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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 

 
 2010 2009 

 
Σημ. €'000 €'000 

 
 

 
 

Εισοδήματα από εργασίες  
 

 
Μικτά ασφάλιστρα                  10.266   10.521  
Δικαιώματα συμβολαίων                       363     380  
Μερίδιο αντασφαλιστών                    (1.870)   (2.036) 
Καθαρά ασφάλιστρα                     8.759          8.865  
Μεταφορά στα μη κερδημένα ασφάλιστρα                         (98)          (280) 
Καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα                     8.661          8.585  
Άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες 5                       523            516  
Εισοδήματα από χρηματοοικονομικές εργασίες                        816          1.315  
                     10.000         10.416  
Έξοδα  

  Απαιτήσεις από ασφαλιζομένους                     4.510         4.830  
Προμήθειες πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες                        558             561  
Προμήθειες πληρωτέες για χρηματοοικονομικές  εργασίες                        412             726  
Έξοδα διαχείρισης                      2.030           1.954  

                      7.510          8.071  
Κέρδος από εργασίες 7                   2.490          2.345  
(Ζημία) /κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων                     (496)              21  
Άλλα εισοδήματα από επενδύσεις 5                         44               89  
Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 8                      548             688  
Κέρδος πριν την φορολογία                    2.586          3.143  
Φορολογία 9                    (316)          (328) 
Κέρδος μετά τη φορολογία                    2.270         2.815  
Συμφέρον μειοψηφίας                       (131)           (201) 
Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους                     2.139         2.614  

 
 

 
 

Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 10 5,47 6,69 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών 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 2010 
 

 2010 2009 
 €'000 €'000 
   
Κέρδος περιόδου 2.139 2.614 
   
Λοιπά συνολικά έσοδα:    
Aναβαλλόμενη φορολογία λόγω επανεκτίμησης ακίνητης περιουσίας                2  5 
Μη πραγματοποιηθείσα (ζημία) / κέρδος δίκαιης αξίας           (735)                      214  

 
  

          (733)                       219  
   
Συνολικά έσοδα περιόδου 1.406                   2.833  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 

 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
από έκδοση 

μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Διαφορά 
από 

μετατροπή 
κεφαλαίου 
σε ευρώ 

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

Αποθεματικό 
δίκαιης αξίας 

Λογαριασμός 
αποτελεσμάτων Ολικό 

Συμφέρον 
μειονότητας 

Ολικό 
καθαρής 

θέσης 

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

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 13.297 1.898 67 2.237 (1.901) 12.361 27.960 971 28.931 
Aναβαλλόμενη φορολογία λόγω 
επανεκτίμησης ακίνητης 
περιουσίας - - - 5 - - 5 - 5 
Μεταφορά επιπρόσθετης 
απόσβεσης λόγω επανεκτίμησης 
κτιρίων  - - - (6) - 6 - - - 
Αναβαλλόμενη φορολογία στην 
επιπρόσθετη απόσβεση  - - - 1 - (1) - - - 
Αύξηση συμφέροντος 
μειοψηφίας λόγω αύξησης 
κεφαλαίου - - - - - (404) (404) 404 - 
Κέρδη από τη μεταβολή στη 
δίκαιη αξία επενδύσεων 
διαθέσιμων προς πώληση - - - - 214 - 214 - 214 
Μεταφορά στα αποτελέσματα 
λόγω πώλησης επενδύσεων 
διαθέσιμων προς πώληση - - - - 456 - 456 - 456 
Μέρισμα που πληρώθηκε  - - - - - (3.520) (3.520) - (3.520) 
Κέρδος περιόδου - - - - - 2.614 2.614 201 2.815 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 13.297 1.898 67 2.237 (1.231) 11.057 27.325 1.576 28.901 

          Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 13.297 1.898 67 3.313 (946) 12.947 30.577 1.627 32.203 
Aναβαλλόμενη φορολογία λόγω 
επανεκτίμησης ακίνητης 
περιουσίας - - - 2 - - 2 - 2 
Μεταφορά επιπρόσθετης 
απόσβεσης λόγω επανεκτίμησης 
κτιρίων  - - - (9) - 9 - - - 
Αναβαλλόμενη φορολογία στην 
επιπρόσθετη απόσβεση  - - - 1 - (1) - - - 
Μερίσματα εισπρακτέα - - - - - - - (271) (271) 
Κέρδη από τη μεταβολή στη 
δίκαιη αξία επενδύσεων 
διαθέσιμων προς πώληση - - - - (735) - (735) - (735) 
Μέρισμα που πληρώθηκε - - - - - (3.520) (3.520) - (3.520) 
Κέρδος περιόδου - - - - - 2.140 2.140 131 2.270 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2010 13.297 1.898 67 3.307 (1.682) 11.575 28.463 1.487 29.950 

 
Κέρδος ή ζημιά 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 8 μέχρι 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών 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 2010 

  2010 2009 
  €'000 €'000 
 Σημ. 

  ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
  Κέρδος περιόδου πριν τη φορολογία 

 
                 2.586               3.143  

Αναπροσαρμογές για: 
   Ζημία από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων 
 

                    497                   (21) 
Αποσβέσεις άπτου πάγιου ενεργητικού 7                     147                  142  
Τόκοι που εισπράχθηκαν 8                 (581)                (759) 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν 5                    (14)                  (61) 
Τόκοι που πληρώθηκαν 8                      32                    71  
Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 

 
                2.667               2.515  

Αύξηση στους χρεώστες και άλλους λογαριασμούς 
 

                     (3)             (3.195) 
(Μείωση) / αύξηση στις υποχρεώσεις και προβλέψεις                 (2.819)              8.950  
Ροή μετρητών από εργασίες 

 
                 (156)              8.270  

Τόκοι που πληρώθηκαν                     (32)                 (71) 
Φορολογία που πληρώθηκε                   (207)                (193) 
Καθαρή Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες                    (395)              8.006  
    
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Αγορά επενδύσεων                (2.841)             (1.627) 
Πώληση επενδύσεων                  1.286               2.927  
Αγορά επενδυτικών ακινήτων                       (2)                  (30) 
Αγορά άπτου πάγιου ενεργητικού                     (49)                  (44) 
Πληρωμή μερισμάτων προς μετόχους μειονότητας                   (271)                      -  
Τόκοι που εισπράχθηκαν                     581                  759  
Μερίσματα που εισπράχθηκαν                        14                    61  
Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκαν (σε) / από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

                   
(1.282) 

                
2.046  

  
  ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
  Μέρισμα που πληρώθηκε                (3.520)                      -  

Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκαν σε χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

                   
(3.520) 

                       
 -  

    
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών               (5.197)            10.052  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου                24.390             19.199  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου                 19.193             29.251  
    
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    
Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 17               19.193             29.277  
Τραπεζικά παρατραβήγματα 17                         -                   (26) 
                  19.193              29.251  

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΑTLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 
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 2009. 

 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του 
Συγκροτήματος. 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές 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 μέχρι 30 Ιουνίου 2010. 

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

καταστάσεων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 30 Ιουνίου 2010, ήταν οι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν για 
την ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2009 με εξαίρεση την υιοθέτηση των νέων και 
αναθεωρημένων προτύπων, διερμηνειών και τροποποιήσεων υφιστάμενων προτύπων με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010. 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 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
4. Ανάλυση κατά τομέα 
 

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

Ανάλυση κατά τομέα δραστηριότητας 
   

 

Ασφαλιστικές 
εργασίες 

Χρηματο- 
οικονομικές 
υπηρεσίες 

Σύνολο 

€'000 €'000 €'000 
   

Περίοδος πού έληξε στις 30 Ιουνίου 2010    
    
Κύκλος εργασιών και άλλα εισοδήματα 11.196 817 12.013 
Κέρδος από εργασίες 2.307 183 2.490 
    
Περίοδος πού έληξε στις 30 Ιουνίου 2009    
    
Κύκλος εργασιών και άλλα εισοδήματα 11.506 1.315 12.821 
Κέρδος από εργασίες 1.986 359 2.345 

 
 
 

 
5. Άλλα Εισοδήματα 
 

Άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες 

 
2010 2009 

 €'000 €'000 
 
Προμήθειες εισπρακτέες             

           
409  

                     
373  

Μερίδιο κέρδους από κοινοπραξίες            112                        141  
Διάφορα άλλα εισοδήματα                2                            2  

 
523 516 

 
 
Άλλα εισοδήματα από επενδύσεις 
 

Άλλα εισοδήματα από επενδύσεις 
  Μερίσματα εισπρακτέα              14                          61  

Ενοίκια εισπρακτέα                 30                          28  

   
 

