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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Atlantic Insurance Company Public Ltd σε συνεδρία του που έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 
μελέτησε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για την 
εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018. 

 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Atlantic Insurance Company Public Ltd (η «Εταιρεία») παρουσιάζει την Ενδιάμεση Έκθεση  

Διαχείρισης της Εταιρείας και των εξαρτημένων της (το «Συγκρότημα») για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 13 
Σεπτεμβρίου 2018, που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 10 του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας 
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 (Ν. 190(Ι)/2007). 

 
 Δραστηριότητες 

Καθ’ όλη την τρέχουσα περίοδο η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος ήταν η διεξαγωγή εργασιών στον ασφαλιστικό 
τομέα γενικού κλάδου και η παροχή χρηματοοικονομικών, συμβουλευτικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών μέσω των 
θυγατρικών εταιρειών Atlantic Consultancy Services Ltd και Atlantic Securities Ltd.  

 
Ανασκόπηση αποτελεσμάτων 
Τα κέρδη της περιόδου κατέγραψαν μείωση 27,0% λόγω κυρίως των ζημιών του επενδυτικού χαρτοφυλακίου οι οποίες 
ανήλθαν σε €0,47 εκ. (2017: Κέρδος €0,27 εκ.). Συγκεκριμένα τα κέρδη της περιόδου περιορίστηκαν σε €1,86 εκ. έναντι 
€2,55 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 

   
 Κέρδη από εργασίες 
 Τα κέρδη από εργασίες κυμάνθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε €2,20 εκ.  
 
 Ασφαλιστικές εργασίες 
 Τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες παρέμειναν σταθερά και ανήλθαν σε €2,23 εκ. έναντι €2,24 εκ. το 2016. Το 

περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 26,8% έναντι 27,1% το 2016. 
 
 Χρηματοοικονομικές εργασίες 
 Η θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities κατέγραψε μειωμένες ζημιές ύψους €7 χιλ. (2017: €31 χιλ.). Τα έσοδα από εργασίες 

ανήλθαν σε €157 χιλ. έναντι €158 χιλ. το 2017. Τα έξοδα διαχείρισης κατέγραψαν μείωση 11,7% και ανήλθαν σε €165 χιλ. 
(2017: €187 χιλ.). Μετά την αφαίρεση του συμφέροντος μειοψηφίας η συνολική ζημιά που αναλογεί στους μετόχους του 
Συγκροτήματος ανήλθε σε €5 χιλ (2017: €21 χιλ.). 

 
 Ασφάλιστρα 

Τα μεικτά ασφάλιστρα εξαιρουμένων των fronting policies ανήλθαν σε €9,99 εκ. έναντι €9,70 εκ. το 2017 καταγράφοντας 
ικανοποιητική αύξηση 3,0%. Τα ασφάλιστρα του κλάδου οχημάτων παρουσίασαν αύξηση 1,9%, του κλάδου υγείας αύξηση 
4,7%, του κλάδου ευθύνης αύξηση 18,5% και του κλάδου περιουσίας αύξηση 0,7%. Η αύξηση στα καθαρά ασφάλιστρα 
ανήλθε σε 2,4%. Κατά την διάρκεια της περιόδου η Εταιρεία προχώρησε σε αλλαγή της λογιστικής μεθόδου υπολογισμού 
των μη κερδημένων ασφαλίστρων από την μέθοδο των 24ων (υπολογισμός σε δεκαπενθήμερη βάση) στην μέθοδο 
υπολογισμού βάσει της ημερομηνίας ισχύος (effective date) του κάθε συμβολαίου. Η καθαρή επίδραση της πιο πάνω 
αλλαγής στα αποτελέσματα της περιόδου ήταν η αύξηση της κερδοφορίας κατά €26 χιλ.  

  
 Άλλα εισοδήματα 
 Τα άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €0,47εκ. έναντι  €0,43εκ. το 2017. Το μεγάλο μέρος των 

άλλων εισοδημάτων αφορά προμήθειες εισπρακτέες από αντασφαλιστές οι οποίες ανήλθαν σε €0,38εκ. έναντι €0,35εκ. το 
2017.  

 
 Απαιτήσεις 
 Οι καθαρές απαιτήσεις από ασφαλιζομένους ανήλθαν σε €4,20 εκ. έναντι €4,04 εκ. το 2017 καταγράφοντας αύξηση 4,0%. 

Ο δείκτης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 49,36% έναντι 48,55% το 2017. Με εξαίρεση τον κλάδο ευθύνης ο δείκτης 
απαιτήσεων όλων των υπόλοιπων κλάδων κατέγραψε αύξηση.   

 
 Έξοδα διαχείρισης 
 Τα έξοδα διαχείρισης κυμάνθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με πέρσι και ανήλθαν σε €2,18 εκ. Αύξηση παρουσίασαν τα έξοδα 

μισθοδοσίας, οι αποσβέσεις, η γραφική ύλη, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα έξοδα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Αντίθετα μείωση κατέγραψαν οι εκπτώσεις, ο ηλεκτρισμός και οι προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες.   

 
 Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 
 Τα καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα ανήλθαν σε €202 χιλ. έναντι €258 χιλ. το 2017. Οι τόκοι από καταθέσεις μειώθηκαν σε 

€87 χιλ. από €162 χιλ. λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των καταθετικών επιτοκίων καθώς και της μείωσης των τραπεζικών 
υπολοίπων. Μείωση παρουσίασαν επίσης οι τόκοι ομολόγων από €168 χιλ. το 2017 σε €139 χιλ. λόγω της μείωσης των 
τοποθετήσεων σε κυβερνητικά και  εταιρικά ομόλογα. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια) 

 Έσοδα και κέρδη από επενδύσεις 
Τα έσοδα από επενδύσεις τα οποία αφορούν μερίσματα και ενοίκια εισπρακτέα ανήλθαν σε €271 χιλ. έναντι €158 χιλ. το 
2017. Ζημιές κατέγραψε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας οι οποίες ανήλθαν σε €465 χιλ. έναντι κέρδους €277 
χιλ. το 2017. Η συνολική απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας ήταν αρνητική και ανήλθε σε -1,22%. 
 
Κέρδη ανά μετοχή 
Το κέρδος ανά μετοχή του Συγκροτήματος διαμορφώθηκε σε 4,75 σεντ ανά μετοχή από 6,51 σεντ το 2017. 

 
Ίδια κεφάλαια 
Τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος μειώθηκαν κατά 5,4% και ανήλθαν σε €35,54 εκ. από €37,60 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 
2017. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην καταβολή μερίσματος ύψους €3,72 εκ.   

 
Φερεγγυότητα  ΙΙ 
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει των οδηγιών της Φερεγγυότητας ΙΙ, οι οποίοι 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, το περιθώριο φερεγγυότητας της Εταιρείας ανήλθε στις 30 
Ιουνίου 2018 σε 199,4% έναντι του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου το οποίο ανέρχεται σε 100%.  

  
 Μέρισμα 
 Στις 28 Ιουνίου 2018 η Εταιρεία προχώρησε στην καταβολή μερίσματος στους μετόχους ύψους 9,50 σεντ ανά μετοχή έναντι 9,25 

σεντ κατά το προηγούμενο έτος. Το συνολικό ποσό του μερίσματος που πληρώθηκε ανήλθε σε €3,72 εκ.  
 

Μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε ουσιώδη εισοδήματα από μη επαναλαμβανόμενες ή έκτακτες δραστηριότητες κατά την υπό 
ανασκόπηση περίοδο. 

