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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο  Εγγεγραμμένο Γραφείο 
 
  Εσπερίδων 15 
Αιμίλιος Πυρίσιης  -  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Atlantic Building 
Ανδρέας Πιρίσιης  -  Αντιπρόεδρος 2001 Στρόβολος 
Ανδρέας Φραγκουλλής 
Νίνα Πυρίσιη  
Γεώργιος Πυρίσιης 
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου  
Παναγιώτης Μαλλής 
Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου  
 
Μάριος Σαββίδης  (Αναπληρωτής Διοικητικός Σύμβουλος του κ. Λυσιμάχου) 
 
 
Γραμματέας  
Ανδρέας Πιρίσιης  
 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  Νομικοί Σύμβουλοι 
  
Joannides + Co Limited  Λ. Παπαφιλίππου & Σία 
Εγκεκριμένοι Λογιστές 
Αγίου Προκοπίου 13, 
2406 Έγκωμη, 
Λευκωσία 
 
 
Τραπεζίτες 
 
Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Σ.Π.Ε Αλληλεγγύης 
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ Σ.Π.Ε Λήδρα 
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λίμιτεδ Σ.Π.Ε Λύσης  
Alpha Bank (Cyprus) Ltd FBME Federal Bank Middle East 
Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd Eurobank EFG Cyprus 
Barclays Bank Plc USB Bank Plc                                     
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως  Δημόσια Εταιρεία Λτδ                                                                      
 
 
Αριθμός εγγραφής εταιρείας:  ΗΕ20008 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε 
Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 και 2009 (‘Νόμος’), εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για 
τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 της 
Atlantic Insurance Company Public Limited επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 20 
 

(i)    Καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ.34 “Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση” όπως αυτό 
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10, εδάφιο (4) του Νόμου, και 

  
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του 

κέρδους ή ζημιών της Atlantic Insurance Company Public Limited και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους 
ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο, και 

  
(β)  η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης η οποία παρουσιάζεται στις σελίδες 3 και 4 παρέχει δίκαιη ανασκόπηση  των πληροφοριών 

που απαιτούνται από το έδαφιο 6 του άρθρου 10 του Νόμου. 

 
 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
Εκτελεστικά 
 
Αιμίλιος Πυρίσιης  - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος         …………………………………                   
Ανδρέας Πιρίσιης  - Αντιπρόεδρος                                              ………………………………… 
Ανδρέας Φραγκουλλής - Σύμβουλος Πωλήσεων / Απαιτήσεων         ………………………………… 
Νίνα Πυρίσιη  - Σύμβουλος                                                      ………………………………….  
 
 
Μη Εκτελεστικά 
 
Γεώργιος Πυρίσιης - Σύμβουλος                                                     ……………………………………  
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου - Σύμβουλος                                                 …………………………………… 
Παναγιώτης Μαλλής        - Σύμβουλος                                                      …………………………………… 
Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου  - Σύμβουλος                                                      …………………………………… 
 
 
Υπεύθυνος για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
 
 
Λουκής Ιωάννου - Οικονομικός Διευθυντής                                ……………………………………. 
  
 
 
 
 
Λευκωσία  
29 Αυγούστου 2013 
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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 29 Αυγούστου 2013 
μελέτησε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για την 
εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013. 

 
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 2013 έως 29 
Αυγούστου 2013, που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 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 του Συγκροτήματος παρουσίασαν αύξηση 39,9% ως αποτέλεσμα κυρίως της βελτιώσης της κεροδοφορίας 
από ασφαλιστικές εργασίες. Συγκεκριμένα τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους του Συγκροτήματος κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε €2,04 εκ. σε σύγκριση με €1,46 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες παρουσίασαν σημαντική αύξηση 41,9% και ανήλθαν σε €2,50 εκ. έναντι €1,76 εκ. 
το 2012 λόγω κυρίως της σημαντικής μείωσης των απαιτήσεων κατά 19,6%.  

 
Ο τομέας των χρηματοοικονομικών εργασιών παρουσίασε ζημία ύψους €204 χιλ. (2012: Κέρδος: €77 χιλ.) λόγω της 
μείωσης των εσόδων από εργασίες και των αυξημένων προβλεψεων για επισφαλείς χρεώστες ύψους €143 χιλ.   

 
Τα μικτά ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων ανήλθαν στα €12,73 εκ. σε σύγκριση με €11,88 εκ. κατά την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο καταγράφοντας αύξηση 7,1%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε αλλαγή των ημερομηνιών 
τιμολόγησης του συμβολαίου της Α.Η.Κ. Μετά την αφαίρεση των αντασφαλίστρων τα καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα 
παρουσίασαν μείωση 1,1% αφού ανήλθαν σε €8,85 εκ. έναντι €8,94 εκ. 

 
Τα άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €535 χιλ. έναντι €484 χιλ. το 2012. Η αύξηση οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση των εισπρακτέων προμηθειών αντασφάλισης ως αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης του τεχνικού 
ασφαλιστικού αποτελέσματος του κλάδου περιουσίας.  

 
Οι απαιτήσεις από ασφαλιζομένους παρουσίασαν σημαντική μείωση της τάξης του 19,6% και ανήλθαν σε €3,99 εκ. 
(2012: €4,97 εκ.) με αποτέλεσμα ο δείκτης απαιτήσεων προς κερδημένα ασφάλιστρα να μειωθεί σε 45,19% σε 
σύγκριση με 55,57% κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην σημαντική μείωση του 
αριθμού των απαιτήσεων στο κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων και τη διευθέτηση μεγάλων εκκρεμών απαιτήσεων 
προηγούμενων ετών με χαμηλότερο κόστος.  