44 89 
 
6. 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 2010 ανήλθε σε κέρδος συνολικού ύψους €112 χιλ. (2009: κέρδος €140 χιλ.). 
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ΑTLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
7. Κέρδος από εργασίες 
 

 
2010 2009 

 
€'000 €'000 

   
   Το κέρδος από εργασίες προκύπτει μετά την αφαίρεση των πιο κάτω: 

  Αμοιβή διοικητικών συμβούλων            170                        158  
Αμοιβές προσωπικού          1.091                     1.015  
 

  Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας που συμπεριλαμβάνεται στα πιο πάνω ποσά: 

  -  για τους συμβούλους                 6                            4  
-  για το προσωπικό               44                          39  
 

  Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού             147                        142  
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες                 5                            1  
Αμοιβή ελεγκτών                 29                          28  

 
 
8. Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 
  

 
2010 2009 

 
€'000 €'000 

   
Τόκοι εισπρακτέοι 

              
562  

                         
653  

Έξοδα τράπεζας και τόκοι            (32)                       (32) 
Τόκοι δανείου                  -                        (39) 
Άλλοι τόκοι                  -                          80  
Συναλλαγματική διαφορά               18                          26  

 
            548                        688  

 
 

9. Φορολογία 
 

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

 

 
2010 2009 

 
€'000 €'000 

   
Εταιρικός Φόρος 

              
300  

   
322  

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα              17                            5  
Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα                1                            1  
Αναβαλλόμενη φορολογία             (2)                         (3) 
Τόκοι φορολογίας                 -                            3  

 
316 328 
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10. Βασικό κέρδος ανά μετοχή 
 

 
  2010 2009 

€'000 €'000 

Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους 
           

2.139  
                      

2.614  

 
    

Μεσοσταθμικός αριθμός εκδομένων μετοχών        39.109                   39.109  
      
Βασικό Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 5,47 6,69 

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

11. Εταιρείες συγκροτήματος 
 
Οι εξαρτημένες εταιρείες είναι ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένες στην Κύπρο και είναι ως 
ακολούθως: 
 
Εταιρεία Κύριες δραστηριότητες Μερίδιο 30.6.2010 31.12.2009 
  % €'000 €'000 
     
Marbella Estates Ltd Ανάπτυξη ακινήτων 100,0 44 44 
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 Παροχή χρηματοοικονομικών και     
   συμβουλευτικών υπηρεσιών 75,1 937 937 
Atlantic Securities Limited     
  80% (1) εξαρτημένη εταιρεία της     
  Atlantic Consultancy Services Limited Παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών    
   1.208 1.208 

 
(1) Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 η εταιρεία Atlantic Securities Limited, θυγατρική της εξαρτημένης εταιρείας Atlantic 

Consultancy Services Ltd, προχώρησε στην έκδοση και παραχώρηση προς συνδεδεμένους αντιπροσώπους και 
επιλεγμένους συνεργάτες της 225 χιλ. μετοχών βάση σχεδίου παροχής κινήτρων. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω 
έκδοσης το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η Atlantic Consultancy Services Ltd μειώθηκε σε 80% και 
το καθαρό συμφέρον της Atlantic Insurance Company Public Ltd στην Atlantic Securities Limited μειώθηκε από 75,1% 
σε 60,1%. 
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12. Απτό πάγιο ενεργητικό  

 Γη και 
Κτίρια  

Έπιπλα και 
εξοπλισμός 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές Οχήματα Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
Κόστος ή εκτίμηση           
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 6.393 590 731 594 8.308 
Προσθήκες 112 91 37 27 267 
Επανεκτίμηση          894                       -                       -                   -             894  
Διαθέσεις               -                      -                   (1)                  -             (1) 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 7.399 681 767 621 9.468 
Προσθήκες 17 10 22 0 49 

 
    

 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2010 7.416 691 789 621 9.517 
      
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 214 297 581 485 1.577 
Αποσβέσεις έτους 123 54 75 38 290 
Σε επανεκτίμηση (337) - - - (337) 
Διαθέσεις              -                      -                  (1)                  -              (1) 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 - 351 655 523 1.529 
Αποσβέσεις περιόδου 62 31 36 18 147 
      Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2010 62 382 691 541 1.676 
 