 
 Ουσιώδη γεγονότα 
 Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις εκτός από αυτά που περιγράφονται πιο πάνω.   
 
 Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
 Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα δεν έχουν διαφοροποιηθεί από αυτούς που περιγράφονται στην 

Ετήσια Έκθεση του έτους 2017. 
 
 Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων 

Οι συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 24 
παρουσιάζονται στις σημειώσεις 25 και 26 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 
Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας 
Αναφορικά με τις προοπτικές για το τρέχον έτος, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε σημαντικές εξελίξεις ή συνεργασίες οι οποίες 
δυνατόν να επηρεάσουν την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου. Η διεύθυνση εκτιμά ότι οι προοπτικές 
συνεχίζουν να είναι καλές και αναμένεται περαιτέρω ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας.  

 
3. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 

2018 οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 
Εταιρείας και όλων των θυγατρικών. 

 
4. Οι μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που εκφράζονται σε Ευρώ, ετοιμάστηκαν με 

βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 – «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» και συνάδουν με τις πρόνοιες του 
περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου και των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και 
Κανονισμών.  

 
5. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος δεν θα αποσταλούν στους μετόχους, 

αλλά ο λογαριασμός αποτελεσμάτων μαζί με την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα 
«Αλήθειας» στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.  Αντίγραφα των μη ελεγμένων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
θα είναι διαθέσιμα προς το κοινό στην ιστοσελίδα www.atlantic.com.cy και από τα κεντρικά γραφεία του Συγκροτήματος 
στη διεύθυνση Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος, Τ.Θ. 24579, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. 

 
Αιμίλιος Πυρίσιης 
Πρόεδρος 
Λευκωσία, 13 Σεπτεμβρίου 2018 
 
 

 

http://www.atlantic.com.cy/
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 

 

 

2018 2017 
 

12 Μήνες 
2017 

 

Σημ. €'000 €'000 % €'000 

 

 

 

 

  Εισοδήματα από εργασίες  

 

 

  Μεικτά ασφάλιστρα  11.736 10.720 9,5% 22.173 

Δικαιώματα συμβολαίων  368 364 1,0% 719 

Μερίδιο αντασφαλιστών  (3.298) (2.487) 32,6% (6.061) 

Καθαρά ασφάλιστρα  8.806 8.597 2,4% 16.832 

Μεταφορά στα μη κερδημένα ασφάλιστρα  (294) (271) 8,6% (149) 

Καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα  8.512 8.326 2,2% 16.682 

Άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες 6 472 435 8,6% 823 

Εισοδήματα από χρηματοοικονομικές εργασίες  153 158 -3,1% 286 

  
 

9.137 8.919 2,5% 17.791 

Έξοδα  

    Απαιτήσεις από ασφαλιζομένους 5 4.202 4.042 4,0% 8.491 

Προμήθειες πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες  547 475 15,2% 958 

Προμήθειες πληρωτέες για χρηματοοικονομικές  εργασίες  14 31 -53,5% 53 

Έξοδα διαχείρισης  2.178 2.173 0,2% 4.335 

  
 

6.941 6.721 3,3% 13.837 

Κέρδος από εργασίες 8 2.196 2.198 0,0% 3.954 

(Ζημία) /κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων 10 (465) 277 
 

1.047 

Ζημία από επανεκτίμηση ακινήτων  - - 
 

(45) 

Άλλα εισοδήματα από επενδύσεις 7 271 158 71,6% 433 

Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 9 202 258 -21,7% 501 

Κέρδος περιόδου πριν τη φορολογία  2.204 2.891 -23,8% 5.890 

Φορολογία 11 (348) (355) 
 

(652) 

Κέρδος περιόδου μετά τη φορολογία  1.856 2.536 -26,8% 5.238 

Συμφέρον μειοψηφίας  2 10 
 

47 

Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους 
 

1.858 2.546 -27,0% 5.285 

 

 

 

 

 
  

Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 12 4,75 6,51 -27,0% 13,51 

 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 
 

 2018 2017 
 €'000 €'000 
   

Κέρδος περιόδου 1.858 2.546 

   

Λοιπά συνολικά έσοδα:    

Aναβαλλόμενη φορολογία λόγω επανεκτίμησης ακίνητης περιουσίας 7 (1) 

Μεταβολή στην δίκαιη αξία επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 32 27 

Μεταφορά στα αποτελέσματα λόγω πώλησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (235) (54) 

Μεταφορά στα αποτελέσματα λόγω αλλαγής ταξινόμησης ομολόγων  - (44) 

 

  

 (196) (72) 

   

Συνολικά έσοδα περιόδου 1.662 2.473 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
από έκδοση 

μετοχών υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

Αποθεματικό 
δίκαιης αξίας 

Λογαριασμός 
αποτελεσμάτων 

Ίδιες 
Μετοχές Ολικό 

Συμφέρον 
μειονότητας 

Ολικό 
καθαρής 

θέσης 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

        

 

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 13.297 1.965 3.085 193 17.442 (163) 35.819 366 36.185 
Aναβαλλόμενη φορολογία λόγω 
επανεκτίμησης ακίνητης περιουσίας - - (1) - - - (1) - (1) 
Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης λόγω 
επανεκτίμησης κτιρίων  - - - - - - - - - 
Αναβαλλόμενη φορολογία στην επιπρόσθετη 
απόσβεση  - - - - - - - - - 
Κέρδος από μεταβολή στην δίκαιη αξία 
επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - - 27 - - 27 - 27 
Μεταφορά στα αποτελέσματα λόγω πώλησης 
επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - - (54) - - (54) - (54) 
Μεταφορά στα αποτελέσματα λόγω αλλαγής 
ταξινόμησης ομολόγων  

   
(44) - - (44) 

 
(44) 

Μέρισμα πληρωτέο - - - - (3.618) - (3.618) - (3.618) 

Κέρδος περιόδου - - - - 2.546 - 2.546 (11) 2.535 

          Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017 13.297 1.965 3.084 122 16.370 (163) 34.675 355 35.030 

          Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 13.297 1.965 3.267 115 19.116 (163) 37.597 319 37.916 
Aναβαλλόμενη φορολογία λόγω 
επανεκτίμησης ακίνητης περιουσίας - - 7 - - - 7 - 7 
Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης λόγω 
επανεκτίμησης κτιρίων  - - (4) - 4 - - - - 
Αναβαλλόμενη φορολογία στην επιπρόσθετη 
απόσβεση  - - - - - - - - - 
Κέρδος από μεταβολή στην δίκαιη αξία 
επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - - 32 - - 32 - 32 
Μεταφορά στα αποτελέσματα λόγω πώλησης 
επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - - (236) - - (236) - (236) 

Μέρισμα πληρωτέο - - - - (3.715) - (3.715) - (3.715) 

Κέρδος περιόδου - - - - 1.858 - 1.858 (2) 1.856 
 

         Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 13.297 1.965 3.270 (88) 17.263 (163) 35.544 316 35.860 

 
 
 
 

Κέρδη ή ζημιές από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων για πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.  
   
Το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το αποθεματικό επανεκτίμησης και το αποθεματικό δίκαιης αξίας δεν είναι 
διαθέσιμα για διανομή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 

  2018 2017 
  €'000 €'000 
 Σημ. 

  ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

  Κέρδος περιόδου πριν τη φορολογία 

 
2.204 2.890 

Αναπροσαρμογές για: 

   Ζημία /(κέρδος) από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων 10 465 (277) 
Αποσβέσεις πάγιων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 8 159 123 
Κέρδος από πώληση άπτου πάγιου ενεργητικού 

 
(1) - 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 9 (226) (285) 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν 7 (236) (133) 
Τόκοι πληρωτέοι και έξοδα τραπεζών 9 24 27 

Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 

 
2.389 2.345 

Mείωση στους χρεώστες και άλλους λογαριασμούς 

 
5.010 1.423 

(Μείωση) / αύξηση στις υποχρεώσεις και προβλέψεις 

 
(1.420) 481 

Ροή μετρητών από εργασίες 

 
5.979 4.249 

Τόκοι που πληρώθηκαν  (24) (27) 
Φορολογία που πληρώθηκε  (330) (323) 

Καθαρή Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες  5.625 3.899 

    

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

Αγορά επενδύσεων  (4.290) (5.420) 
Πώληση επενδύσεων  2.383 3.011 
Αγορά άπτου πάγιου ενεργητικού 15 (100) (36) 
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων 14 (130) (30) 
Εισπράξεις από πώληση άπτου πάγιου ενεργητικού  4 - 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  226 285 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν  236 133 

Καθαρή ροή μετρητών σε επενδυτικές δραστηριότητες  (1.671) (2.057) 

  

  ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

  Μέρισμα που πληρώθηκε  (3.715) (3.618) 

Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκαν σε χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

 (3.715) (3.618) 

    

Καθαρή μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  239 (1.776) 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου 20 14.921 19.000 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου 20 15.160 17.224 

    

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    

Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 20 15.267 17.309 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 20 (107) (85) 

   15.160 17.224 

 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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  ΑTLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
 
1. Σύσταση και κύρια δραστηριότητα  
 

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 19 Ιουλίου 1983 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τον 
περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113.  Η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 14 Ιανουαρίου 2000 και οι τίτλοι της 
εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 23 Οκτωβρίου 2000.  Στις 21 Ιανουαρίου 2003 οι τίτλοι της Εταιρείας 
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Μητρώο και Κεντρικό Αποθετήριο την τήρηση του  οποίου έχει αναλάβει το Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου.   
 
Μετά από ψήφισμα που προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25 Μαΐου 2005, 
αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόματος από Atlantic Insurance Company Limited σε Atlantic Insurance Company Public 
Limited. 
 
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διεξαγωγή εργασιών στον ασφαλιστικό τομέα γενικού κλάδου.  
 
Η Εταιρεία είναι 100% κάτοχος των Lyssi Investments Limited, Lion Insurance Agency Limited και 75,1% κάτοχος της 
Atlantic Consultancy Services  Limited (πρώην Atlantic Financial Services  Limited). 
 
Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας Lyssi Investments Limited είναι η ενοικίαση αυτοκινήτων. Η εταιρεία Lion Insurance 
Agency Limited ασχολείται με τη διεξαγωγή εργασιών ως αντιπρόσωπος ασφαλειών γενικού κλάδου της ιθύνουσας 
εταιρείας Atlantic Insurance Company Public Limited. 
 
Η εταιρεία Atlantic Consultancy Services Limited (πρώην Atlantic Financial Services Limited) και η θυγατρική της εταιρεία 
Atlantic Securities Limited (ΚΕΠΕΥ, μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου) ασχολούνται με την παροχή 
χρηματοοικονομικών, συμβουλευτικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών. 
 
Όλες οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος διεξάγονται στην Κύπρο και παρέμειναν οι ίδιες με το προηγούμενο έτος. 
 

2. Βάση παρουσίασης 
 

      Οι συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ.34 “   

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις” και πρέπει να διαβάζονται μαζί με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 

που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του 
Συγκροτήματος. 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν την ιθύνουσα Εταιρεία (η “Εταιρεία”) και 
τις εξαρτημένες της εταιρείες (το “Συγκρότημα”).  
 
Οι συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ  και  αναφέρονται στην περίοδο από 1 
Ιανουαρίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2018. 

 
3 Λογιστικές αρχές 
 

        Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία των μη ελεγμένων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2018, ήταν οι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν για 

την ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017 με εξαίρεση την αλλαγή της λογιστικής μεθόδου 

υπολογισμού των μη κερδημένων ασφαλίστρων που περιγράφεται πιο κάτω και την  υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων 

προτύπων, διερμηνειών και τροποποιήσεων υφιστάμενων προτύπων με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η υιοθέτηση των 

νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ, διερμηνειών και τροποποιήσεων υφιστάμενων προτύπων δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις 

συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.  
 
Αλλαγή της λογιστικής μεθόδου υπολογισμού των μη κερδημένων ασφαλίστρων 

Κατά την διάρκεια της περιόδου η Εταιρεία προχώρησε σε αλλαγή της λογιστικής μεθόδου υπολογισμού των μη 
κερδημένων ασφαλίστρων από την μέθοδο των 24ων (υπολογισμός σε δεκαπενθήμερη βάση) στην μέθοδο υπολογισμού 
βάσει της ημερομηνίας ισχύος (effective date) του κάθε συμβολαίου. Με βάση την νέα μέθοδο τα καθαρά μη κερδημένα 
ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά €73 χιλ. και τα αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης κατά €47 χιλ. Ως εκ τούτου η καθαρή επίδραση 
στα αποτελέσματα της Εταιρείας ήταν κέρδος ύψους €26 χιλ. 
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ΑTLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
  
4. Ανάλυση κατά τομέα 
 

Τo Συγκρότημα έχει δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας, ασφαλιστικές εργασίες γενικού κλάδου και χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες που διεξάγονται στην Κύπρο.   

 Ασφαλιστικές 
εργασίες 

Χρηματοοικονομικές 
και άλλες υπηρεσίες 

Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 
Περίοδος πού έληξε στις 30 Ιουνίου 2018    

Κύκλος εργασιών άλλα εισοδήματα 12.846 153 12.999 

Κέρδος / (ζημία) από εργασίες 2.208 (12) 2.196 

  

 

 

Σύνολο ενεργητικού 76.488 2.496 78.984 

Σύνολο παθητικού 42.988 136 43.124 

Προσθήκες απτού πάγιου ενεργητικού 100 - 100 

Προσθήκες άϋλων περιουσιακών στοιχείων 130 - 130 

Διαθέσεις απτού πάγιου ενεργητικού 117 - 117 

Αποσβέσεις απτού πάγιου ενεργητικού 110 - 110 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 49 - 49 

    

 Ασφαλιστικές 
εργασίες 

Χρηματοοικονομικές 
και άλλες υπηρεσίες 

Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 
Περίοδος πού έληξε στις 30 Ιουνίου 2017    

Κύκλος εργασιών άλλα εισοδήματα 11.676 158 11.834 

Κέρδος / (ζημία) από εργασίες 2.226 (29) 2.198 

    

Σύνολο ενεργητικού 77.735 2.272 80.007 

Σύνολο παθητικού 44.807 170 44.977 

Προσθήκες απτού πάγιου ενεργητικού 36 - 36 

Προσθήκες άυλων περιουσιακών στοιχείων 30 - 30 

Διαθέσεις απτού πάγιου ενεργητικού - - - 

Αποσβέσεις απτού πάγιου ενεργητικού 97 - 97 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 26 - 26 

 
 

5. Απαιτήσεις από ασφαλιζομένους 

 
2018 2017 

 
Μεικτές 

Μερίδιο 
Αντασφαλιστών Ανακτήσεις Καθαρές Καθαρές 

 
€000 €000 €000 €000 €000 

Μηχανοκίνητα 2.804 82 (138) 2.748 2.401 

Ατυχήματα 1.531 - (1) 1.530 1.282 

Μεταφορών 1 (1) - - - 

Περιουσία (3.826) 3.924 - 98 78 

Ευθύνης 87 (261) - (174) 281 

        597 3.744 (139) 4.202 4.042 
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ΑTLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
5.    Απαιτήσεις από ασφαλιζομένους (συνέχεια) 