 
Τα έξοδα διαχείρισης ανήλθαν σε €2,59 εκ. σε σύγκριση με €2,22 εκ. το 2012 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 
16,4% η οποία οφείλεται στην αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες €543 χιλ. (2012: €91 χιλ.) η οποία 
κρίθηκε αναγκαία λόγω της σοβαρής επιδείνωσης της κυπριακής οικονομίας. Με εξαίρεση την αύξηση αυτή, τα 
υπόλοιπα έξοδα διαχείρισης μειώθηκαν κατά 4,1% ως αποτέλεσμα της γενικότερης προσπάθειας της διεύθυνσης για 
συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών. 

 
Τα καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα παρέμειναν σε παρόμοια με τα περσινά επίπεδα και ανήλθαν σε €402 χιλ. έναντι 
€401 χιλ. κατά το 2012.  

 
Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Συγκροτήματος παρουσιάσε κέρδος €105 χιλ., σε σύγκριση με ζημία €494 χιλ. κατά 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το οποίο προέκυψε κυρίως από τις επενδύσεις της Εταιρείας σε επενδυτικά 
χαρτοφυλάκια του εξωτερικού.  
 
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος επηρεάστηκαν αρνητικά από την αναγνώριση ζημίας από απομείωση στην αξία 
των τραπεζικών καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου και στην Λαική Τράπεζα η οποία υπολογίστηκε σε €598 χιλ. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια) 

Μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε ουσιώδη εισοδήματα από μη επαναλαμβανόμενες ή έκτακτες δραστηριότητες κατά την υπό 
ανασκόπηση περίοδο. 
 
Ουσιώδη γεγονότα 
 
Ως αποτέλεσμα των πρόσφατων μέτρων αναδιάρθρωσης και εξυγιάνσης της Τράπεζας Κύπρου και της Λαικής 
Τράπεζας προέκυψε ζημία από απομείωση στην αξία των τραπεζικών καταθέσεων του Συγκροτήματος η οποία 
υπολογίστηκε σε €598 χιλ.  
 
Η Κεντρική Τράπεζα έκδωσε επίσης διάταγμα στις 28 Μαρτίου 2013 το οποίο καθορίζει την επιβολή περιοριστικών 
μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. Οι 
δραστηριότητες του Συγκροτήματος και της Εταιρείας και η μελλοντική χρηματοοικονομική τους επίδοση,  θα 
μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από το βαθμό και τη διάρκεια αυτών των περιορισμών, από την αδυναμία των 
χρεωστών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και από ενδεχόμενη μείωση της δίκαιης αξίας των επενδυτικών 
ακίνητων του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις εξελίξεις στην οικονομία και θεωρεί ότι 
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της οικονομικής ευρωστίας του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις εκτός από αυτά που περιγράφονται πιο πάνω.   
 
Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων 
 
Οι συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 24 
παρουσιάζονται στις σημειώσεις 25 και 26 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Προοπτικές 
Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει την σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του Συγκροτήματος κατά την πρώτη εξαμηνία 
του έτους ως άκρως ικανοποιητική ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη  την βαθιά οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας.  
 
Εντούτοις λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας και αβεβαιότητας που παρατηρείται μετά την συμφωνία της δανειακής 
σύμβασης της Κύπρου και τα περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί αν η 
αυξητική τάση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου θα συνεχιστεί και κατά το υπόλοιπο της 
τρέχουσας χρήσης. 

 
Στόχος της διεύθυνσης είναι η συνεχής λήψη μέτρων και η άμεση αντίδραση στα νέα δεδομένα για μετριασμό των 
επιπτώσεων από την κρίση και τη διασφάλιση της ρευστότητας και κερδοφορίας του Συγκροτήματος.   
 

3. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 
Ιουνίου 2013 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 «Φιλελεύθερος» στις 1 Σεπτεμβρίου 2013.  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, 29 Αυγούστου 2013 
 
Κοινοποίηση: Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 
 

 

 6 Μήνες 
2013 

6 Μήνες 
2012 

 

12 Μήνες 
2012 

 
Σημ. €'000 €'000 % €'000 

 
 

 
 

  Εισοδήματα από εργασίες  
 

 
  Μεικτά ασφάλιστρα  12.728 11.883 7,1% 23.106 

Δικαιώματα συμβολαίων  384 388 
 

761 
Μερίδιο αντασφαλιστών  (4.177) (3.119) 

 
(6.012) 

Καθαρά ασφάλιστρα  8.935 9.153 -2,4% 17.854 
Μεταφορά στα μη κερδημένα ασφάλιστρα  (93) (215) 

 
4 

Καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα  8.842 8.938 -1,1% 17.858 
Άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες 5 535 484 

 
838 

Εισοδήματα από χρηματοοικονομικές εργασίες  201 393 
 

726 
   9.578 9.814 -2,4% 19.422 
Έξοδα  

    Απαιτήσεις από ασφαλιζομένους 6 3.995 4.967 -19,6% 9.805 
Προμήθειες πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες  612 637 -3,9% 1.275 
Προμήθειες πληρωτέες για χρηματοοικονομικές  εργασίες  83 145 

