
Συγκεκριμένα, πληροφορίες για σημαντικές εκτιμήσεις, αβεβαιότητες και σημαντικές 
κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών 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 
• Ακίνητα για επένδυση – εκτίμηση ακινήτων 
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία – εκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
• Απαιτήσεις και παροχές – εκτίμηση απαιτήσεων και παροχών 

 
(ζ) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε 
Ευρώ (“€”) το οποίο είναι το επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και το νόμισμα 
λειτουργίας του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

Οι ακόλουθες σημαντικές λογιστικές πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη 
που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. Ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες λογιστικές πολιτικές για την ετοιμασία των 
οικονομικών καταστάσεων όλων των εταιρειών του Συγκροτήματος και, εκτός εκεί που 
αναφέρεται αλλαγή, συνάδουν με αυτές που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο έτος.  

 
Βάση ενοποίησης 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 
Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ (η ‘Εταιρεία’) και των θυγατρικών 
εταιρειών της. 
 
Θυγατρικές εταιρείες 
Θυγατρικές εταιρείες είναι οντότητες που ελέγχονται από το Συγκρότημα.  Έλεγχος υφίσταται 
όταν το Συγκρότημα έχει την εξουσία να κατευθύνει τις οικονομικές και λειτουργικές αρχές 
μιας οντότητας ώστε να επωφεληθεί από τις δραστηριότητές της.  Για τον καθορισμό του 
ελέγχου λαμβάνονται υπόψη πιθανά δικαιώματα ψήφου τα οποία μπορούν να εξασκηθούν επί 
του παρόντος.  Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών συμπεριλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει ο έλεγχος 
και παύουν να συμπεριλαμβάνονται από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος παύει να 
υφίσταται.  Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών έχουν διαφοροποιηθεί, όπου χρειάζεται, 
για να συνάδουν με τις πολιτικές που υιοθέτησε το Συγκρότημα. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 
 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης της Εταιρείας σε τιμή κτήσης.  Σε περίπτωση που η αξία μιας επένδυσης κρίνεται ότι 
έχει μόνιμα μειωθεί, το έλλειμμα μεταφέρεται στα αποτελέσματα.  Οι πιο σημαντικές 
θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος παρουσιάζονται στη σημείωση 21 των 
ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
 
Απαλειφθείσες συναλλαγές κατά την ενοποίηση 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ εταιρειών του Συγκροτήματος καθώς και μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από αυτές τις συναλλαγές 
απαλείφονται κατά την ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  Μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες 
απαλείφονται έναντι της επένδυσης στο βαθμό της συμμετοχής του Συγκροτήματος στη 
συνδεδεμένη εταιρεία. Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες απαλείφονται κατά τον ίδιο τρόπο 
όπως τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, αλλά μόνο στο βαθμό που δεν υπάρχει ένδειξη 
απομείωσης. 

 
 Ταξινόμηση ασφαλιστικών και επενδυτικών συμβολαίων 

 
Συμβόλαια από τα οποία η Εταιρεία αποδέχεται σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από τρίτο 
μέρος (τον ιδιοκτήτη του συμβολαίου) συμφωνώντας να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του 
συμβολαίου, εάν ένα συγκεκριμένο αβέβαιο μελλοντικό συμβάν (το ασφαλισμένο συμβάν) 
επηρεάσει δυσμενώς τον ιδιοκτήτη του συμβολαίου, ταξινομούνται ως ασφαλιστικά 
συμβόλαια. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος διαφέρει από τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Ο 
χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος μιας πιθανής μελλοντικής αλλαγής σε ένα ή 
περισσότερα καθορισμένα επιτόκια, τιμής τίτλου, τιμής αγαθού, συναλλαγματικής ισοτιμίας, 
δείκτη τιμών ή αναλογιών, πιστοληπτικής κατάταξης ή δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας ή 
άλλης μεταβλητής δεδομένου ότι στην περίπτωση μη χρηματοοικονομικής μεταβλητής, η 
μεταβλητή δεν είναι συγκεκριμένη για ένα μέρος του συμβολαίου. Τα ασφαλιστικά 
συμβόλαια δυνατόν να μεταβιβάσουν επίσης κάποιο χρηματοοικονομικό κίνδυνο. 

 
Ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι σημαντικός εάν, και μόνο εάν, κάποιο ασφαλισμένο συμβάν 
υποχρεώσει την Εταιρεία να καταβάλει σημαντικές πρόσθετες παροχές. Όταν ένα συμβόλαιο 
ταξινομηθεί ως ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραμένει ως τέτοιο μέχρι να εκπληρωθούν ή να 
εκπνεύσουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
 
Συμβόλαια από τα οποία η μεταβίβαση του ασφαλιστικού κινδύνου στην Εταιρεία από τον 
ιδιοκτήτη του συμβολαίου δεν είναι σημαντική ταξινομούνται ως επενδυτικά συμβόλαια. 
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 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 στα αποτελέσματα 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) Προμήθειες και άλλα δικαιώματα εισπρακτέα 

Η προμήθεια αντασφάλισης αναγνωρίζεται επί της βάσης που συνάδει με την 
αναγνώριση του κόστους που έχει συμβεί με την απόκτηση των συμβάσεων θεμελιωδών 
ασφαλίσεων. Η προμήθεια κερδών αναφορικά με τα συμβόλαια αντασφάλισης 
αναγνωρίζεται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων. 

 
(γ) 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. 

 
(δ) Εισόδημα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες 

(i) Μερίσματα εισπρακτέα 
Μερίσματα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα 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 στα αποτελέσματα.   

 
(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. 
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(δ) Εισόδημα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες (συνέχεια) 
 

(iii) Κέρδος/ζημίa από επενδύσεις 
Το κέρδος ή η ζημία από την εκποίηση επενδύσεων, το οποίο αντιπροσωπεύει τη 
διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των 
επενδύσεων που εκποιούνται, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

 
Η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου και της 
μέσης τιμής κόστους αντιπροσωπεύει μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή μη 
πραγματοποιηθείσα ζημία και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, λαμβάνοντας 
υπόψην οποιαδήποτε ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στα αποτελέσματα τα 
προηγούμενα έτη. 

 
(ε) 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 στα αποτελέσματα σύμφωνα με την αρχή των 
δεδουλευμένων εσόδων σύμφωνα με τους όρους του ενοικιαστηρίου εγγράφου. 

 
(στ) Έσοδα από κοινοπραξία ασφαλιστών δημόσιας χρήσης 
 Το μερίδιο της Εταιρείας στο κέρδος ή τη ζημία από την κοινοπραξία ασφαλιστών 

δημόσιας χρήσης (Cyprus Hire Risks Pool) υπολογίζεται βάσει του ύψους των 
ασφαλίστρων της Εταιρείας στον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων στο σύνολο του 
ασφάλιστρου ολόκληρης της αγοράς στον κλάδο αυτό και αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κοινοπραξίας. 

 
Αντασφάλιστρα 
 
Η Εταιρεία αντασφαλίζεται μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής πορείας των εργασιών της 
για σκοπούς περιορισμού της ενδεχόμενης καθαρής ζημίας μέσω της διαφοροποίησης των 
κινδύνων της.  Τα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από 
εκχωρημένα συμβόλαια αντασφάλισης παρουσιάζονται ξεχωριστά από τα σχετικά 
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα από τα σχετικά ασφαλιστήρια 
συμβόλαια γιατί οι διακανονισμοί αντασφάλισης δεν αποδεσμεύουν την Εταιρεία από τις 
άμεσες υποχρεώσεις της προς τους ιδιοκτήτες των συμβολαίων. 
 
Μόνο τα δικαιώματα στα συμβόλαια που προκαλούν σημαντική μεταβίβαση του 
ασφαλιστικού κινδύνου υπολογίζονται ως περιουσιακά στοιχεία αντασφάλισης.  Δικαιώματα 
συμβολαίων που δεν μεταβιβάζουν  σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο υπολογίζονται ως 
χρηματοοικονομικά μέσα. 
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Αντασφάλιστρα (συνέχεια) 
 
Τα ασφάλιστρα αντασφάλισης για εκχωρημένη αντασφάλιση αναγνωρίζονται ως δαπάνη επί 
βάσεως που συνάδει με την βάση αναγνώρισης για τα ασφάλιστρα επί των σχετικών 
ασφαλιστήριων συμβολαίων.  Για τις εργασίες κλάδου γενικής φύσεως, τα ασφάλιστρα 
αντασφάλισης δαπανώνται κατά την περίοδο στην οποία παρέχεται η αντασφαλιστική 
κάλυψη βάση της αναμενόμενης διάρθρωσης των αντασφαλιζόμενων κινδύνων.  Το 
ετεροχρονισμένο μέρος των ασφαλίστρων εκχωρημένης αντασφάλισης περιλαμβάνεται στα 
περιουσιακά στοιχεία αντασφάλισης. 
 
Τα καθαρά ποσά που καταβάλλονται στον αντασφαλιστή κατά την έναρξη ενός συμβολαίου 
δύναται να είναι μικρότερα από τα στοιχεία αντασφάλισης που αναγνωρίζονται από την 
Εταιρεία αναφορικά με τα δικαιώματα της από τέτοια συμβόλαια.  Οποιαδήποτε διαφορά 
μεταξύ του ασφαλίστρου που οφείλεται στον αντασφαλιστή και του στοιχείου αντασφάλισης 
που αναγνωρίζεται, περιλαμβάνεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων μέσα στην περίοδο 
κατά την οποία καθίσταται οφειλόμενο το ασφάλιστρο αντασφάλισης.  
 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία αντασφάλισης υπολογίζονται με 
βάση η οποία συνάδει με τον υπολογισμό των προβλέψεων που γίνονται αναφορικά με τα 
σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
 
Τα στοιχεία αντασφάλισης περιλαμβάνουν τις επανακτήσεις που οφείλονται από 
αντασφαλιστικές εταιρείες αναφορικά με καταβεβλημένες απαιτήσεις.  Ταξινομούνται και 
περιλαμβάνονται στις ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης.  
 
Τα στοιχεία αντασφάλισης αξιολογούνται για μείωση αξίας σε κάθε ημερομηνία της 
κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης.  Θεωρείται ότι έχει μειωθεί η αξία ενός στοιχείου 
εάν, ως αποτέλεσμα ενός συμβάντος που επήλθε κατόπιν της αρχικής του αναγνώρισης, 
υπάρχουν αντικειμενικές τεκμηριωμένες ενδείξεις ότι η Εταιρεία πιθανό να μην ανακτήσει 
όλα τα απαιτούμενα ποσά και ότι το συμβάν έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά που η 
Εταιρεία θα λάβει από τον Αντασφαλιστή. 
 
Απαιτήσεις 
 
Απαιτήσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως 
Οι απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στα αποτελέσματα 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. 
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Απαιτήσεις (συνέχεια) 
 
Απαιτήσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως (συνέχεια) 
Οι εκκρεμείς απαιτήσεις περιλαμβάνουν εκτιμήσεις της Εταιρείας βάσει του τελικού 
κόστους που αναμένεται ότι θα προκύψει για διευθέτηση όλων των απαιτήσεων που έχουν 
επισυμβεί αλλά και απλήρωτων απαιτήσεων κατά την ημερομηνία της κατάστασης 
χρηματοοικονομικής θέσης, είτε αυτές αναφέρθηκαν είτε όχι, και σχετικές εσωτερικές και 
εξωτερικές δαπάνες χειρισμού απαιτήσεων και ένα κατάλληλο προληπτικό περιθώριο 
(prudential margin).  Οι εκκρεμείς απαιτήσεις υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε απαίτηση 
και κάνοντας πρόβλεψη για απαιτήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχουν 
γνωστοποιηθεί, αποτέλεσμα εσωτερικών και εξωτερικών προβλέψιμων συμβάντων, όπως 
αλλαγές στις διαδικασίες χειρισμού των απαιτήσεων, πληθωρισμός, δικαστικές τάσεις, 
νομοθετικές αλλαγές και προηγούμενη εμπειρία και τάσεις.  Οι προβλέψεις για τις εκκρεμείς 
απαιτήσεις δεν προεξοφλούνται.  Οι προσαρμογές στις προβλέψεις απαιτήσεων που 
δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη αντανακλώνται στις οικονομικές καταστάσεις της 
περιόδου κατά την οποία έλαβαν χώρα και αναφέρονται ξεχωριστά εάν είναι ουσιώδους 
σημασίας. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και οι εκτιμήσεις που γίνονται αναθεωρούνται 
τακτικά. 
 

 Απαιτήσεις και παροχές Κλάδου Ζωής 
 Οι απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στα αποτελέσματα και 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 στα αποτελέσματα 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 Κλάδου Γενικής Φύσεως 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. 
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 Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης (συνέχεια) 
 

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

 
Ενοίκια πληρωτέα 

  
Ενοίκια πληρωτέα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σύμφωνα με την αρχή των 
δεδουλευμένων εξόδων και σύμφωνα με τους όρους του ενοικιαστηρίου εγγράφου. 

  
Έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης 
 
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους από τραπεζικές καταθέσεις 
και άλλες επενδύσεις κεφαλαίων.  Τα έσοδα χρηματοδότησης αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα 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 στα αποτελέσματα με βάση την αρχή των 
δεδουλευμένων εξόδων. Τα έξοδα χρηματοδότησης αναγνωρίζονται ως έξοδα την 
ημερομηνία που είναι οφειλόμενα. Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 
με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 
Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 
 
Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις τιμές συναλλάγματος 
που ισχύουν την ημέρα της συναλλαγής.  Τα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που αποτιμούνται κατά την ημερομηνία αναφοράς σε ξένο νόμισμα 
μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία αυτή.  
Τα μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, τα οποία 
αποτιμούνται στη δίκαιη αξία τους, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την τιμή συναλλάγματος 
κατά την ημερομηνία προσδιορισμού της δίκαιης αξίας.  Οι συναλλαγματικές διαφορές που 
προκύπτουν από την μετατροπή αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και παρουσιάζονται 
ξεχωριστά όταν κρίνονται σημαντικές. 
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 Σχέδιο Αφυπηρέτησης Προσωπικού 
 
 Δεν υπάρχει πάγια πολιτική όσον αφορά αφυπηρετήσεις προσωπικού της Εταιρείας πέραν 

του Ταμείου Προνοίας, που είναι σχέδιο καθορισμένης συνεισφοράς στο οποίο η Εταιρεία 
συνεισφέρει ποσοστό 2% (πριν την 1 Ιουλίου 2012 το ποσοστό ήταν 5%) στις μεικτές 
απολαβές.  Το σχέδιο είναι χρηματοδοτημένο και υποβάλλει τους δικούς του λογαριασμούς. 
Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα σε εξασφαλισμένες πληρωμές βάσει του Καταστατικού του 
Ταμείου. Η συνεισφορά της Εταιρείας χρεώνεται στα αποτελέσματα. Οι θυγατρικές εταιρείες 
του Συγκροτήματος δεν λειτουργούν οποιοδήποτε σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού ή 
ταμείο προνοίας.  Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας οι οποίοι εργοδοτούνται από την 
Εταιρεία είναι επίσης μέλη του Ταμείου. 

 
 Φορολογία 
 
 Η φορολογία η οποία παρουσιάζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα 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 στα αποτελέσματα εκτός όπου αυτή 
αφορά στοιχεία τα οποία αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, όπου τότε 
μεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια. 

 
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 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 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 στα αποτελέσματα ή στην κατάσταση μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων 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 ακινήτων για επένδυση, μεταφέρεται στο αποθεματικό 
επανεκτίμησης και στο αποθεματικό προσόδου αντίστοιχα.  Η αναστροφή της πρόβλεψης 
για αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ή στο αποθεματικό 
επανεκτίμησης ανάλογα με το που είχε αναγνωριστεί η αρχική πρόβλεψη. 
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Αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια) 
 
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. 

 
Δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές: υπεραξία που δεν 
αφαιρείται για φορολογικούς σκοπούς, αρχική αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων ή 
υποχρεώσεων που δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο κέρδος παρά μόνο 
σε επιχειρηματικό συνδυασμό, και διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές 
μέχρι του σημείου που αυτές δεν θα αντιστραφούν στο εγγύς μέλλον. 
 
Ζημία ανά μετοχή 
 
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία παρουσιάζουν τη βασική ζημία ανά μετοχή για τις συνήθεις 
μετοχές.  Η βασική ζημία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη ζημία για το έτος που 
αναλογεί στους ιδιοκτήτες 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 τακτά 
χρονικά διαστήματα.  Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός παρουσιάζονται σε κόστος 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. 

 
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: 

  % 
 Κτίρια 3 
 Οχήματα 15 
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά λογισμικά 20 & 33 1/3 
 Έπιπλα και εξοπλισμός 10 
   
 Δε λογίζεται απόσβεση στη γη. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
 
 Πλεόνασμα/έλλειμμα που προκύπτει από επανεκτίμηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού πιστώνεται/χρεώνεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης. Εάν προκύψει έλλειμμα 
το οποίο δεν καλύπτεται από τα συσσωρευμένα πλεονάσματα στο αποθεματικό 
επανεκτίμησης για το συγκεκριμένο ακίνητο ή εξοπλισμό, διαγράφεται στα αποτελέσματα. 