  2018 2017 

 

€'000 €'000 

Μικτές πληρωμές σε ασφαλισμένους 6.695 5.812 

Μερίδιο αντασφαλιστών στις πληρωμές σε ασφαλισμένους (2.379) (1.143) 

Καθαρή μεταβολή στις υποχρεώσεις συμβολαίων (134) (599) 

Καθαρή μεταβολή ζημιών που έχουν επισυμβεί χωρίς να αναγγελθούν και ζημιών 
που έχουν επισυμβεί χωρίς να αναγγελθούν ικανοποιητικά 

20 (28) 

   Καθαρές πραγματοποιηθείσες αποζημιώσεις 4.202 4.042 

 
6. Άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες 

 

 
2018 2017 

 €'000 €'000 
Προμήθειες εισπρακτέες             381 350 

Μερίδιο κέρδους από κοινοπραξίες 90 83 

Κέρδος από πώληση πάγιου  ενεργητικού 2 - 

Διάφορα άλλα εισοδήματα - 2 

  472 435 

 
Το κέρδος στην κοινοπραξία προκύπτει από την συμμετοχή της Εταιρείας στην κοινοπραξία ασφαλιστών οχημάτων 
δημόσιας χρήσης (Cyprus Hire Risks Pool). Το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στα κέρδη και ζημιές της κοινοπραξίας 
υπολογίζεται βάσει του ύψους των ασφαλίστρων της Εταιρείας στον κλάδο μηχανοκινήτων οχημάτων στο σύνολο των 
ασφαλίστρων ολόκληρης της αγοράς στον κλάδο αυτό. Το μερίδιο κέρδους της Εταιρείας στην κοινοπραξία για την 
περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 ανήλθε σε €90 χιλ. (2017: κέρδος €83 χιλ.). 
 

7. Άλλα εισοδήματα από επενδύσεις 

 
2018 2017 

 
€'000 €'000 

   Μερίσματα εισπρακτέα 236 133 

Ενοίκια εισπρακτέα   35 25 

  271 158 

 
8. Κέρδος από εργασίες 
 
 Το κέρδος από εργασίες παρουσιαζεται μετά την χρεώση των πιο κάτω: 

 
2018 2017 

 
€'000 €'000 

   Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού 110 97 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 49 26 

Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες - 61 

Αμοιβή ελεγκτών   32 31 
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ΑTLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
9. Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 
 

 
2018 2017 

 
€'000 €'000 

   Τόκοι εισπρακτέοι 87 162 

Τόκοι ομολόγων 139 168 

Έξοδα τράπεζας και τόκοι (24) (27) 

Συναλλαγματική διαφορά - (45) 

 

  

  202 258 

 
10. (Ζημία)/ κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων 

 
2018 2017 

 
€'000 €'000 

Κέρδος από πώληση επενδύσεων 248 202 

Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων προς εμπορία 50 304 

(Ζημία) /κέρδος από επανεκτίμηση ομολόγων προς εμπορία (134) 35 

Ζημία από επανεκτίμηση επενδύσεων  εξωτερικού (629) (308) 

Μεταφορά από αποθεματικά λόγω αλλαγής ταξινόμησης - 44 

     (465) 277 

 
 
11. Φορολογία 
 

Η χρέωση για φορολογία βασίζεται στο κέρδος της περιόδου όπως αναπροσαρμόστηκε για φορολογικούς σκοπούς και 
αποτελείται από τα πιο κάτω: 

 
2018 2017 

 
€'000 €'000 

   Εταιρικός Φόρος 316 325 

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 2 2 

Φόρος που παρακρατήθηκε στο εξωτερικό 41 23 

Αναβαλλόμενη φορολογία (11) 5 

 

  

  348 355 

 
 

12. Βασικό κέρδος ανά μετοχή 
 

2018 2017 
 €'000 €'000 

 

  

Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους 1.858 2.546 

 

  

Μεσοσταθμικός αριθμός εκδομένων μετοχών  39.109 39.109 

    

Βασικό Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 4,75 6,51 

 
 

Το κέρδος ανά μετοχή υπολογίστηκε με βάση το μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών που ήταν εκδομένες κατά την διάρκεια της 
περιόδου.   
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13. Εταιρείες συγκροτήματος 

 
Οι θυγατρικές εταιρείες είναι ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένες στην Κύπρο και είναι οι 
ακόλουθες: 
 

Εταιρεία Κύριες δραστηριότητες Μερίδιο 2018 2017 
  % €'000 €'000 
     
Lyssi Investments Ltd Ενοικιάσεις οχημάτων Z 100,0 86 86 
Lion Insurance Agency Ltd Διεξαγωγή εργασιών ως αντιπρόσωπος     
   ασφαλειών γενικού κλάδου 100,0 141 141 
Atlantic Consultancy Services Ltd (1) (2) Παροχή χρηματοοικονομικών και     
   συμβουλευτικών υπηρεσιών 75,1 578 578 
Atlantic Securities Limited     
  88,01% (2) θυγατρική εταιρεία της     
  Atlantic Consultancy Services Limited Παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών    

     

   805 805 
 
(1) Η Εταιρεία αξιολογεί κατά περιόδους τη δυνατότητα ανάκτησης της επένδυσης σε θυγατρική όποτε υπάρχουν 

ενδείξεις απομείωσης. Οι ενδείξεις απομείωσης αξίας περιλαμβάνουν παράγοντες όπως μείωση των εσόδων, τα 
κέρδη ή τις ταμειακές ροές ή άλλες δυσμενείς αλλαγές που μπορεί να δείχνουν ότι η λογιστική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 
 

(2) Δεν υπήρξε οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό που κατέχει η θυγατρική εταιρεία Atlantic Consultancy Services Ltd 
στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας Atlantic Securities Ltd και το οποίο παρέμεινε στο 88,01%. Το 
καθαρό συμφέρον της Atlantic Insurance Company Public Ltd στην Atlantic Securities Limited ανέρχεται σε 66,10%. 

 
Η συνεισφορά της ιθύνουσας Εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πράξεις και υπόλοιπα μεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήματος απαλείφτηκαν στην ενοποίηση, είναι ως ακολούθως: 
 

 

2018 2017 

 
€'000 €'000 

Κύκλος εργασιών και άλλα εισοδήματα 12.846 11.676 

Κέρδος από εργασίες 2.210 2.228 

Σύνολο ενεργητικού 76.222 77.471 

Σύνολο παθητικού 42.984 44.802 

 
Η συνεισφορά των θυγατρικών εταιρειών στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος είναι ως ακολούθως: 
 

 
Lyssi 

Investments 
Ltd 

Lion Insurance 
Agency Limited 

Atlantic 
Consultancy 

Services 
Limited 

2018 2017 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
      

Κύκλος εργασιών και  άλλα εισοδήματα - - 153 153 158 

Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες - (1) (12) (13) (30) 

Σύνολο ενεργητικού 111 155 2.496 2.762 2.536 

Σύνολο παθητικού 1 3 136 140 175 
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14. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Εμπορική εύνοια  

από εξαγορά 
χαρτοφυλακίων 

Λογισμικά 
προγράμματα Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 

Κόστος ή εκτίμηση    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 106 446 552 

Προσθήκες 27 30 57 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 133 476 609 

Προσθήκες 51 79 130 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 184 555 739 

    

Αποσβέσεις    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 106 424 530 
Αποσβέσεις  27 22 49 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 133 446 579 
Αποσβέσεις περιόδου 26 23 49 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 159 469 628 