 
284 

Έξοδα διαχείρισης  2.590 2.225 16,4% 4.737 
   7.280 7.973 -8,7% 16.101 

Κέρδος από εργασίες 7 2.298 1.841 24,9% 3.321 
Ζημία από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων 9 105 (494) 

 
(2.151) 

Ζημία από απομείωση της αξίας τραπεζικών καταθέσεων 10 (598) - 
 

- 
Άλλα εισοδήματα από επενδύσεις 5 45 47 

 
108 

Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 8 402 401 
 

744 
Κέρδος για το έτος πριν την φορολογία  2.252 1.795 25,5% 2.022 
Φορολογία 11 (317) (292) 

 
(483) 

Κέρδος για το έτος μετά τη φορολογία  1.935 1.502 28,8% 1.539 
Συμφέρον μειοψηφίας  104 (45) 

 
(7) 

Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους  2.039 1.457 39,9% 1.532 

 
 

 
 

  Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 12 5,21 3,73 
 

3,92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 

 
 



 

  

6
 
 

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 

 2013 2012 
 €'000 €'000 
   
Κέρδος περιόδου 2.039 1.457 
   
Λοιπά συνολικά έσοδα:    
Aναβαλλόμενη φορολογία λόγω επανεκτίμησης ακίνητης περιουσίας (1) 7 
Ζημίες από μεταβολή στην δίκαιη αξία επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (200) (628) 
Μεταφορά στα αποτελέσματα λόγω πώλησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 82 534 
   
 (119) (87) 
   
Συνολικά έσοδα περιόδου 1.920 1.370 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
στις 30 Ιουνίου 2013 

  
2013 2012 

 
Σημ. €'000 €'000 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
  Απτό πάγιο ενεργητικό 15 7.925 8.003 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 14 47 29 
Ταμείο αποζημιώσης Επενδυτών 19 221 217 
Επενδύσεις σε ακίνητα 16 7.359 7.359 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 17 923 2.141 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   16.475 17.749 
    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

 
 

Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί 19 16.024 15.676 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία προς εμπορία 18 4.459 3.853 
Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 20 20.179 17.562 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   40.661 37.091 
    
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   57.137 54.839 
  

 
 

Ίδια κεφάλαια  
 

 
Μετοχικό κεφάλαιο 21 13.297 13.297 
Αποθεματικά  18.606 16.686 
Ίδιες μετοχές   (78) (78) 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους   31.826 29.905 
  

 
 

Συμφέρον μειονότητας  932 1.036 
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων   32.758 30.942 
  

 
 

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις  
 

 
Αναβαλλόμενη φορολογία  622 616 
    622 616 
  

 
 

Τρέχουσες υποχρεώσεις  
 

 
Αποθέματα για μη κερδημένα ασφάλιστρα και εκκρεμείς απαιτήσεις 23 20.717 20.683 
Άλλες υποχρεώσεις 22 3.040 2.598 
    23.757 23.282 
  

 
 

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   57.137 54.839 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις στις σελίδες 5 μέχρι 20 
έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 
στις 29 Αυγούστου 2013 και έχουν υπογραφεί 
από τους:-   
 
Αιμίλιος Πυρίσιης – Πρόεδρος 
 
 
Ανδρέας Φραγκουλλής  – Διοικητικός Σύμβουλος  
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 20 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 2013 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
από έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο

Διαφορά 
από 

μετατροπή 
κεφαλαίου 

σε ευρώ
Αποθεματικό 

επανεκτίμησης
Αποθεματικό 
δίκαιης αξίας

Λογαριασμός 
αποτελεσμάτων 

Ίδιες 
Μετοχές Ολικό

Συμφέρον 
μειονότητας

Ολικό 
καθαρής 

θέσης

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

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 13.297 1.898 67 3.812 (1.353) 12.381 (78) 30.025 1.199 31.224
Aναβαλλόμενη φορολογία λόγω 
επανεκτίμησης ακίνητης 
περιουσίας - - - 7 - - - 7 - 7
Μεταφορά επιπρόσθετης 
απόσβεσης λόγω επανεκτίμησης 
κτιρίων  - - - (11) - 11 - - - -
Αναβαλλόμενη φορολογία στην 
επιπρόσθετη απόσβεση  - - - 1 - (1) - - - -
Ζημία από μεταβολή στην δίκαιη 
αξία επενδύσεων διαθέσιμων προς 
πώληση - - - - (628) - - (628) - (628)
Μεταφορά στα αποτελέσματα 
λόγω πώλησης επενδύσεων 
διαθέσιμων προς πώληση - - - - 534 - - 534 - 534
Μέρισμα που πληρώθηκε - - - - - (2.738) - (2.738) - (2.738)
Κέρδος περιόδου - - - - - 1.457 - 1.457 45 1.502

   Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012 13.297 1.898 67 3.808 (1.447) 11.111 (78) 28.657 1.244 29.902

   Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 13.297 1.898 67 3.793 (271) 11.199 (78) 29.906 1.036 30.942
Aναβαλλόμενη φορολογία λόγω 
επανεκτίμησης ακίνητης 
περιουσίας - - - (1) - - - (1) - (1)
Μεταφορά επιπρόσθετης 
απόσβεσης λόγω επανεκτίμησης 
κτιρίων  - - - (11) - 11 - - - -
Αναβαλλόμενη φορολογία στην 
επιπρόσθετη απόσβεση  - - - 1 - (1) - - - -
Ζημία από μεταβολή στην δίκαιη 
αξία επενδύσεων διαθέσιμων προς 
πώληση - - - - (200) - - (200) - (200)
Μεταφορά στα αποτελέσματα 
λόγω πώλησης επενδύσεων 
διαθέσιμων προς πώληση - - - - 82 - - 82 - 82
Κέρδος έτους - - - - - 2.039 - 2.039 (104) 1.935
 

  Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 13.297 1.898 67 3.781 (388) 13.248 (78) 31.826 932 32.758
 

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 20 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 2013 

  2013 2012 
  €'000 €'000 
 Σημ. 

  ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
  Κέρδος περιόδου πριν τη φορολογία 

 
2.252 1.795 

Αναπροσαρμογές για: 
   Ζημία από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων 9 (105) 494 

Αποσβέσεις πάγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 14,15 127 143 
Κέρδος από πώληση άπτου πάγιου ενεργητικού 

 
(1) (2) 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 8 (442) (438) 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν        5 (16) (1) 
Τόκοι πληρωτέοι και έξοδα τραπεζών 8 40 37 
Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 

 
1.855 2.028 

(Aύξηση) / μείωση στους χρεώστες και άλλους λογαριασμούς 
 

(348) 10.942 
Αύξηση /(μείωση) στις υποχρεώσεις και προβλέψεις   325 (11.225) 
Ροή μετρητών από εργασίες 

 
1.832 1.745 

Τόκοι που πληρώθηκαν  (40) (37) 
Φορολογία που πληρώθηκε  (166) (246) 
Καθαρή Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες   1.626 1.461 
    
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Αγορά επενδύσεων  (788) (2.272) 
Πώληση επενδύσεων  1.388 1.130 
Αγορά άπτου πάγιου ενεργητικού 15 (32) (31) 
Αγορά άυλων περιουσιακών στοχιείων 14 (36) (10) 
Εισπράξεις από πώληση άπτου πάγιου ενεργητικού  1 4 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  442 438 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν  16 1 
Καθαρή ροή μετρητών από / (σε) επενδυτικές δραστηριότητες   991 (741) 
    Καθαρή αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  2.617 721 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου  17.562 18.780 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου   20.179 19.500 
    
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    
Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 20 20.179 19.500 
    20.179 19.500 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 20 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 Marbella Estates Limited, Lyssi Investments Limited, Lion Insurance Agency Limited 
και 75,1% κάτοχος της Atlantic Consultancy Services  Limited (πρώην Atlantic Financial Services  Limited). 
 
Η εταιρεία Marbella Estates Limited κατείχε γη με σκοπό το διαχωρισμό σε οικόπεδα για πώληση.  Η γη πωλήθηκε το 
2003. Η εταιρεία δεν διεξήγαγε καμιά δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους.  
 
Η εταιρεία Lyssi Investments Limited ασχολείται με τις ενοικιάσεις οχημάτων «Ζ» και επενδύσεις σε μετοχές και άλλες 
αξίες.  Η εταιρεία δεν προέβη ακόμη σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σε σχέση με επενδύσεις.  Στις 10 Αυγούστου 2006 η 
εταιρεία μεταβίβασε την άδεια εκμίσθωσης αυτοκινήτων. 
 
Η εταιρεία Lion Insurance Agency Limited ασχολείται με τη διεξαγωγή εργασιών ως αντιπρόσωπος ασφαλειών γενικού 
κλάδου. 
 
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. 

 
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 2012. 

 
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 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013. 

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

καταστάσεων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013, ήταν οι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν για 
την ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2012 με εξαίρεση την υιοθέτηση των νέων και 
αναθεωρημένων προτύπων, διερμηνειών και τροποποιήσεων υφιστάμενων προτύπων με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 
υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ, διερμηνειών και τροποποιήσεων υφιστάμενων προτύπων δεν είχε ουσιώδη 
επίδραση στις συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.  
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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 

Χρηματο- 
οικονομικές 
υπηρεσίες 

Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 
    
Περίοδος πού έληξε στις 30 Ιουνίου 2013    
    
Κύκλος εργασιών άλλα εισοδήματα 13.692 201 13.893 
Κέρδος από εργασίες 2.502 (204) 2.298 
Σύνολο ενεργητικού 53.365 3.771 57.137 
Σύνολο παθητικού 24.076 300 24.376 
Προσθήκες απτού πάγιου ενεργητικού 32 - 32 
Προσθήκες άυλων περιουσιακών στοιχείων 36 - 36 
Διαθέσεις απτού πάγιου ενεργητικού 9 - 9 
Αποσβέσεις απτού πάγιου ενεργητικού 109 1 110 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 17 - 17 
    
Περίοδος πού έληξε στις 30 Ιουνίου 2012    
    
Κύκλος εργασιών άλλα εισοδήματα 12.802 393 13.195 
Κέρδος από εργασίες 1.764 77 1.841 
Σύνολο ενεργητικού 261.258 4.251 265.509 
Σύνολο παθητικού 235.328 279 235.607 
Προσθήκες απτού πάγιου ενεργητικού 31 - 31 
Προσθήκες άυλων περιουσιακών στοιχείων 10 - 10 
Διαθέσεις απτού πάγιου ενεργητικού 8 - 8 
Αποσβέσεις απτού πάγιου ενεργητικού 126 3 128 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 15 - 15 

 
 