     Καθαρή λογιστική αξία 
     30 Ιουνίου 2010 7.354 309 98 80 7.841 

31 Δεκεμβρίού 2009 7.399 330 112 98 7.939 
 
13. Επενδύσεις σε ακίνητα  
 

 
30.06.2010 31.12.2009 

 €'000 €'000 
Γη και κτίρια   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  5.887 6.298 
Προσθήκες 2 30 
Ζημίες δίκαιης αξίας από επανεκτίμηση  - (441) 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  5.889 5.887 

 
14. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 
 

 30.06.2010 31.12.2009 
 €'000 €'000 
Μετοχές εισηγμένων εταιρειών 542 890 
Χρεόγραφα Κυπριακής Δημοκρατίας 128 128 
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 595 - 
Εταιρικά ομόλογα και αξιόγραφα κεφαλαίου 2.987 3.254 
   
  4.252 4.272 

 
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 ανήλθε σε €735 χιλ. (2009: Κέρδος €214 χιλ.) και μεταφέρθηκαν στο αποθεματικό δίκαιης αξίας. 
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15.   Χρηματοοικονομικά στοιχεία προς εμπορία 
 

 30.06.2010 31.12.2009 
 €'000 €'000 
Μετοχές εισηγμένων εταιρειών 731 961 
Επενδύσεις εξωτερικού σε μετοχικά κεφάλαια 2.205 1.980 
Ομόλογα και αξιόγραφα κεφαλαίου  450 102 

 
  3.386 3.043 

 
16. Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί 
 

 
30.06.2010 31.12.2009 

 
€'000 €'000 

Χρεώστες από ασφαλιστικές δραστηριότητες 7.624 7.218 
Μερίδιο αντασφαλιστών (σημείωση 19) 3.169 4.074 
Μερίδιο σε κοινοπραξίες 913 800 
Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης 572 532 
Άλλοι λογαριασμοί από ασφαλιστικές δραστηριότητες 1.002 1.332 
Άλλοι λογαριασμοί από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 3.300 2.620 
 

    16.579 16.576 
 
17. Μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών 
 

 
30.06.2010 31.12.2009 

 
€'000 €'000 

Μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο 15.317 16.736 
Τραπεζικά υπόλοιπα πελατών θυγατρικής εταιρείας 3.876 7.671 
Τραπεζικά παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμα δάνεια                             -                      (17) 
 

                       19.193  24.390 
 

 
Για την εξασφάλιση των τραπεζικών διευκολύνσεων της θυγατρικής εταιρείας Atlantic Securities Ltd, οι οποίες αναφέρονται 
στη σημείωση 26, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει δεσμεύσει καταθέσεις της Εταιρείας που διατηρεί μαζί της 
συνολικού ύψους €2.900 χιλ. και καταθέσεις της θυγατρικής εταιρείας Atlantic Securities Ltd συνολικού ποσού €85 χιλ. 
 
Τα τραπεζικά παρατραβήγματα 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. Τα τραπεζικά 
παρατραβήγματα φέρουν τόκο με βασικό επιτόκιο πλέον 2-3% ετησίως.  
 
 

18. Μετοχικό κεφάλαιο   
 30.6.2010 31.12.2009 
 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 
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18.    Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια) 

 
Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2010 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 και τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμό 2273/2003 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά».  
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου η Εταιρεία δεν προέβηκε σε αγορά ιδίων μετοχών βάσει του πιο πάνω προγράμματος. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξε καμία άλλη διαφοροποίηση στην κεφαλαιουχική δομή της Ιθύνουσας Εταιρείας. 
 

19.   Εκκρεμείς απαιτήσεις και προβλέψεις για μη κερδημένα ασφάλιστρα  
 

 30.06.2010 31.12.2009 
€'000 €'000 

Μη κερδημένα ασφάλιστρα 
  Μικτά αποθέματα 10.844 11.658 

Μερίδιο αντασφαλιστών           (2.471)              (3.384) 
Καθαρά αποθέματα 8.373 8.274 
 

  Εκκρεμείς απαιτήσεις 
  Μικτές εκρεμείς  απαιτήσεις 8.036 7.784 

Μερίδιο αντασφαλιστών              (698)                (690) 
Καθαρές εκκρεμείς απαιτήσεις 7.337 7.094 
 

  Ολικά τεχνικά αποθέματα 
  Μικτά τεχνικά αποθέματα 18.879 19.442 

Μερίδιο αντασφαλιστών           (3.169)              (4.074) 
Καθαρά τεχνικά αποθέματα 15.710 15.368 