 

   Καθαρή λογιστική αξία 

   30 Ιουνίου 2018 25 86 111 

31 Δεκεμβρίου 2017 - 29 29 

 
15. Απτό πάγιο ενεργητικό  

 

Γη και 
Κτίρια 

Έπιπλα και 
εξοπλισμός 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές Οχήματα Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Κόστος ή εκτίμηση      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 6.438 898 560 571 8.467 

Προσθήκες - 21 16 49 87 

Επανεκτίμηση 98 - - - 98 

Διαθέσεις - - - (12) (12) 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 6.536 919 576 608 8.639 

Προσθήκες 17 20 10 53 100 

Διαθέσεις -                  (51) (22)                  (45) (117) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 6.553 888 564 616 8.623 

      

Αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 - 740 503 468 1.711 
Αποσβέσεις  106 36 22 40 204 
Σε επανεκτίμηση (106) - - - (106) 

Διαθέσεις - - - (12) (12) 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 - 776 525 496 1.798 
Αποσβέσεις περιόδου 57 17 11 24 110 

Διαθέσεις -                    (50) (22)                   (42) (114) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 57 743 514 478 1.794 

 

     Καθαρή λογιστική αξία 

     30 Ιουνίου 2018 6.496 145 50 138 6.829 

31 Δεκεμβρίου 2017 6.536 143 51 112 6.842 
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16. Επενδύσεις σε ακίνητα  
 

 
2018 2017 

 €'000 €'000 
Γη και κτίρια   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  5.670 5.665 

Προσθήκες - 50 

Ζημίες δίκαιης αξίας από επανεκτίμηση  - (45) 
   

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 / 31 Δεκεμβρίου 2017  5.670 5.670 

 
17. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 

 2018 2017 
 €'000 €'000 
 

  Χρεόγραφα Κυπριακής Δημοκρατίας 846 859 

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 1 2 

Εταιρικά ομόλογα  270 1.199 

Εταιρικά ομόλογα εξωτερικού 162 161 

   

  1.279 2.221 

 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση περιλαμβάνουν εμπορεύσιμους τίτλους που είναι εισηγμένοι στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καθώς και σε διεθνή χρηματιστήρια. Τα στοιχεία αυτά επανεκτιμούνται στο τέλος του έτους 
με βάση τη μέση τιμή κλεισίματος κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία  διαθέσιμα  για 
πώληση περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό εκτός αν αναμένεται ότι θα πωληθούν εντός 12 μηνών από την 
ημερομηνία του ισολογισμού. Το κέρδος από τη μεταβολή στη δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιμων για πώληση για 
την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 ανήλθε σε €32 χιλ. (2017: κέρδος €27 χιλ.) και μεταφέρθηκε στο αποθεματικό 
δίκαιης αξίας.   
 
Τα ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνουν ομόλογο αξίας  €521 χιλ. η θεματοφυλακή του οποίου βρίσκεται 
στην Clearstream μέσω της FBME Bank Ltd. Ως αποτέλεσμα του καθεστώτος εξυγίανσης στο οποίο έχει τεθεί το 
υποκατάστημα της FBME Bank Ltd στην Κύπρο, δεν έχει καταστεί μέχρι σήμερα δυνατή η μεταφορά των τίτλων αυτών σε 
άλλο θεματοφύλακα.  

 
18.   Χρηματοοικονομικά στοιχεία προς εμπορία 

 2018 2017 
 €'000 €'000 
 

  Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΚ-ΧΑΑ 2.427 2.157 

Διεθνείς μετοχές και μετοχικά κεφάλαια 7.759 5.988 

Διεθνή ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια 552 454 

Εναλλακτικές επενδύσεις (Hedge Funds) 2.716 2.668 

Διεθνή χαρτοφυλάκια ακινήτων  4.864 5.016 

Κυπριακά εταιρικά ομόλογα  1.175 1.111 

Εταιρικά ομόλογα εξωτερικού 2.039 1.832 

Επενδύσεις σε χρυσό   1.283 1.305 

   

  22.815 20.531 
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19. Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί 
 
 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
2018 2017 

 
€'000 €'000 

Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών 361 414 

Ταμείο αποζημείωσης επενδυτών  139 137 

  500 551 

 
 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
2018 2017 

 
€'000 €'000 

   Χρεώστες από ασφαλιστικές δραστηριότητες 5.282 4.930 

Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέματα (σημείωση 23) 17.950 23.848 

Μερίδιο σε κοινοπραξίες 554 464 

Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης 484 487 

Άλλοι λογαριασμοί από ασφαλιστικές δραστηριότητες 1.207 836 

Άλλοι λογαριασμοί από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 1.154 882 

Φορολογία εισπρακτέα 7 20 

Παράγωγα αντιστάθμισης κινδύνου - 6 

   

  26.513 31.473 

 
 Τα αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης αφορούν έξοδα που σχετίζονται άμεσα με ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αλλά αφορούν την περίοδο ασφάλισης κινδύνου μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων εξόδων κτήσης γίνεται με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό των μη κερδημένων ασφαλίστρων.   

 
20. Μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών 

 
2018 2017 

 
€'000 €'000 

   Μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο 15.267 14.933 

Τραπεζικά παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμα δάνεια (107) (12) 

 

    15.159 14.921 

 
Τα τραπεζικά παρατραβήγματα της Εταιρείας είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας 
μέχρι του ποσού των €215 χιλ. και με προσωπικές εγγυήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

21. Μετοχικό κεφάλαιο   
 2018 2017 
 Αριθμός 

μετοχών €'000 
Αριθμός 
μετοχών €'000 

Εγκεκριμένο 

    Συνήθεις μετοχές €0,34 η κάθε μία 250.000.000 85.000 250.000.000 85.000 

 

    Εκδοθέν και πλήρως πληρωθέν 

    Συνήθεις μετοχές €0,34  η κάθε μία 39.108.912 13.297 39.108.912 13.297 

 
Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2018 εγκρίθηκε το πιο κάτω 
ειδικό ψήφισμα.  
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Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια) 
 
‘Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εφαρμόσει πρόγραμμα 
για την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου 
Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά 
ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε 
χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο 
αριθμό μετοχών που προβλέπεται από τον Νόμο μέσα στα χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της 
απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία 
είτε από την αγορά’. 
 
Το πιο πάνω ψήφισμα προτάθηκε για την ανανέωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας για την 
περίοδο από 6 Ιουνίου 2018 μέχρι 5 Ιουνίου 2019. 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου η Εταιρεία δεν προέβηκε σε αγορά ιδίων μετοχών. Στις 30 Ιουνίου 2018 ο συνολικός 
αριθμός των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 165 241 και το συνολικό κόστος αγοράς σε €162.532. Οι ίδιες μετοχές 
αντιπροσωπεύουν το 0,42% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξε καμία άλλη διαφοροποίηση στην κεφαλαιουχική δομή της Ιθύνουσας Εταιρείας. 
 

22.   Άλλες Υποχρεώσεις  
 

 2018 2017 

€'000 €'000 
   
Φορολογία 213 196 
Αντασφαλιστές 623 383 
Πιστωτές από ασφαλιστικές δραστηριότητες 526 146 
Άλλες υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 1.416 1.399 
Μερίσματα πληρωτέα 4.211 552 
Παράγωγα αντιστάθμισης κινδύνου 146 26 
Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 136 138 
   

  7.271 2.840 

 
 Τα παράγωγα αντιστάθμισης κινδύνου αφορούν 39 προθεσμιακά συμβόλαια προπώλησης συνολικού ποσού $5,89εκ. με 

μέση συμφωνημένη ισοτιμία $1,2087:€1,00 και ημερομηνία λήξης 17 Σεπτεμβρίου 2018. Σκοπός της σύναψης των 
συμβολαίων είναι η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που προκύπτει από την έκθεση των επενδύσεων και 
τραπεζικών υπολοίπων της Εταιρείας. 