5. Άλλα Εισοδήματα 
 

Άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες 
 

  
 

2013 2012 
 €'000 €'000 
Προμήθειες εισπρακτέες             487 412 
Μερίδιο κέρδους κοινοπραξίας 38 70 
Κέρδος από πώληση πάγιου  ενεργητικού 1 2 
Διάφορα άλλα εισοδήματα 9 - 
  535 484 

 
  

Άλλα εισοδήματα από επενδύσεις 
  Μερίσματα εισπρακτέα 16 1 

Ενοίκια εισπρακτέα   29 46 
  45 47 
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ΑTLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
6. Απαιτήσεις από ασφαλιζομένους 

    
2013 2012 

    
€'000 €'000 

Μικτές πληρωμές σε ασφαλισμένους 
 

4.394 17.313 
Μερίδιο αντασφαλιστών στις πληρωμές σε ασφαλισμένους 

 
(313) (12.138) 

Καθαρή μεταβολή στις υποχρεώσεις συμβολαίων 
  

(703) (339) 
Καθαρή μεταβολή ζημιών που έχουν επισυμβεί χωρίς να αναγγελθούν και ζημιών 
που έχουν επισυμβεί χωρίς να αναγγελθούν ικανοποητικά 

 

 
619 

 
131 

      Καθαρές πραγματοποιηθείσες αποζημιώσεις 
  

3.995 4.967 
 
7. Κέρδος στην κοινοπραξία  
 

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 2013 ανήλθε σε €38 χιλ. (2012: κέρδος €70 χιλ.). 

 
8. Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 

 
2013 2012 

 
€'000 €'000 

   Τόκοι εισπρακτέοι 425 415 
Έξοδα τράπεζας και τόκοι (40) (37) 
Συναλλαγματική διαφορά 17 23 

 
  

  402 401 
 
9. Κέρδος / (ζημιά) από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων 

 
2013 2012 

 
€'000 €'000 

   
Ζημία από πώληση και επανεκτίμηση μετοχών   (72) (49) 
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων εξωτερικού 154 169 
Κέρδος /(ζημία) από πώληση και επανεκτίμηση ομολόγων 23 (614) 

     105 (494) 
 
10.    Ζημιά από απομείωση της αξίας τραπεζικών καταθέσεων 
 

Η επίδραση στην αξία των τραπεζικών καταθέσεων του Συγκροτήματος των πρόσφατων μέτρων αναδιάρθρωσης και 
εξυγιάνσης της Τράπεζας Κύπρου και της Λαικής Τράπεζας υπολογίστηκε σε €598 χιλ. ως ακολούθως: 
 
α) Οι επηρεαζόμενες καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου απομειώθηκαν σύμφωνα με το τελικό ποσοστό μετατροπής 
καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο το οποίο καθορίστηκε σε 47,5%.  
β) Οι επηρεαζόμενες καταθέσεις στην Λαική Τράπεζα απομειώθηκαν βάση της υπόθεσης ότι το τελικό ποσοστό απώλειας 
καταθέσεων θα ανέλθει σε 100%.  

 
Από την μετατροπή των επηρεαζόμενων καταθέσεων του Συγκροτήματος στην Τράπεζα Κύπρου, το Συγκρότημα θα λάβει 
συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας €1 έκαστη. Κατά τον υπολογισμό της ζημιάς από απομείωση 
στην αξία τραπεζικών καταθέσεων δεν έχει αφαιρεθεί οποιοδήποτε ποσό αναφορικα με την αξια των μετοχών που θα 
προκύψουν από την μετατροπή των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου λόγω του ότι η Διεύθυνση θεωρεί ότι με βάση τις 
διαθέσιμες μέχρι σήμερα πληροφορίες η αξία των μετοχών αυτών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια.   
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11. Φορολογία 
 

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

 
2013 2012 

 
€'000 €'000 

   Εταιρικός Φόρος 300 234 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 11 10 
Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα 1 - 
Αναβαλλόμενη φορολογία 5 1 
Φορολογία προηγούμενων ετών - 45 
Τόκοι φορολογίας - 2 

 
  

  317 292 
 
  
12. Βασικό κέρδος ανά μετοχή 

 2013 2012 
 €'000 €'000 
Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους 2.039 1.457 

 
  

Μεσοσταθμικός αριθμός εκδομένων μετοχών  39.109 39.109 
    
Βασικό Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 5,21 3,73 

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

13. Εταιρείες συγκροτήματος 
 
Οι εξαρτημένες εταιρείες είναι ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένες στην Κύπρο και είναι ως 
ακολούθως: 
 
Εταιρεία Κύριες δραστηριότητες Μερίδιο 30.6.2013 31.12.2012 
  % €'000 €'000 
     
Marbella Estates Ltd Ανάπτυξη ακινήτων-Αδρανής 100,0 44 44 
Lyssi Investments Ltd Ενοικιάσεις οχημάτων Z-Αδρανής 100,0 86 86 
Lion Insurance Agency Ltd Διεξαγωγή εργασιών ως αντιπρόσωπος     
   ασφαλειών γενικού κλάδου 100,0 141 141 
Atlantic Consultancy Services Ltd Παροχή χρηματοοικονομικών και     
   συμβουλευτικών υπηρεσιών 75,1 937 937 
Atlantic Securities Limited     
  82,26% εξαρτημένη εταιρεία της     
  Atlantic Consultancy Services Limited Παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών    
   1.208 1.208 
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14. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