 
 Η επιπρόσθετη επιβάρυνση για απόσβεση που προκύπτει λόγω της επανεκτίμησης των 

κτιρίων μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 
 
 Σε περίπτωση εκποίησης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η διαφορά της τιμής 

εκποίησης πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στα 
αποτελέσματα 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 στα αποτελέσματα στο 
έτος κατά το οποίο προκύπτουν. 

 
 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
 Λογισμικά 

Τα λογισμικά 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 %. 
 
Εμπορική εύνοια 

 Η εμπορική εύνοια προκύπτει από την απόκτηση θυγατρικών εταιρειών και αντιπροσωπεύει 
τη διαφορά μεταξύ του κόστους και της δίκαιης αξίας του μεριδίου του Συγκροτήματος στο 
περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται την ημερομηνία αγοράς. Η εμπορική εύνοια 
παρουσιάζεται σε κόστος μείον συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

 
Ακίνητα για επένδυση 
 
Τα ακίνητα για επένδυση αφορούν ακίνητα τα οποία κατέχονται με σκοπό την απόκτηση 
ενοικίου και την ανατίμηση κεφαλαίου και δεν περιλαμβάνουν ιδιοχρησιμοποιούμενα 
ακίνητα. 
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Ακίνητα για επένδυση (συνέχεια) 
 

Τα ακίνητα για επένδυση αναγνωρίζονται αρχικά σε τιμή κόστους και στη συνέχεια 
αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη αξία τους η οποία προσδιορίζεται στην εκτιμημένη αξία 
τους.  Τα ακίνητα για επένδυση επανεκτιμούνται σε ετήσια βάση από το Διοικητικό 
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 στα 
αποτελέσματα. 

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

 
Κατά την επαναταξινόμηση, το κέρδος το οποίο προκύπτει στην επανεκτίμηση 
αναγνωρίζεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων. 
 
Ένα στοιχείο ακινήτων για επένδυση διαγράφεται κατά την εκποίηση ή όταν αποσύρεται 
μόνιμα από τη χρήση και δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από 
τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου.  Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει κατά την 
διαγραφή του ακινήτου (υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής εκποίησης και της 
λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου) περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα στην 
περίοδο κατά την οποία το ακίνητο διαγράφεται. 

 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

 
 Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας σε τιμή κτήσης μείον αναπροσαρμογές για τυχόν 
μόνιμη μείωση στην αξία των επενδύσεων.  Οι τυχόν αναπροσαρμογές που προκύπτουν 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

 
Χρηματοοικονομικά μέσα 

 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας αποτελούνται από 
επενδύσεις σε κινητές αξίες, ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις, μετρητά και αντίστοιχα 
μετρητών, δάνεια, τραπεζικά παρατραβήγματα και ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις. 
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Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος, την ημερομηνία κατά την οποία 
το Συγκρότημα γίνεται συμβαλλόμενο μέρος στις πρόνοιες του μέσου.  Το Συγκρότημα παύει 
να αναγνωρίζει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης 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 στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
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 στα 
αποτελέσματα. 

 
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 κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

 
(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 Διεύθυνση αποφασίζει την 
κατάλληλη ταξινόμηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί 
αυτό τον καθορισμό σε κάθε ημερομηνία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. 

 
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 κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

 
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.   
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(α) Επενδύσεις (συνέχεια) 
 

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 στα αποτελέσματα.  
Κατά την αναγνώριση τα έξοδα συναλλαγής αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

 
Για εισηγμένες αξίες η δίκαιη αξία θεωρείται ως η τιμή κλεισίματος των Χρηματιστηρίων 
στα οποία διαπραγματεύονται οι επενδύσεις.  Για τις μη εισηγμένες αξίες η δίκαιη αξία 
καθορίζεται από το Διοικητικό 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 Δημοκρατίας και σε άλλα εγγυημένα 
χρεώγραφα παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 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 στα αποτελέσματα. 

 
(β) Ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζονται στις ονομαστικές τους αξίες 
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 
βάσει προηγούμενων ιστορικών στοιχείων και εκτιμήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
(γ) Ποσά οφειλόμενα από/σε θυγατρικές εταιρείες 

Τα πιο πάνω ποσά παρουσιάζονται σε τιμή κόστους πλέον δεδουλευμένους τόκους. 
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(δ) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για σκοπούς της κατάστασης των ταμειακών ροών 
αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και σε τράπεζες και άλλες αξίες που είναι άμεσα 
ρευστοποιήσιμες καθώς επίσης και τραπεζικά παρατραβήγματα τα οποία είναι 
αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 

 
(ε) Δάνεια 

Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων 
χρηματοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους.  
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της 
αξίας αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανείου με 
τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 
(στ) Ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις παρουσιάζονται με βάση τις ονομαστικές αξίες 
που οφείλονται κατά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και 
συμπεριλαμβάνουν τόκους, όπου αυτό εφαρμόζεται. 

 
 Υπολογισμός τεχνικών αποθεμάτων 
 

(α) Κλάδος Γενικής Φύσεως 
 

(i) Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων (UPR) 
 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 
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. 

 
(ii) Απόθεμα κινδύνων σε ισχύ (URR) 
 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. 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

41  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 

Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 
(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 της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης.  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 της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης.  Οι δαπάνες για τον 
διακανονισμό των απαιτήσεων λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του 
αποθέματος. 

 
(β) Κλάδος Ζωής 
 

(i) Απόθεμα Κλάδου Ζωής 
 Τα τεχνικά αποθέματα που απορρέουν από τις εργασίες του Κλάδου Ζωής 

εκτιμώνται από τον Εντεταλμένο Αναλογιστή της Εταιρείας και παρακολουθούνται 
από τον Εγκεκριμένο Εσωτερικό Αναλογιστή της Εταιρείας. 

 
 Ο προσδιορισμός των τεχνικών αποθεμάτων: 

• διενεργείται με βάση συνετές αναλογιστικές πολιτικές, 
• λαμβάνει υπόψη τις αναγκαίες προβλέψεις για όλες τις υποχρεώσεις με βάση 

συνετές προϋποθέσεις που περιέχουν κατάλληλα περιθώρια για δυσμενή 
παρέκκλιση από τους σχετικούς συντελεστές, 

• λαμβάνει υπόψη τη φύση και τη διάρκεια των περιουσιακών στοιχείων, τα 
οποία αντιπροσωπεύουν το απόθεμα των εργασιών αυτών και την αξία τους, και 

• περιλαμβάνει συνετές πρόνοιες έναντι της επίδρασης από πιθανές μελλοντικές 
μεταβολές στην αξία των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με την ικανότητα 
της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από 
ασφαλιστήρια Κλάδου Ζωής και την επάρκεια των περιουσιακών στοιχείων να 
καλύψουν τις καθορισμένες υποχρεώσεις. 
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(β) Κλάδος Ζωής (συνέχεια) 
 

(i) Απόθεμα Κλάδου Ζωής (συνέχεια) 
 
 Απόθεμα Αναστροφής (Resilience Reserve) 

Το απόθεμα αυτό καθορίζεται βάσει μια δοκιμής (test) “αναστροφής επενδύσεων” 
(μείωση στην αξία των μετοχών και της γης, αύξηση/μείωση στην ονομαστική 
απόδοση των χρεογράφων σταθερού επιτοκίου και τραπεζικών καταθέσεων και 
αλλαγή στη αναπροσαρμοσμένη απόδοση για επενδυτικό κίνδυνο στα δάνεια επί 
συμβολαίων ζωής). Η δοκιμή των “σεναρίων αναστροφής” έχει ως στόχο τον 
προσδιορισμό της επίδρασης στην αξία των περιουσιακών στοιχείων που στηρίζουν 
τις υποχρεώσεις του Κλάδου Ζωής και την επάρκεια τους να καλύψουν τις 
υποχρεώσεις αυτές. Ο Αναλογιστής ερευνά δύο τουλάχιστον “σενάρια 
αναστροφής”, τα οποία καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες της Εφόρου 
Ασφαλίσεων, καθώς και άλλα πιθανά πιο δυσμενή σενάρια σε περίπτωση που 
θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και συνάδει με την αρχή των συνετών 
αναλογιστικών αρχών. 

 
Το Απόθεμα αναστροφής καθορίζεται ως το οποιοδήποτε επιπρόσθετο απόθεμα 
είναι αναγκαίο για να γίνει συνετή πρόνοια για το πλέον δυσμενές από τα σενάρια 
τα οποία εξετάζονται. 

 
Η τελευταία αναλογιστική εκτίμηση έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
 
Απομείωση αξίας 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο εκτιμάται σε κάθε ημερομηνία κατάστασης 
χρηματοοικονομικής θέσης έτσι ώστε να εξακριβωθεί αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις 
απομείωσης στην αξία του. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε 
απομείωση αν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ένα ή περισσότερα 
γεγονότα είχαν αρνητική επίδραση στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές αυτού του 
περιουσιακού στοιχείου. 
 
Το Συγκρότημα ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε μια επένδυση 
έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Αυτή η απόφαση απαιτεί την άσκηση κρίσης.  Στην 
άσκηση της κρίσης αυτής, το Συγκρότημα 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 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
Απομείωση αξίας (συνέχεια) 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
Ζημία από απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές 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 στα αποτελέσματα. 
 
Για την αποτίμηση των μη εισηγμένων επενδύσεων το Συγκρότημα χρησιμοποιεί διάφορες 
μεθόδους αποτίμησης. Οι μέθοδοι αυτές στηρίζονται σε κάποιες υποθέσεις που γίνονται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος με βάση τα δεδομένα της αγοράς κατά την 
ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. 
 
Ζημία από απομείωση αναστρέφεται αν η αναστροφή μπορεί να σχετιστεί αντικειμενικά με 
ένα γεγονός που προκύπτει μετά την αναγνώριση της ζημίας από απομείωση. 

 
Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος εξετάζεται σε κάθε 
ημερομηνία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει 
ένδειξη απομείωσης στην αξία τους.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για απομείωση 
αξίας, εκτιμάται η ανακτήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων.  Η ανακτήσιμη αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου 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 και της πώλησης του στο τέλος της ωφέλιμης 
ζωής του.  Η απομείωση αξίας αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 
στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη του αξία.  Η απομείωση αξίας αναγνωρίζεται ως έξοδο 
στα αποτελέσματα. 
 
Εισπρακτέα 
 
Τα εισπρακτέα ελέγχονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς για να καθοριστεί αν υπάρχουν 
αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης στην αξία τους.  Τα εισπρακτέα υπόκεινται σε 
απομείωση στην αξία τους όταν αντικειμενικές ενδείξεις δείχνουν πως ένα ζημιογόνο 
γεγονός έχει συμβεί μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου, και το 
ζημιογόνο αυτό γεγονός είχε αρνητική επίδραση στις προβλεπόμενες μελλοντικές ταμειακές 
ροές του περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.  Η πολιτική δεν 
επιτρέπει την αναγνώριση ζημίων απομείωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν από 
μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως πόσο πιθανά είναι αυτά τα μελλοντικά γεγονότα. 
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Απομείωση αξίας (συνέχεια) 
 
Εισπρακτέα (συνέχεια) 
 
Αντικειμενικές ενδείξεις ότι τα χρηματοοικονομικά εισπρακτέα έχουν υποστεί απομείωση 
μπορεί να περιλαμβάνουν αθέτηση ή καθυστέρηση διευθέτησης υποχρεώσεων από 
χρεώστες, αναδιάρθρωση ενός ποσού εισπρακτέου με όρους που δεν θα γίνονταν αποδεχτοί 
διαφορετικά και ενδείξεις ότι ένας χρεώστης θα κηρύξει πτώχευση.  Το Συγκρότημα 
αξιολογεί τις ενδείξεις για απομείωση σε εισπρακτέα σε ατομικό επίπεδο. 
 
Καθορισμός δίκαιης αξίας 
 
Η διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας 
απαιτεί τον καθορισμό της δίκαιης αξίας τόσο των χρηματοοικονομικών όσο και των μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.  Η δίκαιη αξία έχει 
καθοριστεί για σκοπούς αποτίμησης ή/και παρουσίασης για διάφορα περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις και περισσότερες πληροφορίες περιγράφονται στις αντίστοιχες σημειώσεις 
των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. 
 
Μερίσματα πληρωτέα 
 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις στο έτος κατά το οποίο τα μερίσματα 
εγκρίνονται από τους ιδιοκτήτες της Εταιρείας. 

 
Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν το 
Συγκρότημα και η Εταιρεία έχουν μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως 
αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος για τα οποία είναι πιθανό ότι μελλοντικά θα 
απαιτηθεί εκροή οικονομικών πόρων για να διευθετηθεί η υποχρέωση αυτή και το ποσό 
μπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα. 

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

 Το Συγκρότημα έχει τέσσερις βασικούς τομείς δραστηριότητας: 
 
 Πρωτογενής τομέας  

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

  
 Δευτερογενής τομέας  
 Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος διεξάγονται στην Κύπρο. 
 
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

Ασφαλιστικός κίνδυνος 
Ο ασφαλιστικός κίνδυνος σχετίζεται με τις μεταβολές στη συχνότητα και σοβαρότητα των 
απαιτήσεων, την αβεβαιότητα της ανάπτυξης των απαιτήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί 
και τη συχνότητα καταστροφικών συμβάντων. 

 
 Στόχοι και πολιτική διαχείρισης κινδύνων για αντιμετώπιση του ασφαλιστικού κινδύνου 
 Η διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου είναι μεγάλης σημασίας για την Εταιρεία. Μεγάλο 

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

 
 Η κύρια ασφαλιστική δραστηριότητα της Εταιρείας 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 η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη όσον 
αφορά την αβεβαιότητα του χρόνου, τη συχνότητα και την σοβαρότητα των απαιτήσεων.  Η 
Εταιρεία είναι επίσης εκτεθειμένη σε οικονομικούς κινδύνους μέσω των ασφαλιστικών και 
επενδυτικών της δραστηριοτήτων. 
 
Η Εταιρεία 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 της. 
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(συνέχεια) 
 
 Στόχοι και πολιτική διαχείρισης κινδύνων για αντιμετώπιση του ασφαλιστικού κινδύνου 

(συνέχεια) 
Η Εταιρεία 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 μέθοδοι 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 της Εταιρείας 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 στις οποίες επιδιώκεται εργασία 
και τους κλάδους βιομηχανίας για τους οποίους η Εταιρεία 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 την Εταιρεία. 

 
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 
 Η Εταιρεία αντασφαλίζει μέσω αναλογικών ή μη αναλογικών συμβάσεων ένα μεγάλο μέρος 

των κινδύνων έτσι ώστε να ελέγχει την έκθεσή της σε ζημίες και να προστατεύει τους 
κεφαλαιουχικούς της πόρους.  Επιπρόσθετα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η Εταιρεία 
αντασφαλίζει κινδύνους μέσω προαιρετικών αντασφαλίσεων. 
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(συνέχεια) 
 
 Αντασφαλιστική στρατηγική (συνέχεια) 
 Εκχωρηθέντες αντασφαλίσεις περιλαμβάνουν πιστωτικό κίνδυνο, και οι ανακτήσεις 

παρουσιάζονται μετά από προβλέψεις απομείωσης ως αποτέλεσμα πραγματοποιημένων 
αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων.  Η Εταιρεία παρακολουθεί την οικονομική 
κατάσταση των αντασφαλιστών σε συνεχή βάση και επιθεωρεί περιοδικά τις 
αντασφαλιστικές συμβάσεις.  Η Εταιρεία με βάση αυτά τα κριτήρια είναι υπεύθυνη 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.  
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί συμφωνίες αντασφάλισης με ανεξάρτητους αντασφαλιστές για να 
ελέγχει την έκθεση της σε ζημίες που προκύπτουν από ένα γεγονός.  Για τον συνολικό 
κίνδυνο από πολλές ζημίες οι οποίες προκύπτουν από ένα γεγονός η Εταιρεία διαθέτει 
αντασφάλιση για καταστροφές. 

 
 Συσχέτιση Περιουσιακών Στοιχείων/Υποχρεώσεων 
 Ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας είναι η χρονική συσχέτιση 

των ταμειακών ροών των περιουσιακών στοιχείων με τις υποχρεώσεις.  Η Εταιρεία 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 συνολικό αποτέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τη διαχείριση των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση τις ταμειακές ροές και τη διάρκεια τους.  
Η Εταιρεία επιθεωρεί και εγκρίνει χαρτοφυλάκια σε περιοδική βάση, καθιερώνοντας οδηγίες 
επενδύσεων και όρια, και παρέχοντας επιτήρηση της διαχειριστικής πορείας των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 
 Η Εταιρεία καθορίζει στόχους χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων 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 περιουσιακών στοιχείων 
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 της Εταιρείας να κατορθώσει τους στόχους και 
σκοπούς της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
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Αβεβαιότητα στον υπολογισμό μελλοντικών απαιτήσεων 
Απαιτήσεις από ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι συνήθως πληρωτέα με το συμβάν της 
απαίτησης. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση για όλα τα γεγονότα που ασφαλίζει και συμβαίνουν 
κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, ακόμα και αν η ζημιά ανακαλυφθεί  μετά τη λήξη 
του συμβολαίου. Σαν αποτέλεσμα, ορισμένες απαιτήσεις διακανονίζονται με την πάροδο 
μεγάλου χρονικού διαστήματος και το μεγαλύτερο μέρος της πρόβλεψης για απαιτήσεις 
αντιπροσωπεύει απαιτήσεις που έχουν επισυμβεί αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί (Incurred 
But Not Reported - IBNR). 
 