 
23.   Εκκρεμείς απαιτήσεις και προβλέψεις για μη κερδημένα ασφάλιστρα  

 2018 2017 
 €'000 €'000 
Μη κερδημένα ασφάλιστρα 

  Μεικτά αποθέματα 10.956 10.437 
Μερίδιο αντασφαλιστών (2.661) (2.435) 

Καθαρά αποθέματα 8.295 8.002 

 

  Εκκρεμείς απαιτήσεις 

  Μεικτές εκρεμείς  απαιτήσεις 24.553 30.790 
Μερίδιο αντασφαλιστών (15.289) (21.413) 

Καθαρές εκκρεμείς απαιτήσεις 9.264 9.377 

 

  Ολικά τεχνικά αποθέματα 
  Μεικτά τεχνικά αποθέματα 35.509 41.227 

Μερίδιο αντασφαλιστών (17.950) (23.848) 

Καθαρά τεχνικά αποθέματα 17.559 17.379 
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Η κίνηση των υποχρεώσεων για ασφαλιστήρια συμβόλαια και των αντασφαλιστικών περιουσιακών στοιχείων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου παρουσιάζεται πιο κάτω:  

 
2018 2017 

Μη κερδημένα ασφάλιστρα Ολικό  Μερίδιο 
Αντασφαλιστών  

Ολικό  Μερίδιο 
Αντασφαλιστών  

 
€'000 €'000 €'000 €'000 

1 Ιανουαριου 10.437 (2.435) 9.856 (2.004) 

Ασφάλιστρα 12.103 (3.298) 11.083 (2.487) 

Κερδημένα ασφάλιστρα (11.584) 3.072 (10.990) 2.665 

30 Ιουνίου 2018 / Ιουνίου 2017 10.956 (2.661) 9.949 (1.826) 

 
  

  

     Εκκρεμείς απαιτήσεις 
    1 Ιανουαριου 30.790 (21.412) 31.691 (22.328) 

Πληρωμές απαιτήσεων (6.695) 2.379 (5.812) 1.143 

Αύξηση στις υποχρεώσεις απαιτήσεων 458 3.744 4.109 (67) 

30 Ιουνίου 2018 / Ιουνίου 2017 24.553 (15.289) 29.988 (21.252) 

 
Η πρόβλεψη για μη κερδημένα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα αντιπροσώπευει το ποσό των ασφαλίστρων για 
ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αναφοράς.  
 
Το ποσό των μεικτών εκκρεμών απαιτήσεων στις 30 Ιουνίου 2018 περιλαμβάνει πρόνοια για την καταβολή ποσού ύψους 
€13,76 εκ. (31.12.2017: €20,00 εκ) αναφορικά με τις ζημιές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις της ΑΗΚ στο σταθμό του 
Βασιλικού τον Νοέμβριο 2016. Αντίστοιχη πρόνοια ποσού €13,76 εκ. ((31.12.2017: €20,00 εκ) περιλαμβάνεται στο μερίδιο 
των αντασφαλιστών το οποίο αναφέρεται στη σημείωση 19 ‘Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί’. Τα οικονομικά 
αποτελέσματα δεν θα επηρεαστούν λόγω του ότι η Εταιρεία έχει προβεί  σε 100% αντασφαλιστική υποστήριξη του εν 
λόγω κινδύνου.  
 
Οι εκκρεμείς απαιτήσεις περιλαμβάνουν πρόβλεψη για απαιτήσεις που δεν έχουν δηλωθεί (IBNR) καθώς και πρόβλεψη 
για απόθεμα απαιτήσεων που έχουν επισυμβεί χωρίς να γνωστοποιηθούν ικανοποιητικά (IBNER).  

  
2018 2017 

  
€'000 €'000 

Πρόβλεψη για απόθεμα ζημιών που έχουν επισυμβεί χωρίς να αναγγελθούν ικανοποιητικά 
(IBNER) 2.405  2.420  

Πρόβλεψη για απαιτήσεις που δεν έχουν δηλωθεί (IBNR)    163 159 

  
2.568  2.579  

Μερίδιο αντασφαλιστών 
 

(55)  (86)  

    2.513  2.493  

24. Αναβαλλόμενη φορολογία 
 2018 2017 
Πρόβλεψη αναφορικά με την επανεκτίμηση της ακίνητης περιουσίας €'000 €'000 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 190 181 
Aναβαλλόμενη φορολογία λόγω επανεκτίμησης ακίνητης περιουσίας (20) 10 
Αναβαλλόμενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση λόγω επανεκτίμησης των κτιρίων (1) (1) 

Υπόλοιπο Ιουνίου 2018 / 31 Δεκεμβρίου 2017 169 190 

 2018 2017 
Πρόβλεψη για προσωρινές διαφορές μεταξύ απσοβέσεων και κεφαλαιουχικών 
εκπτώσεων €'000 €'000 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 65 59 
Αναβαλλόμενη φορολογία περιόδου 2 5 

Αναβαλλόμενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση λόγω επανεκτίμησης των κτιρίων 1 1 

Υπόλοιπο Ιουνίου 2018 / 31 Δεκεμβρίου 2017 68 65 

   

Υπόλοιπο Ιουνίου 2018 / 31 Δεκεμβρίου 2017 237 255 
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25. Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του συγκροτήματος και με άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα με θυγατρικές Εταιρείες 

 Φύση Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 

 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 

  2018 2017 2018 2017 

    €'000 €'000 €'000 €'000 

Lyssi Investments Limited       

 Διάφορα έσοδα 1 1   

 Υπόλοιπο   14 13 

      

Lion Insurance Agency Limited       

 Προμήθειες ασφαλίστρων 10 39   

 Υπόλοιπο   (2) (3) 

      

Atlantic Consultancy Services Limited       

 Υπόλοιπο   143 143 

      

Atlantic Securities Limited      

 Χρεώσεις για χρηματιστηριακές προμήθειες 4 3   

 Τόκοι Εισπρακτέοι 4 4   

 Υπόλοιπο   1.326 882 

 
Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα 
 
α) AstroBank Ltd  
 
Η AstroBank Ltd κατέχει πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι συναλλαγές που αναφέρονται 
πιο κάτω προέκυψαν από συνήθεις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχει η Τράπεζα προς την Εταιρεία 
και τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς επίσης και τις υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα που παρέχει η θυγατρική της Εταιρεία 
AstroBank Insurance Agency Ltd.  

