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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED  
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  Εγγεγραµµένο Γραφείο 
 
  Εσπερίδων 15 
Αιµίλιος Πυρίσιης  -  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Atlantic Building 
Ανδρέας Πιρίσιης  -  Αντιπρόεδρος 2001 Στρόβολος 
Ανδρέας Φραγκουλλής 
Νίνα Πυρίσιη  
Γεώργιος Πυρίσιης 
Χαράλαµπος Αλεξάνδρου  
Παναγιώτης Μαλλής 
Τριαντάφυλλος Λυσιµάχου  
 
Μάριος Σαββίδης  (Αναπληρωτής ∆ιοικητικός 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 ∆ηµόσια Λίµιτεδ Σ.Π.Ε Λήδρα 
Λαική Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ Σ.Π.Ε Λύσης  
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Λίµιτεδ Alpha Bank (Cyprus) Ltd  
Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd Eurobank EFG Cyprus 
Barclays Bank Plc USB Bank Plc 
 
 
Αριθµός εγγραφής εταιρείας:  ΗΕ20008 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ∆IΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Atlantic Insurance Company Public Limited (η “Εταιρεία”) υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση του και τις 
ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ιθύνουσας Εταιρείας και των εξαρτηµένων της (το “Συγκρότηµα”) για το έτος 
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011. 
 
∆ραστηριότητες 
 
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών στους κλάδους ατυχηµάτων και 
ασθενειών, ευθύνη στα χερσαία οχήµατα, αεροσκαφών, πλοίων και µεταφερόµενων εµπορευµάτων, πυρκαγιάς και άλλης ζηµιάς σε 
περιουσιακά στοιχεία, γενικής ευθύνης, πιστώσεων και εγγυήσεων, κατοχή γης µε σκοπό το διαχωρισµό σε οικόπεδα για πώληση, 
διεξαγωγή εργασιών ως αντιπρόσωπος ασφαλειών γενικού κλάδου και παροχή χρηµατοοικονοµικών, συµβουλευτικών και 
χρηµατιστηριακών υπηρεσιών.  Κατά την διάρκεια του έτους δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις δραστηριότητες. 
 
Υποκαταστήµατα 
 
Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες µέσω των κεντρικών γραφείων της, που βρίσκονται στην Λευκωσία και των ιδιόκτητων 
υποκαταστηµάτων της στις πόλεις Λάρνακας, Λεµεσού και Πάφου.  
 
Εξέταση των εξελίξεων, της θέσης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων 
 
∆εν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στα αποτελέσµατα που αναφέρονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από τα 
ενδεικτικά αποτελέσµατα του 2011 που ανακοινώθηκαν στις 24 Φεβρουαρίου 2012. 
 
Τα συνολικά κέρδη του Συγκροτήµατος που αναλογούν στους µετόχους ανήλθαν σε €2,31 εκ. έναντι €4,11 εκ. το 2010 
σηµειώνοντας µείωση 43,7%. Τα αποτελέσµατα επηρεάστηκαν δυσµενώς από τις αυξηµένες ζηµιές από επενδύσεις  οι 
οποίες ανήλθαν σε €2,36 εκ. (2010: €0,61 εκ.)  
 
Τα µικτά ασφάλιστρα και δικαιώµατα συµβολαίων της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 6,7% και ανήλθαν στα €22,75 εκ. σε 
σύγκριση µε €21,32 εκ. το 2010. Μετά την αφαίρεση των αντασφαλίστρων και της µεταβολής στα µη κερδηµένα ασφάλιστρα, τα 
καθαρά κερδηµένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €17,59 εκ. έναντι €17,31 εκ. κατά την περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 
1,6%. 
  
Οι καθαρές απαιτήσεις από ασφαλιζοµένους ανήλθαν σε €9,28 εκ. (2010:  €9,40 εκ.) και ο δείκτης απαιτήσεων προς κερδηµένα 
ασφάλιστρα µειώθηκε σε 52,74% σε σύγκριση µε 54,29% κατά το 2010.  
 
Οι µικτές απαιτήσεις του 2011 περιλαµβάνουν πρόνοια για εκκρεµείς απαιτήσεις ύψους €300 εκ. αναφορικά µε τις ζηµιές που 
υπέστηκαν οι εγκαταστάσεις της ΑΗΚ λόγω της έκρηξης που σηµειώθηκε στην ναυτική βάση στο Μαρί. Αντίστοιχη πρόνοια 
ποσού €300 εκ. περιλαµβάνεται στο µερίδιο των αντασφαλιστών. Η ∆ιεύθυνση δεν αναµένει ότι θα προκύψει οποιαδήποτε 
επίδραση στα µελλοντικά οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας λόγω του ότι έχει προβεί σε  αντασφάλιση του 100% του 
ασφαλισµένου κινδύνου. 
 
Τα κέρδη από εργασίες του Συγκροτήµατος ανήλθαν σε €4,18 εκ. έναντι €4,41 εκ. κατά το 2010  παρουσιάζοντας µείωση 5,3%. 
Τα κέρδη από εργασίες του ασφαλιστικού κλάδου διατηρήθηκαν σε παρόµοια επίπεδα µε το περσινό έτος και ανήλθαν σε 
€4,03 εκ. (2010: 4,06 εκ.). Αντίθετα τα κέρδη από εργασίες του χρηµατοοικονοµικού τοµέα παρουσίασαν µείωση 55,1% από 
€353 χιλ. σε €159 χιλ. λόγω κυρίως της µείωσης του όγκου χρηµατιστηριακών συναλλαγών.  
 
Η ζηµία από πώληση και επανεκτίµηση επενδύσεων ανήλθε σε €1,03 εκ. έναντι €0,61 εκ. κατά το αντίστοιχο περσινό έτος. 
Επιπρόσθετα προέκυψε ζηµία €1,67 εκ. που αφορά µεταφορά από το αποθεµατικό δίκαιης αξίας λόγω µόνιµης µείωσης στην 
αξία µετοχών και οµολόγων διαθέσιµων προς πώληση. Κατά το 2011 προέκυψε επίσης κέρδος €0,34 εκ.από την επανεκτίµηση 
επενδυτικών ακινήτων. 
 
Τα καθαρά χρηµατοδοτικά έσοδα του Συγκροτήµατος αυξήθηκαν κατά 5,5% σε  €0,94 εκ. (2010: €0,89 εκ.) κυρίως λόγω 
αύξησης των καταθετικών υπολοίπων. 
 
Τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήµατος ανήλθαν σε €30,02 εκ. σε σύγκριση µε €30,47 εκ. το 2010 και η απόδοση ιδίων 
κεφαλαίων διαµορφώθηκε σε 7,6%. Τα ίδια κεφάλαια περιλαµβάνουν ποσό €77,7 χιλ. που αφορά το κόστος κτήσης ιδίων 
µετοχών. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Όπως φαίνεται στη σελίδα 20, τα συνολικά κέρδη του Συγκροτήµατος που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 
€2,31 εκ. έναντι €4,11 εκ. το 2010 σηµειώνοντας µείωση 43,7%.Το κέρδος για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά. Τα 
αποτελέσµατα αυτά δεν διαφέρουν ουσιωδώς από οποιαδήποτε δηµοσιευθείσα πρόβλεψη της Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ∆IΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ (συνέχεια) 
 
Μέρισµα 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την έγκριση καταβολής µερίσµατος 
ύψους 7 σεντ ανά µετοχή (2010 : 9 σεντ). 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότηµα αναφέρονται και αναλύονται στη σηµείωση 33 των ενοποιηµένων και 
ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
 
Προβλεπόµενη εξέλιξη 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τη µέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών της και αφού 
µελέτησε τις προοπτικές και τα δεδοµένα όπως αυτά παρουσιάζονται σήµερα, θεωρεί ότι η τρέχουσα περίοδος θα είναι εξίσου 
δύσκολη µε την περσινή αλλά εντούτοις αισιοδοξεί ότι τα λειτουργικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος 2012 θα είναι, 
εκτός απροβλέπτων εξελίξεων, αυξηµένα σε σχέση µε αυτά του έτους 2011. 
 
Πάγιο Ενεργητικό 
 
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού ανήλθαν σε €71 χιλ. όπως παρουσιάζεται στην σηµείωση 
15 των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 
 
Τον ∆εκέµβριο 2011 η θυγατρική εταιρεία Atlantic Consultancy Services Ltd αγόρασε 12.852 µετοχές της Atlantic Securities 
Limited έναντι ποσού €30,8 χιλ. αυξάνοντας την συµµετοχή της σε 82,26%. Ως αποτέλεσµα το καθαρό συµφέρον της Atlantic 
Insurance Company Public Ltd στην Atlantic Securities Limited αυξήθηκε σε 61,8% από 60,9%. Από την αγορά προέκυψε 
αρνητική εµπορική εύνοια ποσού €4,0 χιλ. η οποία πιστώθηκε στον λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους και περιλαµβάνεται 
στα άλλα εισοδήµατα.    
 
Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Ιθύνουσας Εταιρείας ανέρχεται σε €85 εκ. υποδιαιρεµένο σε 250 εκ. συνήθεις µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €0,34 η κάθε µία.  Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Ιθύνουσας Εταιρείας ανέρχεται σε €13,30 εκ. 
υποδιαιρεµένο σε 39,11 εκ. συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,34 η κάθε µία. Όλοι οι τίτλοι της  Εταιρείας είναι εισηγµένοι προς 
διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισµοί στην µεταβίβαση των τίτλων της 
Εταιρείας ούτε οποιεσδήποτε συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και οι οποίες δύνανται να 
συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των τίτλων ή / και στα δικαιώµατα ψήφου. 
 
Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2011 εγκρίθηκε το πιο κάτω ειδικό 
ψήφισµα.  
 
«Όπως το ∆ιοικητικό 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 την διάρκεια του έτους η Εταιρεία απέκτησε 44 699 ίδιες συνήθεις µετοχές συνολικού κόστους €40.964. Ο ολικός αριθµός 
των ιδίων µετοχών στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 ανέρχεται σε 80 150 και το συνολικό κόστος κτήσης σε €77.680. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρξε καµία άλλη διαφοροποίηση στην κεφαλαιουχική δοµή της Ιθύνουσας Εταιρείας. 
 
Συµµετοχή Κυριότερων Μετόχων  
 
Οι µέτοχοι που κατείχαν κατά κυριότητα άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 
∆εκεµβρίου 2011 και 5 µέρες πριν την ηµεροµηνία έγκρισης των λογαριασµών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αναφέρονται στη 
σηµείωση 30 των οικονοµικών καταστάσεων.  
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
ΜΕΡΟΣ Α 
  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν 
στην προστασία των επενδυτών, την υιοθέτηση διαφάνειας και έγκαιρης πληροφόρησης, καθώς και την εξασφάλιση επαρκούς 
ανεξαρτησίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη λήψη αποφάσεων, έχει προχωρήσει από τον Αύγουστο του 2004 στην υιοθέτηση και 
σταδιακή εφαρµογή (όπως αναφέρεται πιο κάτω) του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ο ‘Κώδικας’) του Χρηµατιστήριου Αξιών 
Κύπρου (‘Χ.Α.Κ’ ).   
H Εταιρεία κατατάσσεται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2011 εφάρµοζε µερικώς τον Κώδικα ως ίσχυε κατά το έτος αναφοράς, παρόλον ότι η εφαρµογή του Κώδικα δεν είναι υποχρεωτική 
σε εταιρείες των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγµένοι στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ. 
 
Η στελέχωση των θέσεων Αξιωµατούχων και των µελών των Επιτροπών του Κώδικα κατά το 2011 και κατά την ηµεροµηνία 
σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, διαµορφώνεται ως ακολούθως: 
 
1. Αξιωµατούχος Αναφοράς  
 
Παναγιώτης Μαλλής (Μη- Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύµβουλος). 
 
2. Επιτροπή ∆ιορισµών  
 
Η Επιτροπή ∆ιορισµών συστάθηκε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 26 Απριλίου 2012. Η σύνθεση της Επιτροπής 
είναι: 
 
Παναγιώτης Μαλλής (Ανεξάρτητος, Μη-εκτελεστικός Σύµβουλος) 
Τριαντάφυλλος Λυσιµάχου (Μη-εκτελεστικός Σύµβουλος) 
Γιώργος Πυρίσιης (Μη-εκτελεστικός Σύµβουλος) 
 
3. Επιτροπή Ελέγχου  
 
Η σύνθεση της Επιτροπής κατά την διάρκεια του έτους 2011 ήταν ως ακολούθως: 
 
Παναγιώτης Μαλλής, Πρόεδρος (Ανεξάρτητος, Μη-εκτελεστικός Σύµβουλος) 
 Γιώργος Πυρίσιης, Μέλος (Μη-εκτελεστικός Σύµβουλος) 
 
 
4. Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  
 
Ανδρέας Πιρίσιης. 
 
5. Αξιωµατούχος Επικοινωνίας ( Investor Liaison Officer) 
 
Ανδρέας Πιρίσιης. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 
Οι Όροι Εντολής κάθε Αξιωµατούχου και κάθε Επιτροπής, που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι οι ακόλουθοι: 
 
Β.1. Όροι Εντολής του Αξιωµατούχου Αναφοράς 
Ο Αξιωµατούχος Αναφοράς επιλαµβάνεται των ανησυχιών και των προβληµάτων των µετόχων που αναφύονται στη σχέση τους 
µε την Εταιρεία και δεν έχουν επιλυθεί µε άλλες διαδικασίες επικοινωνίας. 
 
Β.2. Όροι Εντολής της Επιτροπής ∆ιορισµών 
Στις 26 Απριλίου 2012 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής ∆ιορισµών και ενέκρινε τους ακόλουθους 
όρους εντολής: 
 
2.1. Σκοπός της Επιτροπής είναι να βοηθά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην ανεύρεση προσοντούχων προσώπων για διορισµό ως 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στην ανασκόπηση και καθορισµό της σύνθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
Επιτροπών. 
 
2.2. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α. Να κατευθύνει την έρευνα για εύρεση προσοντούχων προσώπων για να γίνουν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και να 
επιλέγει υποψήφιους διοικητικούς συµβούλους για να προταθούν προς τους µετόχους για αποδοχή κατά την ετήσια γενική 
συνέλευση. Η Επιτροπή θα επιλέγει ως υποψήφιους διοικητικούς συµβούλους πρόσωπα µεγίστης προσωπικής και 
επαγγελµατικής ακεραιότητας, που θα έχουν επιδείξει ιδιαίτερη ικανότητα και κρίση και που θα είναι οι πλέον ικανοί, σε 
συνδυασµό µε τους άλλους διοικητικούς συµβούλους, οµαδικά, να υπηρετήσουν τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα των µετόχων. 
 
β. Να ανασκοπεί και εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε ετήσια βάση τη σύνθεση των επιτροπών και να προτείνει 
πρόσθετα µέλη των Επιτροπών για πλήρωση κενών θέσεων εφόσον απαιτείται.  
 
γ. Να µεταβιβάζει οποιανδήποτε από τις ευθύνες της σε υποεπιτροπές, όπως η ίδια η Επιτροπή θα κρίνει κατάλληλο. 
 
δ. Να αναθέτει οποιανδήποτε διερεύνηση για υποψήφιους διοικητικούς συµβούλους και να αναθέτει σε εξωτερικούς 
συµβούλους όπως η Επιτροπή κρίνει κατάλληλο. Η Επιτροπή θα έχει αποκλειστική εξουσία για την έγκριση της σχετικής 
αµοιβής και των σχετικών όρων εντολής. 
 
2.3. Η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση µε τυχόν εισηγήσεις της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και θα καταρτίζει και παρουσιάζει στο 
διοικητικό συµβούλιο ετήσια έκθεση για τις ενέργειες και εισηγήσεις της. Η Επιτροπή θα ανασκοπεί τουλάχιστον µια φορά τον 
χρόνο την επάρκεια αυτών των όρων εντολής και θα εισηγείται οποιεσδήποτε αλλαγές στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση. 
 
Β.3. Όροι Εντολής της Επιτροπής Ελέγχου 
3.1. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι η εποπτεία της ποιότητας και ορθότητας των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, η 
εξέταση του επαγγελµατικού επιπέδου των ελεγκτών, της ελεγκτικής εργασίας και της ανεξαρτησίας τους και η 
αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει 
εµπειρία στα Λογιστικά ή στα Χρηµατοοικονοµικά.  
 
3.2 Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η πλειοψηφία των µελών πρέπει να είναι µη 
Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι. 
 
3.3. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της Επιτροπής είναι: 
α. Επιθεωρεί την έκταση και αποτελεσµατικότητα του ελέγχου (its cost-effectiveness) καθώς και την ανεξαρτησία και την 
αντικειµενικότητα των ελεγκτών.  
β. Παρακολουθεί τη φύση και έκταση ουσιωδών παρεµφερών µη-ελεγκτικών υπηρεσιών που οι ελεγκτές παρέχουν  στην 
Εταιρεία και τις θυγατρικές της, αποσκοπώντας στην ισορροπία µεταξύ της διατήρησης της αντικειµενικότητας και της 
προστιθέµενης αξίας από τις υπηρεσίες που προσφέρονται. 
γ. Υποβάλλει εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το διορισµό, τον τερµατισµό και την αµοιβή των ελεγκτών 
της Εταιρείας.  
δ. Επιβλέπει την διαδικασία επιλογής από τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή των λογιστικών αρχών (Accounting Policies) και 
λογιστικών υπολογισµών (Accounting Estimates) για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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ε. Υποβάλλει ετήσια αναφορά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που περιλαµβάνει: 

i. Το ποσό των ελεγκτικών και συµβουλευτικών αµοιβών που πληρώνονται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της στους 
Ελεγκτές της Εταιρείας. 
ii. Την ανάθεση στους ελεγκτές ουσιωδών συµβουλευτικών καθηκόντων είτε σύµφωνα µε τη σηµασία τους για την Εταιρεία 
και τις θυγατρικές της, είτε σύµφωνα µε το ποσό της σχετικής αµοιβής  

στ. Συντάσσει, µε τη βοήθεια του λειτουργού Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, την Έκθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για περίληψη στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. 
η. Επιθεωρεί τις συναλλαγές της Εταιρείας ή και των θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιρειών που αναφέρονται στην 
παράγραφο Α.1.2. (ζ) του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι γίνονται στα πλαίσια της 
συνήθους εµπορικής τακτικής (arm’s length) 
 
Β.4. Όροι Εντολής Λειτουργού Συµµόρφωσης 
Ο Λειτουργός Συµµόρφωσης είναι ο αρµόδιος για την εφαρµογή του Κώδικα. Στην άσκηση των καθηκόντων του  µπορεί να 
διαβουλεύεται µε τα άλλα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και να συµβουλεύεται τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
συµβούλους της Εταιρείας, ανάλογα µε την περίπτωση.  
Οι διοικητικοί σύµβουλοι µπορούν να απευθύνονται στον Λειτουργό Συµµόρφωσης και να βεβαιώνονται ότι βρίσκονται και 
ενεργούν σε πλήρη συµµόρφωση µε τον Κώδικα.  
Οι διοικητικοί σύµβουλοι που πληροφορούνται ή που υποψιάζονται ότι έχει εµφανιστεί ή ότι είναι πιθανό να εµφανιστεί 
παραβίαση του Κώδικα πρέπει αµέσως να ενηµερώνουν σχετικά τον Λειτουργό Συµµόρφωσης. 
Ο λειτουργός συµµόρφωσης συντάσσει, µε τη βοήθεια της Επιτροπής Ελέγχου, την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για περίληψη στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. 
 