Το υπολογιζόμενο κόστος απαιτήσεων περιλαμβάνει άμεσα έξοδα που πραγματοποιούνται 
κατά το διακανονισμό των απαιτήσεων, καθαρά από την αναμενόμενη αξία αντικατάστασης 
και άλλες ανακτήσεις. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και ελέγχους για να 
είναι σωστά ενημερωμένη για τον κίνδυνο απαιτήσεων που είναι εκτεθειμένη. Λόγω της 
αβεβαιότητας στον υπολογισμό της πρόβλεψης για απαιτήσεις, είναι πιθανό το τελικό 
αποτέλεσμα να διαφέρει από το αρχικό ποσό της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί. Η αξία 
της υποχρέωσης αυτών των συμβολαίων περιλαμβάνει πρόβλεψη για απαιτήσεις, πρόβλεψη 
για απαιτήσεις που έχουν επισυμβεί αλλά δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί (IBNR) και 
πρόβλεψη για κινδύνους σε ισχύ την ημέρα της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. 
 
Κατά τον υπολογισμό του κόστους των γνωστών απαιτήσεων που δεν έχουν ακόμη 
πληρωθεί, η Εταιρεία αξιολογεί την κάθε απαίτηση ξεχωριστά και το υπολογισμένο κόστος 
τους βασίζεται  στα γεγονότα της κάθε απαίτησης, στις πληροφορίες που υπάρχουν και σε 
πληροφορίες από διακανονισμό απαιτήσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά σε προηγούμενες 
περιόδους. 

 
Γενικά ο υπολογισμός του κόστους διακανονισμού απαιτήσεων IBNR, υπόκειται σε 
μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας από τον υπολογισμό του κόστους διακανονισμού των 
απαιτήσεων που παρουσιάστηκαν, όπου οι πληροφορίες για τα γεγονότα της απαίτησης 
υπάρχουν. Πρόβλεψη για απαιτήσεις που έχουν επισυμβεί αλλά που δεν έχουν ακόμη 
γνωστοποιηθεί (IBNR) μπορεί να μην είναι προφανείς στους ασφαλισμένους, ακόμα και 
πολλά χρόνια μετά το γεγονός που προκάλεσε αυτές τις απαιτήσεις. 
 

 Οι υπολογισμοί της Εταιρείας για την πρόβλεψη για απαιτήσεις IBNR βασίζονται στην 
εμπειρία προηγούμενων ετών (κατά μέσο όρο), λαμβάνοντας υπόψη προβλεπόμενες αλλαγές 
και  εξελίξεις της αγοράς. 

 
 Ασφάλιση ευθύνης 
 
 Στοιχεία συμβολαίων 
 Η Εταιρεία 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. 
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 Ασφάλιση ευθύνης (συνέχεια) 
 
 Στοιχεία συμβολαίων (συνέχεια) 
 
 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. 

 
 Διαχείριση 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. 

 
 Ώς αποτέλεσμα, η Εταιρεία 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 της Εταιρείας 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, η Εταιρεία θεωρεί ότι η τάση θα 
συνεχίσει να είναι αυξητική με βάση εσωτερικές μελέτες. 

 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι αφορούν την πολιτική αποδοχής κινδύνων, τον ανταγωνισμό, την 
εμπειρία των απαιτήσεων, και την πιθανότητα ότι οι ασφαλιζόμενοι υπερβάλλουν στις ζημίες 
ή απαιτούν για μη υπαρκτές ζημίες. 
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(συνέχεια) 
 

 Ασφάλιση πυρκαγιάς και άλλης ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία 
 
 Στοιχεία συμβολαίων 
 Η Εταιρεία 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 
ιδιοκτήτες, 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 την Εταιρεία.  Υπάρχει πιθανότητα η Εταιρεία 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. 

 
 Διαχείριση 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). 

 
 Η Εταιρεία 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 η Εταιρεία 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. 
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 Ασφάλιση πυρκαγιάς και άλλης ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
 Διαχείριση κινδύνων (συνέχεια) 
 
 Αυτοί οι κίνδυνοι διαχειρίζονται μέσω της τιμολογιακής πολιτικής.  Η Εταιρεία χρησιμοποιεί 

αυστηρά κριτήρια αποδοχής κινδύνων για να διασφαλίσει ότι ο κίνδυνος και οι ζημίες είναι 
αποδεκτά από αυτή. 

 
Ασφάλιση οχημάτων 

 
 Στοιχεία συμβολαίων 
 Η Εταιρεία 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. 

 
 Διαχείριση 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.  Η Εταιρεία 
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. 
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Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών (συνέχεια) 
 
 Διαχείριση κινδύνων 
 Η κάλυψη της ασφάλειας ατυχημάτων και ασθενειών εξαρτάται από την ανάγκη για 

περίθαλψη σε νοσοκομεία.  Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους μέσω του λεπτομερούς 
ιατρικού ελέγχου, έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι η τιμολόγηση λαμβάνει υπόψη τρέχουσες 
καταστάσεις υγείας και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού. 

 
 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 την Εταιρεία για έξοδα 
διαχείρισης, θνησιμότητας και άλλες χρεώσεις. 

 
 Ένας μικρός αριθμός αυτών των συμβολαίων περιέχει ένα ελάχιστο εγγυημένο ποσοστό 

απόδοσης. 
 
 Διαχείριση 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, η Εταιρεία υπόκειται μόνο σε ασφαλιστικό κίνδυνο 
μέχρι στιγμής καθώς η αξία της μονάδας κεφαλαίου συνήθως είναι πιο χαμηλή απ’ ότι το 
ελάχιστο εγγυημένο όφελος θανάτου.  Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον ασφαλιστικό κίνδυνο 
μέσω της τιμολογιακής πολιτικής, τον σχεδιασμό των συμβολαίων και κατάλληλης 
επενδυτικής στρατηγικής. 

 
 Επιπρόσθετα, η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολών τρεχουσών τιμών καθώς κερδίζει 

δικαιώματα με βάση την αγοραία αξία της μονάδας του κάθε ταμείου. 
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(συνέχεια) 
 
 Κλάδος Ζωής-Μη επενδυτικά  
 
 Στοιχεία συμβολαίων 
 Επιπρόσθετα, η Εταιρεία 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 την Εταιρεία.  

 
Ορισμένα από τα πιο πάνω συμβόλαια προβλέπουν και συμμετοχή στα κέρδη του Κλάδου 
Ζωής όπως εκάστοτε καθορίζει η Εταιρεία.  Άλλα καθορίζουν ελάχιστη συμμετοχή στα 
κέρδη του Κλάδου Ζωής. 

 
Διαχείριση κινδύνων 
Για τα πιο πάνω συμβόλαια η Εταιρεία διατρέχει τον επενδυτικό κίνδυνο της μη 
πραγματοποίησης των αποδόσεων που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
που καθορίζονται στα συμβόλαια.  Η κερδοφορία της Εταιρείας 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 κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης γίνονται εξετάσεις επαρκών 
υποχρεώσεων για να προσδιορίσουν αν οι προβλέψεις για τα ασφαλιστικά συμβόλαια μείον 
τα αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης και όποια συνδεδεμένα στοιχεία άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 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 
 Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο μέσω των συμβολαίων Κλάδου Ζωής, 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
που εκδίδει συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών συμβολαίων και των περιουσιακών 
στοιχείων των αντασφαλίσεων.  Όπως περιγράφεται πιο πάνω, ο σκοπός της Εταιρείας είναι 
να συσχετίσει τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών και επενδυτικών συμβολαίων με 
περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε ίδιους ή όμοιους κινδύνους.  Αυτή η πολιτική 
διασφαλίζει ότι η Εταιρεία θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις του κάτω από τις 
υποχρεώσεις συμβολαίων όταν αυτά καθίστανται πληρωτέα. 
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(συνέχεια) 
 
 Χρηματοοικονομικός κίνδυνος (συνέχεια) 

 2012 2011 
 Περιουσιακά  Περιουσιακά  
 στοιχεία Υποχρεώσεις στοιχεία Υποχρεώσεις 
 € € € € 
     
Συμβόλαια Κλάδου Γενικής Φύσεως 21.303.012 21.303.012 24.438.153 24.438.153 
     
Συμβόλαια Κλάδου Ζωής     
Συμβόλαια συνδεδεμένα με      
  περιουσιακά στοιχεία 5.543.973 5.543.973 7.423.537 7.423.537 
Άλλα συμβόλαια    6.966.073    6.966.073    8.442.419    8.442.419 
     
  33.813.058  33.813.058  40.304.109  40.304.109 

 
 Αυτές οι υποχρεώσεις παρουσιάζονται πριν την αφαίρεση του μεριδίου των αντασφαλιστών. 
 
 Η Εταιρεία έχει άλλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προκύπτουν κυρίως λόγω του 

ότι: 
 

- Δεν είναι κατορθωτό να συσχετιστούν οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις με τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.  Αυτό προκύπτει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις με 
μεγαλύτερης διάρκειας ασφαλιστικά συμβόλαια Κλάδου 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. 

 
- Η Εταιρεία επενδύει ένα μερίδιο του κεφαλαίου της σε χρηματοοικονομικά μέσα που δεν 

μπορούν να συσχετιστούν με ασφαλιστικές υποχρεώσεις. 
 

- Υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος στα μερίδια αντασφαλιστών στις απαιτήσεις της Εταιρείας. 
 

 Ανάλυση Ευαισθησίας 
 Η Εταιρεία 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, η Εταιρεία 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 η Εταιρεία όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα ασφαλιστικά της 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. 
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(συνέχεια) 
 

 Ανάλυση Ευαισθησίας (συνέχεια) 
 Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, διενεργείται αναλογιστική εκτίμηση η οποία αξιολογεί κατά 

πόσο οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια Ζωής είναι επαρκείς σύμφωνα με 
τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις. Οι παραδοχές βασίζονται κυρίως στην εμπειρία του 
παρελθόντος, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες και προϋποθέσεις. Οι παραδοχές 
και οι εκτιμήσεις καθορίζονται κατά την ημερομηνία εκτίμησης των υποχρεώσεων και 
αξιολογούνται συστηματικά ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ρεαλιστική εικόνα 
της αναλογιστικής εκτίμησης. 

 
 Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των Υποχρεώσεων Κλάδου Ζωής σε 

μεταβολή μιας από τις παραδοχές που επιδρούν ουσιαστικά σε αυτές διατηρώντας όλες τις 
άλλες σταθερές. Στην πραγματικότητα υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ των παραδοχών και 
κάτι τέτοιο δεν αναμένεται (π.χ. αλλαγή στα επιτόκια συνδέεται με αλλαγή στις τρέχουσες 
τιμές αγοράς επενδύσεων). 

 
 Αλλαγή στην Αύξηση στις υποχρεώσεις 
Παραδοχές Κλάδου Ζωής παραδοχή 2012 2011 
 % € € 
    
Αύξηση θνησιμότητας +10% 111.000 131.000 
Αύξηση πληθωριστικής αύξησης    
  εξόδων ανανέωσης +1% ετησίως 41.000 79.000 
Αύξηση βάσης εξόδων ανανέωσης +10% 48.000 76.000 
Μείωση μελλοντικής απόδοσης Ταμείων    
  συνδεδεμένων με μονάδες -1% ετησίως 15.000 23.000 
Μείωση προεξοφλητικού συντελεστή -1% ετησίως 412.000 470.000 

 
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 
 Η ανάλυση κατά λειτουργικό 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. Όλοι οι τομείς δραστηριότητας που καθορίζονται 
από τη διεύθυνση του Συγκροτήματος πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 
“Λειτουργικοί Τομείς”. 

 
 Κεφαλαιουχική δαπάνη του τομέα είναι το συνολικό 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. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (συνέχεια) 
 

   Χρηματοοικονομικές    
 Κλάδος Γενικής  και επενδυτικές Κτηματικές   
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Φύσεως Κλάδος Ζωής εργασίες  εργασίες Μη κατανεμημένα Σύνολο 
 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
 € € € € € € € € € € € € 
             
Πραγματοποιηθέντα μεικτά              
  ασφάλιστρα 11.578.423 13.184.359 2.103.245 2.412.011 - - - - - - 13.681.668 15.596.370 
Μείωση στο μεικτό απόθεμα μη             
  δεδουλευμένων ασφαλίστρων   1.012.649    2.424.864                -                 -                -                 -                -                 -                -               -   1.012.649    2.424.864 
Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 12.591.072 15.609.223 2.103.245 2.412.011 - - - - - - 14.694.317 18.021.234 
             
Αντασφαλίσεις στα              
  πραγματοποιηθέντα μεικτά              
  ασφάλιστρα (1.124.899) (1.412.458) (471.348) (477.495) - - - - - - (1.596.247) (1.889.953) 
Μερίδιο αντασφαλιστών στην (μείωση)/              
  αύξηση του μεικτού αποθέματος              
  μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων    (223.003)      121.689                -                 -                -                 -                -                 -                -               -    (223.003)       121.689 
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 11.243.170 14.318.454 1.631.897 1.934.516 - - - - - - 12.875.067 16.252.970 
             
Προμήθειες και άλλα δικαιώματα              
  εισπρακτέα 378.102 516.727 136.890 226.219 24.598 24.314 - - - - 539.590 767.260 
Έσοδα/(έξοδα) από επενδύσεις 123.483 179.507 (9.306) (1.390.200) (676.204) (3.344.629) 55.204 51.414 - - (506.823) (4.503.908) 
Άλλα έσοδα από εργασίες - -  - 58.846 119.248 - - - - 58.846 119.248 
Επανεκτίμηση ακινήτων για             
  επένδυση                 -                 -                -                 -    271.793                 -    (291.512)                 -                -               -      (19.719)                 - 
Καθαρά έσοδα 11.744.755 15.014.688 1.759.481      770.535   (320.967) (3.201.067)    (236.308)        51.414                -               - 12.946.961  12.635.570 
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5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (συνέχεια) 
 

 Κλάδος Γενικής  Χρηματοοικονομικές Κτηματικές   
 Φύσεως Κλάδος Ζωής και επενδυτικές εργασίες εργασίες Μη κατανεμημένα Σύνολο 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
 € € € € € € € € € € € € 
             
Μεικτές απαιτήσεις, παροχές και              
  μεταβολή στην πρόβλεψη              
  αποθέματος Κλάδου Ζωής (6.606.569) (8.779.950) (159.179) 1.013.549 - - - - - - (6.765.748) (7.766.401) 
Μερίδιο αντασφαλιστών στις μεικτές              
  απαιτήσεις, παροχές και μεταβολή             
  στην πρόβλεψη αποθέματος             
  Κλάδου Ζωής         15.279      168.960       203.189      175.801                   -                 -                  -                 -                  -                 -     218.468       344.761 
Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις              
  και παροχές (6.591.290) (8.610.990) 44.010 1.189.350 - - - - - - (6.547.280) (7.421.640) 
             
Έξοδα κτήσης (3.072.347) (3.710.148) (166.713) (128.818) - - - - - - (3.239.060) (3.838.966) 
Έξοδα διαχείρισης (1.569.049) (1.430.865) (550.259) (597.038) (300.432) (621.953) (85.750) (73.402) (59.971) (122.300) (2.565.461) (2.845.558) 
Έξοδα αγοράς επενδύσεων - - - - (20.958) (1.406) - - - - (20.958) (1.406) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες                    -                  -                   -                  - (1.650.604) (1.513.018)                 -                 -                  -                 -  (1.650.604)  (1.513.018) 
Έξοδα/έσοδα (11.232.686) (13.752.003)     (672.962)      463.494 (1.971.994) (2.136.377)     (85.750)      (73.402)     (209.971)    (122.300) (14.023.363) (15.620.588) 
             
Κέρδος/(ζημία) από εργασίες        512.069    1.262.685   1.086.519   1.234.029 (2.292.961) (5.337.444)   (322.058)      (21.988)      (59.971)    (122.300)   (1.076.402)  (2.985.018) 
             
Έσοδα χρηματοδότησης - - - - 663 615 - - - - 663 615 
Έξοδα χρηματοδότησης                    -                  -                   -                 -    (290.738)    (303.368)          (109)           (172)                 -                 -     (290.847)     (303.540) 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης                    -                  -                   -                 -    (290.075)    (302.753)          (109)           (172)                 -                 -     (290.184)     (302.925) 
             
Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία 512.069 1.262.685 1.086.519 1.234.029 (2.583.036) (5.640.197) (322.167) (22.160) (59.971) (122.300) (1.366.586) (3.287.943) 
Φορολογία                    -                  -       (31.549)       (36.180)      (28.771)         (3.003)      27.909        (1.157)                 -                 -      (32.411)       (40.340) 
             
Κέρδος/(ζημία) για το έτος       512.069   1.262.685   1.054.970  1.197.849 (2.611.807) (5.643.200)   (294.258)      (23.317)     (59.971)    (122.300) (1.398.997)  (3.328.283) 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (συνέχεια) 

 Κλάδος Γενικής  Χρηματοοικονομικές Κτηματικές   
 Φύσεως Κλάδος Ζωής και επενδυτικές εργασίες εργασίες Μη κατανεμημένα Σύνολο 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
 € € € € € € € € € € € € 
             
Ζημία για το έτος που              
  αναλογεί στους ιδιοκτήτες της              
  Εταιρείας           (1.398.997) (3.328.283) 
             
Ζημία ανά μετοχή (σεντ)                     (1,78)         (4,24) 
             