    2018 2017 

 
€'000 €'000 

    Τόκοι εισπρακτέοι από τραπεζικές καταθέσεις 17 34 

    Προμήθειες Πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες (83) (75) 

     Δικαιώματα διαχείρισης και θεματοφυλακής  (1) (2) 

   

 
30.06.2018 31.12.2017 

 
€'000 €'000 

    Τραπεζικά υπόλοιπα και καταθέσεις 3.089 4.164 

    Τραπεζικοί λογαριασμοί πελατών θυγατρικής 1.167 253 

    Υπόλοιπα για ασφαλιιστικές εργασίες (6) 282 
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Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του συγκροτήματος και με άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα (συνέχεια) 
 
β) Eurautoparts Ltd 
 
 Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας Ανδρέας Φραγκουλλής και Νίνα Πυρίσιη είναι διευθυντές και μέτοχοι της 

εταιρείας Eurautoparts Ltd. Οι συναλλλαγές που προέκυψαν κατά την διάρκεια της περιόδου και τα υπόλοιπα στις 30 
Ιουνίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2017 ήταν : 

 

Συγκρότημα και Εταιρεία Φύση ‘Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 

 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 

  2018 2017 30.6.2018 31.12.2017 

    €000 €000 €000 €000 

       Έσοδα από ασφάλειες 1 1   

 
Αγορές εξαρτημάτων 15 20 

      51 54 

γ) Lyssi Insurance Agents Ltd 
 
 Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας Αιμίλιος Πυρίσιης, Γιώργος Πυρίσιης και Ανδρέας Φραγκουλλής είναι διευθυντές 

και μέτοχοι της εταιρείας Lyssi Insurance Agents Ltd. Κατά την διάρκεια της περιόδου δεν προέκυψαν οποιεσδήποτε 
συναλλλαγές με την εταιρεία. Τα  υπόλοιπα στις 30 Ιουνίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2017 ήταν: 

 

Συγκρότημα και Εταιρεία Φύση ‘Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 

 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 

  2018 2017 30.6.2018 31.12.2017 

    €000 €000 €000 €000 

      

 Χρεώσεις υπηρεσιών - - (4) (4) 

 
Όλες οι συναλλαγές με συγγενικά μέρη έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις. 

 
26. Σημαντικές συμβάσεις και συναλλαγές 
 

Δεν υπήρξε καμιά άλλη σημαντική σύμβαση που υφίσταται ή υφίστατο κατά τη λήξη του οικονομικού έτους και κατά την 
ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων στην οποία μέτοχοι που κατείχαν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα 
πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τα μέλη των οργάνων διοίκησης, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα 
τους έχουν ή είχαν άμεσα ή έμμεσα ουσιώδες συμφέρον, εκτός από τις συμφωνίες που αναφέρονται πιο κάτω.  
 
Ο Διοικητικός Σύμβουλος Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου είναι Διοικητικός Σύμβουλος των εταιρειών Πειραιώς Μεσίτες 
Ασφαλιστικών & Αντασφαλιστικών εργασιών και Πειραιώς Πρακτορειακή Α.Ε οι οποίες είναι θυγατρικές εταιρείες της 
Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Είναι επίσης διοικητικός σύμβουλος της Astrobank Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Λτδ. Ο 
Αναπληρωτής Διοικητικός Σύμβουλος κ. Μάριος Σαββίδης είναι Διοικητικός Σύμβουλος της AstroBank Ltd και της 
Astrobank Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Λτδ. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με την AstroBank Ltd  αναφέρονται στην 
σημείωση 25. 
 

27.    Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου   
 
Σύμφωνα  με το άρθρο 60 (4) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών οι μέτοχοι που 
κατείχαν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2018 και 
5 μέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν οι ακόλουθοι:  
 

 
30 Ιουνίου 

2018 
10 Σεπτεμβρίου 

2018 
 % % 
Αιμίλιος Πυρίσιης 1 33,77 33,77 

AstroBank Ltd   19,91 19,91 

Ανδρέας Φραγκουλλής 2 20,29 20,29 

Μάρω Μαραθοβουνιώτου 3 5,96 5,96 
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Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου  (συνέχεια) 
 
(1) Στην συμμετοχή του Αιμίλιου Πυρίσιη περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του 20,37% και η έμμεση συμμετοχή που κατέχει μέσω 

της μητέρας του Νίνας Πυρίσιη (2,36%) και του αδελφού του Γιώργου Πυρίσιη (11,04%). 
 
(2) Στη συμμετοχή του Ανδρέα Φραγκουλλή περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του (20,01%), και η έμμεση συμμετοχή που κατέχει 

μέσω της συζύγου του Έλλης Φραγκουλλή (0,10%), των παιδιών του Χρίστου, Ορθόδοξου και Βασίλη (0,10%), της μητέρας του 
Βασιλούς Φραγκουλλή (0,03%) και του αδελφού του Φίλιππου Φραγκουλλή (0,05%).  
 

(3)  Στη συμμετοχή της Μάρως Μαραθοβουνιώτου περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή της (1,43%), και η έμμεση συμμετοχή που 
κατέχει η κόρη της Αθηνά Νικολαΐδου (1,61%), ο γιός της Αλέξης Μαραθοβουνιώτης (1,43%) και ο γιός της Ανδρέας 
Μαραθοβουνιώτης (1,49%).  

 

28. Συμμετοχή Διοικητικών Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας  
 
Ο αριθμός των μετοχών και το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα άμεσα ή 
έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους και εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα 
ή έμμεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 60 (4) των Περί Αξιών 
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών, στις 30 Ιουνίου 2018 και 5 μέρες πριν από την ημερομηνία 
έγκρισης των λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν ως ακολούθως:  
 

 

Αριθμός 
Μετοχών 

30 Ιουνίου 
2018 

Αριθμός 
Μετοχών 

10 Σεπτεμβρίου 
2018 

 

 
% 

 
% 

Αιμίλιος Πυρίσιης  7.965.714 20,37 7.965.714 20,37 

Ανδρέας Πιρίσιης 20.000 0,05 20.000 0,05 

Ανδρέας Φραγκουλλής 1 7.933.822 20,29 7.933.822 20,29 

Γιώργος Πυρίσιης  4.318.271 11,04 4.318.271 11,04 

Νίνα Πυρίσιη 922.641 2,36 922.641 2,36 

Παναγιώτης Μαλλής 2 159.540 0,41 159.540 0,41 

Χαράλαμπος Αλεξάνδρου 3 86.224 0,22 86.224 0,22 

Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου - 0,00 - 0,00 

Μάριος Σαββίδης 4 165.074 0,42 165.074 0,42 

Λουκής Ιωάννου 5 2.510 0,01 2.510 0,01 

 
(1) Η συμμετοχή του Ανδρέα Φραγκουλλή περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή του (20,01%), και την έμμεση συμμετοχή που κατέχει 

μέσω της συζύγου του Έλλης Φραγκουλλή (0,10%), των παιδιών του Χρίστου, Ορθόδοξου και Βασίλη (0,10%), της μητέρας του 
Βασιλούς Φραγκουλλή (0,03%) και του αδελφού του Φίλιππου Φραγκουλλή (0,05%).  

(2) Η συμμετοχή του Παναγιώτη Μαλλή περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή του (0,18%) και την έμμεση συμμετοχή που κατέχει μέσω 
του Ιδρύματος Παναγιώτη & Ελλης Μαλλή-Η Παναγία της Λύσης (0,23%). 

(3) Η συμμετοχή του Χαράλαμπου Αλεξάνδρου περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή του (0,21%) και την έμμεση συμμετοχή που 
κατέχει μέσω του πατέρα του Λοίζου Αλεξάνδρου (0,01%).  

(4) Η συμμετοχή του Μάριου Σαββίδη περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή του (0,06%) και την έμμεση συμμετοχή που κατέχει μέσω 
της συζύγου του Jane Savvides (0,36%).  

(5) Η συμμετοχή του Λουκή Ιώαννου περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή που κατέχει μέσω του πατέρα του Χριστάκη Ιωάννου 
(0,003%) και της μητέρας του Ελένης Ιωάννου (0,004%). 

 
29. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόνοια στις οικονομικές 
καταστάσεις.  
 
 Φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία οι εταιρείες υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και πληρώνουν φόρους 
με βάση τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος. Η ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας από τις φορολογικές 
αρχές που εφαρμόζεται στις συναλλαγές και στις δραστηριότητες της Εταιρείας μπορεί να μην συνάδει με αυτή της 
διεύθυνσης της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, κάποιες συναλλαγές μπορεί να αμφισβητηθούν από τις φορολογικές αρχές και 
η Εταιρεία να επιβαρυνθεί με πρόσθετους φόρους, κυρώσεις και τόκους που μπορεί να είναι σημαντικοί. Οι περίοδοι 
παραμένουν ανοικτές σε σχέση με τις φορολογικές υποχρεώσεις για έξι έτη.  
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30.  Ουσιώδη Γεγονότα  
 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
 

31. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς και μελλοντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
 

Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές 
καταστάσεις κατά την 30 Ιουνίου 2018. 
 
Στις 30 Ιουνίου 2018 υπήρχαν οι ακόλουθες μελλοντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις αναφορικά με επενδύσεις εξωτερικού: 
 

 
€'000 

North Haven Real Estate Fund VII Offshore Investors Global 136 

North Haven Private Equity Asia III 172 

    308 
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    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Δίδεται η ειδοποίηση ότι την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 η ώρα 2.00 μμ, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ στα Κεντρικά Γραφεία της 
Εταιρείας, στην οδό Εσπερίδων 15, Στρόβολος, στην αίθουσα του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΖΕΝΙΟΣ ΠΥΡΙΣΙΗΣ. 
 
Ημερήσια Διάταξη 
 
Εξέταση και έγκριση των πιο κάτω ψηφισμάτων. 
 
Ειδικό ψήφισμα  
  
ΟΠΩΣ: 
α) το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από €85.000.000 διαιρεμένο σε 250.000.000 συνήθεις μετοχές 
ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια μειωθεί σε €84.943.818 διαιρεμένο σε 249.834.759 συνήθεις μετοχές ονομαστικής 
αξίας €0,34 η κάθε μια. 
 
β) το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από €13.297.030 διαιρεμένο σε 39.108.912 συνήθεις μετοχές 
ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια μειωθεί σε €13.240.848 διαιρεμένο σε 38.943.671 συνήθεις μετοχές ονομαστικής 
αξίας €0,34 η κάθε μια. 
 
γ) τέτοια μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας επιτευχθεί με την ακύρωση 165.241 πλήρως πληρωθεισών συνήθων 
μετοχών ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια οι οποίες κατέχονται από την Εταιρεία.  
 
Σύνηθες ψήφισμα  
ΟΠΩΣ με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως αναφέρεται στο ψήφισμα 3(γ) ανωτέρω, το εγκεκριμένο 
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί σε 250.000.000 συνήθεις μετοχές με τη δημιουργία 165.241 νέων συνήθων  
μετοχών ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις 
υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.  
 
Επεξήγηση: Τα πιο πάνω ψηφίσματα προτείνονται για την ακύρωση των 165.241 ιδίων μετοχών που κατέχει η 
Εταιρεία.  
 
Το ειδικό ψήφισμα υπόκειται και στην επικύρωση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. 
 
 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 
Ανδρέας Πιρίσιης 
Γραμματέας 
 
Λευκωσία 13 Σεπτεμβρίου 2018 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
 
 
Σημειώσεις:  

 
1. Ημερομηνία Καταγραφής 
 
Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Οκτωβρίου 2018 ορίζεται η Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 
2018 (‘Ημερομηνία Καταγραφής’).  
 
Μόνο μέτοχοι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση.  Οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά 
την ημερομηνία καταγραφής δε θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να 
ψηφίσει στην Συνέλευση.  
 
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η  απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου 
πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την 
Ημερομηνία Καταγραφής. 
 
2. Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
 
Η  ειδοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  δεν θα αποσταλεί στα μέλη αλλά  θα γίνει μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην 
ιστοσελίδα της και δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με την δυνατότητα που παρέχεται σε δημόσιες εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΚ 
από τις σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Η ειδοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  δύναται να παραληφθεί από 
τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. 
 
3. Δικαιώματα Μετόχων 
 
α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/ προτεινόμενου ψηφίσματος 
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να 
προσθέσουν θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα 
συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψη του, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον 5% του 
εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν 
το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται. 
 
(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων 
 
Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων και σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 128Γ(2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οποιοσδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά 
με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης και να λαμβάνει απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία 
μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. 
 
(γ) Δικαίωμα ψήφου 
 
Μέτοχος ο οποίος παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, 
εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του κατά τον ίδιο τρόπο. 
 
4. Δικαίωμα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου 
 
Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του 
για να παρευρεθεί και να ψηφίσει εκ μέρους του.  Δεν είναι αναγκαίο ο Αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το Πληρεξούσιο 
Έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atlantic.com.cy. Το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να 
κατατεθεί στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που 
ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, ή σε περίπτωση αναβολής της, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη 
σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atlantic.com.cy/


 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
                               ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Προς ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ, 
Εσπερίδων 15, Στρόβολος, 2001 
Τ.Θ. 24579 1301 Λευκωσία 
 

Εγώ/Εμείς ______________________________________________ από ___________________________________________      

με Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Εγγραφής/Αρ. Διαβατηρίου/Μερίδα Επενδυτή_______________________________________________ 

μέτοχος της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ δια του παρόντος διορίζω/ούμε τον/την   

______________________________________________________________________________________________________ 

από _________________________________________ με Αρ. Ταυτότητας __________________________________________ 

 ή στην απουσία του τον/την_______________________________________________________________________________ 

από________________________________________ με Αρ. Ταυτότητας  ___________________________________________ 

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια και/ή Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστικής Εταιρείας Δημόσια Λτδ που θα γίνει την Τετάρτη 24 Οκτωβίου 2018 στα Κεντρικά 
Γραφεία της Εταιρείας στην οδό Εσπερίδων 15, Στρόβολος, Λευκωσία, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.  
 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡ 
(Σημ.5) 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
(Σημ.5) 

1 Ειδικό Ψήφισμα 
Μείωση του εγκεκριμένου και του εκδομένου κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση 
των 165.241 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία 

  

2 Σύνηθες ψήφισμα  
Όπως με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το εγκεκριμένο μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί σε 250.000.000 συνήθεις μετοχές με τη δημιουργία 
165.241 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια οι οποίες θα 
φέρουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές 
της Εταιρείας.  

  

 
Ημερομηνία  ____________________  Υπογραφή ____________________ 

Στοιχεία επικοινωνίας   Τηλέφωνο ____________________Φαξ _______________ 

 
Σημειώσεις: 

1) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Εσπερίδων 15, 
Στρόβολος Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, ή σε περίπτωση αναβολής της, 
όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης.  

2) Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. 

3) Στην περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει το πληρεξούσιο να υπογράφεται από πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα για 
το σκοπό αυτό και να φέρει την επίσημη σφραγίδα του νομικού προσώπου. 

4) Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο 
Μητρώο Μελών. 

5) Εάν επιθυμείτε να ψηφίσετε υπέρ οποιουδήποτε ψηφίσματος, παρακαλώ σημειώστε √ στο αντίστοιχο κουτί κάτω από τη στήλη ‘ΥΠΕΡ’. 
Εάν επιθυμείτε να ψηφίσετε εναντίον οποιουδήποτε ψηφίσματος, παρακαλώ σημειώστε √ στο αντίστοιχο κουτί κάτω από τη στήλη 
‘ΕΝΑΝΤΙΟΝ’. Εάν δεν υποδείξετε πως επιθυμείτε να ψηφίσει ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος σας, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος  
δύναται να ψηφίσει κατά βούληση. 

 