Β.5. Όροι Εντολής Υπεύθυνου Επικοινωνίας 
Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας θα ενεργεί µε σκοπό: 
α. Να διασφαλίζεται διαρκής ευχερής επικοινωνίας µε όλους τους µετόχους. 
β. Να δίδονται στους µετόχους συνεχώς και έγκαιρα, έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες για ουσιώδεις αλλαγές στην Εταιρεία 
που αφορούν την οικονοµική της κατάσταση, την απόδοσή της, τα περιουσιακά της στοιχεία και τη διακυβέρνησή της.  
γ. Να παροτρύνονται οι µέτοχοι να έχουν µεγαλύτερη συµµετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εργασίες τους και να δίνεται 
σε αυτούς η ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις τους σε διάφορα θέµατα που επηρεάζουν την Εταιρεία. 
δ. Όπου κρίνεται σκόπιµο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, να διοργανώνονται συναντήσεις, ηµερίδες, σεµινάρια, διαλέξεις για την 
επιπλέον ενηµέρωση των επενδυτών.  
ε. Να υπάρχει παρουσία και συµµετοχή της Εταιρείας σε συνεντεύξεις τύπου, συνέδρια και λοιπές δραστηριότητες που τυχόν 
να διοργανώνει το Χρηµατιστήριο στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
 
Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας θα πρέπει να είναι γνώστης της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και της στρατηγικής ανάπτυξης 
της Εταιρείας και ενήµερος των ουσιαστικών εξελίξεων στην Εταιρεία. 
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ΜΕΡΟΣ Β 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι η Εταιρεία εφάρµοζε µερικώς τον Κώδικα κατά το έτος αναφοράς. Οι αρχές και 
διατάξεις του Κώδικα που εφαρµόστηκαν κατά το έτος αναφοράς είναι οι ακόλουθες: 
A.1, A.1.1-A.1.11, A.2, A.2.1,Α.2.2, Α.2.4,A.2.5, A.3, A.3.1-A.3.4, Α.4.2, A.5, A.5.1-Α.5.2, Β1.4, Β.2.4-Β.2.11, Β.2.14, Β.3.1, Β.3.4-Β.3.5, 
Γ.1, Γ.1.1-Γ.1.2, Γ.2.1-Γ.2.3,Γ.3-Γ.3.8, ∆.1-∆.1.4, ∆.2-∆.2.6. 
 
Κατά την διάρκεια του έτους αναφοράς, η Εταιρεία δεν εφάρµοσε τις ακόλουθες αρχές και διατάξεις του Κώδικα: 
Α.2.3, Α.2.6, Α4.1, Β.1-Β1.3, Β.1.5-Β1.7,Β.2.1-Β.2.3, Β.2.12-Β.2.13, Β.3.2-Β.3.3.  
 
Οι πρόνοιες του Κώδικα οι οποίες δεν εφαρµόστηκαν αφορούν κυρίως την λειτουργία των Επιτροπών ∆ιορισµών και Αµοιβών.Η µη 
εφαρµογή των προνοιών αυτών αποφασίστηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι πιο κάτω παράγοντες: 
 

• Τα µεγέθη της Εταιρείας σε σχέση µε την πρακτικότητα της πλήρους εφαρµογής του Κώδικα 
• Το επιπρόσθετο κόστος σε σχέση µε τα αναµενόµενα οφέλη της πλήρους εφαρµογής του Κώδικα. 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έδωσε προτεραιότητα στην εφαρµογή εκείνων των προνοιών οι οποίες έκρινε ότι συµβάλλουν 

αποτελεσµατικότερα στην διαφάνεια, επικοινωνία και λειτουργικότητα της διοίκησης της Εταιρείας και της σχέσης της µε 
τους µετόχους.  

 
Α1. ∆ιοικητικό Συµβούλιο   
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά το έτος 2011 συνήλθε σε 6 συνεδριάσεις. Ασχολείται, µε βάση επίσηµο πρόγραµµα, µε τα θέµατα που 
περιλαµβάνονται στην ∆ιάταξη Α.1.2. του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, τους στόχους και την στρατηγική της Εταιρείας, τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και άλλα σηµαντικά θέµατα.   
Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και στις υπηρεσίες του Γραµµατέα της Εταιρείας που είναι πάντοτε 
παρών στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει την ευθύνη για την οµαλή λειτουργία των συνεδριάσεων του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  
 
Όπου κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει ανεξάρτητες 
επαγγελµατικές συµβουλές µε έξοδα της Εταιρείας   
∆εν υπάρχει ιδιαίτερο πρόγραµµα επιµόρφωσης των διοικητικών συµβούλων εντούτοις τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
τυγχάνουν κατάλληλης ενηµέρωσης από την Εταιρεία για θέµατα νοµοθεσίας, κανονισµών, εγκυκλίων του ΧΑΚ και της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εποπτικών αρχών που σχετίζονται µε τους τοµείς δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος.   
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ασκούν ανεξάρτητη και αµερόληπτη κρίση µε κύριο 
γνώµονα τα συµφέροντα της Εταιρείας και κατ’ επέκταση των µετόχων της. 
 
Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκούνται συλλογικά και εκτελούνται µε εξουσιοδότηση που παρέχεται στον 
∆ιευθύνοντα διοικητικό σύµβουλο. Καµία κατηγορία µελών δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. 
  
Α2. Ισορροπία ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του καταστατικού της Εταιρείας ο αριθµός των ∆ιοικητικών Συµβούλων δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 
επτά. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 
 
1. Αιµίλιος Πυρίσιης (Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος) 
2. Ανδρέας Πιρίσιης (Εκτελεστικός Σύµβουλος και Αντιπρόεδρος) 
3. Ανδρέας Φραγκουλλής (Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
4. Νίνα Πυρίσιη (Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
5. Γιώργος Πυρίσιης (Μη-Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
6. Χαράλαµπος Αλεξάνδρου (Μη-Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
7. Παναγιώτης Μαλλής (Μη-Εκτελεστικός / Ανεξάρτητος Σύµβουλος) 
8. Τριαντάφυλλος Λυσιµάχου (Μη-Εκτελεστικός/Ανεξάρτητος Σύµβουλος) 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 4 εκτελεστικούς (περιλαµβανοµένων του Προέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου και 
του Αντιπροέδρου) και 4 µη-εκτελεστικούς συµβούλους ένας εκ των οποίων είναι ανεξάρτητος.  
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Ο κ. Παναγιώτης Μαλλής θεωρείται ανεξάρτητος µη-εκτελεστικός σύµβουλος σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης και έχει βεβαιώσει την ανεξαρτησία του στη βάση των κριτηρίων της διάταξης Α.2.3. του Κώδικα. 
 
Ο κ. Μαλλής διορίστηκε ως ανώτερος ανεξάρτητος ∆ιοικητικός Σύµβουλος ο οποίος είναι στην διάθεση των µετόχων για 
οποιοδήποτε πρόβληµα ή θέµα δεν έχει λυθεί διαµέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας. Κατά την διάρκεια του έτους δεν 
υπήρξαν θέµατα µεταξύ Μετόχων και Εταιρείας και δεν έγιναν οποιεσδήποτε αναφορές στον Αξιωµατούχο Αναφοράς για 
επίλυση σχετικών ζητηµάτων. 
 
 Οι µη εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία στο αντικείµενο και τις εργασίες της Εταιρείας 
γενικότερα, όπως επίσης και επαρκείς ικανότητες και ακαδηµαϊκά προσόντα που τους επιτρέπουν να ασκούν τα καθήκοντα 
τους µε τρόπο αµερόληπτο και ανεξάρτητο. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνάδει πλήρως µε τις διατάξεις Α.2.1 του Κώδικα αφού πέραν του 1/3 των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι µη-εκτελεστικοί σύµβουλοι. Εντούτοις η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν συνάδει µε την 
διάταξη Α.2.3 του Κώδικα βάσει της οποίας τουλάχιστον δύο άτοµα εκ των µη-εκτελεστικών συµβούλων πρέπει να είναι ανεξάρτητοι. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξετάζει το ενδεχόµενο να διορίσει στο µέλλον δεύτερο ανεξάρτητο διοικητικό σύµβουλο ούτως ώστε να 
επιτευχθεί η σχετική ισορροπία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βάσει του Κώδικα. 
 
∆εν εφαρµόζεται η πρόνοια Α.2.6 του Κώδικα η οποία απαιτεί να υπάρχει σαφής διαχωρισµός των θέσεων του Προέδρου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Πρώτου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, αφού ο κ. Αιµίλιος Πυρίσιης είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι το φάσµα δραστηριοτήτων και το µέγεθος της 
Εταιρείας καθώς και τα δεδοµένα της κυπριακής αγοράς, όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις µπορεί να επηρεάζουν άµεσα την επιτυχία 
µιας επιχείρησης, καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση της υπάρχουσας διοικητικής δοµής και δεν επιβάλλουν τον διαχωρισµό των δύο 
θέσεων στο παρόν στάδιο. 
 
Α3.  Παροχή πληροφοριών   
Η διεύθυνση παρέχει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωµένη πληροφόρηση, γραπτώς ή προφορικώς, για όλα τα θέµατα τα οποία 
άλλαξαν ή ενδέχεται να αλλάξουν τις προοπτικές ή την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.    
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το 
Γραµµατέα και έχουν στη διάθεση τους όλα τα σχετικά έγγραφα αναφορικά µε τα θέµατα που εγείρονται στις συνεδρίες του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βεβαιώνει ότι όλα τα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη υποστηρίζονται επαρκώς, µε όλες 
τις διαθέσιµες πληροφορίες.   
Τηρούνται πρακτικά για όλες τις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα οποία καταγράφονται πιστά οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν. Τα πρακτικά είναι στην διάθεση των ∆ιοικητικών Συµβούλων το συντοµότερο δυνατό µετά από το πέρας µίας 
συνεδρίας και οπωσδήποτε πριν από την επόµενη συνεδρία. Μετά την έγκριση τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα πρακτικά 
υπογράφονται εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα.  
 
Α4. ∆ιορισµοί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από άτοµα ικανά και κατάλληλα, για να συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας. Στον καθορισµό ενός ατόµου ως ικανού και κατάλληλου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη 
εκτός από την γνώση και την εµπειρία, την τιµιότητα και το αξιόχρεο του ατόµου. 
 
Κατά την διάρκεια του έτους 2011 δεν είχε εφαρµοστεί η διάταξη Α.4.1 του Κώδικα αναφορικά µε την σύσταση Επιτροπής 
∆ιορισµών. Στις 26 Απριλίου 2012 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής ∆ιορισµών και ενέκρινε τους 
όρους εντολής της οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο Β.2. του Μέρους Α της Έκθεσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Η 
πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής ∆ιορισµών είναι µη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι. 
 
Οι διορισµοί νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της Εφόρου Ασφαλίσεων.  
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Βάσει του άρθρου 92 του Καταστατικού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί οποτεδήποτε να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στο 
αξίωµα του ∆ιοικητικού Συµβούλου. Σύµβουλος που έχει διορισθεί µε τον τρόπο αυτό, θα κατέχει το αξίωµα του Συµβούλου 
µόνο µέχρι την αµέσως επόµενη ετήσια γενική συνέλευση, οπότε θα δικαιούται σε επανεκλογή αλλά δεν θα λαµβάνεται υπόψη 
στον καθορισµό των Συµβούλων που θα αποχωρήσουν εκ περιτροπής κατά τη συνέλευση αυτή.  
 
Με βάση το άρθρο 93 του Καταστατικού η Εταιρεία µπορεί µε σύνηθες ψήφισµα για το οποίο έχει δοθεί ειδική ειδοποίηση 
σύµφωνα µε το Άρθρο 136 του Νόµου, να παύσει οποιοδήποτε Σύµβουλο πριν από την εκπνοή της περιόδου για την οποία 
κατέχει το αξίωµα του Συµβούλου.  
 
Βάσει του άρθρου 94 η Εταιρεία µπορεί µε σύνηθες ψήφισµα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση ενός Συµβούλου που έχει 
παυθεί δυνάµει του άρθρου 93 του Καταστατικού, και χωρίς επηρεασµό των εξουσιών των Συµβούλων δυνάµει του Κανονισµού 
106, η Εταιρεία σε γενική συνέλευση µπορεί να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Συµβούλου είτε για την πλήρωση 
θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε ως επιπρόσθετου Συµβούλου. 
 
Α5. Επανεκλογή   
Σύµφωνα µε τα άρθρα 86-88 του Καταστατικού της Εταιρείας σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση το ένα τρίτο του τότε συνολικού 
αριθµού των Συµβούλων αποχωρεί από το αξίωµα του Συµβούλου. Οι Σύµβουλοι που αποχωρούν κάθε χρόνο είναι αυτοί µε τη 
µακρύτερη θητεία από την ηµεροµηνία της τελευταίας εκλογής τους. Οι Σύµβουλοι που αποχωρούν, δικαιούνται να 
επανεκλεγούν.  
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 92 του Καταστατικού της Εταιρείας, Σύµβουλοι που έχουν διοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
αποχωρούν στην αµέσως επόµενη ετήσια γενική συνέλευση. Οι Σύµβουλοι που αποχωρούν, δικαιούνται να επανεκλεγούν. 
 
Κατά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση που έγινε στις 8 Ιουνίου 2011 επανεκλέγηκαν οι κ.κ.  Αιµίλιος Πυρίσιης, Γιώργος 
Πυρίσιης και Χαράλαµπος Αλεξάνδρου. Στη προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση εξέρχονται οι κ.κ. Ανδρέας Πιρίσιης, 
Παναγιώτης Μαλλής και η κα Νίνα Πυρίσιη οι οποίοι είναι επανεκλέξιµοι. Τα ονόµατα των ∆ιοικητικών Συµβούλων που 
υποβάλλονται για εκλογή ή για επανεκλογή συνοδεύονται από επαρκείς βιογραφικές λεπτοµέρειες, προκειµένου οι µέτοχοι να 
είναι σε θέση να λαµβάνουν ενηµερωµένη απόφαση για την εκλογή τους. 
 
Ανδρέας Πιρίσιης (Εκτελεστικός Σύµβουλος και Αντιπρόεδρος) 
 
Ο κ. Ανδρέας Πιρίσιης είναι κάτοχος πτυχίου πολιτικών επιστηµών του Πάντειου Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιορίστηκε στην 
∆ιπλωµατική Υπηρεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από το 1965. Υπηρέτησε σαν Πρέσβης της Κύπρου στην Αυστραλία, το 
Ισραήλ και την Γαλλία. Το 1999 διορίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών. Μετά 
την αφυπηρέτηση του από την ∆ιπλωµατική Υπηρεσία διορίστηκε Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Atlantic 
Insurance.  
 
Παναγιώτης Μαλλής (Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
Ο κ. Μαλλής γεννήθηκε στη Λύση το 1934. Απόφοιτος του Παγκύπριου Εµπορικού Λυκείου Λάρνακας (1952), του Αµερικάνικου 
Πανεπιστηµίου της Βηρυτού (1966) και Ινστιτούτου Κοινωνικών Σπουδών της Χάγης (1972).  Εργάστηκε στη ∆ηµόσια Υπηρεσία στο 
Τµήµα Στατιστικής από το 1953-77 και παράλληλα ήταν Λέκτορας στο Ινστιτούτου Κοινωνικών Σπουδών της Χάγης για την περίοδο 
1973-1976.  Η επαγγελµατική του καριέρα συνεχίστηκε στη Marfin Popular Bank Public Co Ltd από το 1977 µέχρι και το 1993 οπού 
κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις.  Ο κ. Μαλλής είναι πρόεδρος του ιδρύµατος Παναγιώτη & Έλλης Μαλλή και πρώην µέλος του 
Συµβουλίου European Cancer Patient Coalition και πρώην µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσµου 
Καρκινοπαθών και Φίλων.  Ο κ. Μαλλής είναι µη-εκτελεστικός πρόεδρος της Panaska Trading Co Ltd. Επιπρόσθετα είναι επίτιµος 
πρόεδρος  του Κύπρο-Κινέζικου Συνδέσµου Φιλίας και του Συνδέσµου Αποφοίτων του Αµερικανικού Πανεπιστηµίου της Βηρυτού. 
 
Νίνα Πυρίσιη (Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
Η κα. Νίνα Πυρίσιη ασχολείται µε τον τοµέα ασφαλιστικών εργασιών από το 1966 και είναι εκ των ιδρυτικών µελών της Atlantic 
Insurance. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το 2005. 
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Β1.  Αµοιβή Συµβούλων - ∆ιαδικασία   
Κατά την διάρκεια του έτους 2011 δεν είχαν εφαρµοστεί οι διατάξεις Β.1.1-Β.1.3 και Β.1.5-Β.1.7 του Κώδικα αναφορικά µε την 
σύσταση Επιτροπής Αµοιβών.  
 
Β2.  Ύψος και σύνθεση των αµοιβών των Συµβούλων-Πολιτική Αµοιβών   
Κατά την διάρκεια του έτους 2011 δεν είχαν εφαρµοστεί οι διατάξεις Β.2.1-Β.2.3 και Β.2.12 οι οποίες σχετίζονται µε τις 
αρµοδιότητες της Επιτροπής Αµοιβών αφού δεν είχε ακόµα συσταθεί η Επιτροπή Αµοιβών.  
 
Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά µε τις αµοιβές των Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων και του άλλου διευθυντικού 
προσωπικού συνίσταται στον συσχετισµό των αµοιβών µε την ατοµική επίδοση, τη γενικότερη πρόοδο της Εταιρείας και την 
ανταγωνιστική σύγκριση σε σχέση µε τις αµοιβές σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανάλογου µεγέθους. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει οποιοδήποτε σχέδιο παραχώρησης µετοχών, δικαιωµάτων επιλογής αγοράς µετοχών ή 
οποιουδήποτε άλλου δικαιώµατος αγοράς µετοχών προς τους Εκτελεστικούς Συµβούλους.   
Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων υπό την ιδιότητά τους ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 73 (1) του Καταστατικού από τους µετόχους σε Γενική Συνέλευση. Οι αµοιβές των µη Εκτελεστικών ∆ιοικητικών 
Συµβούλων δεν συνδέονται µε την κερδοφορία της Εταιρείας ούτε περιλαµβάνουν δικαιώµατα επιλογής αγοράς µετοχών. 
 
Οι συµβάσεις για εκτελεστικές υπηρεσίες µεταξύ της Εταιρείας και των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
αναφέρονται στην σηµείωση 32 της Ετήσιας Έκθεσης. 
 
Τα συµβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων δεν περιλαµβάνουν πρόνοιες οι οποίες εύλογα µπορεί 
να θεωρηθούν ως απαγορευτικές στις περιπτώσεις  εξαγοράς ή συγχώνευσης της Εταιρείας,  ούτε πρόνοιες για επιβάρυνση της 
Εταιρείας µε τυχόν πρόστιµα τα οποία επιβλήθηκαν σε ∆ιοικητικούς Συµβούλους. 
 
Β3.  Γνωστοποίηση  
 
∆ήλωση αµοιβών βάσει του Παραρτήµατος 2 του Κώδικα   
Οι συνολικές αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων για το έτος 2011 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

Μισθοί , έξοδα 
παραστάσεως 
και εισφορές ∆ικαιώµατα 

Εισφορές 
Ταµείου 
Προνοίας 

2011 
Σύνολο 

2010 
Σύνολο 

Εκτελεστικοί σύµβουλοι      
   Αιµίλιος Πυρίσιης  97.459 500 4.569 102.528 96.819 
   Αντρέας Πιρίσιης  47.612 500 - 48.112 49.528 
  Ανδρέας Φραγκουλλής 97.459 500 4.569 102.528 96.819 
   Νίνα Πυρίσιη 73.654 500 - 74.154 70.060 
      
Μη-εκτελεστικοί σύµβουλοι      
      
   Γιώργος Πυρίσιης - 500 - 500 500 
   Χαράλαµπος Αλεξάνδρου - 500 - 500 500 
   Παναγιώτης Μαλλής - 500 - 500 500 
   Τριαντάφυλλος Λυσιµάχου - 500 - 500 500 
   Μάριος Σαββίδης (1) - 500 - 500 500 
      
 316.184 4.500 9.138 329.822 315.726 

 
(1) Παραιτήθηκε στις 17 Ιουνίου 2011 
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Οι απολαβές των εκτελεστικών συµβούλων περιλαµβάνουν σταθερό εισόδηµα όπως µισθούς και άλλες βραχυπρόθεσµες 
παροχές, εισφορές (κοινωνικές ασφαλίσεις, ταµείο προνοίας) και έξοδα παραστάσεως. Τα ποσά αυτά δεν περιέχουν µεταβλητό 
εισόδηµα όπως φιλοδώρηµα, µετοχές, δικαιώµατα κ.λ.π. 
 
Μέρος των συνολικών απολαβών των ∆ιοικητικών Συµβούλων αφορά την καταβολή 14ου µισθού ο οποίος, όπως και για όλο το 
υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας, υπολογίζεται µε καθορισµένα ποσοστά αναλόγως του καθαρού κέρδους του 
προηγούµενου οικονοµικού έτους. 
 
Οι Εκτελεστικοί διοικητικοί σύµβουλοι όπως και όλο το µόνιµο προσωπικό είναι ενταγµένοι στο Ταµείο Προνοίας του 
Προσωπικού της Εταιρείας. Οι µηνιαίες εισφορές της Εταιρείας ανέρχονται σε 5,75%. 
 
Στους εκτελεστικούς σύµβουλους Αιµίλιο Πυρίσιη, Ανδρέα Φραγκουλλή και Νίνα Πυρίσιη παρέχεται η χρήση οχήµατος και 
καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του. 
 
Κατά την διάρκεια του έτους 2011 δεν πληρώθηκαν: 

• οποιεσδήποτε αµοιβές σε ∆ιοικητικούς Συµβούλους υπό µορφή διανοµής κερδών και / ή φιλοδωρήµατος. 
• οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληρωµές σε ∆ιοικητικούς Συµβούλους για έκτακτες υπηρεσίες οι οποίες ήταν εκτός του 

σκοπού και της λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
• οποιεσδήποτε αµοιβές σε πρώην ∆ιοικητικούς Συµβούλους σε συνάρτηση µε τον τερµατισµό της απασχόλησης τους 

κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 
 
∆εν υπήρξαν κατά το 2011 ούτε υπάρχουν οποιαδήποτε Σχέδια ∆ικαιωµάτων Επιλογής ή Προαίρεσης σε ισχύ. 
 
Η αµοιβή των διοικητικών συµβούλων για τη συµµετοχή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζεται από την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση. Για το 2011 η αµοιβή των ∆ιοικητικών Συµβούλων για υπηρεσίες σαν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίστηκε 
από την Γενική Συνέλευση σε €500 ετησίως. 
 
∆εν καταβάλλεται οποιαδήποτε αµοιβή για συµµετοχή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στα διοικητικά 
συµβούλια των θυγατρικών της εταιρειών. 
 
∆άνεια, εγγυήσεις και προπληρωµές προς κάθε άτοµο που υπηρέτησε ως ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τη διάρκεια του 
έτους 
Η Εταιρεία ή θυγατρικές ή συνδεδεµένες µε αυτή εταιρείες δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε παραχώρηση δανείων και 
εγγυήσεων σε ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των συνδεδεµένων εταιρειών της. Ποσά εισπρακτέα 
από Εταιρείες στις οποίες είναι εµπλεκόµενος ∆ιοικητικός Σύµβουλος ή / και συνδεδεµένο µε αυτόν πρόσωπο αναφέρονται στην 
σηµείωση 29 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Παράρτηµα 3 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας δεν είχαν οποιαδήποτε αµοιβή µε µετοχές ή ∆ΑΜ (share-based remuneration) που 
αναφέρεται στο Παράρτηµα 3 του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και συνεπώς οι σχετικές πρόνοιες δεν έχουν εφαρµογή. 
 
Γ1.  Οικονοµικές εκθέσεις 
 
Οι ανακοινώσεις, οι εκθέσεις και οι αναφορές της Εταιρείας, αντανακλούν την αληθινή εικόνα των δεδοµένων και των 
εκτιµήσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τον ουσιώδη χρόνο. Εκδίδονται ανακοινώσεις όπου θεσµικά απαιτείται και όπου 
κρίνεται συµβουλεύσιµο για την έγκαιρη πληροφόρηση των µετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού.   
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα (Going 
concern) για τους επόµενους δώδεκα µήνες. 
 
Γ2.  Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου   
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναγνωρίζει την ευθύνη να διατηρεί ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου προκειµένου να 
διασφαλίζεται η επένδυση των µετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.  
 
Σύµφωνα µε την παράγραφο Γ.2.1 του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι επιθεώρησε την 
αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου (internal controls) της Εταιρείας καθώς και των διαδικασιών 
επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των Περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Λόγω του µεγέθους της Εταιρείας δεν κρίθηκε αναγκαίο να συσταθεί ξεχωριστό Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και η τυχόν ανάγκη 
δηµιουργίας του επανεξετάζεται ετησίως. Η Εταιρεία καθόρισε τον κ. Λουκή Ιωάννου ως υπεύθυνο για την διαχείριση των 
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου (internal controls) της Εταιρείας. Η θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities Ltd έχει αναθέσει στον 
εξωτερικό ελεγκτικό οίκο Κυπριανίδης, Νικολάου & Συνεργάτες την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Οι 
εξωτερικοί σύµβουλοι ετοιµάζουν αναφορές εσωτερικού ελέγχου σε τακτά χρονικά διαστήµατα οι οποίες εξετάζονται από την 
διεύθυνση της Εταιρείας.  
 
Οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας δεν προσφέρουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στην Εταιρεία ή τις θυγατρικές 
της.  Το µέγεθος των άλλων µη-ελεκτικών /συµβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι ελεγκτές προς την Εταιρεία είναι τέτοιο 
που δεν επηρεάζει την  αντικειµενικότητα και ανεξαρτησία τους.  
 
Η Εταιρεία ή θυγατρικές ή συνδεδεµένες µε αυτή εταιρείες δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε παραχώρηση δανείων και 
εγγυήσεων σε ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των συνδεδεµένων εταιρειών της. Ποσά εισπρακτέα 
από Εταιρείες στις οποίες είναι εµπλεκόµενος ∆ιοικητικός Σύµβουλος ή / και συνδεδεµένο µε αυτόν πρόσωπο αναφέρονται στην 
σηµείωση 29 των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Γ3.  Επιτροπή Ελέγχου  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει προχωρήσει από τον Αύγουστο του 2004 στη δηµιουργία Επιτροπής Ελέγχου του Συµβουλίου και έχει 
εγκρίνει τους όρους εντολής της Επιτροπής οι οποίοι και αναφέρονται στο Μέρος Α, Παράγραφος Β.4 της Έκθεσης Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης.  
 
Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση των Αρχών περί Οικονοµικών Εκθέσεων, Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και 
Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και της τήρησης της αποτελεσµατικότητας, ανεξαρτησίας και αντικειµενικότητας των εξωτερικών 
ελεγκτών, τόσο της Εταιρείας όσο και των θυγατρικών και συνδεδεµένων της εταιρειών. 
 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παναγιώτης Μαλλής έχει πολύχρονη εµπειρία στα λογιστικά και χρηµατοοικονοµικά. Η Επιτροπή 
αποτελείται από δύο µη-Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους όπως προνοείται από την ∆ιάταξη Γ.3.1 του Κώδικα. Σύµφωνα 
επίσης µε τον Κώδικα η πλειοψηφία των µελών πρέπει να είναι ανεξάρτητοι µη-Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι. Η Εταιρεία 
θεωρεί ότι πληρεί την ∆ιάταξη του Κώδικα λόγω του ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής ο οποίος και έχει νικώσα ψήφο κατά την λήψη 
αποφάσεων είναι ανεξάρτητος.  
 
Η Επιτροπή Ελέγχου συγκαλείται από τον Πρόεδρο της και συνεδριάζει τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο στις οποίες µεταξύ άλλων 
εξετάζει τα εξαµηνιαία και ετήσια αποτελέσµατα της Εταιρείας πριν την υποβολή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση, 
εισηγείται το διορισµό ή τερµατισµό των υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, συντάσσει µαζί µε το Λειτουργό 
Συµµόρφωσης την Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και επιθεωρεί τις συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα 
πρόσωπα έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής.   
 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ακόµα ξεχωριστή Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, η ανάγκη δηµιουργίας της όµως επανεξετάζεται ετησίως. 
 
Γ4. Λειτουργός Συµµόρφωσης  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε τον κ. Ανδρέα Πιρίσιη ως Λειτουργό Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
(Compliance with Code of Corporate Governance Officer) ο οποίος έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρµογής του Κώδικα 
στους τοµείς οι οποίοι έχουν αποφασιστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να εφαρµόζονται. 
 
∆.  Σχέσεις µε τους µετόχους 
 
∆.1. Εποικοδοµητική χρήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
Για τη σύγκληση και τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τηρήθηκαν οι νοµικές και κανονιστικές διατάξεις και οι 
πρόνοιες του Κώδικα της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  
 
Ο διαδικαστικός χειρισµός κατά τις γενικές συνελεύσεις επιτρέπει, προκαλεί και στηρίζει τη συµµετοχή των µετόχων στη 
συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Οι µέτοχοι εφοδιάζονται µε 
ικανοποιητικά στοιχεία και παρέχεται επαρκής χρόνος για διερεύνηση και πρόσθετες εξηγήσεις σε σχέση µε ζητήµατα που 
αφορούν µη συνήθεις εργασίες στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις ή ζητήµατα που αφορούν ηµερήσια διάταξη έκτακτης γενικής 
συνέλευσης. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µεριµνά ώστε η ηµερήσια διάταξη και γενικά η οργάνωση των Γενικών 
Συνελεύσεων να µην εξουδετερώνει την ουσιαστική συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Τόσο πριν όσο και µετά το πέρας των 
εργασιών των γενικών συνελεύσεων παρέχεται ευκαιρία για κατ’ ιδίαν επικοινωνία και συζήτηση των µετόχων µε τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους άλλους αξιωµατούχους και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
∆.2 Ισότιµη µεταχείριση µετόχων 
Όλο το εγκεκριµένο και όλο το εκδοµένο κεφάλαιο είναι διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές οι οποίες απολαµβάνουν τα ίδια 
δικαιώµατα ψήφου και δεν υπάρχουν µέτοχοι που κατέχουν οποιουσδήποτε τίτλους που να παρέχουν οποιαδήποτε ειδικά 
δικαιώµατα ελέγχου. Επίσης δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου ή τις προθεσµίες για την άσκηση 
των δικαιωµάτων ψήφου ούτε οποιοιδήποτε περιορισµοί στην µεταβίβαση των τίτλων της Εταιρείας ούτε οποιεσδήποτε συµφωνίες 
µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και οι οποίες δύνανται να συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των 
τίτλων ή / και στα δικαιώµατα ψήφου.  
 
Η Εταιρεία εφαρµόζει τις ενδεδειγµένες διαδικασίες που προνοούνται από τη νοµοθεσία, τους κανονισµούς και το Καταστατικό 
της Εταιρείας τόσο πριν όσο και µετά την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, έτσι ώστε, να διασφαλίζεται η ισότιµη 
µεταχείριση όλων των κατόχων τίτλων και όλων των κατηγοριών τίτλων, συµπεριλαµβανοµένων των µειοψηφούντων κατόχων 
τίτλων.  
  
Η Εταιρεία αποστέλλει σε όλους τους µετόχους µέσα στις επιβαλλόµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο προθεσµίες, γραπτή 
πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση στην οποία περιλαµβάνεται η ηµεροµηνία, η ώρα και ο τόπος πραγµατοποίησης της 
Γενικής Συνέλευσης. 
 
Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται δια ανατάσεως χειρός εκτός εάν ζητηθεί µυστική ψηφοφορία οπότε κάθε µέτοχος 
δικαιούται µιας ψήφου για κάθε µετοχή που κατέχει. 
 
Σε περίπτωση ψηφοφορίας δια αντιπροσώπου, απαιτείται η έγκαιρη υποβολή γραπτού πληρεξούσιου από τον νόµιµο κάτοχο 
των τίτλων. Το σχετικό έντυπο του πληρεξουσίου αποστέλλεται στους µετόχους µαζί µε την πρόσκληση της Συνέλευσης.   
 
Οι µέτοχοι, εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν επαρκή αριθµό µετοχών (5%), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν θέµατα προς 
συζήτηση στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον περί Εταιρειών Νόµο. 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη γνωρίζουν την υποχρέωσή τους, τηρουµένων των 
συνεχών υποχρεώσεων για άµεση ανακοίνωση, για γνωστοποίηση πληροφοριών προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και προς τους 
µετόχους µέσω της ετήσιας έκθεσης και των λογαριασµών της Εταιρείας, σχετικά µε οποιοδήποτε ίδιο ουσιαστικό συµφέρον 
που ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας που εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη 
σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών που ανακύπτει από την άσκηση των 
καθηκόντων τους. 
 
Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία παρέχονται δίκαια, έγκαιρα και χωρίς κόστος προς όλους τους µετόχους. Για τον 
σκοπό αυτό και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των µετόχων  η  Εταιρεία διόρισε τον κ. Ανδρέα Πιρίσιη ως το άτοµο επικοινωνίας των 
µετόχων µε την Εταιρεία (Investor Liaison Officer).   
 
Η ιστοσελίδα της Εταιρείας παρέχει πληροφόρηση για τις σηµαντικές εξελίξεις των εργασιών της Εταιρείας περιλαµβανοµένων 
και των ανακοινώσεων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
Οι ανακοινώσεις, οι εκθέσεις και οι αναφορές της Εταιρείας παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες για τις ουσιώδεις 
αλλαγές που αφορούν το Συγκρότηµα και τις επιχειρήσεις που διεξάγει περιλαµβανοµένων των ζητηµάτων που αφορούν τις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, τους σκοπούς και τις δραστηριότητες, αν έχουν διαφοροποιηθεί, τους κύριους µετόχους 
και τα δικαιώµατα ψήφου, τους ουσιώδεις προβλέψιµους κινδύνους, τα ουσιώδη ζητήµατα που αφορούν τους υπαλλήλους 
(αναβάθµιση και αναδιάρθρωση του προσωπικού) και τους µετόχους, τη δοµή της διακυβέρνησης και τις πολιτικές και τις µη 
συνήθεις συναλλαγές της Εταιρείας. 
 