 Εμπορική εύνοια 
 από εξαγορά 

χαρτοφυλακίων 
Λογισμικά 

προγράμματα Σύνολο 
 €'000 €'000 €'000 
Κόστος ή εκτίμηση    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 42 376 418 
Προσθήκες 7 12 19 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 49 388 437 
Προσθήκες 31 5 36 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 80 393 473 
    
Αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 14 364 378 
Αποσβέσεις περιόδου 16 14 30 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 30 378 408 
Αποσβέσεις περιόδου 13 4 17 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 43 382 425 
 

   Καθαρή λογιστική αξία 
   30 Ιουνίου 2013 36 11 47 

31 Δεκεμβρίου 2012 19 10 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 2012 7.811 773 456 665 9.705 
Προσθήκες - 16 8 24 48 
Διαθέσεις - - - (10) (10) 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 7.811 789 464 679 9.743 
Προσθήκες - 18 6 8 32 
Διαθέσεις - - - (9) (9) 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 7.811 807 470 678 9.766 
      
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 - 489 416 585 1.489 
Αποσβέσεις έτους 128 67 18 44 258 
Διαθέσεις - - - (8) (8) 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 128 556 434 621 1.739 
Αποσβέσεις έτους 64 26 8 12 110 
Διαθέσεις - - - (8) (8) 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 192 582 442 624 1.841 
 

     Καθαρή λογιστική αξία 
     30 Ιουνίου 2013 7.618 225 28 54 7.925 

31 Δεκεμβρίου 2012 7.683 233 30 58 8.003 
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16. Επενδύσεις σε ακίνητα  

 
30.6.2013 31.12.2012 

 €'000 €'000 
Γη και κτίρια   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  7.359 6.224 
Προσθήκες - 1.233 
Ζημίες δίκαιης αξίας από επανεκτίμηση  - (98) 
   
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013/ 31 Δεκεμβρίου 2012 7.359 7.359 

 
17. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 

 30.6.2013 31.12.2012 
 €'000 €'000 
 

  Μετοχές εισηγμένων εταιρειών  70 90 
Χρεόγραφα Κυπριακής Δημοκρατίας 323 1.280 
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 221 282 
Εταιρικά ομόλογα και αξιόγραφα κεφαλαίου 309 489 
   
  923 2.141 

  
 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση περιλαμβάνουν εμπορεύσιμους τίτλους που είναι εισηγμένοι στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Τα στοιχεία αυτά επανεκτιμούνται στο τέλος της 
περιόδου 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. Η ζημία από τη μεταβολή στη δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιμων για 
πώληση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ανήλθε σε €199 χιλ. (2012: Ζημία €628 χιλ.) και μεταφέρθηκε 
στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.   

 
18.   Χρηματοοικονομικά στοιχεία προς εμπορία 

 30.6.2013 31.12.2012 
 €'000 €'000 
 

  Μετοχές εισηγμένων εταιρειών  149 182 
Επενδύσεις εξωτερικού σε μετοχικά κεφάλαια 4.292 3.465 
Ομόλογα και αξιόγραφα κεφαλαίου  18 206 
  4.459 3.853 

 
19. Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί 
 
 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
30.06.2013 31.12.2012 

 
€'000 €'000 

Άλλες απαιτήσεις από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 221 217 
 
 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
30.6.2013 31.12.2012 

 
€'000 €'000 

Χρεώστες από ασφαλιστικές δραστηριότητες 7.750 7.530 
Μερίδιο αντασφαλιστών (σημείωση 23) 3.570 3.545 
Μερίδιο σε κοινοπραξίες 595 625 
Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης 595 593 
Άλλοι λογαριασμοί από ασφαλιστικές δραστηριότητες 455 360 
Άλλοι λογαριασμοί από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 3.050 3.020 
Φορολογία εισπρακτέα 9 - 
  16.024 15.673 
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20. Μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών 

 
30.6.2013 31.12.2012 

 
€'000 €'000 

   Μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο 20.179 17.562 
 

               20.179  17.562 
 
Τα πιο πάνω ποσά αναφέρονται μετά την επίδραση στην αξία των τραπεζικών καταθέσεων του Συγκροτήματος των 
πρόσφατων μέτρων αναδιάρθρωσης και εξυγιάνσης της Τράπεζας Κύπρου και της Λαικής Τράπεζας η οποία αναφέρεται 
στη σημείωση 10. 
 
Για την εξασφάλιση των τραπεζικών διευκολύνσεων της θυγατρικής εταιρείας Atlantic Securities Ltd, οι οποίες αναφέρονται 
στη σημείωση 29, η  Εταιρεία παραχώρησε εταιρικές εγγύησεις συνολικού ποσού €132 χιλ. προς την Τράπεζα Κύπρου 
Δημόσια Εταιρεία Λτδ και εταιρική εγγύηση ποσού €600.000 προς όφελος της Λαϊκής Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ. 
 
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   
 30.6.2013 31.12.2012 
 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 12 Ιουνίου 2013 εγκρίθηκε το πιο κάτω 
ειδικό ψήφισμα.  
 
‘Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εφαρμόσει πρόγραμμα 
για την αγορά από την Εταιρεία των δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Αρ. 2 
Νόμου του 2000. 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 13 Ιουνίου 2013 μέχρι 12 Ιουνίου 2014. 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου η Εταιρεία δεν προέβηκε σε όποιαδήπτοτε αγορά ιδίων μετοχών. Στις 30 Ιουνίου 2013 ο 
συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 80 150 και το συνολικό κόστος αγοράς σε €77.680. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξε καμία άλλη διαφοροποίηση στην κεφαλαιουχική δομή της Ιθύνουσας Εταιρείας. 
 