 
20.   Άλλες Υποχρεώσεις  

 30.06.2010 31.12.2009 
€'000 €'000 

Φορολογία 340 201 
Αντασφαλιστές 810 287 
Πιστωτές από ασφαλιστικές δραστηριότητες 281 203 
Άλλες υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 1.449 1.543 
Μερίσματα πληρωτέα 876 224 
Χρηματικά υπόλοπα πελατών χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων 3.105 6.933 
Άλλες υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 906 524 
 

 
 

 7.767 9.913 
 
21. 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 2010 ήταν €15.710 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 
2009: €15.368 χιλ.).  Η Εταιρεία έχει προβεί στις αναγκαίες τοποθετήσεις. 
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22. Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του ιδίου συγκροτήματος και άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα 
 

Συγκρότημα και Εταιρεία Φύση ‘Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 
 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 
  2010 2009 2010 2009 
    € € € € 
Lyssi Investments Limited       
  - εξαρτημένη εταιρεία  - -                        4             3  
      
Lion Insurance Agency Limited       
  - εξαρτημένη εταιρεία  - - 13         12 
      
Atlantic Consultancy Services       
  Limited - εξαρτημένη εταιρεία  - - - - 

      Atlantic Securities Limited      
  - εξαρτημένη εταιρεία Χρεώσεις για χρηματιστηριακές     
   προμήθειες 40 68 396 456 
  

Ενοίκια εισπρακτέα 
 

10 
 

10 
  

 
Marbella Estates Limited 

     

  - εξαρτημένη εταιρεία  - -                    (46)        (48) 
      
Lyssi Insurance Agents Limited        
  - υπό κοινή διοίκηση  - -                     (4)         (4) 
      
Euroautoparts Limited      
  - συμμετοχή στη διοίκηση Αγορές εξαρτημάτων 24 26 40  35  
 Έσοδα από ασφάλειες 1 1   

 
 
23. Σημαντικές συμβάσεις 
 

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 μετόχοι 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 της Εταιρείας και των 
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  και της συμφωνίας που περιγράφεται πιο κάτω : 

 
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 διορίστηκε ασφαλιστικός πράκτορας 
της Atlantic Insurance Co. Public Ltd. Η συμφωνία έγινε σε καθαρά εμπορική βάση με τους συνήθεις όρους και 
προϋποθέσεις. 
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24. 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 2010 και στις 26 Αυγούστου 2010, 
ημερομηνία έγκρισης των λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν ως ακολούθως:  
 

 

Αριθμός 
Μετοχών 

30 Ιουνίου 
2010 

Αριθμός 
Μετοχών 

26 Αυγούστου 
2010 

 
 

% 
 

% 
Αιμίλιος Πυρίσιης1  7 219 963 18,46 7 219 963 18,46 
Ανδρέας Πιρίσιης 20 000 0,05 20 000 0,05 
Ανδρέας Φραγκουλλής2 7 601 607 19,44 7 601 607 19,44 
Γιώργος Πυρίσιης3 4 610 971 11,79 4 610 971 11,79 
Νίνα Πυρίσιη 922 641 2,36 922 641 2,36 
Παναγιώτης Μαλλής 45 549 0,12 45 549 0,12 
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου4 5 000 0,01 5 000 0,01 
Μάριος Σαββίδης 165 074 0,42 165 074 0,42 
Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου - - - - 

 
(1) Στην συμμετοχή του Αιμίλιου Πυρίσιη περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του (18,37%) και η έμμεση συμμετοχή 

που κατέχει μέσω του πατέρα του Ζένιου Πυρίσιη (0,09%). 
  

(2) Η συμμετοχή του Ανδρέα Φραγκουλλή περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή του (19,26%), 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%).  

 
(3) Η συμμετοχή του Γιώργου Πυρίσιη περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή του (11,72%) και την έμμεση συμμετοχή που 

κατέχει μέσω της συζύγου του Μαρίας Πυρίσιη (0,07%).  
  