 
Λευκωσία  
26 Απριλίου 2012 
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή προς τα µέλη 
 της Atlantic Insurance Company Public Limited 

 
Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Atlantic Insurance Company Public Limited (η 
«Εταιρεία») και των θυγατρικών της (το “Συγκρότηµα”), και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 3 
µέχρι 58, οι οποίες αποτελούνται από τις καταστάσεις οικονοµικής θέσης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 
∆εκεµβρίου 2011, και τις  καταστάσεις του λογαριασµού αποτελεσµάτων, συνολικών εισοδηµάτων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 
και ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας του έτους που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων που 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλίδες που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή  
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 
λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα.  
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις 
γνωστοποιήσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, είτε 
οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των λογιστικών εκτιµήσεων που 
έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων.  
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την 
ελεγκτική µας γνώµη. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

  2011 2010 
 Σηµ. €'000 €'000 
    
Εισοδήµατα από εργασίες    

Μικτά ασφάλιστρα  21.995 20.591 
∆ικαιώµατα συµβολαίων  755 727 
Μερίδιο αντασφαλιστών   (5.029) (3.966) 
Καθαρά ασφάλιστρα  17.721 17.352 
Μεταφορά στα µη κερδηµένα ασφάλιστρα   (129) (38) 
Καθαρά κερδηµένα ασφάλιστρα  17.592 17.314 
Άλλα εισοδήµατα από ασφαλιστικές εργασίες 6 1.037 1.007 
Εισοδήµατα από χρηµατοοικονοµικές εργασίες   1.088 1.606 
    19.717 19.927 
Έξοδα    
Απαιτήσεις από ασφαλιζοµένους 5 9.278 9.399 
Προµήθειες πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες  1.220 1.124 
Προµήθειες πληρωτέες για χρηµατοοικονοµικές  εργασίες  430 782 
Έξοδα διαχείρισης   4.612 4.210 

    15.540 15.515 
Κέρδος από εργασίες 9 4.177 4.412 
Ζηµία από πώληση και επανεκτίµηση επενδύσεων 11 (2.362) (615) 
Άλλα εισοδήµατα από επενδύσεις 6 151 161 
Καθαρά χρηµατοδοτικά έσοδα 10 942 892 
Κέρδος για το έτος πριν την φορολογία  2.908 4.850 
Φορολογία 12 (540) (551) 
Κέρδος για το έτος µετά τη φορολογία  2.368 4.299 
Συµφέρον µειοψηφίας   (57) (191) 
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους   2.311 4.108 
    

Βασικό κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 13 5,91 10,50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 µέχρι 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

  2011 2010 
 Σηµ. €'000 €'000 
    
Εισοδήµατα από εργασίες    
Μικτά ασφάλιστρα  21.995 20.591 
∆ικαιώµατα συµβολαίων  755 727 
Μερίδιο αντασφαλιστών   (5.029) (3.966) 
Καθαρά ασφάλιστρα  17.721 17.352 
Μεταφορά στα µη κερδηµένα ασφάλιστρα   (129) (38) 
Καθαρά κερδηµένα ασφάλιστρα  17.592 17.314 
Άλλα εισοδήµατα από ασφαλιστικές εργασίες 6 1.037 1.010 
    18.629 18.324 
Έξοδα    
Απαιτήσεις από ασφαλιζοµένους 5 9.278 9.399 
Προµήθειες πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες  1.220 1.124 
Έξοδα διαχείρισης   4.104 3.738 

    14.602 14.261 
Κέρδος από εργασίες 9 4.027 4.063 
Ζηµία από πώληση και επανεκτίµηση επενδύσεων 11 (2.324) (687) 
Άλλα εισοδήµατα από επενδύσεις 6 831 562 
Καθαρά χρηµατοδοτικά έσοδα 10 847 739 
Κέρδος για το έτος πριν την φορολογία  3.381 4.677 
Φορολογία 12 (512) (495) 
Κέρδος για το έτος µετά την φορολογία  2.869 4.182 
    

Βασικό κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 13 7,34 10,69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 µέχρι 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 
 2011 2010 2011 2010
 €'000 €'000 €'000 €'000
 
Κέρδος έτους 2.311 4.108 2.869 4.182
 
Λοιπά συνολικά έσοδα:  
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακίνητης περιουσίας 623 - 623 -
Aναβαλλόµενη φορολογία λόγω επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας (109) (17) (109) (17)
Φορολογία επί λογιζόµενης διανοµής κερδών - 22 - 22
Ζηµίες από µεταβολή στην δίκαιη αξία επενδύσεων διαθέσιµων προς 
πώληση 

(1.565) (817) (1.565) (817)

Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω µόνιµης µείωσης στην αξία 
επενδύσεων 

1.667 - 1.667 -

Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω πώλησης επενδύσεων διαθέσιµων 
προς πώληση 

185 124 185 124

 
 801 (688) 801 (688)
 
Συνολικά έσοδα έτους 3.112 3.420 3.670 3.494
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 µέχρι 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

∆ιαφορά 
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 2010 13.297 1.898 67 3.314 (946) 12.947 - 30.577 1.627 32.204 
Aναβαλλόµενη φορολογία λόγω 
επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας - - - 17 - - - 17 - 17 
Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης 
λόγω επανεκτίµησης κτιρίων  - - - (18) - 18 - - - - 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην 
επιπρόσθετη απόσβεση  - - - 2 - (2) - - - - 
Μερίσµατα εισπρακτέα - - - - - - - - (271) (271) 
Μείωση συµφέροντος µειοψηφίας λόγω 
διάθεσης µετοχών - - - - (37) (37) 
Ανάκτηση φορολογίας επί λογιζόµενης 
διανοµής κερδών - 22 - 22 22 
Ζηµία από µεταβολή στην δίκαιη αξία 
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση - - - - (817) - - (817) - (817) 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω 
πώλησης επενδύσεων διαθέσιµων 
προς πώληση - - - - 124 - - 124 - 124 
Αγορά ιδίων µετοχών - - (37) (37) (37) 
Μέρισµα που πληρώθηκε - - - - - (3.520) - (3.520) - (3.520) 
Κέρδος έτους - - - - - 4.108 - 4.108 191 4.299 
     

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 13.297 1.898 67 3.315 (1.639) 13.573 (37) 30.474 1.510 31.984 
     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 13.297 1.898 67 3.315 (1.639) 13.573 (37) 30.474 1.510 31.984 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακίνητης 
περιουσίας 622   622 622 
Aναβαλλόµενη φορολογία λόγω 
επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας - - - (109) - - - (109) - (109) 
Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης 
λόγω επανεκτίµησης κτιρίων  - - - (18) - 18 - - - - 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην 
επιπρόσθετη απόσβεση  - - - 2 - (2) - - - - 
Μερίσµατα εισπρακτέα - - - - - - - - (332) (332) 
Μείωση συµφέροντος µειοψηφίας λόγω 
διάθεσης µετοχών - - - - - - - - (35) (35) 
Ζηµία από µεταβολή στην δίκαιη αξία 
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση - - - - (1.565) - - (1.565) - (1.565) 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω 
πώλησης επενδύσεων διαθέσιµων 
προς πώληση - - - - 185 - - 185 - 185 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω 
µόνιµης µείωσης στην αξία 
επενδύσεων διαθέσιµων για πώληση 1.667   1.667 1.667 
Αγορά ιδίων µετοχών - - - - - - (41) (41) (41) 
Μέρισµα που πληρώθηκε - - - - - (3.520) - (3.520) - (3.520) 
Κέρδος έτους - - - - - 2.311 - 2.311 57 2.368 
     

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 13.297 1.898 67 3.812 (1.352) 12.380 (78) 30.024 1.200 31.224 
 

 
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 28 µέχρι 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της 
Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

∆ιαφορά 
από 

µετατροπή 
κεφαλαίου 
σε ευρώ 

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

Αποθεµατικό 
δίκαιης αξίας 

Λογαριασµός 
αποτελεσµάτων 

Ίδιες 
Μετοχές Ολικό 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 13.297 1.898 67 3.314 (946) 11.101 - 28.731 
Aναβαλλόµενη φορολογία λόγω 
επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας - - - 17 - - - 17 
Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης λόγω 
επανεκτίµησης κτιρίων  - - - (18) - 18 - - 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επιπρόσθετη 
απόσβεση  - - - 2 - (2) - - 
Ανάκτηση φορολογίας επί λογιζόµενης 
διανοµής κερδών - - - - - 22 - 22 
Ζηµία από µεταβολή στην δίκαιη αξία 
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση - - - - (817) - - (817) 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω πώλησης 
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση - - - - 124 - - 124 
Αγορά ιδίων µετοχών       (37) (37) 
Μέρισµα που πληρώθηκε - - - - - (3.520) - (3.520) 
Κέρδος έτους - - - - - 4.182 - 4.182 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 13.297 1.898 67 3.315 (1.639) 11.801 (37) 28.702 
         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 13.297 1.898 67 3.315 (1.639) 11.801 (37) 28.702 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακίνητης 
περιουσίας - - - 622 - - - 622 
Aναβαλλόµενη φορολογία λόγω 
επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας - - - (109) - - - (109) 
Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης λόγω 
επανεκτίµησης κτιρίων  - - - (18) - 18 - - 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επιπρόσθετη 
απόσβεση  - - - 2 - (2) - - 
Ζηµία από µεταβολή στην δίκαιη αξία 
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση - - - - (1.565) - - (1.565) 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω πώλησης 
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση - - - - 185 - - 185 
Μόνιµη µείωση στην αξία οµολόγων     1.667   1.667 
Αγορά ιδίων µετοχών - - - - - - (41) (41) 
Μέρισµα που πληρώθηκε - - - - - (3.520) - (3.520) 
Κέρδος έτους - - - - - 2.869 - 2.869 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 13.297 1.898 67 3.812 (1.352) 11.166 (78) 28.810 
 

 
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 28 µέχρι 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της 
Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

  2011 2010 
  €'000 €'000 
 Σηµ.   
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    
Κέρδος περιόδου πριν τη φορολογία  2.908 4.850 
Αναπροσαρµογές για:    
Ζηµία από πώληση και επανεκτίµηση επενδύσεων 11 2.362 615 
Αποσβέσεις πάγιων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 9 301 310 
Κέρδος από πώληση άπτου πάγιου ενεργητικού  - (5) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 10 (1.015) (963) 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν 6 (80) (100) 
Τόκοι που πληρώθηκαν 10 73 71 
Ταµειακή ροή από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  4.549 4.778 
(Αύξηση) / µείωση στους χρεώστες και άλλους λογαριασµούς  (300.598) 1.061 
Αύξηση στις υποχρεώσεις και προβλέψεις   301.590 399 
Ταµειακή ροή από εργασίες  5.541 6.238 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (73) (71) 
Φορολογία που πληρώθηκε  (572) (598) 
Καθαρή ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες   4.896 5.569 
    
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Αγορά επενδύσεων  (1.672) (4.592) 
Πώληση επενδύσεων  1.014 2.746 
Αγορά/ (πώληση) επενδυτικών ακινήτων  5 (7) 
Αγορά ιδίων µετοχών  (41) (37) 
Αγορά άπτου πάγιου ενεργητικού  (71) (170) 
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων  (48) (18) 
Εισπράξεις από πώληση άπτου πάγιου ενεργητικού  - 6 
Αύξηση συµφέροντος σε θυγατιρκή εταιρεία  (31) (35) 
Πληρωµή µερισµάτων προς µετόχους µειονότητας  (333) (271) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  1.015 963 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  80 100 
Καθαρή ταµειακή ροή σε επενδυτικές δραστηριότητες   (82) (1.315) 
    
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Μέρισµα που πληρώθηκε  (3.520) (3.520) 
Καθαρή ταµειακή ροή σε χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

(3.520) 
 

(3.520) 
    
Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών  1.294 734 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της περιόδου  17.486 16.752 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου   18.780 17.486 
    
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:    
Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 22 18.780 17.507 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 22 - (21) 
    18.780 17.486 

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 µέχρι 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 
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 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

  2011 2010 
  €'000 €'000 
 Σηµ.   
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    
Κέρδος περιόδου πριν τη φορολογία  3.381 4.676 
Αναπροσαρµογές για:    
Ζηµία από πώληση και επανεκτίµηση επενδύσεων 11 2.324 687 
Αποσβέσεις πάγιων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων  9 292 294 
Κέρδος από πώληση άπτου πάγιου ενεργητικού  - (5) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 10 (917) (808) 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν 6 (739) (481) 
Τόκοι που πληρώθηκαν 10 70 69 
Ταµειακή ροή από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  4.411 4.432 
(Αύξηση) / µείωση στους χρεώστες και άλλους λογαριασµούς  (300.828) 2.080 
Αύξηση / (µείωση) στις υποχρεώσεις και προβλέψεις   301.521 (164) 
Ταµειακή ροή από εργασίες  5.104 6.348 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (70) (69) 
Φορολογία που πληρώθηκε  (541) (541) 
Καθαρή ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες   4.493 5.738 
    
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Αγορά επενδύσεων  (1.668) (4.502) 
Πώληση επενδύσεων  1.014 2.674 
Αγορά/ (πώληση) επενδυτικών ακινήτων  5 (7) 
Αγορά ιδίων µετοχών  (41) (37) 
Αγορά άπτου πάγιου ενεργητικού 15 (71) (170) 
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων 17 (48) (18) 
Εισπράξεις από πώληση άπτου πάγιου ενεργητικού  - 6 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  917 808 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  739 481 
Καθαρή ταµειακή ροή από / (για) επενδυτικές δραστηριότητες   847 (765) 
    
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Μέρισµα που πληρώθηκε  (3.520) (3.520) 
 
Καθαρή ταµειακή ροή για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

   
(3.520) 

 
(3.520) 

    
Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών  1.820 1.453 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της περιόδου  16.024 14.571 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου   17.844 16.024 
    
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:    
Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 22 17.844 16.045 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 22 - (21) 
    17.844 16.024 

 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 µέχρι 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 
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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 ∆ιοικητικό 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 κύρια δραστηριότητα της εταιρείας Lyssi Investments Limited ήταν η ενοικίαση αυτοκινήτων δραστηριότητα η οποία 
άρχισε τον Φεβρουάριο του 1998 και τερµατίστηκε τον Ιούλιο του 2006. Η εταιρεία δεν διεξήγαγε καµιά δραστηριότητα 
κατά τη διάρκεια του έτους.  
 
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 ετοιµασίας  

α) ∆ήλωση συµµόρφωσης 
Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επίσης οι 
οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113 της Κύπρου, του 
περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµων του 2002-2011, (‘Νόµων’), του περί Αξιών 
και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονιστικές Αποφάσεις και τον περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας 
(Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο. 
 
Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας στις 26 Απριλίου 2012. 
 
β) Βάση υπολογισµού  
Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
όπως έχει τροποποιηθεί µε την επανεκτίµηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των επενδύσεων σε ακίνητα, των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων για πώληση και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που κρατούνται για 
εµπορία. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για τον καθορισµό των δίκαιων αξιών επεξηγούνται αναλυτικά στην 
σηµείωση 3. 

γ) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 

 Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκφράζονται σε Ευρώ (το νόµισµα παρουσίασης) 
το οποίο είναι το νόµισµα που αντανακλά καλύτερα την οικονοµική υπόσταση των υποστηριζόµενων γεγονότων και 
περιστάσεων σχετικά µε την Εταιρεία (το κυρίως χρησιµοποιούµενων νόµισµα). 
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ε)   Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές (συνέχεια) 

 
Το Συγκρότηµα κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον. Ως αποτέλεσµα οι λογιστικοί υπολογισµοί 
σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν 
ουσιώδη αναπροσαρµογή στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό 
έτος παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 
• Αποµείωση εισπρακτέων ποσών 

  Το Συγκρότηµα αξιολογεί κατά πόσον υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις για αποµείωση της αξίας των χρεωστών και 
άλλων εισπρακτέων ποσών σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Εισπρακτέα ποσά  χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς και 
γίνεται πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας τους όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις για αποµείωση. Τέτοιες 
αντικειµενικές ενδείξεις είναι : 

 
(α)  Καθυστερήσεις στην πληρωµή, 
(β) ενδείξεις για σηµαντική αδυναµία στην αποπληρωµή της οφειλής, 
(γ) λήψη νοµικών µέτρων, 
(δ) πτώχευση, 
(ε) άλλες αντικειµενικές ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το Συγκρότηµα δεν θα εισπράξει όλο το 
οφειλόµενο ποσό. 
 
Το ποσό της  πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής και της ανακτήσιµης αξίας.  
 

• Απαιτήσεις για αποζηµίωση ασφαλιστηρίων συµβολαίων 
Γίνεται υπολογισµός για τις υποχρεώσεις από απαιτήσεις για αποζηµίωση ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Η Εταιρεία 
αξιολογεί την κάθε απαίτηση ξεχωριστά και η υπολογιζόµενη υποχρέωση βασίζεται στα πραγµατικά γεγονότα της 
κάθε απαίτησης, την εµπειρία και άλλους λογικούς παράγοντες υπό τις περιστάσεις. 
 
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση για όλα τα ασφαλιζόµενα γεγονότα που έγιναν κατά τη διάρκεια του συµβολαίου ακόµα 
και αν η ζηµιά ανακαλύπτεται µετά το τέλος του συµβολαίου. Γίνεται επίσης υπολογισµός για το κόστος απαιτήσεων 
που δηµιουργήθηκαν αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί. 
 

• ∆ίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται 
χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  Το Συγκρότηµα ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων µεθόδων 
αποτίµησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού.  Το Συγκρότηµα αξιολογεί τακτικά τις µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιούνται για να βεβαιώνεται 
για την εγκυρότητα και την καταλληλότητά τους. Αλλαγές στους υπολογισµούς και παραδοχές που χρησιµοποιούνται 
πιθανό να επηρεάσουν τη δίκαιη αξία των σχετικών χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 

• Φορολογία  
Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Για συγκεκριµένες 
συναλλαγές και υπολογισµούς ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας είναι βέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις για προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα προκύψει 
επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που 
είχε αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόµενη φορολογία στην 
περίοδο που έγινε ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας. 

 
3.   Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές 
 

Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται στις 
ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια από όλες τις 
εταιρείες του Συγκροτήµατος. 
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3. Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 
Αλλαγή λογιστικής αρχής αναφορικά µε τα τραπεζικά υπόλοιπα πελατών της θυγατρικής εταιρείας Atlantic 
Securities Limited 
Από την 1 Ιανουαρίου 2011 τα τραπεζικά υπόλοιπα των πελατών της θυγατρικής εταιρείας Atlantic Securities Limited δεν 
συµπεριλαµβάνονται ως µέρος των µετρητών και τραπεζικών υπολοίπων ούτε ως µέρος των άλλων υποχρεώσεων. Λόγω 
της πιο πάνω αλλαγής προέκυψαν οι ακόλουθες αναπροσαρµογές στα συγκριτικά ποσά του ισολογισµού :  
 
• Μείωση στα µετρητά και υπόλοιπα τραπεζών από €19,45 εκ. σε €17,57 εκ.   
• Μείωση στους χρεώστες και άλλους λογαριασµούς από €15,52 εκ.  σε €15,32 εκ.  
• Μείωση στις άλλες υποχρεώσεις από €4,91 εκ. σε €2,76 εκ. 
 

 Βάση ενοποίησης 
 

Θυγατρικές εταιρείες 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές εταιρείες τις οποίες το 
Συγκρότηµα ελέγχει. Έλεγχος θεωρείται ότι υφίσταται όταν το Συγκρότηµα έχει το δικαίωµα κατεύθυνσης των οικονοµικών 
και επιχειρηµατικών πολιτικών µιας οικονοµικής οντότητας ούτως ώστε να λαµβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητες 
της. Η ενοποίηση των εταιρειών που αποκτούνται κατά τη διάρκεια του έτους γίνεται από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος 
αρχίζει µέχρι την ηµεροµηνία που ο έλεγχος σταµατά να υφίσταται. 
 
Συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος 
Όλα τα υπόλοιπα, οι συναλλαγές και οποιαδήποτε µη πραγµατοποιηθέντα έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από 
συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος, έχουν απαλειφθεί τελείως κατά την ετοιµασία των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Ασφάλιστρα 
Τα µικτά ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την περίοδο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Το 
ποσοστό ασφαλίστρων που αφορά περιόδους µετά τη λήξη του έτους παρουσιάζεται ως µη κερδηµένο ασφάλιστρο.  
 
Τα µη κερδηµένα ασφάλιστρα είναι η αναλογία από τα ασφάλιστρα που προέκυψαν σε ένα έτος και που σχετίζονται µε 
περιόδους κινδύνου από την 1 Ιανουαρίου του επόµενου έτους ως την ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων.  Η πρόβλεψη 
για µη κερδηµένα ασφάλιστρα υπολογίζεται επί τη βάσει των εικοστών τετάρτων επί των ασφαλίστρων του έτους µείον 
αντασφαλίστρων, η οποία αντιπροσωπεύει υπολογισµό πάνω σε δεκαπενθήµερη κατά αναλογία βάση.  
 
Οι προµήθειες πληρωτέες δεν αφαιρούνται κατά τον υπολογισµό του αποθέµατος µη κερδηµένων ασφαλίστρων. Οι 
προµήθειες πληρωτέες που αφορούν περιόδους µετά την λήξη της οικονοµικής περιόδου αναγνωρίζονται ως 
αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης και παρουσιάζονται στον ισολογισµό ως µέρος των χρεωστών και άλλων λογαριασµών.  

 
Αναγνώριση άλλων εισοδηµάτων 
 Κέρδος ή ζηµιά από πώληση ή από επανεκτίµηση των επενδύσεων που κατέχονται για εµπορία, αναγνωρίζονται στο 
λογαριασµό εσόδων και αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.  Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές από 
επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων για πώληση µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αναγνωρίζονται στα ίδια 
κεφάλαια. 
 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων όταν κατοχυρωθεί το δικαίωµα του Οµίλου 
να λάβει πληρωµή.  Όλα τα άλλα εισοδήµατα αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων. 
 
Απαιτήσεις για αποζηµίωση και ανακτήσεις από αντασφαλιστές  
Οι µεικτές απαιτήσεις για αποζηµίωση αναφορικά µε ασφάλειες περιλαµβάνουν απαιτήσεις για αποζηµίωση που 
πληρώθηκαν και προβλέψεις για εκκρεµείς απαιτήσεις. Οι προβλέψεις για εκκρεµείς απαιτήσεις που έγιναν γνωστές 
βασίζονται στο υπολογιζόµενο τελικό κόστος όλων των απαιτήσεων για αποζηµίωση που προέκυψαν και δεν 
τακτοποιήθηκαν την ηµεροµηνία του Ισολογισµού µε βάση τις καλύτερες διαθέσιµες πληροφορίες. Οι προβλέψεις 
περιλαµβάνουν επίσης µείωση για την αναµενόµενη αξία αντικατάστασης και άλλες ανακτήσεις. 
 
Οι προβλέψεις για απαιτήσεις για αποζηµίωση που προέκυψαν αλλά δεν έγιναν γνωστές (IBNR) γίνονται βάση 
αναλογιστικής µεθόδου υπολογισµού, χρησιµοποιώντας εµπειρίες προηγούµενων ετών και λαµβάνοντας υπόψη 
αναµενόµενες µελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις. Το επίπεδο του IBNR αναθεωρείται κάθε τρίµηνο µε βάση δεδοµένα 
προηγούµενων ετών. Η πιθανότητα εκδήλωσης µιας επιδηµίας, η συνέχιση θεραπείας σε βάθος χρόνου, η εκ των 
υστέρων υποβολή δικαιολογηµένων απαιτήσεων καθιστούν αναγκαία την συµπερίληψη προβλέψεων. 
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3. Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 
∆ιαφορές µεταξύ τωv προβλέψεων για εκκρεµείς απαιτήσεις τηv ηµεροµηνία τoυ ισολογισµού και επόµενες 
αvαναθεωρήσεις και τακτοποιήσεις, περιλαµβάνονται στo λογαριασµό αποτελεσµάτων σε επόµενα έτη. 
 
Υπολειµµατική αξία και ανάκτηση απαιτήσεων που πληρώθηκαν 
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρείες να πωλήσουν περιουσία που αποκτάτε κατά το  
διακανονισµό µιας απαίτησης. Επίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν το δικαίωµα να κινηθούν νοµικά έναντι τρίτων 
προσώπων που θεωρούνται υπεύθυνα για ένα ατύχηµα που είχε ως αποτέλεσµα την πληρωµή µιας απαίτησης από την 
Εταιρεία, για την πληρωµή µερικών ή όλων των δαπανών της απαίτησης.  
 
Οι εκτιµήσεις αποκαταστάσεων διάσωσης συµπεριλαµβάνονται ως ανάκτηση στον υπολογισµό της ασφαλιστικής 
ευθύνης για απαιτήσεις. Η ανάκτηση είναι το ποσό που µπορεί εύλογα να ανακτηθεί από την πώληση της 
κατεστραµµένης ιδιοκτησίας ή η εκτίµηση του ποσού που µπορεί να ανακτηθεί σε περίπτωση νοµικής αγωγής ενάντια 
στο υπόλογο τρίτο πρόσωπο. 
 
Αντασφαλιστήρια συµβόλαια 
Τα αντασφαλιστήρια συµβόλαια είναι συµβόλαια που υπογράφει η Εταιρεία µε διάφορες αντασφαλιστικές εταιρείες 
σύµφωνα µε τα οποία η Εταιρεία αποζηµιώνεται για ζηµιές που υφίστανται σε ασφαλιστήρια συµβόλαια που εκδίδει. Τα 
αντασφάλιστρα αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στην ίδια περίοδο όπως τα ασφάλιστρα µε τα οποία 
σχετίζονται.  
 
Αντασφαλιστήρια συµβόλαια που υπογράφει η Εταιρεία κάτω από τα οποία ο εκδότης του ασφαλιστήριου συµβολαίου 
είναι ένας άλλος ασφαλιστής (inward reinsurance) συµπεριλαµβάνονται στα µικτά ασφάλιστρα.  
 
Τα ανακτήσιµα ποσά από τους αντασφαλιστές που προκύπτουν από τα αντασφαλιστήρια συµβόλαια αναγνωρίζονται ως 
περιουσιακά στοιχεία και παρουσιάζονται στους χρεώστες και άλλους λογαριασµούς. Τα ανακτήσιµα ποσά από τους 
αντασφαλιστές υπολογίζονται βάσει των ποσών που σχετίζονται µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και των όρων κάθε 
αντασφαλιστηρίου συµβολαίου. Το Συγκρότηµα αξιολογεί εάν έχουν υποστεί αποµείωση τα αντασφαλιστικά περιουσιακά 
στοιχεία. Εάν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι τα αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση, 
το Συγκρότηµα µειώνει τη λογιστική τους αξία στην ανακτήσιµη αξία και αναγνωρίζει τη µείωση στην αξία στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους. 
 
Οι υποχρεώσεις αντασφάλισης είναι κατά κύριο λόγο τα πληρωτέα ασφάλιστρα που αφορούν τα αντασφαλιστήρια 
συµβόλαια και αναγνωρίζονται ως δαπάνη σε δεδουλευµένη βάση.  
 
Κοινοπραξία ασφαλιστών οχηµάτων δηµόσιας χρήσεως 
Το µερίδιο της Εταιρείας στο κέρδος ή τη ζηµιά από την κοινοπραξία ασφαλιστών οχηµάτων δηµόσιας χρήσεως 
περιλαµβάνεται στα άλλα εισοδήµατα από ασφαλιστικές εργασίες στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και αναγνωρίζεται µε 
βάση την αρχή των δεδουλευµένων. Το µερίδιο της Εταιρείας καθορίζεται βάσει του ύψους των ασφαλίστρων της 
Εταιρείας στον κλάδο µηχανοκινήτων οχηµάτων στο σύνολο των ασφαλίστρων ολόκληρης της αγοράς στον κλάδο αυτό. 
Το µερίδιο της Εταιρείας στα περιουσιακά στοιχεία της κοινοπραξίας ασφαλιστών οχηµάτων δηµόσιας χρήσεως 
περιλαµβάνεται στους χρεώστες και άλλους λογαριασµούς.  
 
Ωφελήµατα υπαλλήλων  
Η Εταιρεία λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε 
ξεχωριστό ταµείο υπό τη διαχείριση επιτρόπων. Το σχέδιο χρηµατοδοτείται µε εισφορές από τους υπαλλήλους και από το 
Συγκρότηµα οι οποίες ανέρχονται σε 5,75% (2010: 5,75%) πάνω στο µεικτό µισθό των υπαλλήλων.  Οι συνεισφορές του 
Συγκροτήµατος διαγράφονται στη χρήση που σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού. Το Συγκρότηµα 
δεν έχει οποιαδήποτε νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν 
κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήµατα που αναλογούν στις 
υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και των προηγούµενων περιόδων. 
 
Έσοδα/έξοδα χρηµατοδότησης 
Τα έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους για κεφάλαια που επενδύθηκαν και κέρδη που 
προκύπτουν από συναλλαγµατικές διαφορές. Το εισόδηµα από τόκους αναγνωρίζεται στο κέρδος ή ζηµιά, 
χρησιµοποιώντας τον πραγµατικό συντελεστή τόκου. 
Τα έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους πληρωτέους σε δάνεια που υπολογίζονται µε βάση τον πραγµατικό 
συντελεστή τόκου, τραπεζικά έξοδα, έξοδα πιστωτικών καρτών, ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγµατικές διαφορές 
και ζηµιές που προκύπτουν από τη χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι τόκοι πληρωτέοι αναγνωρίζονται στο κέρδος ή 
ζηµιά χρησιµοποιώντας τον πραγµατικό συντελεστή τόκου.  
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3. Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 
Ξένο συνάλλαγµα  
Υπόλοιπα σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
του Ισολογισµού. Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ, µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής της συναλλαγής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
Έξοδα  
Προµήθειες και άλλα έξοδα διαγράφονται όπως προκύπτουν και χρεώνονται απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
Λειτουργικοί τοµείς 
Λειτουργικοί τοµείς αφορούν τοµείς του Συγκροτήµατος που δηµιουργούν έσοδα και έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων και 
έσοδα και έξοδα τα οποία σχετίζονται µε συναλλαγές µεταξύ τοµέων του ίδιου του Συγκροτήµατος. Τα αποτελέσµατα των 
λειτουργικών τοµέων παρακολουθούνται συστηµατικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε σκοπό την κατανοµή πόρων και 
αξιολόγηση της απόδοσής τους. 
 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
Οι επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες αναφέρονται στα βιβλία της ιθύνουσας στην τιµή κτήσης µείον αναπροσαρµογές 
για τυχόν µόνιµη µείωση στην αξία των επενδύσεων. Οι τυχόν αναπροσαρµογές που προκύπτουν καταχωρούνται στο 
κέρδος ή ζηµιά. 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του στις ακόλουθες κατηγορίες:  
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προς εµπορία. Η ταξινόµηση 
εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 
 
α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
Επενδύσεις οι οποίες πρόκειται να κρατηθούν µακροπρόθεσµα και µπορεί να διατεθούν για πώληση για να 
ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, αυξοµείωσης επιτοκίων, ισοτιµιών συναλλάγµατος ή αλλαγές στις τιµές αξιών, 
κατατάσσονται ως διαθέσιµες προς πώληση. 
 
β) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προς εµπορία 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προς εµπορία ταξινοµούνται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν κυρίως µε 
σκοπό την πώληση σε σύντοµη περίοδο και εκείνα που είναι µέρος επενδυτικού χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση. 
 
Τα πιο πάνω χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµούνται στην εκτιµηµένη δίκαιη αξία τους. Η δίκαιη αξία των επενδύσεων 
που εµπορεύονται σε ενεργή αγορά βασίζεται στη µέση αγοραία αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Αν η αγορά 
για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή και για µη εισηγµένες αξίες, το Συγκρότηµα υπολογίζει 
τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  
 
Αλλαγές στη δίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση αναγνωρίζονται στο αποθεµατικό 
δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια κατά το έτος που προκύπτουν. Όταν αυτά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία πωληθούν ή 
υποστούν µόνιµη µείωση στην αξία τους, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία που αναγνωρίστηκαν στα 
ίδια κεφάλαια µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους. 
 
Κέρδη ή ζηµίες από διάθεση ή επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων προς εµπορία, αναγνωρίζονται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν ως ‘Κέρδη / (ζηµίες ) από πώληση και επανεκτίµηση επενδύσεων’. 
    
Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ακίνητα τα οποία η Εταιρεία κατέχει µε στόχο τη µακροπρόθεσµη απόδοση ενοικίου ή 
την αύξηση της αξίας τους και δε χρησιµοποιούνται από αυτή.  Τα επενδυτικά ακίνητα λογίζονται ως µη κυκλοφορούν 
ενεργητικό και παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόµενη από 
εξωτερικούς επαγγελµατίες εκτιµητές.  Αλλαγές στη δίκαιη αξία περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
Χρεώστες ασφαλίστρων και άλλοι λογαριασµοί  
Χρεώστες ασφαλίστρων και άλλοι λογαριασµοί παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση προβλέψεων για επισφαλείς 
λογαριασµούς.  
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3. Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών συµπεριλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο και τράπεζες, καθώς επίσης και τραπεζικά 
παρατραβήγµατα. 
 
Φορολογία  
Η φορολογία αποτελείται από την τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία. Η φορολογία αναγνωρίζεται στο κέρδος ή 
ζηµιά εκτός στην περίπτωση που σχετίζεται µε επιχειρηµατική συνένωση ή σε ποσά που αναφέρονται άµεσα στα ίδια 
κεφάλαια ή στα λοιπά συνολικά έσοδα. Η τρέχουσα φορολογία είναι η αναµενόµενη φορολογία πληρωτέα ή εισπρακτέα 
πάνω στο φορολογητέο κέρδος ή ζηµιά του έτους, χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές που είχαν θεσπιστεί ή 
ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι το τέλος του έτους και οποιεσδήποτε αναπροσαρµογές στο φόρο πληρωτέο για τα 
προηγούµενα έτη. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται σε σχέση µε τις προσωρινές διαφορές µεταξύ των αναγραφόµενων ποσών 
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για σκοπούς οικονοµικών καταστάσεων και των ποσών που 
χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς φορολογίας. Το ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας υπολογίζεται µε τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να χρησιµοποιηθούν για τις προσωρινές διαφορές όταν αυτές αντιστραφούν, 
µε βάση τους νόµους που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι το τέλος του έτους. 
 
Το αποτέλεσµα στην αναβαλλόµενη φορολογία από οποιεσδήποτε αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές µεταφέρεται 
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στο βαθµό που δε σχετίζεται µε στοιχεία για τα οποία η αναβαλλόµενη φορολογία 
προηγουµένως χρεώθηκε ή πιστώθηκε στα αποθεµατικά. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία του έτους που προκύπτει από την επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού µεταφέρεται 
στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. 
  
Αναβαλλόµενη φορολογία εισπρακτέα και αναβαλλόµενη φορολογία πληρωτέα µπορεί να συµψηφιστεί µόνο όταν 
υπάρχει νοµικά ισχυρό δικαίωµα από το Συγκρότηµα να συµψηφίσει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι τρεχόντων 
φορολογικών υποχρεώσεων κι όταν αφορούν φόρους που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή, είτε στην ίδια 
φορολογητέα οικονοµική οντότητα, είτε σε διαφορετικές φορολογητέες οικονοµικές οντότητες, οι οποίες προτίθενται να 
συµψηφίσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να εισπράξουν τις απαιτήσεις και να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις συγχρόνως.  
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία εισπρακτέα αναγνωρίζεται για µη χρησιµοποιηµένες φορολογικές ζηµιές και αφαιρετέες 
προσωρινές διαφορές στο βαθµό που είναι πιθανόν ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των 
οποίων η προσωρινή διαφορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Η αναβαλλόµενη φορολογία εισπρακτέα αναθεωρείται κάθε 
χρόνο και µειώνεται στο σηµείο που δεν είναι πλέον πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα ρευστοποιηθεί. 
 

 ∆απάνες και επιδιορθώσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού  
 Οι δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στο έτος που 
πραγµατοποιούνται.  Οι δαπάνες για σηµαντικές βελτιώσεις και ανακαινίσεις στοιχείων παγίου ενεργητικού 
κεφαλαιοποιούνται όταν κρίνονται ότι αυξάνουν µελλοντικά τα οικονοµικά οφέλη της Εταιρείας πέραν από αυτά που 
αρχικά είχαν υπολογιστεί. 
 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Λογισµικά προγράµµατα 
Τα λογισµικά προγράµµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
υπολογίζονται στο κόστος, µε βάση τη µέθοδο σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης 
οικονοµικής ζωής. Το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης είναι 33 1/3 %. 
 
Εµπορική εύνοια από εξαγορά χαρτοφυλακίων 
Κατά την εξαγορά ενός χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών συµβολαίων το τίµηµα που καταβάλλεται αντιπροσωπεύει την 
δίκαιη αξία του χαρτοφυλακίου που αποκτάται και λογίζεται ως εµπορική εύνοια. Η εµπορική εύνοια από εξαγορά 
χαρτοφυλακίων παρουσιάζεται στη τιµή κτήσης µετά την αφαίρεση συσσωρευµένων αποσβέσεων και ζηµιών 
αποµείωσης. Η εµπορική εύνοια διαγράφεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, 
στην περίοδο η οποία θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την υπολογιζόµενη ωφέλιµη χρήση της. 
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3. Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 
Στοιχεία  πάγιου ενεργητικού και αποσβέσεις  
Τα στοιχεία παγίου ενεργητικού παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης ή εκτίµησης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις.  Η 
αγοραία αξία για την υφιστάµενη χρήση των εκτιµηµένων στοιχείων πάγιου ενεργητικού καθορίζεται µε βάση εκτίµηση 
από ανεξάρτητους εγκεκριµένους εκτιµητές που γίνεται κάθε τρία έτη. Πλεονάσµατα ή ελλείµµατα που προκύπτουν από 
επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού αναγνωρίζονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Οι αποσβέσεις 
υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται η τιµή κτήσης ή το ποσό της εκτίµησης του πάγιου ενεργητικού σύµφωνα µε τη 
µέθοδο της ισόποσης ετήσιας επιβάρυνσης, λαµβάνοντας υπόψη την αναµενόµενη διάρκεια της χρησιµότητας του και την 
υπολειµµατική αξία των στοιχείων πάγιου ενεργητικού. 
 