22.   Άλλες Υποχρεώσεις  
 30.6.2013 31.12.2012 

€'000 €'000 
   
Φορολογία 226 75 
Αντασφαλιστές 384 188 
Πιστωτές από ασφαλιστικές δραστηριότητες 119 101 
Άλλες υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 1.610 1.463 
Μερίσματα πληρωτέα 405 410 
Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 296 361 
   
  3.040 2.598 
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23.   Εκκρεμείς απαιτήσεις και προβλέψεις για μη κερδημένα ασφάλιστρα  

 30.6.2013 31.12.2012 
 €'000 €'000 
Μη κερδημένα ασφάλιστρα 

  Μικτά αποθέματα 10.991 10.398 
Μερίδιο αντασφαλιστών (2.461) (1.961) 
Καθαρά αποθέματα 8.530 8.437 
 

  Εκκρεμείς απαιτήσεις 
  Μικτές εκρεμείς  απαιτήσεις 9.726 10.285 

Μερίδιο αντασφαλιστών (1.109) (1.584) 
Καθαρές εκκρεμείς απαιτήσεις 8.617 8.701 
 

  Ολικά τεχνικά αποθέματα 
  Μικτά τεχνικά αποθέματα 20.717 20.683 

Μερίδιο αντασφαλιστών (3.570) (3.545) 
Καθαρά τεχνικά αποθέματα 17.147 17.138 

 
Οι εκκρεμείς απαιτήσεις περιλαμβάνουν πρόβλεψη για απαιτήσεις που δεν δηλώθηκαν (IBNR) καθώς και πρόβλεψη για 
απόθεμα ζημιών που έχουν επισυμβεί χωρίς να αναγγελθούν ικανοποιητικά (IBNER) με βάση τη ‘Μέθοδο Προέκτασης’. 

 
24. Κατάσταση ασφαλιστικής τοποθέτησης στοιχείων ενεργητικού 

Την 1 Ιανουαρίου 2003 τέθηκε σε εφαρμογή "Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεμάτων Νόμος και Κανονισμοί του 2002-2008".  Με βάση το άρθρο 76 του Νόμου, η εταιρεία έχει υποχρέωση να 
τοποθετεί περιουσιακά στοιχεία σε εγκεκριμένες επενδύσεις, επί συνεχούς βάσεως, επαρκή για να καλύπτουν τα τεχνικά 
της αποθέματα, όπως καθορίζονται από τον Νόμο, τα οποία κατά τις 30 Ιουνίου 2013 ήταν €17.15 εκ. (31 Δεκεμβρίου 
2012: €17,14 εκ.).  Η Εταιρεία έχει προβεί στις αναγκαίες τοποθετήσεις. 

 
25. Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του συγκροτήματος και με άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα 
 

 Φύση ‘Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 
 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 
  2013 2012 30.6.2013 31.12.2012 
    € € € € 
Lyssi Investments Limited       
       Χρεώσεις υπηρεσιών - - 11 10 
Lion Insurance Agency 
Limited  

     

 Χρεώσεις υπηρεσιών - - 1 30 
      
Atlantic Securities Limited      
 Χρεώσεις για χρηματιστηριακές     
   προμήθειες - 15 889 901 
 Τόκοι εισπρακτέοι 20 10   
 Ενοίκια εισπρακτέα 10 10   
      
Marbella Estates Limited      
 Διάφορα έσοδα - - (47) (48) 
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα 
 
α) Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ 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 Πειραιώς (Κύπρου) Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Λτδ.  

  
 

2013 2012 

 
€'000 €'000 

       Τόκοι εισπρακτέοι από τραπεζικές καταθέσεις 89 45 
    Προμήθειες πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες (48) (49) 
    Δικαιώματα διαχείρισης και θεματοφυλακής  (1) (1) 
   

 
30.06.2013 31.12.2012 

 €'000 €'000 
    Τραπεζικά υπόλοιπα και καταθέσεις 5.846 4.060 
     Τραπεζικοί λογαριασμοί πελατών θυγατρικής 537 455 
    Χρεωστικά υπόλοιπα για ασφαλιστικές εργασίες 268 193 

 
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 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν : 

 
Συγκρότημα και Εταιρεία Φύση ‘Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 
 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 
  2013 2012 30.6.2013 31.12.2012 
    €000 €000 €000 €000 
      
Euroautoparts Limited      
 Έσοδα από ασφάλειες 1 1 52 54 

 
Αγορές εξαρτημάτων 30 30 

   
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 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν: 

 
Συγκρότημα και Εταιρεία Φύση ‘Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 
 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 
  2013 2012 30.6.2013 31.12.2012 
    €000 €000 €000 €000 
Lyssi Insurance Agents Limited        
  - υπό κοινή διοίκηση Χρεώσεις υπηρεσιών - - (4) (4) 

 
 

Όλές οι συναλλαγές με συγγενικά μέρη έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις. 
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26. Σημαντικές συμβάσεις και συναλλαγές 
 

Δεν υπήρξε καμιά σημαντική σύμβαση που υφίσταται ή υφίστατο κατά τη λήξη της οικονομικής περιόδου 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 συμβάσεις απασχόλησης των εκτελεστικών 
διοικητικών συμβούλων και 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 τοι οποίες είναι θυγατρικές εταιρείες της 
Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Επίσης ο Αναπληρωτής Διοικητικός Σύμβουλος κ. Μάριος Σαββίδης είναι Διοικητικός 
Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ 
αναφέρονται στην σημείωση 25. 
 