Περιουσιακά στοιχεία 21.303.012 24.438.153 14.251.604 17.228.431  8.863.149  8.745.552 4.161.288  4.368.848                -                - 48.461.456 55.923.191 
             
Υποχρεώσεις 21.303.012 24.438.153 14.251.604  17.228.431  4.959.468 4.991.943 1.026.206     939.508                -                - 41.572.765 47.602.395 
             
Μετοχικό κεφάλαιο           13.330.532 13.330.532 
Αποθεματικά           (6.441.841) (5.009.736) 
Συμφέρον μειοψηφίας                            -                 - 
           48.461.456 55.923.191 
             
Κεφαλαιουχικές δαπάνες έτους                 -                 -                 -                 -                -                 -                -                 -    177.057      636.319      177.057      636.319 
             
Αποσβέσεις ακινήτων, εξοπλισμού             
 και εγκαταστάσεων     107.685        83.307                 -                 -      29.325       29.325        9.241         8.509                -        58.297     146.251      179.437 
             
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών             
  στοιχείων                 -                 -                 -                 -                -                 -               -                 -      59.971        64.003       59.971        64.003 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
 

  Κλάδος Ζωής – Συμβόλαια    
  συνδεδεμένα με  Κλάδος Ζωής - Άλλα  
 Κλάδος Γενικής Φύσεως περιουσιακά στοιχεία συμβόλαια Σύνολο 
 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € € € € € € € 
         
Πραγματοποιηθέντα μεικτά         
  ασφάλιστρα 11.578.423 13.184.359 1.066.265 1.281.946 1.036.980 1.130.065 13.681.668 15.596.370 
Μείωση στο μεικτό απόθεμα         
  μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων   1.012.649   2.424.864                 -                  -                 -                  -   1.012.649   2.424.864 
         
Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 12.591.072 15.609.223 1.066.265  1.281.946 1.036.980  1.130.065 14.694.317 18.021.234 
         
Αντασφαλίσεις στα πραγματοποιηθέντα         
  μεικτά ασφάλιστρα (1.124.899) (1.412.458) (19.466) (86.078) (451.882) (391.417) (1.596.247) (1.889.953) 
Μερίδιο αντασφαλιστών στην (μείωση)/         
  αύξηση του μεικτού αποθέματος         
  μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων    (223.003)     121.689                 -                  -                 -                  -    (223.003)      121.689 
Εκχωρητέα πραγματοποιηθείσα         
  αντασφάλιση  (1.347.902) (1.290.769)     (19.466)      (86.078)   (451.882)    (391.417) (1.819.250)  (1.768.264) 
         
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 11.243.170 14.318.454 1.046.799  1.195.868    585.098     738.648 12.875.067 16.252.970 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
7. ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ  
 

  2012 2011 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ. € € 
    
Ακίνητα για επένδυση 20 310.000 1.023.000 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμούνται σε    
  δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 22 1.057.626 1.650.339 
Ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις 23 726.935 990.150 
Δάνεια συμβολαίων ζωής 23 1.154.862 1.289.503 
Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά    
  αποθέματα 25 298.400 344.113 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 26  10.703.781   11.931.326 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   14.251.604  17.228.431 
    
Ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις  1.732.473 1.351.433 
Φορολογία 35            9.085          11.042 
Σύνολο υποχρεώσεων     1.741.558     1.362.475 
    
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία Κλάδου Ζωής   12.510.046   15.865.956 
    
Απόθεμα Κλάδου Ζωής   12.510.046   15.865.956 

 
 Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του έτους αποφάσισε να τερματίσει την αποδοχή νέων 

κινδύνων στον Κλάδο Ζωής.  Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει την Εταιρεία να μειώσει 
περαιτέρω τα λειτουργικά της έξοδα και θα απελευθερώσει αποθέματα που η Εταιρεία 
διατηρεί μέσα στα πλαίσια του νόμου, για να ενισχύσει τις εργασίες Κλάδου Γενικής 
Φύσεως που είναι και η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας.  Η νέα εργασία του 
Κλάδου Ζωής κατά τα τελευταία χρόνια ήταν ελάχιστη μέχρι μηδαμινή πλην των ομαδικών.  
Η εξυπηρέτηση των υφιστάμενων εργασιών του Κλάδου Ζωής συμπεριλαμβανομένων και 
των ομαδικών ασφαλίσεων δεν επηρεάζεται καθόλου από την πιο πάνω απόφαση.  

 
8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2012 2011 2012 2011 
 € € € € 
Προμήθειες     
Προμήθειες αντασφαλιστών  154.380 165.989 154.380 165.989 
Προμήθειες από συμμετοχή στα κέρδη      
  ασφαλιστικών συμβάσεων 137.156 260.382 137.156 260.382 
Δικαιώματα εισπρακτέα     
Δικαιώματα από ακυρώσεις συμβολαίων 4.245 6.469 4.245 6.469 
Άλλα δικαιώματα  243.809  334.420   219.211   310.106 
     
  539.590  767.260   514.992   742.946 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
9. ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2012 2011 2012 2011 
 Σημ. € € € € 
      
Τόκοι εισπρακτέοι  1.156.437 1.296.720 1.264.537 1.366.609 
Μερίσματα εισπρακτέα  17.393 154.977 14.436 133.060 
Ενοίκια εισπρακτέα από       
  ακίνητα για επένδυση  123.509 184.262 68.305 132.849 
Καθαρή ζημία από πώληση:      
- Χρηματοοικονομικών στοιχείων      
  που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία       
  μέσω των αποτελεσμάτων  (902.470) (1.581.121) (862.239) (1.581.121) 
Αλλαγή στη δίκαιη αξία:      
- Χρηματοοικονομικών στοιχείων      
  που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία       
  μέσω των αποτελεσμάτων 22   (901.692) (4.558.746)   (621.558) (3.452.782) 
      
    (506.823) (4.503.908)   (136.519) (3.401.385) 

 
10. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2011 
 € € 
   
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 1.100 3.716 
Εισόδημα από κοινοπραξία ασφαλιστών οχημάτων     57.746     115.532 
   
     58.846     119.248 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

 Μεικτά Αντασφαλιστές Καθαρά 
 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € € € € € 
       
Απαιτήσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως 6.606.569 8.779.950 (15.279) (168.960) 6.591.290 8.610.990 
Απαιτήσεις και παροχές Κλάδου Ζωής      159.179   (1.013.549)     (203.189)     (175.801)       (44.010)    (1.189.350) 
       
Σύνολο απαιτήσεων και παροχών που        
  πραγματοποιήθηκαν   6.765.748    7.766.401     (218.468)     (344.761)   6.547.280     7.421.640 
       
Αναλυτικά:       
Απαιτήσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως       
Απαιτήσεις έτους 6.192.972 8.561.324 (142.550) (178.673) 6.050.422 8.382.651 
Επιπλέον κόστος για απαιτήσεις προηγούμενων       
  ετών 589.863 412.992 127.271 9.713 717.134 422.705 
Αλλαγή στο απόθεμα κινδύνων σε ισχύ     (176.266)      (194.366)                  -                  -     (176.266)       (194.366) 
       
   6.606.569    8.779.950       (15.279)     (168.960)   6.591.290     8.610.990 
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11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ (συνέχεια) 
 

 Κλάδος Ζωής - Συμβόλαια   
 συνδεδεμένα με περιουσιακά   
 στοιχεία Κλάδος Ζωής - Άλλα Σύνολο 
 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € € € € € 
       
Απαιτήσεις και παροχές Κλάδου Ζωής       
Μεικτές απαιτήσεις και παροχές που       
  πραγματοποιήθηκαν:       
-Απαιτήσεις πληρωτέες 1.496.522 1.238.942 2.018.567 1.521.808 3.515.089 2.760.750 
-Μεταβολή στην πρόβλεψη αποθέματος       
  Κλάδου Ζωής  (1.879.564)  (2.986.892) (1.476.346)     (787.407) (3.355.910) (3.774.299) 
       
     (383.042)  (1.747.950)     542.221     734.401     159.179  (1.013.549) 
Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και        
  παροχές:       
-Απαιτήσεις εισπρακτέες (34.172) (24.000) (214.730) (157.496) (248.902) (181.496) 
-Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και        
  τεχνικά αποθέματα            765            689       44.948         5.006       45.713          5.695 
       
      (33.407)      (23.311)    (169.782)    (152.490)    (203.189)    (175.801) 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 

12. ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ 
 

 Κλάδος Γενικής   
 Φύσεως Κλάδος Ζωής  Σύνολο 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ  2012 2011 2012 2011 2012 2011 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € € € € € 
       
Χρέωση αναβαλλόμενων       
  εξόδων κτήσης (Σημείωση 24) 3.072.347 3.710.148 - - 3.072.347 3.710.148 
Έξοδα που χρεώθηκαν στα       
  αποτελέσματα                -               -  166.713  128.818    166.713    128.818 
       
 3.072.347 3.710.148  166.713  128.818 3.239.060 3.838.966 

 
13. ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 Οι ζημίες από εργασίες αναφέρονται μετά την χρέωση των πιο κάτω: 
 

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2012 2011 2012 2011 
 Σημ. € € € € 
Αμοιβές μελών διοικητικού      

  συμβουλίου:      
-Αμοιβή ως Eκτελεστικοί Σύμβουλοι 38 301.056 308.938 301.056 308.938 
-Δικαιώματα 38 - 3.519 - 3.519 

Εισφορές εργοδότη σε σχέδιο       
  αφυπηρέτησης προσωπικού των       
  εκτελεστικών συμβούλων 38 12.881 12.881 12.881 12.881 
Αποσβέσεις ακινήτων,      
  εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 18 146.251 179.438 107.685 141.604 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών       
  στοιχείων 19 59.971 64.003 59.971 64.003 
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών:      
- Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων  58.257 56.776 47.200 46.000 
- Άλλες υπηρεσίες διαβεβαίωσης  1.276 1.265 1.276 1.265 
- Φορολογικές υπηρεσίες  2.557 1.570 585 1.570 
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες  8.775 26.335 8.775 26.335 
- Άλλες υπηρεσίες  1.755 - 1.755 - 

Ενοίκια πληρωτέα  233.878 228.695 233.878 228.695 
Έξοδα προσωπικού 14 2.656.469 2.846.918 2.656.469 2.846.918 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
14. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2011 
 € € 
   
Μισθοί και ωφελήματα προσωπικού 2.328.844 2.472.770 
Εισφορές εργοδότη 267.905 282.363 
Εισφορές εργοδότη σε σχέδιο   
  αφυπηρέτησης προσωπικού      59.720      91.785 
   
 2.656.469 2.846.918 

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

 
15. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2012 2011 2012 2011 
 € € € € 
     
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι          663        615          633         437 
     
Έσοδα χρηματοδότησης           663        615          633         437 
     
Τραπεζικοί τόκοι και έξοδα      
  χρηματοδότησης (141.024) (160.147) (135.827) (155.539) 
Άλλοι τόκοι (12.481) (13.353) (12.445) (13.321) 
Τόκοι δανείων (137.342) (129.939) (137.342) (129.939) 
Τόκοι φόρου εισοδήματος και      
  έκτακτης εισφοράς για την άμυνα               -        (101)               -          (61) 
     
Έξοδα χρηματοδότησης (290.847)  (303.540)  (285.614)  (298.860) 
     
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (290.184)  (302.925)  (284.981)  (298.423) 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2012 2011 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ € € 
   
Φόρος στα μεικτά ασφάλιστρα Κλάδου Ζωής 31.549 36.180 
Αναβαλλόμενη φορολογία (1.972) - 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα      2.834       4.160 
   
Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών εσόδων    32.411     40.340 
   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Φόρος στα μεικτά ασφάλιστρα Κλάδου Ζωής 31.549 36.180 
Αναβαλλόμενη φορολογία 27.179 - 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα      1.592       2.989 
   
Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών εσόδων    60.320     39.169 

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

θυγατρικών εταιρειών.  Η Εταιρεία θεωρείται Δημόσια για φορολογικούς σκοπούς. 
 

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

 
Το Συγκρότημα υπόκειται επίσης σε έκτακτη εισφορά για την Άμυνα με συντελεστή 15% 
(10% μέχρι 30 Αυγούστου 2011) πάνω σε τόκους από μη συνήθεις δραστηριότητες και με 
συντελεστή 3% στο 75% των ενοικίων εισπρακτέων. 
 
Στις 18 Απριλίου 2013, μετά από ψήφιση σχετικών νομοθεσιών, ο συντελεστής εταιρικού 
φόρου αυξήθηκε σε 12,5% με ισχύ από το φορολογικό έτος 2013 και ο συντελεστής για 
έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε τόκους εισπρακτέους αυξήθηκε σε 30% με ισχύ από το 
φορολογικό έτος 2013. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό 
φόρο. 

 
 Σύμφωνα με τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο 

επιβάλλεται φόρος 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά (κατά το 2011 
το ποσοστό ήταν 15% μέχρι τις 30 Αυγούστου και 17% ως το τέλος του έτους) σε ποσοστό 
μέχρι 70% των λογιστικών κερδών της Εταιρείας τα οποία προέκυψαν δύο έτη νωρίτερα και 
δε διανεμήθηκαν στους ιδιοκτήτες. 

 
Φορολογικές ζημίες μέχρι και για πέντε έτη μπορούν να μεταφερθούν στα επόμενα έτη και 
να συμψηφιστούν με φορολογικά κέρδη.  Το Συγκρότημα έχει στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
λογίσει αναβαλλόμενη φορολογία ύψους €117.355 σε ζημίες από μεταφορά. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 

Δε 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. 

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

λογιστική ζημία του έτους 
 

 2012 2011 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ € € 
   
Λογιστική ζημία έτους πριν τη φορολογία (1.366.586) (3.287.943) 
   
Αναπροσαρμογή στη φορολογία λόγω:   
Εξόδων που δεν εκπίπτουν 386.829 831.370 
Εισοδημάτων που απαλλάσσονται του φόρου (133.483) (284.586) 
Φορολογική επίδραση ζημίων από μεταφορά (131.177) (217.990) 
Φορολογική επίδραση ζημίας έτους (122.169) (328.794) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 2.834 4.160 
Αναβαλλόμενη φορολογία (1.972) - 
Φόρος στα μεικτά ασφάλιστρα Κλάδου Ζωής       31.549        36.180 
   
Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών εσόδων       32.411        40.340 
   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Λογιστική ζημία έτους πριν τη φορολογία     (869.500) (1.755.965) 
   
Αναπροσαρμογή στη φορολογία λόγω:   
Εξόδων που δεν εκπίπτουν 261.208 668.081 
Εισοδημάτων που απαλλάσσονται του φόρου (119.140) (250.444) 
Φορολογική επίδραση ζημίων από μεταφορά (142.068) (242.040) 
Φορολογική επίδραση ζημίας έτους - (175.597) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 1.592 2.989 
Αναβαλλόμενη φορολογία  27.179 - 
Φόρος στα μεικτά ασφάλιστρα Κλάδου Ζωής      31.549        36.180 
   
Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών εσόδων      60.320        39.169 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
17. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
  

 2012 2011 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Ζημία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας (€)  (1.398.997) (3.328.283) 
   
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά   
  τη διάρκεια του έτους 78.414.894 78.414.894 
   
Βασική ζημία ανά μετοχή που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της   
  Εταιρείας (σεντ)          (1,78)          (4,24) 
   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Ζημία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας (€)     (929.820)  (1.795.134) 
   
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά   
  τη διάρκεια του έτους 78.414.894 78.414.894 
   
Βασική ζημία ανά μετοχή που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της   
  Εταιρείας (σεντ)          (1.19)           (2,29) 

 
 Η πλήρης κατανεμημένη ζημία ανά μετοχή είναι η ίδια με τη βασική καθώς στις 31 

Δεκεμβρίου 2012 και 2011 δεν υπήρχαν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών ή άλλοι τίτλοι 
μετατρέψιμοι σε μετοχές. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
18. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ      
   Ηλεκτρονικοί   
   υπολογιστές Έπιπλα  
 Γη και  και λειτουργικά και  
2012 Κτίρια Οχήματα λογισμικά εξοπλισμός Σύνολο 
 € € € € € 
Κόστος ή εκτίμηση      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.905.567 633.084 1.349.120 1.859.978 5.747.749 
Προσθήκες - 1.300 10.476 3.912 15.688 
Πωλήσεις - (11.448) - (1.550) (12.998) 
Επανεκτίμηση έτους      (181.567)                   -                   -                   -      (181.567) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    1.724.000       622.936   1.359.596   1.862.340    5.568.872 
      
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 97.042 461.158 1.289.532 1.709.620 3.557.352 
Χρέωση για το έτος 47.738 40.516 26.194 31.803 146.251 
Στις πωλήσεις - (11.448) - (1.550) (12.998) 
Επανεκτίμηση έτους     (144.780)                  -                   -                   -      (144.780) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου                   -      490.226   1.315.726   1.739.873    3.545.825 
      
Καθαρή λογιστική αξία      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    1.724.000      132.710        43.870      122.467    2.023.047 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
18. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ       
    Ηλεκτρονικοί   
    υπολογιστές Έπιπλα  
  Γη και  και λειτουργικά και  
  Κτίρια Οχήματα λογισμικά εξοπλισμός Σύνολο 
2011 Σημ. € € € € € 
       