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

 
25.    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 2010 και 
κατά την ημερομηνία έγκρισης των λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν οι ακόλουθοι:  
 

 
30 Ιουνίου 2010 26 Αυγούστου 2010 

 % % 
Αιμίλιος Πυρίσιης1 32,61 32,61 
Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ 21,70 21,70 
Ανδρέας Φραγκουλλής2 19,44 19,44 
Διαχειριστής περιουσίας του Νίκου Μαραθοβουνιώτη3 5,96 5,96 

 
(1) Στην συμμετοχή του Αιμίλιου Πυρίσιη περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του (18,37%) και η έμμεση συμμετοχή 

που κατέχει μέσω του πατέρα του Ζένιου Πυρίσιη (0,09%) της μητέρας του Νίνας Πυρίσιη (2,36%) και του αδελφού 
του Γιώργου Πυρίσιη (11,79%).  

 
(2) Στη συμμετοχή του Ανδρέα Φραγκουλλή περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του (19,26%), 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 του Διαχειριστή της περιουσίας του Νίκου Μαραθοβουνιώτη περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του 
αποβιώσαντα (4,65%), και η έμμεση συμμετοχή που κατέχει η θυγατέρα του Αθηνά Νικολαΐδου (0,46%), ο γιός του 
Ανδρέας Μαραθοβουνιώτης (0,47%) και ο γιός του Αλέξης Μαραθοβουνιώτης (0,38%).  
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

 
26. Ενδεχόμενες / ανειλημμένες υποχρεώσεις 
 

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

 
α)   Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί τις ακόλουθες τραπεζικές διευκολύνσεις που παραχώρησε η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία 

Λτδ προς την θυγατρική της εταιρεία Atlantic Securities Ltd: 
 

1. Όριο παρατραβήγματος τρεχούμενου τραπεζικού λογαριασμού ύψους €862.844. 
 
 2.  Όριο έκδοσης εγγυητικών επιστολές μέχρι του ποσού των €2.000.000 προς όφελος της εταιρείας Ελληνικά  

Χρηματιστήρια Α.Ε. και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για την καλή, πλήρη, προσήκουσα και ακριβόχρονη 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που η θυγατρική εταιρεία αναλαμβάνει με την διενέργεια χρηματιστηριακών 
συναλλαγών στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Κύπρου ως προς την εκκαθάριση των 
συναλλαγών που καταρτίζει. 

 
 Επιπρόσθετα, για την εξασφάλιση των πιο πάνω τραπεζικών διευκολύνσεων της θυγατρικής εταιρεία Atlantic Securities 

Ltd η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει δεσμεύσει καταθέσεις της Εταιρείας που διατηρεί μαζί της συνολικού 
ύψους €2.900.000. 

 
β)    Εταιρική εγγύηση της Atlantic Insurance Company Public Ltd ποσού €600.000 προς όφελος της Μαρφίν Λαϊκή Τράπεζα 

Δημόσια Εταιρεία Λτδ ως εξασφάλιση για τραπεζικές διευκολύνσεις που παραχώρησε η Τράπεζα προς την θυγατρική 
εταιρεία Atlantic Securities Ltd. 

 
γ)    Εγγυητική επιστολή ποσού €85.430 προς όφελος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, για την καλή,  πλήρη, προσήκουσα 

και ακριβόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που η θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities Ltd αναλαμβάνει με την 
διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ως προς την εκκαθάριση των 
συναλλαγών που αυτή καταρτίζει. Για την εξασφάλιση αυτής της τραπεζικής διευκόλυνσης η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ έχει δεσμεύσει καταθέσεις της Atlantic Securities Ltd συνολικού ποσού €85.430. 

 
δ)   Εταιρική εγγύηση της Atlantic Securities Ltd προς όφελος της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ επί εγγυητήριου 

εγγράφου για ποσό €10.251. 
 
 

 
27. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού και μελλοντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα γεγονότα μεταγενέστερα του Ισολογισμού και μελλοντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
που να επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις κατά την 30 Ιουνίου 2010. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 30 Ιουνίου 2010 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Atlantic Insurance Company Public Ltd σε συνεδρία του που έγινε στις 26 Αυγούστου 2010 
μελέτησε και ενέκρινε τα ενδιάμεσα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για τους πρώτους έξι 
μήνες του 2010. 

 
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 2010 έως 30 
Ιουνίου 2010, που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας 
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο 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 μικτά ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων του Συγκροτήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθαν στα 
€10,63 εκ. σε σύγκριση με €10,90 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας μείωση της τάξης του 2,5%. Η 
μείωση οφείλεται στην αλλαγή περιόδου ασφάλισης μεγάλου ασφαλιστικού συμβολαίου. Αντίθετα τα καθαρά 
ασφάλιστρα ανήλθαν σε €8,66 εκ. έναντι €8,59 εκ. κατά την περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 0,9%. 
 