Συμφωνία διορισμού ασφαλιστικού πράκτορα 
 

 Στις 4 Μαρτίου 2009 η Εταιρεία σύναψε συμφωνία με την Πειραιώς (Κύπρου) Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Λτδ,  
θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ η οποία κατέχει πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας, βάσει της οποίας η Πειραιώς (Κύπρου) Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Λτδ διορίζεται ασφαλιστικός πράκτορας 
της Atlantic Insurance Co. Public Ltd. Η συμφωνία έγινε σε καθαρά εμπορική βάση με τους συνήθεις όρους και 
προϋποθέσεις. 

 
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 μετόχοι που 
κατείχαν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2013 και 
5 μέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν οι ακόλουθοι:  
 

 

30 Ιουνίου 
2013 

24 Αυγούστου 
2013 

 % % 
Αιμίλιος Πυρίσιης1 33,43 33,43 
Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ 19,91 19,91 
Ανδρέας Φραγκουλλής2 20,17 20,17 
Μάρω Μαραθοβουνιώτου3  5,96 5,96 

 
(1) Στην συμμετοχή του Αιμίλιου Πυρίσιη περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του (19,03%) και η έμμεση συμμετοχή 

που κατέχει μέσω της μητέρας του Νίνας Πυρίσιη (2,36%) και του αδελφού του Γιώργου Πυρίσιη (12,04%).  
 
(2) Στη συμμετοχή του Ανδρέα Φραγκουλλή περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του (19,99%), και η έμμεση συμμετοχή 

που κατέχει μέσω της συζύγου του Έλλης Φραγκουλλή (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 (1,44%), και η έμμεση 

συμμετοχή που κατέχει η κόρη της Αθηνά Νικολαΐδου (1,60%), 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 2013 και 5 μέρες πριν από την ημερομηνία 
έγκρισης των λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν ως ακολούθως:  
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Συμμετοχή Διοικητικών Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας (συνέχεια) 
 

 

Αριθμός 
Μετοχών 

30 Ioυνίου 
2013 

Αριθμός 
Μετοχών 

24 Αυγούστου 
2013 

 
 

% 
 

% 
Αιμίλιος Πυρίσιης  7.443.482 19,03 7.443.482 19,03 
Ανδρέας Πιρίσιης 20.000 0,05 20.000 0,05 
Ανδρέας Φραγκουλλής1 7.887.532 20,17 7.887.532 20,17 
Γιώργος Πυρίσιης  4.709.071 12,04 4.709.071 12,04 
Νίνα Πυρίσιη 922.641 2,36 922.641 2,36 
Παναγιώτης Μαλλής 45.549 0,12 45.549 0,12 
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου 2 28.155 0,07 28.155 0,07 
Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου - - - - 

 
(1) Η συμμετοχή του Ανδρέα Φραγκουλλή περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή του (19,99%), και την έμμεση συμμετοχή 

που κατέχει μέσω της συζύγου του Έλλης Φραγκουλλή (0,10%), της μητέρας του Βασιλούς Φραγκουλλή (0,03%) και 
του αδελφού του Φίλιππου Φραγκουλλή (0,05%).  

 
(2) Η συμμετοχή του Χαράλαμπου Αλεξάνδρου περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή του (0,06%) και την έμμεση 

συμμετοχή που κατέχει μέσω του πατέρα του Λοίζου Αλεξάνδρου (0,01%).  
 
29. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Υπήρχαν οι πιο κάτω σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόνοια στις οικονομικές 
καταστάσεις.  

 
 Εγγυήσεις 
 

α)   Εταιρική εγγύηση της Atlantic Insurance Company Public Ltd ποσού €120 χιλ. προς όφελος της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ ως εξασφάλιση του ορίου του τρεχούμενου λογαριασμού της Atlantic Securities Ltd ύψους €100 χιλ. Η 
Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία ακύρωσης της εξασφάλισης. 

 
β)   Εταιρική εγγύηση της Atlantic Insurance Company Public Ltd ποσού €12  χιλ. προς όφελος της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 

Εταιρεία Λτδ ως εξασφάλιση του ορίου εγγυητικών επιστολών της Atlantic Securities Ltd ύψους €10 χιλ. Η Εταιρεία 
βρίσκεται στην διαδικασία ακύρωσης της εξασφάλισης. 

 
γ)    Εταιρική εγγύηση της Atlantic Insurance Company Public Ltd ποσού €600.000 προς όφελος της Λαϊκής Τράπεζα Δημόσια 

Εταιρεία Λτδ ως εξασφάλιση για τραπεζικές διευκολύνσεις που παραχώρησε η Τράπεζα προς την θυγατρική εταιρεία 
Atlantic Securities Ltd. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία ακύρωσης της εξασφάλισης. 

 
 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.  
 

30. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς και μελλοντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές 
καταστάσεις κατά την 30 Ιουνίου 2013. Στις 30 Ιουνίου 2013 υπήρχαν οι ακόλουθες μελλοντικές κεφαλαιουχικές 
δεσμεύσεις αναφορικά με επενδύσεις εξωτερικού: 
                   €000 
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