Κόστος ή εκτίμηση       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  2.462.000 700.486 1.340.757 1.841.971 6.345.214 
Προσθήκες  1.567 2.100 8.363 25.484 37.514 
Πωλήσεις  - (69.502) - (7.477) (76.979) 
Μεταφορά στα ακίνητα για επένδυση 20        (558.000)                     -                       -                     -      (558.000) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου       1.905.567        633.084       1.349.120     1.859.978     5.747.749 
       
Αποσβέσεις       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  61.967 455.323 1.250.665 1.679.432 3.447.387 
Χρέωση για το έτος  54.853 48.053 38.867 37.665 179.438 
Στις πωλήσεις  - (42.218) - (7.477) (49.695) 
Σε μεταφορά στα ακίνητα για επένδυση 20          (19.778)                     -                      -                     -         (19.778) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου            97.042        461.158      1.289.532     1.709.620     3.557.352 
       
Καθαρή λογιστική αξία       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου        1.808.525        171.926           59.588        150.358    2.190.397 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
18. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ      
   Ηλεκτρονικοί   
   υπολογιστές Έπιπλα  
 Γη και  και λειτουργικά και  
2012 Κτίρια Οχήματα λογισμικά εξοπλισμός Σύνολο 
 € € € € € 
Κόστος ή εκτίμηση      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.905.567 300.210 1.239.698 1.594.141 5.039.616 
Προσθήκες - 1.300 10.476 1.249 13.025 
Πωλήσεις - (11.448) - (1.550) (12.998) 
Επανεκτίμησης έτους      (181.567)                   -                   -                   -      (181.567) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    1.724.000       290.062   1.250.174   1.593.840    4.858.076 
      
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 97.042 272.469 1.180.112 1.495.065 3.044.688 
Χρέωση για το έτος 47.738 11.190 26.194 22.563 107.685 
Στις πωλήσεις - (11.448) - (1.550) (12.998) 
Επανεκτίμηση έτους     (144.780)                  -                   -                   -     (144.780) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου                   -      272.211   1.206.306   1.516.078   2.994.595 
      
Καθαρή λογιστική αξία      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    1.724.000       17.851        43.868        77.762   1.863.481 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
18. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ       
    Ηλεκτρονικοί   
    υπολογιστές Έπιπλα  
  Γη και  και λειτουργικά και  
  Κτίρια Οχήματα λογισμικά εξοπλισμός Σύνολο 
2011 Σημ. € € € € € 
       
Κόστος ή εκτίμηση       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  2.462.000 367.612 1.231.335 1.586.025 5.646.972 
Προσθήκες  1.567 2.100 8.363 15.593 27.623 
Πωλήσεις  - (69.502) - (7.477) (76.979) 
Μεταφορά στα ακίνητα για επένδυση 20        (558.000)                     -                       -                     -      (558.000) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου       1.905.567        300.210       1.239.698     1.594.141     5.039.616 
       
Αποσβέσεις       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  61.967 295.959 1.141.245 1.473.386 2.972.557 
Χρέωση για το έτος  54.853 18.728 38.867 29.156 141.604 
Στις πωλήσεις  - (42.218) - (7.477) (49.695) 
Μεταφορά στα ακίνητα για επένδυση 20          (19.778)                     -                      -                     -         (19.778) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου            97.042        272.468      1.180.112     1.495.065      3.044.688 
       
Καθαρή λογιστική αξία       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου        1.808.525         27.741           59.586          99.076     1.994.928 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
18. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται στις 31 Δεκεμβρίου στη δίκαιη αξία τους η οποία 
προσδιορίζεται βάσει εκτίμησης ανεξάρτητων επαγγελματιών εκτιμητών που έχουν 
προηγούμενη εμπειρία σε εκτιμήσεις στην τοποθεσία και κατηγορία των ακινήτων υπό 
εκτίμηση. Η τελευταία επανεκτίμηση έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση είναι η Συγκριτική Μέθοδος Εκτίμησης και η Μέθοδος 
Κεφαλαιοποίησης του Εισοδήματος. Οι βασικοί παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη είναι οι 
ακόλουθοι: 
- Τα  διαθέσιμα συγκριτικά δεδομένα, 
- Τα φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων, 
- Οι προοπτικές και δυνατότητες των υπό εξέταση ακινήτων, 
- Οι τάσεις της κτηματαγοράς και της οικονομίας. 

 
 Το έλλειμμα από την επανεκτίμηση που ανήλθε σε €36.787 για το Συγκρότημα και την 

Εταιρεία μεταφέρθηκε στο αποθεματικό επανεκτίμησης. 
 
 Αναβαλλόμενη φορολογία ύψους €3.679 για το Συγκρότημα και για την Εταιρεία η οποία 

προέκυψε από την επανεκτίμηση της γης και κτιρίων το 2012 χρεώθηκε στο αποθεματικό 
επανεκτίμησης ακινήτων. 

 
 Ακίνητη περιουσία της Εταιρείας είναι δεσμευμένη για εξασφάλιση τραπεζικών 

διευκολύνσεων.  Η αξία των υποθηκών ανέρχεται σε €1.846.021 (2011: €1.846.021) 
(Σημείωση 34). 

 
Οι δίκαιες αξίες της γης και των κτιρίων υπολογίστηκαν με βάση τις αξίες στις 31 
Δεκεμβρίου 2012. Οι οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται στη Σημείωση 42 μπορεί να 
έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σε αυτές τις αξίες. 

 
 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: 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2011 
 € € 
   
Γη     184.215     184.215 
   
Κτίρια   
Τιμή κόστους  1.225.775 1.225.775 
Αποσβέσεις    (618.028)    (581.255) 
     607.747     644.520 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου - Καθαρή λογιστική αξία     791.962     828.735 

 
Η γη και τα κτίρια τα οποία παρουσιάζονται στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
περιλαμβάνουν γη εκτιμημένης αξίας €286.333 (2011: €392.505) για το Συγκρότημα και την 
Εταιρεία πάνω στην οποία δε λογίζεται απόσβεση. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
19. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Λογισμικά 
 2012 2011 
 € € 
Κόστος   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2.089.480 312.012 
Προσθήκες       71.817       73.497 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2.161.297      385.509 
   
Αποσβέσεις   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.935.721 167.747 
Αποσβέσεις έτους       59.971        64.003 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   1.995.692      231.750 
   
Καθαρή λογιστική αξία   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     165.605     153.759 
   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Κόστος   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   1.739.072   1.665.575 
Προσθήκες        71.817        73.497 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  1.810.889   1.739.072 
   
Αποσβέσεις   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.585.313 1.521.310 
Αποσβέσεις έτους       59.971        64.003 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  1.645.284   1.585.313 
   
Καθαρή λογιστική αξία   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     165.605      153.759 

 
 Λογισμικά ύψους €19.673 (2011: €19.673) για το Συγκρότημα και 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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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
20. ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
 

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2012 2011 2012 2011 
 Σημ. € € € € 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  9.989.908 8.926.378 5.680.514 4.642.292 
Μεταφορά από ακίνητα,       
  εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 18 - 538.222 - 538.222 
Προσθήκες  89.552 500.000 7.693 500.000 
Προσθήκες που προκύπτουν από:      
- Κεφαλαιοποίηση μεταγενέστερων       
   δαπανών  - 25.308 - - 
(Έλλειμμα)/πλεόνασμα από      
  επανεκτίμηση       (19.719)                  -    271.793                 - 
      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  10.059.741  9.989.908 5.960.000 5.680.514 

 
Τα ακίνητα για επένδυση παρουσιάζονται στις 31 Δεκεμβρίου στη δίκαιη αξία τους η οποία 
προσδιορίζεται βάσει εκτίμησης ανεξάρτητων επαγγελματιών εκτιμητών που έχουν 
προηγούμενη εμπειρία σε εκτιμήσεις στην τοποθεσία και κατηγορία των ακινήτων υπό 
εκτίμηση. Η τελευταία επανεκτίμηση έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση είναι η Συγκριτική Μέθοδος Εκτίμησης και η Μέθοδος 
Κεφαλαιοποίησης του Εισοδήματος. Οι βασικοί παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη είναι οι 
ακόλουθοι: 
- Τα  διαθέσιμα συγκριτικά δεδομένα, 
- Τα φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων, 
- Οι προοπτικές και δυνατότητες των υπό εξέταση ακινήτων, 
- Οι τάσεις της κτηματαγοράς και της οικονομίας. 

 
Το (έλλειμμα)/πλεόνασμα που προέκυψε από τις επανεκτιμήσεις ακινήτων για επένδυση 
αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα. 

 
 Αναβαλλόμενη φορολογία ύψους (€1.972) και €27.179 για το Συγκρότημα και την Εταιρεία 

αντίστοιχα αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα (Σημείωση 16). 
 
 Ακίνητα για επένδυση ύψους €310.000 (2011: €1.023.000) είναι κατανεμημένα στα 

περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου Ζωής (Σημείωση 7). 
 
 Ακίνητα για επένδυση θυγατρικής εταιρείας είναι υποθηκευμένα για εξασφάλιση τραπεζικών 

διευκολύνσεων του Συγκροτήματος. Η αξία της υποθήκης ανέρχεται σε €674.897 (2011: 
€674.897) (Σημείωση 34).  

 
Οι δίκαιες αξίες των ακινήτων για επένδυση υπολογίστηκαν με βάση τις αξίες στις 31 
Δεκεμβρίου 2012. Οι οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται στη Σημείωση 42 μπορεί να 
έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σε αυτές τις αξίες λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος 
αγοραπωλησιών στο τομέα αυτό και λόγω της έλλειψης ρευστότητας του τραπεζικού τομέα. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
21. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2012 2011 
 € € 
Κόστος κτήσης   
Minerva Estate Limited 1.025.161 1.025.161 
Minerva Credit Co Limited 34.170 34.170 
Minerva Financial Services Public Limited 6.317.790 6.317.790 
Citi Principal Investments Limited (Σημείωση)      522.832     522.832 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου  7.899.953  7.899.953 
   
Συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  2.021.744  2.021.744 
Απομείωση έτους  1.000.000                 - 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  3.021.744  2.021.744 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 4.878.209  5.878.209 

 
Σημείωση 
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 πιο πάνω ποσό αντιπροσωπεύει το άμεσο ποσοστό (2,62%) που κατέχει η Εταιρεία 
στην θυγατρική Citi Principal Investments Limited και η αξία της επένδυσης στις 31 
Δεκεμβρίου 2012 έχει πλήρως απομειωθεί. 
 
Οι απομειώσεις έγιναν βάσει μοντέλων εκτίμησης της δίκαιης αξίας των επενδύσεων. 

 
 Οι θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

Όνομα Εταιρείας Ποσοστό άμεσης  Κύρια Δραστηριότητα Χώρα 
 και έμμεσης  σύστασης 
 συμμετοχής   
    
Minerva Estate Limited 99,99% Kτηματικές εργασίες Κύπρος 
Μinerva Financial Services  99,66% Xρηματοδοτήσεις και Κύπρος 
  Public Limited    επενδύσεις σε  
    χρηματιστηριακές αξίες  
Citi Principal Investments  97,17% Παροχή Κύπρος 
  Limited    χρηματοοικονομικών  
    συμβουλευτικών υπηρεσιών  
Minerva Credit Co Limited 99,99% Αδρανής εταιρεία Κύπρος 
Citi Secretarial Limited 97,17% Αδρανής εταιρεία Κύπρος 
Μινέρβα Αμοιβαία Κεφάλαια  99,66% Αδρανής εταιρεία Κύπρος 
  Λίμιτεδ    
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
21. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 

Οι εταιρείες Minerva Credit Co Limited, Citi Secretarial Limited και Μινέρβα Αμοιβαία 
Κεφάλαια Λίμιτεδ καταχώρησαν αίτηση για διαγραφή τους στον Έφορο Εταιρειών στις 6 
Μαρτίου 2013. 

 
22. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΙΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 

(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατέχονται για εμπορία 
 

 2012 2011 
 € € 

   
Τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 281.477 541.512 
Τίτλοι εισηγμένοι σε Χρηματιστήριο Αξιών Εξωτερικού      27.976        82.428 
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων που κατέχονται για   
  εμπορία    309.453      623.940 

 
(ii)Χρηματοοικονομικά στοιχεία που καταχωρούνται κατά την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
 

 2012 2011 
 € € 
   
Τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 1.472.790 3.111.695 
Τίτλοι εισηγμένοι σε Χρηματιστήρια Αξιών Εξωτερικού 485.760 358.398 
Τίτλοι μη εισηγμένοι σε Χρηματιστήριο Αξιών 31.095 31.336 
Κυβερνητικά και άλλα εγγυημένα χρεόγραφα     314.253       316.898 
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων που καταχωρούνται   
  κατά την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη αξία μέσω των     
  αποτελεσμάτων  2.303.898   3.818.327 
   
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμούνται    
  σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  2.613.351   4.442.267 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
22. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΙΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία που καταχωρούνται κατά την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 
 2012 2011 
 € € 
   
Τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 1.472.790 3.111.695 
Τίτλοι εισηγμένοι σε Χρηματιστήρια  Αξιών Εξωτερικού 485.760 358.398 
Τίτλοι μη εισηγμένοι σε Χρηματιστήριο  Αξιών 31.095 31.336 
Κυβερνητικά και άλλα εγγυημένα χρεόγραφα     314.253     316.898 

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων που καταχωρούνται   
  κατά την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη αξία μέσω των     
  αποτελεσμάτων  2.303.898   3.818.327 

   
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμούνται    
  σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  2.303.898  3.818.327 
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αξίας €85.581 (2011: €206.851) του Συγκροτήματος και 
€50.300 (2011: €122.244) της Εταιρείας είναι δεσμευμένα για εξασφάλιση τραπεζικών 
διευκολύνσεων του Συγκροτήματος (Σημείωση 34). 
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Συγκροτήματος και της Εταιρείας που καταχωρούνται κατά 
την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ύψους €1.057.626 (2011: 
€1.650.339) είναι κατανεμημένα στον Κλάδο Ζωής (Σημείωση 7). 
 
Οι δίκαιες αξίες των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων υπολογίστηκαν με βάση τις αξίες στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι 
οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται στη Σημείωση 42 μπορεί να έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις σε αυτές τις αξίες λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος αγοραπωλησιών στο τομέα 
αυτό και λόγω της έλλειψης ρευστότητας του τραπεζικού τομέα. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
22. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΙΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) 
 
 Κίνηση Χρηματοοικονομικών στοιχείων 
 

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2012 2011 2012 2011 
 Σημ. € € € € 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   4.442.267 10.547.594 3.818.327 8.817.689 
Αγορές χρηματοοικονομικών      
  στοιχείων  17.804.223 1.700.233 17.614.191 1.700.233 
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών      
  στοιχείων  (17.828.977) (1.665.693) (17.644.823) (1.665.693) 
Ζημία από πώληση  (902.470) (1.581.121) (862.239) (1.581.121) 
Ζημία από αλλαγή στη δίκαιη      
  αξία 9     (901.692)  (4.558.746)      (621.558) (3.452.781) 
      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     2.613.351   4.442.267    2.303.898  3.818.327 

 
Ζημία από αλλαγή στη δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμούνται  σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

 
  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2012 2011 2012 2011 
 Σημ. € € € € 
        
Χρηματοοικονομικά στοιχεία       
  που κατέχονται για εμπορία  (280.134) (1.105.964) - - 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία      
  που καταχωρούνται κατά την      
  αρχική αναγνώριση σε δίκαιη      
  αξία μέσω των αποτελεσμάτων   (621.558) (3.452.782)  (621.558) (3.452.782) 
      
 9  (901.692) (4.558.746)  (621.558) (3.452.782) 

 
 Η επίδραση του οικονομικού περιβάλλοντος στις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια 

Εταιρία Λτδ που ανήκουν στο Συγκρότημα αναφέρεται στη Σημείωση 40. 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και η 
Εταιρεία σχετικά με τις επενδύσεις παρουσιάζονται στη Σημείωση 39. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
23. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 2012 2011 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ € € 
   
Απαιτήσεις και άλλοι λογαριασμοί 2.795.797 4.065.675 
Δάνεια συμβολαίων ζωής (Σημείωση 7) 1.154.862 1.289.503 
Λογαριασμοί δανείων 374.040 728.726 
Απαιτήσεις από πώληση ακίνητης περιουσίας και επενδύσεων 81.575 61.700 
Ποσά οφειλόμενα από αντασφαλιστές 291.089 337.580 
Εκκρεμή ασφάλιστρα και λογαριασμοί αντιπροσώπων   5.605.763   5.342.036 
   
  10.303.126  11.825.220 

 
 Οι απαιτήσεις και άλλοι λογαριασμοί περιλαμβάνουν ποσό ύψους €2.730 χιλιάδες (2011: 

€2.735 χιλιάδες) το οποίο αφορά χρεώστες της θυγατρικής εταιρείας Citi Principal 
Investments Limited.  H θυγατρική εταιρεία διεξήγαγε χρηματιστηριακές δραστηριότητες οι 
οποίες τερματίστηκαν το 2002 και κατά τη διάρκεια του έτους 2012 η θυγατρική ήταν 
αδρανής.  Για τα ποσά αυτά έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες για είσπραξή τους και έχει 
λογιστεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 ύψους €2.730 
χιλιάδων.  Οι απαιτήσεις και άλλοι λογαριασμοί περιλαμβάνουν επίσης ποσό ύψους €16 
χιλιάδων το οποίο αφορά τόκους για χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

 
 2012 2011 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € 
   
Απαιτήσεις και άλλοι λογαριασμοί 2.215.020 2.626.693 
Δάνεια συμβολαίων ζωής (Σημείωση 7) 1.154.862 1.289.503 
Λογαριασμοί δανείων 374.040 728.726 
Απαιτήσεις από πώληση ακίνητης περιουσίας και επενδύσεων 13.026 2.218 
Ποσά οφειλόμενα από αντασφαλιστές 291.089 337.580 
Εκκρεμή ασφάλιστρα και λογαριασμοί αντιπροσώπων    5.605.763   5.342.036 
   
    9.653.800   10.326.756 

 
Ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις ύψους €726.935 (2011: €990.150) 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 39. 
 