Κατά την ίδια περίοδο τα άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες αυξήθηκαν κατά 1,2% σε €523 χιλ. έναντι €516 
χιλ. λόγω κυρίως της αύξησης των εισπρακτέων προμηθειών αντασφάλισης.  

 
Τα εισοδήματα από χρηματοοικονομικές εργασίες περιορίστηκαν κατά 37,9% σε €0,86 εκ. έναντι €1,31 εκ. κατά την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό ήταν κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της μείωσης του όγκου συναλλαγών στα 
Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθηνών κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. 

 
Η βελτίωση στα λειτουργικά αποτελέσματα από ασφαλιστικές εργασίες οφείλεται κυρίως στην μείωση των πληρωτέων 
απαιτήσεων οι οποίες ανήλθαν σε €4,51 εκ. έναντι €4,83 εκ. κατά την περσινή περίοδο με αποτέλεσμα το ποσοστό 
απαιτήσεων προς καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα να μειωθεί από 56,3% σε 52,1%. 

 
Τα έξοδα διαχείρισης το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθαν σε €2,03 εκ. σε σύγκριση με €1,95 εκ. το 2009 
σημειώνοντας αύξηση 3,9%.  Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων μισθοδοσίας, εκτυπωτικών και 
εκπτώσεων.   

 
Τα κέρδη από εργασίες το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθαν σε €2,49 εκ. σε σύγκριση με €2,34 εκ. κατά την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 6,2%. Τα κέρδη από εργασίες του ασφαλιστικού κλάδου ανήλθαν σε €2,31 
εκ. από €1,99 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 16,1% η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση των πληρωτέων απαιτήσεων.  
Τα κέρδη από εργασίες του χρηματοοικονομικού τομέα μειώθηκαν από €359 χιλ. σε €183 χιλ. λόγω κυρίως της μείωσης 
του όγκου χρηματιστηριακών συναλλαγών.  
 
Ως αποτέλεσμα του ευρύτερου αρνητικού κλίματος που επικράτησε στην Κυπριακή και τις διεθνείς χρηματαγορές η 
ζημία από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων, το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθε σε €497 χιλ. έναντι κέρδους €21 
 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2009.  Τα καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα μειώθηκαν από €688 χιλ. σε €548 χιλ. λόγω 
κυρίως της μείωσης των καταθετικών επιτοκίων. 
 
Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους του Συγκροτήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθε στις €2,14 εκ. σε 
σύγκριση με €2,61 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση 18,2%. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια) 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 30 Ιουνίου 2010 

 
Μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης εξαμηνίας του 2010 δεν υπήρξαν οποιαδήποτε εισοδήματα από μη επαναλαμβανόμενες ή 
έκτακτες δραστηριότητες.  
 
Ουσιώδη γεγονότα 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε 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 2010 σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 24 
παρουσιάζονται στις σημειώσεις 7, 22 και 23 των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Προοπτικές 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ως ικανοποιητική τόσο την αύξηση στα κέρδη από εργασίες του Συγκροτήματος όσο και 
την μείωση του ποσοστού απαιτήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι τα κέρδη 
από εργασίες του Συγκροτήματος για ολόκληρο το έτος θα είναι βελτιωμένα σε σύγκριση με αυτά του προηγούμενου 
έτους. Τα έσοδα από επενδύσεις και από χρηματοοικονομικές εργασίες θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την 
πορεία των χρηματιστηριακών αγορών και του χρηματοοικονομικού κλίματος διεθνώς.  
 

3. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 
2010 οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 
της Εταιρείας και όλων των θυγατρικών. 

 
4. Οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές 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 ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος δεν θα αποσταλούν στους 

μετόχους, αλλά ο λογαριασμός αποτελεσμάτων μαζί με την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης θα δημοσιευτούν στην 
εφημερίδα «Σημερινή» στις 30 Αυγούστου 2010.  Αντίγραφα των μη ελεγμένων ενδιάμεσων 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. 

 
 
 
Ανδρέας Πιρίσιης 
Αντιπρόεδρος 
 
 
Λευκωσία, 26 Αυγούστου 2010  

 