Η επιπρόσθετη ετήσια απόσβεση που προκύπτει λόγω επανεκτίµησης των κτιρίων µεταφέρεται από το αποθεµατικό 
επανεκτίµησης στο αποθεµατικό του λογαριασµού αποτελεσµάτων.   
 
Τα ετήσια ποσοστά που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι τα ακόλουθα: 
 % 
Ιδιόκτητα κτίρια 3 
Οχήµατα  20 
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµός 10 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
 
Η ιδιόκτητη γη δεν αποσβένεται. 
 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων 
Πλεόνασµα προερχόµενο από επανεκτίµηση γης και κτιρίων πιστώνεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων.  Σε 
περίπτωση που, µετά από επανεκτίµηση, η επιβάρυνση για αποσβέσεις αυξάνεται, τότε ποσό ίσο µε την αύξηση αυτή 
µετά από αφαίρεση για αναβαλλόµενη φορολογία µεταφέρεται κάθε χρόνο από το αποθεµατικό αυτό στο αποθεµατικό 
του λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Σε περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηθέντος ακινήτου τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασµα 
επανεκτίµησης που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, µεταφέρεται 
στο αποθεµατικό του λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Συγκριτικά ποσά 
Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, την 
υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Πρότυπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και την παρουσίαση του 
τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
 

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 31 ∆εκεµβρίου 2011    
    
Κύκλος εργασιών άλλα εισοδήµατα 23.937 1.089 25.026 
Κέρδος από εργασίες 4.018 159 4.177 
Σύνολο ενεργητικού 351.082 4.197 355.279 
Σύνολο παθητικού 323.786 269 324.055 
Προσθήκες απτού πάγιου ενεργητικού 71 - 71 
Προσθήκες άϋλων περιουσιακών στοιχείων 48 - 48 
∆ιαθέσεις απτού πάγιου ενεργητικού - 5 5 
Αποσβέσεις απτού πάγιου ενεργητικού 257 8 265 
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 35 1 36 
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4.      Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 

 Ασφαλιστικές 
εργασίες 

Χρηµατο- 
οικονοµικές 
υπηρεσίες 

Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 
Περίοδος πού έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010    
    
Κύκλος εργασιών άλλα εισοδήµατα 22.486 1.606 24.092 
Κέρδος από εργασίες 4.058 353 4.411 
Σύνολο ενεργητικού 49.963 4.426 54.389 
Σύνολο παθητικού 22.206 198 22.404 
Προσθήκες απτού πάγιου ενεργητικού 170 - 170 
Προσθήκες άϋλων περιουσιακών στοιχείων 18 - 18 
∆ιαθέσεις απτού πάγιου ενεργητικού 21 - 21 
Αποσβέσεις απτού πάγιου ενεργητικού 260 14 274 
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 33 2 35 

 
5. Απαιτήσεις από ασφαλιζοµένους 
 
 Συγκρότηµα και Εταιρεία 

   2011 2010 
  €'000 €'000 
Μικτές πληρωµές σε ασφαλισµένους 9.046 8.771 
Μερίδιο αντασφαλιστών στις πληρωµές σε ασφαλισµένους (477) (231) 
Καθαρή µεταβολή στις υποχρεώσεις συµβολαίων 609 761 
Καθαρή µεταβολή ζηµιών που έχουν επισυµβεί χωρίς να αναγγελθούν και ζηµιών που έχουν 
επισυµβεί χωρίς να αναγγελθούν ικανοποητικά 100 98 
    
Καθαρές πραγµατοποιηθείσες αποζηµιώσεις 9.278 9.399 

 
6. Άλλα Εισοδήµατα 
 

Άλλα εισοδήµατα από ασφαλιστικές εργασίες 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
     
 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
Προµήθειες εισπρακτέες             839 826 839 826 
Μερίδιο κέρδους από κοινοπραξίες 135 173 135 173 
Κέρδος από πώληση πάγιου  ενεργητικού - 5 - 5 
∆ιάφορα άλλα εισοδήµατα 63 3 63 6 
  1.037 1.007 1.037 1.010 

 
 Άλλα εισοδήµατα από επενδύσεις 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
     
 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
Μερίσµατα εισπρακτέα 80 100 739 481 
Ενοίκια εισπρακτέα   71 61 92 81 
  151 161 831 562 
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7. Κέρδος από κοινοπραξία ασφαλιστών οχηµάτων δηµόσιας χρήσης  
 

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 το έτος 
2011 ανήλθε σε €127 χιλ. (2010: κέρδος €173 χιλ.). 

 
8. Κοστος προσωπικού 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
     
 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
Μισθοί  2.426 2.255 2.200 2.024 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλες εισφορές 240 221 218 200 
Εισφορές Ταµείου προνοίας 115 104 102 91 
     
  2.781 2.580 2.520 2.315 

 
 Οι αµοιβές συµβούλων που περιλαµβάνονται στα πιο πάνω ποσά παρουσιάζονται στην σηµείωση 32. 
 
 Μέσος αριθµός υπαλλήλων 
 
 Ο µέσος αριθµός υπαλλήλων ήταν ως ακολούθως: 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2011 2010 2011 2010 
     
Μόνιµο Προσωπικό 102 100 94 92 

 
Η Εταιρεία και η θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities Ltd διατηρούν προς όφελος των µόνιµων υπαλλήλων σχέδια 
καθορισµένης συνεισφοράς που χρηµατοδοτούνται ξεχωριστά και υποβάλλουν τις δικές τους οικονοµικές καταστάσεις.  
Σύµφωνα µε το Καταστατικό των Ταµείων οι υπαλλήλοι δικαιούνται πληρωµές ορισµένων ωφεληµάτων κατά την 
αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερµατισµό των υπηρεσιών τους. 

 
9. Κέρδος από εργασίες 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
     
 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
Το κέρδος από εργασίες προκύπτει µετά την αφαίρεση των πιο κάτω:     
     
Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού 265 275 257 260 
Αποσβέσεις αύλων περιουσιακών στοιχείων 36 35 35 33 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 273 50 205 50 
Αµοιβή ελεγκτών   58 57 46 41 

 
10. Καθαρά χρηµατοδοτικά έσοδα  
 

 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
     
Τόκοι εισπρακτέοι 995 953 897 798 
Έξοδα τράπεζας και τόκοι (73) (71) (66) (65) 
Άλλοι τόκοι - - (4) (4) 
Συναλλαγµατική διαφορά 20 10 20 10 
     
  942 892 847 739 
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11. (Ζηµία) / κέρδος από πώληση και επανεκτίµηση επενδύσεων 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
     
 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
     
Ζηµία από πώληση µετοχών  (242) (92) (251) (156) 
Ζηµία από επανεκτίµηση µετοχών  (486) (611) (486) (611) 
(Ζηµία) / κέρδος από πώληση και επανεκτίµηση επενδύσεων 
εξωτερικού (138) 182 (138) 182 
Ζηµία από πώληση και επανεκτίµηση οµολόγων (164) (94) (117) (102) 
Μόνιµη µείωση στην αξία επενδύσεων διαθέσιµων για πώληση (1.667) - (1.667) - 
Κέρδος από επανεκτίµηση επενδυτικών ακινήτων 335 - 335 - 
     
  (2.362) (615) (2.324) (687) 

 
12. Φορολογία 
 

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

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
Εταιρικός Φόρος 521 524 510 501 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 18 34 2 2 
Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα 1 2 - 1 
Φορολογία προηγούµενων ετών - (9) - (9) 
     
  540 551 512 495 

 
Η συµφιλίωση µεταξύ της φορολογίας και του αποτελέσµατος του λογιστικού κέρδους πολλαπλασιαζόµενο µε τους ισχύοντες 
φορολογικούς συντελεστές είναι ως εξής: 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
     
Κέρδος για το έτος πριν τη φορολογία 2.908 4.850 3.381 4.676 
Φορολογία σύµφωνα µε τους ισχύοντες  φορολογικούς 
συντελεστές 

 
291 

 
485 

 
338 

 
467 

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα   19 34 2 2 
Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλαδα 1 2 - 1 
Φορολογία προηγούµενων ετών - (9) - (9) 
     
Επιδράσεις από:     
Έξοδα που δεν εκπίπτονται 39 39 38 38 
Έσοδα που δεν φορολογούνται (23) (45) (74) (48) 
Ζηµία από πώληση και επανεκτίµηση  επενδύσεων 237 69 233 69 
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις   (25) (25) (25) (25) 
Ζηµιές θυγατρικών εταιρειών σε µεταφορά 1 1 - - 
 540 551 512 495 
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Οι εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε εταιρικό φόρο προς 10%.  Τα µερίσµατα εισπρακτέα απαλλάσσονται του 
εταιρικού φόρου. Οι εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται επίσης σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε συντελεστή 3% στα 
ενοίκια εισπρακτέα (µειωµένα κατά 25%) και 15% (10% µέχρι 30 Αυγούστου 2011) στους εισπρακτέους τόκους που δεν 
συνδέονται άµεσα µε τις συνήθεις εργασίες που διεξάγουν οι εταιρείες του Συγκροτήµατος. Όλο το εισόδηµα των τόκων αυτών 
απαλλάσσεται του εταιρικού φόρου. 

 
Σε περίπτωση ζηµιών οι εταιρείες του Συγκροτήµατος έχουν το δικαίωµα να µεταφέρουν και να συµψηφίσουν τις ζηµιές 
αυτές για σκοπούς εταιρικού φόρου µε τα κέρδη των επόµενων ετών.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 31 ∆εκεµβρίου 2010 η 
ιθύνουσα Εταιρεία δεν είχε φορολογικές ζηµιές σε µεταφορά.  Οι ζηµιές των θυγατρικών εταιρειών σε µεταφορά 
ανέρχονταν σε €240 χιλ. (2010: €226 χιλ.). 
 
Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Έκτακτου 
Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό σαν µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά 
προς 20% (2011:17%) θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι 
(άτοµα και εταιρείες), είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε 
οποιοδήποτε  πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται κατά τη διάρκεια του έτους 
αυτού ή των εποµένων δύο ετών. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασµό των 
µετόχων. 
 

13. Βασικό κέρδος ανά µετοχή 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
     
Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 2.311 4.108 2.869 4.182 
     
Μεσοσταθµικός αριθµός εκδοµένων µετοχών  39.109 39.109 39.109 39.109 
      
Βασικό Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 5,91 10,50 7,34 10,69 

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

14. Εταιρείες συγκροτήµατος 
 
Οι εξαρτηµένες εταιρείες είναι ιδιωτικές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, εγγεγραµµένες στην Κύπρο και είναι οι 
ακόλουθες: 
 
Εταιρεία Κύριες δραστηριότητες Μερίδιο 2011 2010 
  % €'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 ∆ιεξαγωγή 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% (1) εξαρτηµένη εταιρεία της     
  Atlantic Consultancy Services Limited Παροχή χρηµατιστηριακών υπηρεσιών    
   1.208 1.208 

 
(1) Τον ∆εκέµβριο 2011 η θυγατρική εταιρεία Atlantic Consultancy Services Ltd αγόρασε 12852 µετοχές της Atlantic 

Securities Limited έναντι ποσού €30,8 χιλ. αυξάνοντας την συµµετοχή της σε 82,26%. Ως αποτέλεσµα το καθαρό 
συµφέρον της Atlantic Insurance Company Public Ltd στην Atlantic Securities Limited αυξήθηκε σε 61,8% από 60,9%. 
Από την αγορά προέκυψε αρνητική εµπορική εύνοια ποσού €4,0 χιλ. η οποία πιστώθηκε στον λογαριασµό 
αποτελεσµάτων του έτους και περιλαµβάνεται στα άλλα εισοδήµατα.    
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14. Εταιρείες συγκροτήµατος (συνέχεια) 

 
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: 
 

 2011 2010 
 €'000 €'000 
Κύκλος εργασιών και άλλα εισοδήµατα 23.933 22.482 
Κέρδος από εργασίες 4.023 4.064 
Σύνολο ενεργητικού 350.821 49.702 
Σύνολο παθητικού 323.780 22.200 

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

 Marbella 
Estates 
Limited 

Lyssi 
Investments 

Ltd 

Lion 
Insurance 
Agency 
Limited 

Atlantic 
Consultancy 
Services 
Limited 

2011 2010 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
Κύκλος εργασιών και  άλλα εισοδήµατα - - - 1.093 1.093 1.466 
Κέρδος/(ζηµιά) από εργασίες (1) (1) (2) 158 154 203 
Σύνολο ενεργητικού - 98 163 4.196 4.458 4.687 
Σύνολο παθητικού 2 2 2 269 274 204 

 
15. Απτό πάγιο ενεργητικό  
 
Συγκρότηµα Γη και 

Κτίρια 
Έπιπλα και 
εξοπλισµός 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές Οχήµατα Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
Κόστος ή εκτίµηση      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 7.399 681 415 621 9.116 
Προσθήκες 37 61 27 45 170 
∆ιαθέσεις - - - (21) (21) 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 7.436 742 442 645 9.265 
Προσθήκες 0 32 14 25 71 
Επανεκτίµηση 375 - - - 375 
∆ιαθέσεις - - -                (5) (5) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 7.811 774 456 665 9.706 
      
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 - 351 349 523 1.223 
Αποσβέσεις έτους 124 69 38 43 274 
∆ιαθέσεις - - - (19) (19) 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 124 420 387 547 1.478 
Αποσβέσεις έτους 124 70 29 42 265 
Σε επανεκτίµηση (248) - - - (248) 
∆ιαθέσεις - - -                (5) (5) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 - 490 416 584 1.490 
      
Καθαρή λογιστική αξία      
31 ∆εκεµβρίου 2011 7.811 284 40 81 8.216 
31 ∆εκεµβρίου 2010 7.312 322 55 98 7.787 
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15. Απτό πάγιο ενεργητικό (συνέχεια) 
 
Εταιρεία Γη και 

Κτίρια 
Έπιπλα και 
εξοπλισµός 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές Οχήµατα Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
Κόστος ή εκτίµηση      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 7.399 574 304 548 8.825 
Προσθήκες 37 61 27 45 170 
∆ιαθέσεις - - - (21) (21) 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 7.436 635 331 572 8.974 
Προσθήκες - 32 14 25 71 
Επανεκτίµηση 375 - - - 375 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 7.811 667 345 597 9.420 
      
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 - 265 244 459 968 
Αποσβέσεις έτους 124 63 33 40 260 
∆ιαθέσεις - - - (19) (19) 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 124 328 277 480 1.209 
Αποσβέσεις περιόδου 124 65 28 40 257 
Σε επανεκτίµηση (248) - - - (248) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 - 393 305 520 1.218 
      
Καθαρή λογιστική αξία      
31 ∆εκεµβρίου 2011 7.811 274 40 77 8.202 
31 ∆εκεµβρίου 2010 7.312 307 54 92 7.765 

 
16. Επανεκτίµηση απτού πάγιου ενεργητικού και επενδύσεων σε ακίνητα  

 
Όλα τα ακίνητα της Εταιρείας επανεκτιµήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 µε βάση τις εκτιµήσεις που 
έγιναν από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές βάσει της αγοραίας αξίας των ακινήτων στην ελεύθερη αγορά. Η 
αγοραία αξία υπολογίστηκε µε βάση τα υφιστάµενα συγκριτικά δεδοµένα και λαµβανοµένων υπόψη των φυσικών και 
νοµικών χαρακτηριστικών, των προοπτικών και των δυνατοτήτων των υπό εξέταση ακινήτων καθώς και των τάσεων της 
κτηµαταγοράς και της οικονοµίας. 

  
Απτό πάγιο ενεργητικό 
Η αξία της γης και των κτιρίων που θα παρουσιάζονταν στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους µείον αποσβέσεις είναι ως ακολούθως: 
  2011 2010 
  €'000 €'000 
Γη 1.263 1.263 
Κτίρια 2.677 2.782 
  3.940 4.045 

     
Εκτιµηµένη αξία της γης πάνω στην οποία δεν λογίζεται απόσβεση 3.536 3.310 

 
Επενδυσεις σε ακίνητα 
Η αξία των επενδυτικών ακινήτων που θα παρουσιάζονταν στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους είναι ως ακολούθως: 
  2011 2010 
  €'000 €'000 
Γη 3.386 3.391 
Κτίρια 1.952 1.952 
  5.338 5.343 
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17. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Συγκρότηµα 

 Εµπορική εύνοια 
 από εξαγορά 

χαρτοφυλακίων 
Λογισµικά 

προγράµµατα Σύνολο 
 €000 €000 €000 
Κόστος ή εκτίµηση    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 - 352 352 
Προσθήκες - 18 18 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 - 370 370 
Προσθήκες 42 6 48 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 42 376 418 
    
Αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 - 307 307 
Αποσβέσεις έτους - 35 35 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 - 342 342 
Αποσβέσεις έτους 14 22 36 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 14 364 378 
    
Καθαρή λογιστική αξία    
31 ∆εκεµβρίου 2011 28 12 40 
31 ∆εκεµβρίου 2010 - 28 28 
 
Εταιρεία Εµπορική εύνοια 

 από εξαγορά 
χαρτοφυλακίων 

Λογισµικά 
προγράµµατα Σύνολο 

 €000 €000 €000 
Κόστος ή εκτίµηση    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 - 262 262 
Προσθήκες - 18 18 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 - 280 280 
Προσθήκες 42 6 48 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 42 286 328 
    
Αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 - 220 220 
Αποσβέσεις έτους - 33 33 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 - 253 253 
Αποσβέσεις έτους 14 21 35 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 14 274 288 
    
Καθαρή λογιστική αξία    
31 ∆εκεµβρίου 2011 28 12 40 
31 ∆εκεµβρίου 2010 - 27 27 
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18. Επενδύσεις σε ακίνητα  
  
 Συγκρότηµα και Εταιρεία 

 2011 2010 
 €'000 €'000 
Γη και κτίρια   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  5.894 5.887 
Προσθήκες (5) 7 
Κέρδη δίκαιης αξίας από επανεκτίµηση  335 - 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  6.224 5.894 

 
19. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση 
  

Συγκρότηµα και Εταιρεία 2011 2010 
 €'000 €'000 
   
Μετοχές εισηγµένων εταιρειών  99 440 
Χρεόγραφα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 89 133 
Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 203 578 
Εταιρικά οµόλογα και αξιόγραφα κεφαλαίου 2.406 3.173 
   
  2.797 4.324 

 
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 το έτος 2011 ανήλθε σε €1.565 χιλ. (2010: Ζηµία €817 χιλ.) και µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας.   
 