Οι οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται στη Σημείωση 42 μπορεί να έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις για τους οφειλέτες της Εταιρείας (αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
προς την Εταιρεία). 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
23. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 

Το Συγκρότημα έχει αναγνωρίσει προβλέψεις απομείωσης των ασφαλιστικών και λοιπών 
απαιτήσεων με βάση την ιστορική εμπειρία του Συγκροτήματος στην είσπραξη εισπρακτέων 
ποσών και με βάση τις ισχύοντες λογιστικές πολιτικές.  Με βάση την αξιολόγηση των 
τρεχουσών εξελίξεων όπως αναφέρονται στη σημείωση 42 των ενοποιημένων και ξεχωριστών 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συγκροτήματος, αυτό κρίνει ότι έγιναν ικανοποιητικές απομειώσεις ή/και προβλέψεις. 

 
24. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ 
 

 2012 2011 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.617.164 2.079.362 
Έξοδα κτήσης κατά τη διάρκεια του έτους 2.788.554 3.247.950 
Χρεολύσεις που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα   
  (Σημείωση 12) (3.072.347) (3.710.148) 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   1.333.371   1.617.164 

 
25. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

  2012 2011 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ. € € 
    
Κλάδος Γενικής Φύσεως    
Απόθεμα απαιτήσεων  1.076.738 1.177.311 
Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων     547.641     770.644 
  1.624.379  1.947.955 
    
Κλάδος Ζωής    
Συμβόλαια συνδεδεμένα με περιουσιακά στοιχεία  3.151 3.916 
Άλλα συμβόλαια     295.249     340.197 
 7    298.400     344.113 
    
  1.922.779  2.292.068 

 
Το μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά αποθέματα αποτιμάται μετά από 
πρόβλεψη για την ανακτησιμότητα του. Ποσά οφειλόμενα από αντασφαλιστές για απαιτήσεις 
που έχουν εξοφληθεί από το Συγκρότημα παρουσιάζονται στη Σημείωση 23.  
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
26. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2012 2011 2012 2011 
 € € € € 
     
Μετρητά στο ταμείο 25.821 67.003 25.821 67.003 
Μετρητά στην τράπεζα 611.394 397.681 603.033 385.577 
Εμπρόθεσμες καταθέσεις  19.403.221    22.947.724 19.403.221   22.947.724 
     
 20.040.436   23.412.408 20.032.075   23.400.304 

 
 Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών φέρουν τόκο προς 0,71% - 5,15% (2011: 0,25% – 

7,00%) ετησίως και είναι διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση. 
 
 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών ύψους €10.703.781 (2011: €11.931.326) είναι 

κατανεμημένα στον Κλάδο Ζωής (Σημείωση 7). 
 
 Τραπεζικές καταθέσεις ύψους €624.185 (2011: €615.000) για το Συγκρότημα είναι 

δεσμευμένες για εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων του Συγκροτήματος (Σημείωση 34). 
 
 Η επίδραση του οικονομικού περιβάλλοντος στις καταθέσεις της Εταιρείας αναφέρεται στη 

Σημείωση 42. 
 
27. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 2012 2011 
Εγκεκριμένο: € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου    
100.000.000 συνήθεις μετοχές των €0,17 (2011: €0,17)    
  η καθεμία  17.000.000  17.000.000 

   
Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο:   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου   
78.414.894 συνήθεις μετοχές των €0,17 (2011: €0,17)   
  η καθεμία   13.330.532  13.330.532 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
28. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 
 

Το συμφέρον μειοψηφίας αντιπροσωπεύει το μερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 
των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες εκτός της 
Εταιρείας. 
 
Το 2012 δεν αναλογίστηκε ζημία στο συμφέρον μειοψηφίας καθώς η ζημία έχει καλυφθεί από 
την Εταιρεία. 

 
29. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ 
 
 Τα δάνεια και οι πιστωτές ενοικιαγοράς είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως: 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2012 2011 2012 2011 
 € € € € 
     
• Εντός ενός έτους 511.470 511.470 493.256 493.256 
• Μεταξύ ενός και πέντε ετών 2.026.387 1.521.715 1.967.192 1.448.859 
• Πέραν των πέντε ετών    473.190     602.020    473.190    597.466 
     
 3.011.047  2.635.205 2.933.638 2.539.581 

 
 Τα τραπεζικά δάνεια φέρουν ετήσιο τόκο προς 6,25% - 6,45% (2011: 2,25% - 7,25%).  Η 

μηνιαία αποπληρωμή των τραπεζικών δανείων ανέρχεται σε €41.104 (2011: €41.104) για το 
Συγκρότημα και είναι αποπληρωτέα μέχρι το έτος 2022. Τα τραπεζικά δάνεια είναι σε Ευρώ 
και είναι εξασφαλισμένα όπως και τα τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημείωση 34). 

 
Οι πιστωτές ενοικιαγοράς φέρουν ετήσιο τόκο προς 3,90% και είναι εξασφαλισμένοι με το 
αντικείμενο της ενοικιαγοράς. Οι αναβαλλόμενοι τόκοι στους πιστωτές ενοικιαγοράς 
παρουσιάζονται στις ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις (Σημείωση 23). 
 
Στα ποσά πληρωτέα μεταξύ ενός και πέντε ετών περιλαμβάνετε δάνειο αξίας €750.000 από 
μέτοχο της Εταιρείας (Σημείωση 38). 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
30. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2012 2011 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 995.187 995.187 
Πίστωση στα αποτελέσματα (1.972) - 
Πίστωση στο αποθεματικό επανεκτίμησης       (3.679)                 - 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    989.536    995.187 
   
Η αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως:   
- Προσωρινές διαφορές μεταξύ των αποσβέσεων και   
    κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 51.805 51.805 
- Επανεκτίμηση γης και κτιρίων 1.086.608 1.090.287 
- Επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση (31.522) (29.550) 
- Ζημίες σε μεταφορά   (117.355)    (117.355) 
   
    989.536     995.187 
   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 664.399 664.399 
Χρέωση στα αποτελέσματα 27.179 - 
Πίστωση στο αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων       (3.679)                - 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    687.899    664.399 
   
Η αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως:   
- Προσωρινές διαφορές μεταξύ των αποσβέσεων και   
    κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 53.116 53.116 
- Επανεκτίμηση γης και κτιρίων 757.715 761.394 
- Επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση (2.371) (29.550) 
- Ζημίες σε μεταφορά   (120.561)     (120.561) 
   
    687.899      664.399 

 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

85 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
30. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 

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

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

προσωρινές διαφορές των αποσβέσεων και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων έγινε με 
συντελεστή 10% (2011: 10%), όσον αφορά την επανεκτίμηση των κτιρίων και της γης έγινε 
πρόβλεψη με συντελεστή 10% (2011: 10%) και 20% (2011: 20%) αντίστοιχα (ο οποίος είναι 
ο συντελεστής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών).  Η πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία 
στις ζημίες σε μεταφορά έγινε με συντελεστή 10% (2011: 10%). 

 
31. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

 2012 2011 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € 
   
Κλάδος γενικής φύσεως   
Απόθεμα εκκρεμών απαιτήσεων (Σημείωση 32) 15.884.851 17.831.077 
Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 5.370.850 6.383.499 
Απόθεμα κινδύνων σε ισχύ        47.311      223.577 
   
 21.303.012 24.438.153 
   
Κλάδος ζωής   
Συμβόλαια συνδεδεμένα με περιουσιακά στοιχεία 5.543.973 7.423.537 
Άλλα συμβόλαια   6.966.073   8.442.419 
   
Απόθεμα Κλάδου Ζωής 12.510.046 15.865.956 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
31. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (συνέχεια) 
 
 Πρόβλεψη για ασφαλιστικά συμβόλαια και περιουσιακά στοιχεία αντασφαλιστών 
 

 2012 2012 2012 2011 2011 2011 
 Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό 
Κλάδος Γενικής Φύσεως € € € € € € 
       
Δηλωθέντες απαιτήσεις 15.599.808 1.076.738 14.523.070 17.471.077 1.177.311 16.293.766 
Απαιτήσεις που έχουν επισυμβεί αλλά δεν        
  έχουν γνωστοποιηθεί 285.043 - 285.043 360.000 - 360.000 
Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 5.370.850 547.641 4.823.209 6.383.499 770.644 5.612.855 
Απόθεμα κινδύνων σε ισχύ         47.311                  -         47.311        223.577                     -        223.577 
  21.303.012  1.624.379  19.678.633   24.438.153     1.947.955   22.490.198 
       
Κλάδος Ζωής       
       
Συμβόλαια συνδεδεμένα με περιουσιακά στοιχεία 5.543.973 3.151 5.540.822 7.423.537 3.916 7.419.621 
Άλλα συμβόλαια    6.966.073     295.249    6.670.824    8.442.419        340.197      8.102.222 
  12.510.046     298.400  12.211.646  15.865.956        344.113    15.521.843 
       
Σύνολο  33.813.058  1.922.779  31.890.279  40.304.109     2.292.068   38.012.041 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
31. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (συνέχεια) 
 

Ανάλυση κίνησης στις προβλέψεις για ασφαλιστικά συμβόλαια και περιουσιακά στοιχεία αντασφαλιστών  
 

 2012 2012 2012 2011 2011 2011 
 Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό 
Κλάδος Γενικής Φύσεως € € € € € € 
       
Απόθεμα εκκρεμών απαιτήσεων       
       
Δηλωθέντες απαιτήσεις 17.471.077 1.177.311 16.293.766 17.457.909 1.192.262 16.265.647 
Απαιτήσεις που έχουν επισυμβεί αλλά δεν έχουν       
  γνωστοποιηθεί       360.000                    -       360.000       253.043                    -       253.043 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 17.831.077 1.177.311 16.653.766 17.710.952 1.192.262 16.518.690 
       
Αλλαγή στο αναμενόμενο κόστος των απαιτήσεων       
  προηγούμενων ετών 589.863 (127.271) 717.134 351.492 (9.713) 361.205 
Κόστος απαιτήσεων έτους 6.192.972 142.550 6.050.422 8.561.324 117.173 8.444.151 
Απαιτήσεις πληρωτέες στο έτος   (8.729.061)     (115.852)  (8.613.209)    (8.792.691)     (122.411)  (8.670.280) 
       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  15.884.851    1.076.738  14.808.113   17.831.077    1.177.311  16.653.766 
       
Δηλωθέντες απαιτήσεις 15.599.808 1.076.738 14.523.070 17.471.077 1.177.311 16.293.766 
Απαιτήσεις που έχουν επισυμβεί αλλά δεν έχουν       
  γνωστοποιηθεί       285.043                    -       285.043       360.000                    -       360.000 
       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  15.884.851    1.076.738  14.808.113  17.831.077    1.177.311  16.653.766 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
31. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (συνέχεια) 
 

Ανάλυση κίνησης στις προβλέψεις για ασφαλιστικά συμβόλαια και περιουσιακά στοιχεία αντασφαλιστών (συνέχεια) 
 

 2012 2012 2012 2011 2011 2011 
 Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό 
Κλάδος Γενικής Φύσεως (συνέχεια) € € € € € € 
       
Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων       
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 6.383.499 770.644 5.612.855 8.808.363 648.955 8.159.408 
Ασφάλιστρα που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους 11.578.423 1.124.899 10.453.524 13.184.359 1.412.458 11.771.901 
Ασφάλιστρα που κερδήθηκαν κατά τη διάρκεια        
  του έτους (12.591.072)  (1.347.902) (11.243.170) (15.609.223)   (1.290.769)  (14.318.454) 
       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     5.370.850      547.641    4.823.209    6.383.499      770.644     5.612.855 
       
Απόθεμα κινδύνων σε ισχύ       
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  223.577 - 223.577 417.943 - 417.943 
Μεταφορά πρόβλεψης προηγούμενου έτους στα       
  αποτελέσματα (223.577) - (223.577) (417.943) - (417.943) 
Νέες προβλέψεις έτους         47.311                  -         47.311      223.577                   -        223.577 
       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου         47.311                 -         47.311     223.577                   -        223.577 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
31. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (συνέχεια) 
 

Ανάλυση κίνησης στις προβλέψεις για ασφαλιστικά συμβόλαια και περιουσιακά στοιχεία αντασφαλιστών (συνέχεια) 
 

 2012 2012 2012 2011 2011 2011 
 Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό Μεικτές Αντασφαλίσεις Καθαρό 
Κλάδος Ζωής € € € € € € 
       
Συμβόλαια συνδεδεμένα με περιουσιακά στοιχεία       
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 7.423.537 3.916 7.419.621 10.410.429 4.605 10.405.824 
Εκτίμηση ασφαλίστρων που εισπράχθηκαν με βάση        
  την τιμή μονάδας 817.832 - 817.832 1.149.391 - 1.149.391 
Καθαρή απόδοση επενδύσεων που χρεώνεται στα       
  υπόλοιπα λογαριασμών (584.741) - (584.741) (1.994.274) - (1.994.274) 
Κίνηση στα αποθεματικά των συμβολαίων        
  συνδεδεμένων με περιουσιακά στοιχεία (848.053) - (848.053) (490.818) - (490.818) 
Εκτίμηση ακύρωσης και διακοπής συμβολαίων  (1.221.069) (765) (1.220.304) (1.587.127) (689) (1.586.438) 
Χρεώσεις και έξοδα διαχείρισης χρηματοοικονομικών       
  πόρων         (43.533)                  -       (43.533)         (64.064)                    -       (64.064) 
       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     5.543.973          3.151   5.540.822     7.423.537           3.916   7.419.621 
       
Άλλα συμβόλαια       
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 8.442.419 340.197 8.102.222 9.229.826 345.203 8.884.623 
Κίνηση στα αποθεματικά   (1.476.346)     (44.948)  (1.431.398)      (787.407)          (5.006)     (782.401) 
       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    6.966.073     295.249   6.670.824     8.442.419       340.197   8.102.222 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
32. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 Γίνεται αναφορά σε πληροφορίες για την εξέλιξη των απαιτήσεων ούτως ώστε να υπάρχει 

επεξήγηση για τον σύμφυτο (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 στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και της πρόβλεψης εκκρεμών 
απαιτήσεων. 

 
 Η υπέρ/υπό πρόβλεψη προηγούμενων ετών αντιπροσωπεύει την αλλαγή στις αρχικές 

προβλέψεις από την προηγούμενη ημερομηνία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2012. 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 2012 είναι επαρκής.  Όμως, λόγω των σύμφυτο (inherent) αβεβαιοτήτων στην μέθοδο 
των προβλέψεων, δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι αυτά τα υπόλοιπα θα είναι επαρκή. 

 
 Κατά το 2012 το Συγκρότημα έχει προβεί σε επιπρόσθετη πρόβλεψη μετά από αναθεώρηση 

των εκκρεμών απαιτήσεων του Κλάδου Οχημάτων. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
32. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (συνέχεια) 

 
 Έτος ατυχήματος 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Σύνολο  
Ανάλυση εξέλιξης απαιτήσεων  € € € € € € € € € € € 
  μεικτών 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 4.793.100 5.798.164 4.814.362 2.915.701  
Μετά από ένα έτος 2.096.687 2.144.270 1.859.620 2.413.835 2.555.685 2.332.547 2.936.553 3.212.586 2.362.187   
Μετά από δύο έτη 1.649.790 1.138.302 1.264.270 1.765.829 1.751.909 2.716.527 2.499.131 2.548.822 -   
Μετά από τρία έτη 1.161.377 678.004 832.433 1.408.344 2.470.632 2.390.620 2.157.937 - -   
Μετά από τέσσερα έτη 735.054 667.345 571.418 1.604.237 1.966.499 1.938.938 - - -   
Μετά από πέντε έτη 518.868 221.866 969.359 1.415.189 1.914.095 - - - -   
Μετά από έξι έτη 306.411 309.984 779.126 1.149.588 - - - - -   
Μετά από επτά έτη 207.912 242.478 517.336 - - - - - -   
Μετά από οκτώ έτη 217.812 72.966 - - - - - - -   
Μετά από εννέα έτη 133.575           
            
Μετά από ένα έτος (1.906.295) (2.046.206) (1.836.642) (2.071.620) (2.245.018) (2.315.603) (2.083.239) (2.684.080) (2.275.461)   
Μετά από δύο έτη (580.306) (1.053.564) (713.364) (861.681) (1.298.023) (793.678) (348.395) (880.075) -   
Μετά από τρία έτη (500.636) (544.865) (552.141) (577.513) (813.818) (315.253) (440.234) - -   
Μετά από τέσσερα έτη (471.889) (305.397) (1.006.504) (601.225) (616.532) (565.234) - - -   
Μετά από πέντε έτη (443.943) (191.683) (446.115) (226.133) (222.964) - - - -   
Μετά από έξι έτη (35.779) (728.015) (210.648) (518.823) - - - - -   
Μετά από επτά έτη (179.189) (162.363) (334.828) - - - - - -   
Μετά από οκτώ έτη - (125.002) - - - - - - - -  
Μετά από εννέα έτη        (75.061)                  -                  -                 -                 -                 -                  -                  -                   -                   -  
Συσσωρεμένες πληρωμές  (4.193.098)  (5.157.095)  (5.100.242)  (4.856.995) (5.196.355)  (3.989.768)  (2.871.868) (3.564.155)   (2.275.461   
            
(Υπό)/υπέρ πρόβλεψη     (163.950)     (944.611) (1.906.591)  (1.462.712) (2.482.793) (1.452.240)    (236.704)     (314.813)       176.714                   -  
            
Υπόλοιπο αποθεματικού για το έτος       133.575        72.966      517.336   1.149.588  1.914.095   1.938.938   2.157.937   2.254.882    2.362.187    2.915.701 15.711.145 
Υπόλοιπο αποθεματικού για τα έτη            
  2002 και προηγούμενων ετών                173.706 
Υπόλοιπο αποθεματικού             
  31 Δεκεμβρίου 2012 (Σημείωση 31)           15.884.851 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 
32. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (συνέχεια) 
 

 Έτος ατυχήματος 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Σύνολο 
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 4.711.908 5.650.993 4.753.612 2.831.751  
Μετά από ένα έτος 2.014.050 1.834.994 1.623.747 2.005.132 2.412.552 2.319.800 2.714.854 3.136.506 2.339.463 -  
Μετά από δύο έτη 1.584.413 830.186 1.042.280 1.359.269 1.353.626 2.536.966 2.277.721 2.482.048 - -  
Μετά από τρία έτη 1.096.001 387.340 613.134 1.019.738 2.077.244 2.211.127 1.947.030 - - -  
Μετά από τέσσερα έτη 669.754 377.746 360.655 1.450.572 1.577.361 1.761.845 - - - -  
Μετά από πέντε έτη 453.568 206.972 946.380 1.261.524 1.542.537 - - - - -  
Μετά από έξι έτη 259.937 302.198 756.147 1.026.797 - - - - - -  
Μετά από επτά έτη 173.729 234.692 514.462 - - - - - - -  
Μετά από οκτώ έτη 183.629 68.225 - - - - - - - -  
Μετά από εννέα έτη 122.169 - - - - - - - - -  
            
Μετά από ένα έτος (1.812.556) (1.854.276) (1.736.488) (2.047.472) (2.046.598) (2.294.824) (2.039.043) (2.622.370) (2.248.926) -  
Μετά από δύο έτη (568.612) (1.048.592) (708.871) (858.927) (1.256.586) (792.598) (346.309) (877.524) - -  
Μετά από τρία έτη (499.551) (544.500) (549.450) (577.513) (403.876) (315.253) (440.234) - - -  
Μετά από τέσσερα έτη (471.263) (295.940) (1.006.504) (578.474) (614.407) (564.277) - - - -  
Μετά από πέντε έτη (443.943) (191.683) (446.115) (226.133) (211.814) - - - - -  
Μετά από έξι έτη (35.779) (728.014) (210.648) (517.514) - - - - - -  
Μετά από επτά έτη (178.626) (162.363) (320.078) - - - - - - -  
Μετά από οκτώ έτη - 125.002 - - - - - - - -  
Μετά από εννέα έτη       (75.061)                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                  -                  -  
Συσσωρεμένες πληρωμές  (4.085.392  (4.950.370)  (4.978.154)  (4.806.033)  (4.533.281)  (3.966.952)  (2.825.585) (3.499.894)  (2.248.926)                  -  
            
(Υπό)/Υπέρ-πρόβλεψη     (248.106)  (1.289.606)  (2.104.734)  (1.720.563)  (1.720.439)  (1.290.469)       (60.708)    (330.949)      165.223                  -  
            
Υπόλοιπο αποθεματικού για το έτος       122.169        68.225      514.462   1.026.797   1.542.537   1.761.845   1.947.030   2.482.048   2.339.463   2.831.751 14.636.327 
Υπόλοιπο αποθεματικού για τα έτη            
  2002 και προηγούμενων ετών                 171.786 
Υπόλοιπο αποθεματικού             
  31 Δεκεμβρίου 2012 (Σημείωση 31)            14.808.113 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
33. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2012 2011 2012 2011 
 € € € € 
     
Υποχρεώσεις Κλάδου Ζωής 1.704.462 1.351.433 1.704.462 1.351.433 
Λογαριασμοί αντιπροσώπων και πελατών 40.250 39.973 40.250 39.973 
Λογαριασμοί αντασφαλιστών 257.179 305.807 257.179 305.807 
Άλλες υποχρεώσεις και οφειλόμενα έξοδα    497.670    747.064    476.056    728.871 
     
 2.499.561 2.444.277 2.477.947 2.426.084 

 
 Η έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με 

χρηματοοικονομικά μέσα γνωστοποιείται στη σημείωση 39. 
 
34. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ 
 

 2012 2011 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € 
   
Τραπεζικά παρατραβήγματα 1.247.997 1.210.884 

 
 Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας είναι 

εξασφαλισμένα με: 
 

(α) Υποθήκες πάνω σε γη και κτίρια ύψους €1.846.021 (2011: €1.846.021) (Σημείωση 18). 
(β) Υποθήκες πάνω σε ακίνητα για επένδυση ύψους €674.897 (2011: €674.897) (Σημείωση 

20). 
(γ) Δεσμευμένες επενδύσεις σε τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

ύψους €85.581 (2011: €206.851) για το Συγκρότημα και €50.300 (2011: €122.244) για 
την Εταιρεία (Σημείωση 22). 

(δ) Δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις ύψους €624.185 (2011: €615.000) (Σημείωση 26). 
(ε) Εταιρικές εγγυήσεις της θυγατρικής Minerva Estate Limited για ποσό ύψους €2.858.450 

(2011: €4.235.000) για δανεισμό της Εταιρείας, ο οποίος είναι ήδη ικανοποιητικά 
εξασφαλισμένος από τις υφιστάμενες εξασφαλίσεις. 

(στ) Εκχωρήσεις ασφαλειών πυρός ύψους €2.814.096 (2011: €2.814.096). 
 
 Τα τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν τόκο προς 6,75% - 7,22% (2011: 3,88% - 6,72%) 

ετησίως. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
35. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2012 2011 2012 2011 
 Σημ. € € € € 
      
Εταιρικός φόρος  36 36 - - 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα  2.445 1.655 1.537 1.250 
Φόρος στα μεικτά ασφάλιστρα      
  Κλάδου Ζωής 7     9.085    11.042      9.085     11.042 
      
    11.566    12.733    10.622    12.292 

 
Τα πιο πάνω ποσά είναι οφειλόμενα εντός ενός έτους και φέρουν τόκο. 

 
36. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
 Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε συμβάσεις μεταξύ του 

Συγκροτήματος και των Οργάνων Διοίκησης του. 
 
37. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, το Συγκρότημα και η Εταιρεία δεν είχαν ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις. 
 

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα ενοικιαστήρια συμβόλαια στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Εταιρεία 
είχε τις ακόλουθες δεσμεύσεις: 

 
 € 
  
Ενοίκια Πληρωτέα  
Εντός ενός έτους 143.810 
Μεταξύ ενός και πέντε ετών   95.750 
  
  239.560 
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38. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 
 Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν στην κανονική ροή της λειτουργίας του Συγκροτήματος και 

της Εταιρείας σε καθαρά εμπορική βάση. 
 
 (α) Πωλήσεις/Αγορές υπηρεσιών 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Συναλλαγές 2012 2011 
Θυγατρικές Εταιρείες:  € € 

    
Minerva Estate Limited  Εμπορικές 113.156 34.140 
 Χρηματοδοτικές (1.978) 21.734 
Minerva Financial Services Public Ltd Εμπορικές (36.490) 306.413 
 Χρηματοδοτικές (6.008) 80.503 
Citi Principal Investments Limited Εμπορικές 1.788 1.788 
 Χρηματοδοτικές 30.000 (89.024) 
Minerva Credit Co Limited Εμπορικές 367 367 
   Χρηματοδοτικές 402 402 

 
(β)  Ανάλυση Αμοιβής Διοικητικών Συμβούλων 
  Αμοιβή για  
 Αμοιβή για υπηρεσίες υπηρεσίες ως μέλη 
 ως Εκτελεστικοί Διοικητικού 
 Σύμβουλοι Συμβουλίου 
2012 € € 
Λουκής Παπαφιλίππου - - 
Μάριος Λευκαρίτης - - 
Χρυσόστομος Π. Μιτσίδης - - 
Ιωάννης Φίλιππος Χριστοδουλίδης - - 
Κώστας Κουτσοκούμνης 190.408 - 
Μιχάλης Α. Μυλωνάς 59.595 - 
Δάνης Κληριώτης         63.934                   - 
   
      313.937                   - 
2011   
Λουκής Παπαφιλίππου - 957 
Μάριος Λευκαρίτης - 854 
Χρυσόστομος Π. Μιτσίδης - 854 
Μαίρη Δημητρίου - 427 
Ιωάννης Φίλιππος Χριστοδουλίδης - 427 
Κώστας Κουτσοκούμνης 194.712 - 
Μιχάλης Α. Μυλωνάς 61.412 - 
Δάνης Κληριώτης         65.695                   - 
   
       321.819          3.519 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
38. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 
 
 (γ) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους 

 2012 2011 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € 
   
Εισπρακτέα από θυγατρικές   
Minerva Credit Co Limited   
Minerva Financial Services Public Ltd 2.801.904 2.845.940 
Minerva Estate Limited 710.500 599.322 
Citi Principal Investments Limited      243.879      212.101 
   3.756.283   3.657.363 
   
Πληρωτέα σε θυγατρικές   
Minerva Credit Co Limited        (20.606)        (21.381) 
   
Σύνολο   3.735.677   3.635.982 

 
 Τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες προέκυψαν από διάφορες χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών και της Ιθύνουσας εταιρείας.  Το υπόλοιπο με 
την Minerva Financial Services Public Ltd φέρει ετήσιο τόκο 4% (2011: 4%).  Για τα πιο 
πάνω ποσά δεν έχουν ληφθεί/δοθεί εξασφαλίσεις και είναι εισπρακτέα/(πληρωτέα) εντός 
ενός. 

 
 (δ)  Δάνειο οφειλόμενο σε μέτοχο της Εταιρείας 

 2012 2011 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € 
   
Κώστας Κουτσοκούμνης      750.000                   - 

 
 Το πιο πάνω δάνειο είναι αποπληρωτέο στις 30 Ιουλίου 2017 και δεν φέρει τόκο (Σημείωση 

29). 
 
39. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων 
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία εκτίθενται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από 
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατέχει: 
(i) Πιστωτικό κίνδυνο 
(ii)  Κίνδυνο ρευστότητας 
(iii)  Κίνδυνο αγοράς 
(iv)  Λειτουργικό κίνδυνο 
(v)  Κίνδυνο συμμόρφωσης 
(vi)  Νομικό κίνδυνο 
(vii) Άλλοι κίνδυνοι 
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39. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του 
πλαισίου διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος και της 
Εταιρείας. 

 
Οι αρχές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος και της Εταιρείας 
υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν, να 
τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνων και ελέγχων και να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η 
τήρηση των ορίων αυτών.  Οι αρχές και τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών 
κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς 
και στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 

 
Τα κύρια χρηματοοικονομικά μέσα του Συγκροτήματος είναι οι επενδύσεις, το μερίδιο 
αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και άλλα ασφαλιστικά αποθέματα, οι ασφαλιστικές και άλλες 
απαιτήσεις, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, οι ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις και 
τα τραπεζικά παρατραβήγματα. 
 
Οι πιο κάτω σημειώσεις παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με την έκθεση του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας στον κάθε κίνδυνο που αναφέρεται πιο πάνω, στους 
στόχους, αρχές και διαδικασίες για επιμέτρηση και διαχείριση κινδύνων καθώς και 
πληροφορίες για τη διαχείριση κεφαλαίων του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
 
(i) Πιστωτικός κίνδυνος 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας του Συγκροτήματος και της Εταιρείας αν ένα 
συμβαλλόμενο μέλος σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι τρέχουσες εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον της 
Κύπρου που αναφέρονται στη Σημείωση 42 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων δύναται να επηρεάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. 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. 
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39. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 

Ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις 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 λόγω 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. 

 
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: 

 
  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σημ. 2012 2011 2012 2011 
  € € € € 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία που       
  αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω      
  των αποτελεσμάτων 22 2.613.351 4.442.267 2.303.898 3.818.327 
Ασφαλιστικές και άλλες απαιτήσεις 23 10.504.615 11.876.709 9.802.702 10.326.756 
Μερίδιο αντασφαλιστών στις      
  απαιτήσεις και τεχνικά αποθέματα 25 1.922.779 2.292.068 1.922.779 2.292.068 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 26 20.014.615 23.345.405 20.006.254 23.333.301 
      
  35.055.360 41.956.449 34.005.633 39.670.452 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αφορά τα πιο πάνω χρηματοοικονομικά μέσα κατά την 
ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης προκύπτει από εργασίες στην 
Κύπρο. 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

99 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
39. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 
Ζημίες από απομείωση 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2012 2011 2012 2011 
 € € € € 
     
Ζημίες από απομείωση στις ασφαλιστικές     
  και λοιπές απαιτήσεις όπως αυτές     
  παρουσιάζονται στα αποτελέσματα 1.650.604 1.513.018  1.046.563 1.311.312 

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

 
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σημ. 2012 2011 
  € € 
    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 21 3.021.744   2.021.744 

 
(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, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια συμμόρφωσης της με τις 
πρόνοιες του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 
Νόμων του 2002 έως 2011, 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 η δυνατότητα ρευστοποίησης των 
επενδύσεων. 

 
Οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, περιλαμβανομένων των 
εκτιμημένων πληρωμών τόκου, παρουσιάζονται πιο κάτω: 
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39. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
 (ii) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   Συμβατικές     
  Λογιστική ταμειακές Εντός  Μεταξύ 1 και Μεταξύ 2 και Πέραν των 
  αξία ροές 1 έτους 2 ετών 5 ετών 5 ετών 
2012 Σημ. € € € € € € 
        
Δάνεια και πιστωτές  ενοικιαγοράς   29 3.011.047 3.377.045 511.470 511.469 1.565.556 788.550 
Ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις 33 2.499.561 2.499.561 2.499.561 - - - 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 34  1.247.997  1.247.997   1.247.997                   -                   -                  - 
        
31 Δεκεμβρίου 2012   6.758.605  7.124.603   4.259.028      511.469   1.565.556     788.550 
        
2011        
        
Δάνεια και πιστωτές  ενοικιαγοράς   29  2.635.205 3.138.515 511.469 511.470 1.121.020 994.556 
Ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις 33 2.444.277 2.444.277 2.444.277 - - - 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 34  1.210.884   1.210.884   1.210.884                   -                   -                  - 
        
31 Δεκεμβρίου 2011   6.290.366   6.793.676   4.166.630      511.470   1.121.020     994.556 
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39. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
 (ii) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ   Συμβατικές     
  Λογιστική ταμειακές  Μεταξύ 1 και Μεταξύ 2 και Πέραν των 
  αξία ροές Εντός 1 έτους 2 ετών 5 ετών 5 ετών 
2012 Σημ. € € € € € € 
        
Δάνεια 29 2.933.638 3.299.636 493.256 493.256 1.524.574 788.550 
Ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις 33 2.477.947 2.477.947 2.477.947 - - - 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 34  1.247.997   1.247.997   1.247.997                  -                   -                  - 
        
31 Δεκεμβρίου 2012   6.659.582   7.025.580   4.219.200     493.256   1.524.574     788.550 
        
2011        
        
Δάνεια 29 2.539.581 3.042.891 493.256 493.256 1.066.378 990.001 
Ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις 33 2.426.084 2.426.084 2.426.084 - - - 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 34   1.210.884   1.210.884   1.210.884                  -                   -                  - 
        
31 Δεκεμβρίου 2011   6.176.549   6.679.859   4.130.224      493.256   1.066.378     990.001 
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39. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 

(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 Διεύθυνση 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 Διεύθυνση του Συγκροτήματος 
παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση.  Τα χρηματοοικονομικά μέσα τα 
οποία είναι στενά συνδεδεμένα με επιτόκια αγοράς αναλύονται ως ακολούθως: 

 
  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σημ. 2012 2011 2012 2011 
  € € € € 
      
Μέσα με σταθερό επιτόκιο      
Κυβερνητικά και άλλα εγγυημένα      
  χρεώγραφα 22 314.253 316.898 314.253 316.898 
Εμπρόθεσμες καταθέσεις 26 19.403.221 22.947.724 19.403.221 22.947.724 
      
  19.717.474 23.264.622 19.717.474 23.264.622 
      
Μέσα με κυμαινόμενο επιτόκιο      
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά      
  στοιχεία      
Μετρητά στην τράπεζα 26 611.394 397.681 603.033 385.577 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσμα δάνεια και      
  πιστωτές ενοικιαγοράς 29 (3.011.047) (2.635.205) (2.933.638) (2.539.581) 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 34 (1.247.997) (1.210.884) (1.247.997) (1.210.884) 
      
  (3.647.650) (3.448.408) (3.578.602) (3.364.888) 

 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

103 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
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(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια) 
Κίνδυνος επιτοκίων – ανάλυση ευαισθησίας 
Αύξηση των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στη ζημία 
για το έτος 2012 κατά περίπου €34.177 (2011: €30.354). 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 2012 και 2011. 