20.   Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προς εµπορία 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
     
Μετοχές εισηγµένων εταιρειών  186 544 183 544 
Επενδύσεις εξωτερικού σε µετοχικά κεφάλαια 2.898 2.595 2.898 2.595 
Οµόλογα και αξιόγραφα κεφαλαίου  221 391 66 199 
  3.305 3.530 3.147 3.338 
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21. Χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί 
 
 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
     
Άλλες απαιτήσεις από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 216 212 - - 

 
 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
     
Χρεώστες από ασφαλιστικές δραστηριότητες 7.636 7.371 7.639 7.373 
Μερίδιο αντασφαλιστών (σηµείωση 25) 303.465 2.821 303.465 2.821 
Μερίδιο σε κοινοπραξίες 568 647 567 647 
Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης 611 570 611 570 
Άλλοι λογαριασµοί από ασφαλιστικές δραστηριότητες 288 900 288 899 
Άλλοι λογαριασµοί από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 3.133 2.797 - - 
Ποσά εισπρακτέα από εξαρτηµένες εταιρείες - - 607 39 
  315.701 15.106 313.177 12.349 

 
22. Μετρητά και αντίστοιχα των µετρητών 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
     
Μετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο 18.780 17.507 17.844 16.045 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και βραχυπρόθεσµα δάνεια - (21) - (21) 
     
  18.780 17.486 17.844 16.024 

 
Για την εξασφάλιση των τραπεζικών διευκολύνσεων της θυγατρικής εταιρείας Atlantic Securities Ltd, οι οποίες αναφέρονται 
στη σηµείωση 34, η  Εταιρεία παραχώρησε εταιρικές εγγύησεις συνολικού ποσού €132 χιλ. προς την Τράπεζα Κύπρου 
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ και €600 χιλ. προς την Λαική Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 

23. Μετοχικό κεφάλαιο 
 2011 2010 

Συγκρότηµα και Εταιρεία Αριθµός 
µετοχών 
χιλιάδες €'000 

Αριθµός 
µετοχών 
χιλιάδες €'000 

Εγκεκριµένο     
Συνήθεις µετοχές €0,34 η κάθε µία 250.000 85.000 250.000 85.000 
     
Εκδοθέν και πλήρως πληρωθέν     
Συνήθεις µετοχές €0,34  η κάθε µία 39.109 13.297 39.109 13.297 

 
Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2011 εγκρίθηκε το πιο κάτω 
ειδικό ψήφισµα.  
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23. Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια) 
 

«Όπως το ∆ιοικητικό 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 την διάρκεια του έτους η Εταιρεία απέκτησε 44 699 ίδιες συνήθεις µετοχές συνολικού κόστους €40.964. Ο ολικός 
αριθµός των ιδίων µετοχών στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 ανέρχεται σε 80 150 και το συνολικό κόστος κτήσης σε €77.680. 
 
∆εν υπήρξε καµία άλλη διαφοροποίηση στην κεφαλαιουχική δοµή της Ιθύνουσας Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους. 
 

24.  Αναβαλλόµενη φορολογία 
 

Συγκρότηµα και Εταιρεία 
 2011 2010 
Πρόβλεψη αναφορικά µε την επανεκτίµηση της ακίνητης περιουσίας 

€'000 €'000 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 501 520 
Aναβαλλόµενη φορολογία λόγω επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας 109 (17) 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση λόγω επανεκτίµησης των κτιρίων (2) (2) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 608 501 
   
 2011 2010 
Πρόβλεψη για προσωρινές διαφορές µεταξύ απσοβέσεων και κεφαλαιουχικών 
εκπτώσεων €'000 €'000 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 30 28 
Αναβαλλόµενη φορολογία έτους - - 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση λόγω επανεκτίµησης των κτιρίων 2 2 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 32 30 
   
Ολικό υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 640 531 

 
25.   Εκκρεµείς απαιτήσεις και προβλέψεις για µη κερδηµένα ασφάλιστρα  
 

Συγκρότηµα και Εταιρεία 
2011 2010  
€'000 €'000 

Μη κερδηµένα ασφάλιστρα   
Μικτά αποθέµατα 10.777 10.367 
Μερίδιο αντασφαλιστών (2.336) (2.055) 
Καθαρά αποθέµατα 8.441 8.312 
   
Εκκρεµείς απαιτήσεις   
Μικτές εκρεµείς  απαιτήσεις 309.792 8.719 
Μερίδιο αντασφαλιστών (301.129) (766) 
Καθαρές εκκρεµείς απαιτήσεις 8.663 7.953 
   
Ολικά τεχνικά αποθέµατα   
Μικτά τεχνικά αποθέµατα 320.569 19.086 
Μερίδιο αντασφαλιστών (303.465) (2.821) 
Καθαρά τεχνικά αποθέµατα 17.104 16.265 

 
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’. 
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25.   Εκκρεµείς απαιτήσεις και προβλέψεις για µη κερδηµένα ασφάλιστρα (συνέχεια) 

 
Το ποσό των µικτών εκκρεµών απαιτήσεων στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 περιλαµβάνει πρόνοια για την καταβολή ποσού 
ύψους €300 εκ. αναφορικά µε τις ζηµιές που υπέστηκαν οι εγκαταστάσεις της ΑΗΚ λόγω της έκρηξης που σηµειώθηκε 
στην ναυτική βάση στο Μαρί. Αντίστοιχη πρόνοια ποσού €300 εκ. περιλαµβάνεται στο µερίδιο των αντασφαλιστών το 
οποίο συµπεριλαµβάνεται στους χρεώστες και άλλους λογαριασµούς (Σηµείωση 21). Η ∆ιεύθυνση δεν αναµένει ότι θα 
προκύψει οποιαδήποτε επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας λόγω του ότι έχει προβεί σε  αντασφάλιση 
του 100% του ασφαλισµένου κινδύνου. 
 

26.   Άλλες Υποχρεώσεις  
 Συγκρότηµα Εταιρεία 

2011 2010 2011 2010  
€'000 €'000 €'000 €'000 

Φορολογία 119 152 112 142 
Αντασφαλιστές 556 394 556 394 
Πιστωτές από ασφαλιστικές δραστηριότητες 139 249 135 245 
Άλλες υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 1.434 1.466 1.434 1.466 
Μερίσµατα πληρωτέα 334 315 334 315 
Υποχρεώσεις από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 264 190 - - 
Ποσά οφειλόµενα σε εξαρτηµένες εταιρείες - - 49 49 
  2.846 2.766 2.620 2.611 

 
27. 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 31 ∆εκεµβρίου 2011 ήταν €17.104 χιλ. (2010: 
€16.265 χιλ.).  Η Εταιρεία έχει προβεί στις αναγκαίες τοποθετήσεις. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
29. Συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του συγκροτήµατος και µε άλλα συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα µε εξαρτηµένες Εταιρείες 
 
Συγκρότηµα και Εταιρεία Φύση ‘Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 
 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 
  2011 2010 2011 2010 
    € € € € 
Lyssi Investments Limited       
 Χρεώσεις αναφορικά µε     
 ∆ιάφορα έσοδα 1 1 6 6 
 Μερίσµατα εισπρακτέα 2 1   
Lion Insurance Agency 
Limited  

     

 Χρεώσεις υπηρεσιών - 3 22 17 
 ∆ιάφορα έξοδα 3 3   
 Μερίσµατα εισπρακτέα 5 4   
      
Atlantic Consultancy Services 
Ltd  

     

 Μερίσµατα εισπρακτέα 650 375 - - 
      
Atlantic Securities Limited      
 Χρεώσεις για χρηµατιστηριακές     
   προµήθειες 10 64 580 16 
 Τόκοι εισπρακτέοι 13 5   
 Ενοίκια εισπρακτέα 21 21   
      
Marbella Estates Limited      
 Τόκοι Πληρωτέοι 4 4 (49) (50) 
 ∆ιάφορα έσοδα 1 1   
 Μερίσµατα εισπρακτέα 3 -   

 
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.  

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2011 2010 2011 2010 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
     
    Τόκοι εισπρακτέοι από τραπεζικές καταθέσεις 177 101 177 144 
    Προµήθειες Πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες (104) (64) (104) (64) 
     ∆ικαιώµατα διαχείρισης και θεµατοφυλακής  (1) - (1) - 
     
    Τραπεζικά υπόλοιπα και καταθέσεις 3.632 4.418 3.632 4.418 
     Τραπεζικοί λογαριασµοί πελατών θυγατρικής 411 535 - - 
    Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προς εµπορία     
          Piraeus Cyprus International Managed Risk Fund 263 316 263 316 
    Χρεωστικά υπόλοιπα για ασφαλιστικές εργασίες 73 217 73 217 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
29. Συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του συγκροτήµατος και µε άλλα συνδεδεµένα πρόσωπα (συνέχεια) 
 
β) Eurautoparts Ltd 
 
 Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας Ανδρέας Φραγκουλλής και Νίνα Πυρίσιη είναι διευθυντές και µέτοχοι της 

εταιρείας Eurautoparts Ltd. Οι συναλλλαγές που προέκυψαν κατά την διάρκεια του έτους και τα υπόλοιπα στις 31 
∆εκεµβρίου ήταν : 

 
Συγκρότηµα και Εταιρεία Φύση ‘Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 
 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 
  2011 2010 2011 2010 
    € € € € 
      
Euroautoparts Limited      
 Έσοδα από ασφάλειες 1 2 54 38 
 Αγορές εξαρτηµάτων 58 72   

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

και µέτοχοι της εταιρείας Lyssi Insurance Agents Ltd. Κατά την διάρκεια του έτους δεν προέκυψαν οποιεσδήποτε 
συναλλλαγές µε την εταιρεία. Τα  υπόλοιπα στις 31 ∆εκεµβρίου ήταν : 

 
Συγκρότηµα και Εταιρεία Φύση ‘Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 
 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 
  2011 2010 2011 2010 
    € € € € 
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. 
 
30. 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 31 ∆εκεµβρίου 2011 
και 5 µέρες πριν από την ηµεροµηνία έγκρισης των λογαριασµών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ήταν οι ακόλουθοι:  
 

 
31 ∆εκεµβρίου 

2011 
21 Απριλίου 

2012 
 % % 
Αιµίλιος Πυρίσιης1 33,49 33,50 
Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ 19,91 19,91 
Ανδρέας Φραγκουλλής2 20,03 20,05 
∆ιαχειριστής περιουσίας Νίκου Μαραθοβουνιώτη3 5,96 - 
Μάρω Μαραθοβουνιώτου4 - 5,96 

 
(1) Στην συµµετοχή του Αιµίλιου Πυρίσιη περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του (18,98%) 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 (12,06%).  

 
(2) Στη συµµετοχή του Ανδρέα Φραγκουλλή περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του (19,85%), 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%).  
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
30. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου (συνέχεια) 

 
(3) Στη συµµετοχή του ∆ιαχειριστή της περιουσίας του Νίκου Μαραθοβουνιώτη στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του (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%).  

 
(4) Στη συµµετοχή της Μάρως Μαραθοβουνιώτου στις 21 Απριλίου 2012 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%).  
 

31. Συµµετοχή ∆ιοικητικών 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 ∆ιοικητικού 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 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 5 µέρες πριν από την 
ηµεροµηνία έγκρισης των λογαριασµών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ήταν ως ακολούθως:  
 

 
Αριθµός 
Μετοχών 

31 ∆εκεµβρίου 
2011 

Αριθµός 
Μετοχών 

21 Απριλίου 
2012 

  %  % 
Αιµίλιος Πυρίσιης1  7.456.963 19,07 7.461.963 19,08 
Ανδρέας Πιρίσιης 20.000 0,05 20.000 0,05 
Ανδρέας Φραγκουλλής2 7.831.607 20,03 7.843.136 20,05 
Γιώργος Πυρίσιης3  4.717.971 12,06 4.717.971 12,06 
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 
Τριαντάφυλλος Λυσιµάχου - - - - 
Μάριος Σαββίδης  165.074 0,42 165.074 0,42 

 
(1) Στην συµµετοχή του Αιµίλιου Πυρίσιη περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή του (18,98%) 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 (19,85%), 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 (11,99%) 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%).  
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
32. Συµβάσεις µε Σύµβουλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 

∆εν υπήρξε καµιά 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 ∆ιοικητικός Σύµβουλος Τριαντάφυλλος Λυσιµάχου είναι ∆ιοικητικός 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 ∆ιοικητικός Σύµβουλος κ. Μάριος Σαββίδης είναι ∆ιοικητικός 
Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ. Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε την Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ 
αναφέρονται στην σηµείωση 29. 
 
Αµοιβές ∆ιοικητικών Συµβούλων 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2011 2010 2011 2010 
 €000 €000 €000 €000 
   Υπό Εκτελεστική Ιδιότητα 400 392 326 311 
    Ως σύµβουλοι 4 4 4 4 
  404 396 330 315 

 
Αναλυτική κατάσταση των αµοιβών των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας παρουσιάζεται στην Έκθεση περί 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
Συµβάσεις απασχόλησης της Εταιρείας και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 
Αιµίλιος Πυρίσιης: Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Σύµβαση για πέντε χρόνια µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2000 και αυτόµατη ανανέωση για άλλα πέντε χρόνια.  Ετήσιες 
µεικτές απολαβές €40.365 µε ετήσια αύξηση 7,5%.  Η σύµβαση τροποποιήθηκε µε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2006 και 
προνοεί ετήσιες µεικτές απολαβές €67.802 µε ετήσια αύξηση 5%. 
 
Ανδρέας Φραγκουλλής: Σύµβουλος Πωλήσεων / Απαιτήσεων 
Σύµβαση για πέντε χρόνια µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2000 και αυτόµατη ανανέωση για άλλα πέντε χρόνια.  Ετήσιες 
µεικτές απολαβές €40.365 µε ετήσια αύξηση 7,5%.  Η σύµβαση τροποποιήθηκε µε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2006 και 
προνοεί ετήσιες µεικτές απολαβές €67.802 µε ετήσια αύξηση 5%. 
 
Ανδρέας Πιρίσιης: Αντιπρόεδρος 
Σύµβαση µε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2004 µε ετήσιες απολαβές €38.334. 
 
Νίνα Πυρίσιη: Σύµβουλος 
Σύµβαση  µε ισχύ από την 23ην  Μαρτίου 2005 και µε πρόνοια για αυτόµατη ανανέωση.  Ετήσιες µεικτές απολαβές 
€47.808 µε ετήσια αύξηση 5%. 

 
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. 
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33. Χρηµατοοικονοµικά µέσα και διαχείριση χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών κινδύνων  
  

(1) ∆ιαχείριση Κινδύνων 
Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κινδύνους οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο ασφαλιστικός κίνδυνος, ο πιστωτικός 
κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίων, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος , ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος από µεταβολές 
στις τιµές αξιών και ο κίνδυνος συµµόρφωσης. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται σε συστηµατική βάση ούτως 
ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρµετρων κινδύνων. Η φύση των κινδύνων αυτών καθώς και η πολιτική 
διαχείρισης που εφαρµόζει το Συγκρότηµα επεξηγούνται πιο κάτω: 
 
Ασφαλιστικός κίνδυνος 
 
Ο ασφαλιστικός κίνδυνος σχετίζεται µε τις µεταβολές στη συχνότητα και σοβαρότητα των απαιτήσεων, την 
αβεβαιότητα της ανάπτυξης των απαιτήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί και τη συχνότητα καταστροφικών 
συµβάντων. 
 
α) Αποδοχή κινδύνων 
Ο κύριος κίνδυνος που αντιµετωπίζει η Εταιρεία από ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι το πραγµατικό κόστος 
απαίτησης να είναι µεγαλύτερο από τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα των συµβολαίων. Αυτό ισχύει στην περίπτωση 
που η συχνότητα και η σοβαρότητα των απαιτήσεων είναι µεγαλύτερη από αυτή που αρχικά υπολογίστηκε. 
 
Η στρατηγική αποδοχής κινδύνων στοχεύει στην διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου µέσω της δηµιουργίας ενός 
ισορροπηµένου ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου το οποίο είναι βασισµένο σε ένα µεγάλο χαρτοφυλάκιο όµοιων 
κινδύνων για µια περίοδο ετών ούτως ώστε να µειώνεται η διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων. 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους πιο πάνω κινδύνους µέσω καθορισµένης πολιτικής και διαδικασιών αποδοχής 
κινδύνων, κατάλληλης τιµολογιακής πολιτικής, ορθού σχεδιασµού των συµβολαίων, βαθµολόγηση του κινδύνου, 
αποτελεσµατικού χειρισµού των απαιτήσεων και επαρκούς αντασφαλιστικής κάλυψης. 
 

33. Χρηµατοοικονοµικά µέσα και διαχείριση χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών κινδύνων (συνέχεια) 
 
Η πολιτική αποδοχής κινδύνων διασφαλίζει ότι αναλαµβάνονται µόνο αποδεκτοί κίνδυνοι και κίνδυνοι το µέγεθος των 
οποίων είναι εντός καθορισµένων ορίων αποδοχής. Τα όρια αποδοχής στοχεύουν στην διασφάλιση της σωστής 
επιλογής κινδύνου για την Εταιρεία σε κάθε κλάδο ασφάλισης και καθορίζουν το µέγεθος του κινδύνου, τον τύπο, την 
περιοχή, τον κλάδο δραστηριότητας και άλλα φυσικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά. 
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί και αντιδρά σε αλλαγές στο οικονοµικό και εµπορικό περιβάλλον µέσα στο οποίο διεξάγει 
εργασίες, τις τάσεις των αποζηµιώσεων σε τραυµατισµούς, σε αγωγές και στην συχνότητα των εφέσεων για 
απαιτήσεις.   
 
Οι διευθυντές και λειτουργοί αποδοχής κινδύνων παρακολουθούν σε συστηµατική βάση το ιστορικό κερδοφορίας και 
απαιτήσεων των πελατών, αντιπροσώπων, γεωγραφικών περιοχών, κλάδων βιοµηχανίας και δραστηριότητας καθώς 
επίσης και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών του κινδύνου ανά κλάδο ασφάλισης. Οι υπεύθυνοι αποδοχής κινδύνων 
διατηρούν το δικαίωµα να µην αποδεκτούν κινδύνους ή να µην ανανεώσουν συµβόλαια κατά την λήξη τους εάν δεν 
πληρούν τα κριτήρια αποδοχής της Εταιρείας. 
 