 
Κίνδυνος μεταβολής τιμών 
Το Συγκρότημα υπόκειται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των επενδύσεων σε 
κινητές αξίες που αναφέρονται στη Σημείωση 22.  Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος περιορίζει 
τον κίνδυνο με τη δημιουργία χαρτοφυλακίου μεγάλης γεωγραφικής διασποράς (με επενδύσεις 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σε Χρηματιστήρια εξωτερικού). 
 
Με βάση την αγοραία αξία των τίτλων που ήταν εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου και σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού την προηγούμενη ημερομηνία έγκρισης των 
παρουσών ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων (25 Απριλίου 2012) η 
αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου αυτού (με βάση τη σύνθεση του όπως ήταν στις 31 
Δεκεμβρίου 2012) ανερχόταν σε  €1.390.726. 

 
Το Συγκρότημα υπόκειται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των επενδύσεων σε 
ακίνητα που αναφέρονται στις Σημειώσεις 18 και 20.  Το Διοικητικό 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: 
 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2012 2011 2012 2011 
 € € € € 
Αύξηση στα ίδια κεφάλαια και     
  αποτελέσματα 2.182.438 8.701.138 1.820.829 6.551.603 

 
Η μείωση των επενδύσεων (εξαιρουμένων των Κυβερνητικών και άλλων εγγυημένων) κατά 
10% θα είχε την αντίστοιχη μείωση στα ίδια κεφάλαια και αποτελέσματα. 
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(iv) Λειτουργικός κίνδυνος 
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων 
τεχνολογίας και ελέγχων του Συγκροτήματος καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από 
ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήματα του Συγκροτήματος ελέγχονται, 
συντηρούνται και αναβαθμίζονται σε συνεχή βάση. 
 
(v) Κίνδυνος συμμόρφωσης 
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και 
απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους 
νόμους και κανονισμούς της Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω ασφαλιστικών 
δικλείδων που εφαρμόζει το Συγκρότημα. 
 
(vi) Νομικός κίνδυνος 
Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών του 
Συγκροτήματος ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα 
μη εφαρμογής ή παράβασης νομικών συμβάσεων και κατά συνέπεια νομικών αγωγών. Ο 
κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων που χρησιμοποιεί το Συγκρότημα για να 
εκτελεί τις εργασίες του. 
 
(vii) Άλλοι κίνδυνοι 
Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να 
επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Έννοιες όπως ο 
πληθωρισμός, η ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (GDP) είναι άμεσα 
συνυφασμένες με την οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών 
καθώς και του εν γένει οικονομικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές 
αντιδράσεις σε όλους τους τομείς επηρεάζοντας ανάλογα το Συγκρότημα. 
 
Διαχείριση κεφαλαίου 
Η αρχή του Διοικητικού 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 Διοικητικό Συμβούλιο 
παρακολουθεί την απόδοση κεφαλαίου η οποία καθορίζεται ως το κέρδος/(ζημία) για το έτος 
διά τα ίδια κεφάλαια.  Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης το ποσοστό που δίδεται 
ως μέρισμα στους ιδιοκτήτες. 
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Το 2012 η απόδοση κεφαλαίου (ζημία δια τα ίδια κεφάλαια) ανήλθε σε 20,31% σε σχέση με 
40% το 2011 για το Συγκρότημα και 8,71% για το 2012 σε σχέση με 15,42% το 2011 για την 
Εταιρεία. 

 
Δεν υπήρχαν αλλαγές στην προσέγγιση του Συγκροτήματος για τη διαχείριση κεφαλαίου κατά 
τη διάρκεια του έτους. 
 

40. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Οι θυγατρικές εταιρείες Minerva Credit Co Limited, Minerva Secretarial Limited και Μινέρβα 
Αμοιβαία Κεφάλαια Λτδ υπέβαλαν αίτηση για διαγραφή τους στον Έφορο Εταιρειών στις 6 
Μαρτίου 2013. 
 
Βάσει διατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας που αφορά την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 
Εταιρία Λτδ οι μετοχές που κατείχε το Συγκρότημα στην τράπεζα αυτήν στις 15 Μαρτίου 
2013 αξίας €467 χιλ. αναμένεται να μετατραπούν σε μετοχές Δ της ίδιας τράπεζας. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι δεν μπορεί να εκτιμηθεί η αξία των μετοχών Δ στο παρών 
στάδιο. 
 
Εκτός από τα πιο πάνω και τις τρέχουσες εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου 
που αναφέρονται στη σημείωση 42 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία 
αναφοράς που να επηρεάζουν τις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

 
41. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 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 Νόμων του 2002 έως 2011. 

 
Α. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
 2012 2011 
ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ € € 
   
Έξοδα κτήσης (περιλαμβανομένων προμηθειών) 2.788.554 3.247.950 
Μεταφορά από/(σε) αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης 283.793 462.198 
Διοικητικά έξοδα 1.569.049 1.430.864 
Προμήθειες από αντασφαλιστές και συμμετοχή στα κέρδη    (158.891)   (206.621) 
   
 4.482.505 4.934.391 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
41. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 
 Β. ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
 

2012     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 942.414 7.085.613 1.906.282 27.565 821.648 782.358 12.543 11.578.423 
2. Μερίδιο αντασφαλιστών στα         
      πραγματοποιηθέντα μεικτά         
      ασφάλιστρα 63.050 371.880 95.695 16.539 476.793 93.416 7.526 1.124.899 
3. Δεδουλευμένα μεικτά         
      ασφάλιστρα 960.676 7.755.870 2.086.605 29.877 828.764 917.946 11.334 12.591.072 
4. Απόθεμα μεικτών απαιτήσεων 40.464 11.612.734 2.395.389 - 207.306 1.628.958 - 15.884.851 
5. Μεικτές απαιτήσεις που          
      πραγματοποιήθηκαν 669.166 5.183.681 987.368 (6.207) 54.154 (94.549) (10.778) 6.782.835 
6. Δαπάνες μεικτών απαιτήσεων 899 259.661 53.561 - 4.603 35.289 - 354.013 
7. Μεικτά έξοδα λειτουργίας 315.559 2.958.148 739.537 9.953 317.521 297.811 2.867 4.641.396 
8. Υπόλοιπο αντασφάλισης (38.183) (541.968) (95.695) (16.036) (328.975) (140.788) (12.086) (1.173.731) 

 
Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο και προέρχονται από δραστηριότητες πρωτασφάλισης. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
41. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 
 Β. ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (συνέχεια) 
 

2011     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 981.200 8.130.220 2.187.318 33.714 849.778 988.604 13.525 13.184.359 
2. Μερίδιο αντασφαλιστών στα         
    πραγματοποιηθέντα μεικτά         
    ασφάλιστρα 90.698 555.787 109.803 20.227 511.073 116.754 8.116 1.412.458 
3. Δεδουλευμένα μεικτά         
    ασφάλιστρα 1.022.868 9.890.803 2.660.977 40.892 971.183 1.007.557 14.943 15.609.223 
4. Απόθεμα μεικτών απαιτήσεων 35.751 12.787.726 2.637.757 6.949 262.113 2.090.003 10.778 17.831.077 
5. Μεικτές απαιτήσεις που          
    πραγματοποιήθηκαν 713.064 6.433.346 1.225.399 1.303 101.658 437.985 61 8.912.816 
6. Δαπάνες μεικτών απαιτήσεων 1.198 424.106 87.481 233 8.780 68.850 361 591.009 
7. Μεικτά έξοδα λειτουργίας 278.094 3.348.131 837.033 12.438 321.231 339.575 4.510 5.141.012 
8. Υπόλοιπο αντασφάλισης (16.850) (437.464) (109.802) (11.603) (312.832) (81.217) (6.920) (976.688) 

 
Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο και προέρχονται από δραστηριότητες πρωτασφάλισης. 



 
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

108 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
41. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 

Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ 
 

Γ1. Πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα πρωτασφάλισης 
 

 2012 2011 
 € € 
   
Ατομικά ασφάλιστρα 1.520.187 1.787.398 
Ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων     583.058     624.613 
   
  2.103.245  2.412.011 
   
Περιοδικά ασφάλιστρα  2.103.245   2.412.011 
   
Ασφάλιστρα από συμβόλαια χωρίς συμμετοχή στα κέρδη 920.177 953.556 
Ασφάλιστρα από συμβόλαια με συμμετοχή στα κέρδη 116.803 176.509 
Ασφάλιστρα από συμβόλαια στην περίπτωση που τον   
  επενδυτικό κίνδυνο τον φέρουν οι ασφαλιζόμενοι   1.066.265  1.281.946 
   
  2.103.245  2.412.011 
   

Γ2. Κόστος αντασφάλισης     338.703      257.744 
 

Γ3. Πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα πρωτασφάλισης 
 

 2012 201 
 € € 
   
Ασφάλιση ζωής 1.036.980 1.130.065 
Ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις  1.066.265  1.281.946 
   
  2.103.245  2.412.011 

 
Όλα τα πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφάλιση 
πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο. 
 

Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Ο μέσος όρος του απασχοληθέντος προσωπικού της Εταιρείας κατά το 2012 είναι 122 
(2011: 125). 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
42.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 

H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή 
πιστωτική κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών.  Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε 
σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από τα Κυπριακά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση με 
την κρίση του Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των 
Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, και των επιπτώσεών της στην Κυπριακή οικονομία.  
Επιπλέον, η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς 
χρηματαγορές έχει περιοριστεί σημαντικά μετά από τις μειώσεις στην πιστοληπτική της 
αξιολόγηση.  Η Κυπριακή Κυβέρνηση εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για 
οικονομική στήριξη.  
 
Η Κύπρος και το Eurogroup (μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) έχουν καταλήξει σε 
συμφωνία σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό 
πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής 
βοήθειας προς τη Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι €10 δισεκατομμύρια. Το πρόγραμμα στοχεύει 
να αντιμετωπίσει τις εξαιρετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος και να 
αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, με στόχο την αποκατάσταση 
της βιώσιμης ανάπτυξης και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τα επόμενα χρόνια. 
Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα και διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από €100.000, σύμφωνα με 
τη κοινοτική νομοθεσία. Επιπλέον, οι Κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Το Eurogroup ζήτησε από τις 
Κυπριακές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την οριστικοποίηση του μνημονίου συμφωνίας 
εντός του Απριλίου του 2013 για να ακολουθήσει η επίσημη έγκρισή του από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η επικύρωσή του από τα 
κοινοβούλια (ή ισοδύναμους θεσμούς) των κρατών μελών της ευρωζώνης. 
 
Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοθεσία που αφορά την 
επιβολή περιοριστικών μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των 
τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. Η έκταση και η διάρκεια των 
περιορισμών αποφασίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου και έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2013. 

 
Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας 
για δανειοδότηση, η απώλεια ή και η παγοποίηση καταθέσεων σε συνδυασμό με την 
παρούσα αστάθεια του τραπεζικού συστήματος και την αναμενόμενη ύφεση της  οικονομίας, 
θα μπορούσε να επηρεάσει: 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
42.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 
 
(1)  την ικανότητα του Συγκροτήματος να λάβει νέο δανεισμό ή να αναχρηματοδοτήσει 

υφιστάμενο δανεισμό με όρους και προϋποθέσεις παρόμοιες με εκείνες που 
εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες συναλλαγές του,  

(2)  την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών του Συγκροτήματος να 
αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς το Συγκρότημα ποσά, 

(3)  την πιθανότητα μείωσης του κύκλου εργασιών του Συγκροτήματος λόγω της μείωσης 
της ζήτησης για τις υπηρεσίες του Συγκροτήματος λόγω της μειωμένης αγοραστικής 
δύναμης των καταναλωτών, 

(4)  τις προβλέψεις των ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και την εκτίμηση της 
απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος έχει αξιολογήσει: 
(1) κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος που αναγνωρίζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση και προοπτική 
στο τέλος της περιόδου αναφοράς.  Οι προβλέψεις για εμπορικές απαιτήσεις 
προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου «προκληθεισών ζημίων» που απαιτείται από 
το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39.  Το πρότυπο αυτό απαιτεί την αναγνώριση των 
ζημίων απομείωσης για απαιτήσεις που προέκυψαν από γεγονότα του παρελθόντος και 
δεν επιτρέπουν την αναγνώριση ζημίων απομείωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν 
από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως πόσο πιθανά είναι αυτά τα μελλοντικά γεγονότα. 

(2) την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα 
(Σημείωση 43). 

 
Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, έχουν αναγνωριστεί απομειώσεις όπως παρουσιάζονται 
στις Σημειώσεις 21 και 23. 

 
Οι δίκαιες αξίες κτιρίων, γης και επενδύσεων που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις υπολογίστηκαν με βάση τις αξίες στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι οικονομικές 
συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω δύναται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σε αυτές τις 
αξίες. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις, τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις και τις 
ερμηνείες και απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος βάσει των 
διαταγμάτων της Κεντρικής Τράπεζας που αφορά ασφαλιστικές εταιρείες και που εκδόθηκαν 
δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013,  δεν 
αναμένεται ότι θα υπάρξει ουσιαστική επίδραση στο Συγκρότημα. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
42.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις 
εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά 
συνέπεια, ποια επίδραση θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική 
επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος. 

 
43. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Παρόλο που το Συγκρότημα υπέστη ζημία ύψους €1.398.997 κατά τη διάρκεια του έτους και 
τις τρέχουσες εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου, αυτές οι οικονομικές 
καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί στη βάση συνεχιζόμενης δραστηριότητας που κατά την άποψη 
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η πρέπουσα. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με τους 
περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές, αξιολογεί τις επιπτώσεις στις δραστηριότητες του 
Συγκροτήματος και λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για αντιμετώπιση τους. 

 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις αναφορικά με τις ταμειακές ροές του Συγκροτήματος τα ποσά 
που θα είναι διαθέσιμα από τις προθεσμιακές καταθέσεις και από τα ασφάλιστρα αναμένεται 
ότι θα υπάρχει αρκετή ροή μετρητών για τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές απαιτήσεις κατά 
την διάρκεια των επόμενων 12 μηνών λαμβάνοντας υπόψη και την αναμενόμενη μείωση των 
εξόδων που αναμένεται ότι θα έχει το Συγκρότημα. 
 
Σημειώνεται ότι οι οικονομικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την 
ομαλή λειτουργία του Συγκροτήματος αφού περίπου ένα ποσοστό 70% των εσόδων της 
Εταιρείας αφορά τον Κλάδο Οχημάτων που είναι υποχρεωτική ασφάλιση διά νόμου και η 
Εταιρεία τερμάτισε την αποδοχή νέων κινδύνων στον Κλάδο Ζωής. 
 
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για τη 
διατήρηση της κατάστασης  φερεγγυότητας και την τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων 
εποπτικών δεικτών. 
 
Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα και ενδείξεις και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των 
εξελίξεων του οικονομικού περιβάλλοντος και τις προγραμματιζόμενες ενέργειες του, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία δυνατά 
μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Συγκροτήματος και της Εταιρείας, τη 
διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων στις εργασίες τους στο παρών επιχειρηματικό και 
οικονομικό περιβάλλον και  την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τους για να 
ικανοποιήσουν της υποχρεώσεις τους όπως αυτές καθίστανται πληρωτέες ούτως ώστε να 
είναι ικανά να συνεχίσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
44. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Σύμφωνα με τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμούς, και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4(β) της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η Εταιρεία οφείλει να δημοσιοποιήσει τα ποσοστά στο κεφάλαιο 
της Εταιρείας που κατείχαν κατά κυριότητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος 
ή/και συγγενών εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού και εταιρείες στις οποίες κατέχουν, άμεσα 
και έμμεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου, στις 31 Δεκεμβρίου 2012 καθώς και 
τα αντίστοιχα ποσοστά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των 
ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
Με βάση τα πιο πάνω η Εταιρεία έχει υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τις σχετικές 
πληροφορίες με ημερομηνία αναφοράς τις 19 Απριλίου 2013.  

 
 31/12/2012 19/04/2013 
 % % 
   
Κώστας Κουτσοκούμνης – Εκτελεστικός Πρόεδρος 50,572 50,572 
Λουκής Παπαφιλίππου – Αναπληρωτής Πρόεδρος 0,319 0,446 
Μιχάλης Μυλωνάς 0,082 0,082 
Δάνης Κληριώτης 0,013 0,013 
Μάριος Λευκαρίτης 0,073 0,073 

 
 
45.  ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Σύμφωνα με τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμούς, και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ 19012007/04 παρ. 4 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δηλώνεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2012 οι πιο κάτω μέτοχοι 
κατείχαν κατά κυριότητα τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) της ονομαστικής αξίας του 
εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία 
έγκρισης των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.  Με βάση τα πιο πάνω η Εταιρεία έχει υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τις 
σχετικές πληροφορίες με ημερομηνία αναφοράς τις 19 Απριλίου 2013.  
 31/12/2012 19/04/2013 
 % % 
   
Koutsokoumnis Associates Limited 48,54 48,54 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
46.  ΔΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ 
 

Οι δίκαιες αξίες παρουσιάζουν το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να 
ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να αποπληρωθεί στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας συνήθους 
συναλλαγής πάνω σε εμπορική βάση.  Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα 
ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 
 

47.  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος για το έτος 2012. 





 
 