Οι διαδικασίες της τιµολογιακής πολιτικής της Εταιρείας διασφαλίζουν ότι η Εταιρεία χρεώνει τα ορθά ασφάλιστρα 
αναλόγως του κινδύνου που ασφαλίζει. Η τιµολογιακή πολιτική λαµβάνει υπόψη µεταξύ άλλων το ιστορικό 
απαιτήσεων, ηλικία, φύση εργασιών, µέτρα ασφαλείας (ασφάλιση πυρκαγιάς), τοποθεσία, αποτελέσµατα 
λεπτοµερούς ιατρικού ελέγχου (ασφάλιση ατυχηµάτων και ασθενειών) καθώς επίσης και τον ανταγωνισµό. 
 
Η Εταιρεία έχει διαµορφώσει ένα ισορροπηµένο και συντηρητικό αντασφαλιστικό πρόγραµµα το οποίο αξιολογείται 
και εγκρίνεται ετησίως και έχει ως στόχο τον περιορισµό εντός αποδεκτών ορίων του κινδύνου ασφάλισης που θα 
κρατηθεί από την Εταιρεία. Η αντασφαλιστική στρατηγική της Εταιρείας περιορίζει την έκθεση της σε ζηµιές και 
προστατεύει τους κεφαλαιουχικούς της πόρους.  
 
Το αντασφαλιστικό πρόγραµµα αποτελείται από συµβατικές αντασφαλίσεις σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, 
αναλογικές, µη αναλογικές και καταστροφική κάλυψη στο κλάδο περιουσίας, καθώς επίσης και από προαιρετικές 
αντασφαλίσεις. Η διάρθρωση του αντασφαλιστικού προγράµµατος και η συνεχής επάρκεια του παρακολουθούνται  
σε συστηµατική βάση και σε συνεννόηση µε τους αντασφαλιστές γίνονται τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες κρίνονται 
αναγκαίες.  
 



53 

  

 
 
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
33. Χρηµατοοικονοµικά µέσα και διαχείριση χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών κινδύνων (συνέχεια) 

 
Οι εκχωρηθέντες αντασφαλίσεις περιλαµβάνουν πιστωτικό κίνδυνο και ως εκ τούτου η Εταιρεία έχει θέσει ελάχιστα 
κριτήρια αποδοχής αντασφαλιστών. Οι αντασφαλίσεις της Εταιρείας διενεργούνται µέσω διακεκριµένων και 
αξιόπιστων αντασφαλιστών µε υψηλή αξιολόγηση από αναγνωρισµένους οίκους αξιολόγησης (S&P, Moodys). Η 
Εταιρεία παρακολουθεί την οικονοµική κατάσταση των αντασφαλιστών σε συνεχή βάση και επιθεωρεί περιοδικά τις 
αντασφαλιστικές συµβάσεις.  
 
Ένα σηµαντικό µέρος της διαχείρισης του ασφαλιστικού κινδύνου της Εταιρείας είναι η χρονική συσχέτιση των 
ταµειακών ροών των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Στόχος της πολιτικής είναι η επιλογή της διάρκειας και 
αξίας των στοιχείων ενεργητικού που να αντιστοιχούν µε τις αναµενόµενες ταµειακές ροές των απαιτήσεων. Η 
διεύθυνση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών συµβολαίων και το αντίστοιχο 
ενεργητικό ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της χωρίς πρόσθετο 
κόστος.  
 
Η διευθέτηση απαιτήσεων διενεργείται µέσω διαδικασιών που διασφαλίζουν τον αποτελεσµατικό και αποδοτικό 
χειρισµό κάθε απαίτησης έτσι ώστε να επιτευχθεί γρήγορος διακανονισµός και να αποφευχθούν αυξηµένα έξοδα. 
 
β) Εκκρεµείς απαιτήσεις  
Ο κίνδυνος εκκρεµών απαιτήσεων είναι ο κίνδυνος  που απορρέει από τη διαφορά που µπορεί να έχει η πραγµατική 
εξόφληση των απαιτήσεων από τις εκτιµήσεις που έχει προβλέψει η Εταιρεία. Οι προβλέψεις για εκκρεµείς 
απαιτήσεις βασίζονται στο υπολογιζόµενο τελικό κόστος όλων των απαιτήσεων που πραγµατοποιήθηκαν και δεν 
τακτοποιήθηκαν, ανεξαρτήτως εάν έχουν γίνει γνωστές, µειωµένο κατά την αναµενόµενη αξία αντικατάστασης και 
άλλες ανακτήσεις.  
 
Για τον υπολογισµό του κόστους των γνωστών απαιτήσεων που δεν έχουν ακόµη πληρωθεί, το Συγκρότηµα αξιολογεί 
την κάθε απαίτηση ξεχωριστά βάσει των πραγµατικών γεγονότων της κάθε απαίτησης, όλων των διαθέσιµων 
πληροφοριών καθώς και πληροφοριών αναφορικά µε διακανονισµό προγενέστερων απαιτήσεων µε παρόµοια 
χαρακτηριστικά. Οι προβλέψεις για εκκρεµείς απαιτήσεις τυγχάνουν συνεχούς παρακολούθησης σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και αναθεωρούνται βάσει νέων στοιχείων και πληροφοριών που διαφοροποιούν την εκτίµηση των ποσών 
που αναµένεται να πληρωθούν.  
 
Επιπρόσθετα γίνεται πρόβλεψη για το κόστος των απαιτήσεων που δηµιουργήθηκαν αλλά δεν έγιναν γνωστές µέχρι 
και την ηµεροµηνία του ισολογισµού (IBNR). Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε µεγαλύτερο βαθµό αβεβαιότητας 
αφού τα γεγονότα της απαίτησης δεν είναι γνωστά. Οι προβλέψεις γίνονται βάσει εκτιµήσεων χρησιµοποιώντας 
εµπειρίες προηγούµενων ετών και λαµβάνοντας υπόψη αναµενόµενες µελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις. Ο 
υπολογισµός του αναµενόµενου κόστους απαιτήσεων γίνεται για κάθε κλάδο ασφάλισης ξεχωριστά βάσει του 
υπολογισµού της εξέλιξης των απαιτήσεων του κλάδου ανά έτος ατυχήµατος και έτος αναφοράς. Οι προβλέψεις για το 
κόστος των απαιτήσεων που δηµιουργήθηκαν αλλά δεν έγιναν γνωστές (IBNR) τυγχάνουν αναθεώρησης σε 
τριµηνιαία βάση. Η µέγιστη έκθεση κινδύνου εκκρεµών απαιτήσεων  του συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
αντιπροσωπεύεται από τα ποσά των εκκρεµών απαιτήσεων που αναφέρονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις.  
 
 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων και των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Το Συγκρότηµα και η 
Εταιρεία υπόκεινται σε κίνδυνο συναλλαγµατικών διαφορών πάνω στις καταθέσεις και τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία προς εµπορία σε ξένο συνάλλαγµα.  
 
Η ∆ιεύθυνση χρησιµοποιεί µεθόδους υπολογισµού των εκθέσεων σε συναλλαγµατικό κίνδυνο και ανάλογες δοµές 
ορίων για να ελέγχει και να περιορίζει τον κίνδυνο συναλλαγµατικών διαφορών και εξετάζει εναλλακτικές λύσεις 
αντιστάθµισης του κινδύνου.  Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγµατικό κίνδυνο παρακολουθείται σε τακτική βάση 
από τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή του Συγκροτήµατος και παρακολουθείται από την Εκτελεστική ∆ιεύθυνση και την 
Επενδυτική Επιτροπή κατά την εξέταση περιοδικών οικονοµικών αναφορών. 
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33. Χρηµατοοικονοµικά µέσα και διαχείριση χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών κινδύνων (συνέχεια) 

 
Η έκθεση του Συγκροτήµατος σε συναλλαγµατικό κίνδυνο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 ήταν περιορισµένη όπως 
παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:.  

 Ευρώ 
Αγγλική 

Λίρα  
∆ολάριο 
Αµερικής Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 €'000 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 17.277 - - 17.277 
     
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί 315.916 - - 315.916 
Επενδύσεις που κρατούνται για εµπορία 2.962 - 344 3.306 
Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 18.639 141 - 18.780 
 337.545 141 344 338.002 
     
Ολικό ενεργητικό 354.794 141 344 355.279 

 
Πιθανή ενδυνάµωση του Ευρώ έναντι του ∆ολαρίου Αµερικής και της Αγγλικής Στερλίνας κατά 10% στις 31 
∆εκεµβρίου 2011 θα έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της εύλογης αξίας του ολικού ενεργητικού και την 
πραγµατοποίηση συναλλαγµατικής ζηµιάς ύψους €48 χιλ. 
 
Μια αποδυνάµωση του Ευρώ έναντι των πιο πάνω νοµισµάτων κατά 10% θα είχε ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση, 
µε την προυπόθεση ότι όλες οι άλλες παράµετροι παραµένουν σταθερές. 

 
Πιστωτικός κίνδυνος  
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τη µη τήρηση των υποχρεώσεων από τα αντίστοιχα µέρη 
στις συναλλαγές και προκύπτει κυρίως από τους εµπορικούς χρεώστες του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας..  
 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία διασφαλίζουν την εφαρµογή κατάλληλων αρχών και εξασφαλίζουν την τήρηση των 
σχετικών διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου των πιστώσεων που δίδονται.  Επιπρόσθετα το Συγκρότηµα και 
η Εταιρεία µειώνει την συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναλαµβάνοντας εργασίες µε ένα µεγάλο αριθµό πελατών 
και ασφαλιστικών αντιπροσώπων.  
 
Οι πιστωτικοί κίνδυνοι τυγχάνουν επίσης συστηµατικής παρακολούθησης για πιθανή πρόβλεψη επισφαλών 
χρεωστών. Ως αποτέλεσµα της επιδείνωσης της κυπριακής οικονοµίας η διεύθυνση έχει υιοθετήσει αυστηρότερα 
κριτήρια αξιολόγησης των επισφαλειών. Η πρόβλεψη του έτους για επισφαλείς χρεώστες αυξήθηκε σηµαντικά κατά το 
2011 σε €273 χιλ έναντι €50 χιλ. το 2010. Η σηµαντική αύξηση στην πρόβλεψη αντικατοπτρίζει την εκτίµηση της 
διεύθυνσης ότι έχει αυξηθεί σηµαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος ένεκα της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης της 
ευρύτερης οικονοµίας.  
 
Το Συγκρότηµα εκτιµά ότι η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων χρεωστών δεν διαφέρει σηµαντικά από την αξία 
αναφοράς στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 
Κίνδυνος επιτοκίων 
Ο κίνδυνος επιτοκίων πηγάζει από την διακύµανση της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων και των καθαρών 
εσόδων χρηµατοδότησης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας εξαιτίας των µεταβολών στα επιτόκια αγοράς. Το 
Συγκρότηµα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά µε τα χρεώγραφα και αξιόγραφα κεφαλαίου που κατέχει, τις 
τραπεζικές καταθέσεις και τα τραπεζικά παρατραβήγµατα και βραχυπρόθεσµα δάνεια. Τα έσοδα και η ταµειακή ροή 
από εργασίες του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας επηρεάζονται από τις αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον 
το Συγκρότηµα και η Εταιρεία έχουν σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο. Η διεύθυνση του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  
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33. Χρηµατοοικονοµικά µέσα και διαχείριση χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών κινδύνων (συνέχεια) 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία είναι στενά συνδεδεµένα µε τα επιτόκια αγοράς αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 €'000 €'000 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σταθερό επιτόκιο   
Χρεώγραφα, οµόλογα και αξιόγραφα 2.379 2.224 
   
   
Χρηµατοοικονοµικά µέσα µε κυµαινόµενο επιτόκιο   
Χρεώγραφα, οµόλογα και αξιόγραφα 540 540 
Βραχυπρόθεσµες καταθέσεις 18.780 17.844 
 19.320 18.384 

 
Πιθανή µείωση των επιτοκίων κατά µιά ποσοστιαία µονάδα (1,0%) σε σχέση µε τα µεσοσταθµικά επιτόκια του έτους 
θα είχε ως αποτέλεσµα την µείωση στα καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης κατά περίπου €110 χιλ. Για τους σκοπούς της 
πιο πάνω ανάλυσης υποθέτουµε ότι οι άλλες παραµέτροι παραµένουν σταθερές. 
 
Μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων κατά το ίδιο ποσοστό θα είχε ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση στο κέρδος του 
έτους. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναµίας ανεύρεσης επαρκών ρευστών διαθέσιµων για την κάλυψη των 
άµεσων υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος. Ο κίνδυνος ρευστότητας προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί 
αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί και ο κίνδυνος ζηµιών. 
 
Ο πιο πάνω κίνδυνος παρακολουθείται και ελέγχεται µέσα από µια αναπτυγµένη δοµή διαχείρισης ρευστότητας, που 
αποτελείται από διάφορα είδη ελέγχων διαδικασιών και ορίων ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε 
καθορισµένα εσωτερικά όρια καθώς επίσης και µε τις πρόνοιες των αρµόδιων εποπτικών αρχών. Η ∆ιεύθυνση 
παρακολουθεί τις κυµαινόµενες προβλέψεις της ρευστότητας των εταιρειών του Συγκροτήµατος (που περιλαµβάνει 
αχρησιµοποίητες δανειοληπτικές διευκολύνσεις µετρητών και αντίστοιχων µετρητών) στη βάση των αναµενόµενων 
ταµειακών ροών. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες ελαχιστοποίησης του κινδύνου ρευστότητας οι οποίες 
παρακολουθούνται από τον οικονοµικό διευθυντή του Συγκροτήµατος, όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών 
µετρητών, καταθέσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και η διατήρηση ικανοποιητικών 
τραπεζικών πιστωτικών ορίων µε σκοπό να καλύπτουν τις αναµενόµενες εκροές µετρητών όταν αυτές προκύπτουν. 
 
Η ιθύνουσα Εταιρεία υποβάλλει στην Έφορο Ασφαλίσεων σε τριµηνιαία βάση Κατάσταση Φερεγγυότητας η οποία 
ετοιµάζεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Ασκήσεων Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων 
Νόµων του 2002-2008.  
 
Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας µέσα στα πλαίσια συµµόρφωσης της µε τις πρόνοιες του περί Ασκήσεων Ασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµου, επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήµατα την τοποθέτηση 
περιουσιακών στοιχείων σε συγκεκριµένες επενδύσεις για κάλυψη των τεχνικών αποθεµάτων ώστε να εξασφαλίζεται 
η ασφάλεια, η απόδοση και η δυνατότητα ρευστοποίησης των επενδύσεων. 
 
Κίνδυνος από µεταβολές στις τιµές αξιών 
Ο κίνδυνος προκύπτει σε σχέση µε τις επενδύσεις του Συγκροτήµατος σε µετοχές, χρεώγραφα, οµόλογα και άλλους 
επενδυτικούς τίτλους και πηγάζει από τυχόν αρνητικές µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των αξιών αυτών. Ο κίνδυνος 
αυτός αντιµετωπίζεται µε τον περιορισµό της έκθεσης του Συγκροτήµατος σε επενδυτικούς τίτλους βάση 
καθορισµένων ορίων, την ανάθεση της διαχείρισης των επενδύσεων σε επαγγελµατίες διαχειριστές, την όσο το 
δυνατό µεγαλύτερη διασπορά του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, τις επιλεγµένες τοποθετήσεις και τις έγκαιρες 
ρευστοποιήσεις όποτε αυτό κρίνεται  αναγκαίο. Η εκτελεστική διεύθυνση και η Επενδυτική Επιτροπή του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις στις χρηµατοοικονοµικές αγορές και σε συνεργασία µε 
τους επαγγελµατίες επενδυτικούς συµβούλους διαφοροποιεί ανάλογα τις επενδυτικές τοποθετήσεις του 
Συγκροτήµατος. 
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33. Χρηµατοοικονοµικά µέσα και διαχείριση χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών κινδύνων (συνέχεια) 

 
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η έκθεση του Συγκροτήµατος στον κίνδυνο µεταβολής στις τιµές αξιών στις 31 
∆εκεµβρίου 2011 καθώς επίσης και η επίδραση  που θα είχε στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας και στον λογαριασµό 
αποτελεσµάτων του έτους πιθανή αυξοµείωση στις τιµές των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων κατά 15% σε σχέση µε 
τις αντίστοιχες τιµές στις 31 ∆εκεµβρίου 2011: 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση 

∆ίκαιη 
Αξία στις 

31.12.2011 

Επίδραση στο 
αποθεµατικό 
δίκαιης αξίας 

 €'000 €'000 
Μετοχές εισηγµένων εταιρειών  99 15 
Χρεώγραφα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 89 13 
Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 203 31 
Εταιρικά οµόλογα και αξιόγραφα κεφαλαίου 2.406 361 
 2.797 420 
   

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προς εµπορία 

∆ίκαιη 
Αξία στις 

31.12.2011 

Επίδραση στο 
λογαριασµό 

αποτελεσµάτων 
του έτους 

 €'000 €'000 
Μετοχές εισηγµένων εταιρειών  187 28 
Επενδύσεις εξωτερικού σε µετοχικά κεφάλαια 2.898 435 
Οµόλογα και αξιόγραφα κεφαλαίου  221 33 
 3.305 496 

 
 

Κίνδυνος συµµόρφωσης 
Ο κίνδυνος συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, συµπεριλαµβανοµένης και απώλειας από 
πρόστιµα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη µη συµµόρφωση µε τους νόµους και κανονισµούς της Πολιτείας. Ο 
κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό µέσω της εποπτείας που ασκείται από τους Λειτουργούς 
Συµµόρφωσης των εταιρειών του Συγκροτήµατος, αλλά και µέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρµόζει το 
Συγκρότηµα. 

 
(2) ∆ιαχείριση κεφαλαίων 

 
Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος ακολουθεί συνετή διαχείριση κεφαλαίων η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη των πιο 
κάτω στόχων:  
 

α) ∆ιασφάλιση της ικανότητας του Συγκροτήµατος να συνεχίσει ως δρώσα οικονοµική µονάδα τις 
δραστηριότητες του για διαφύλαξη των συµφερόντων των µετόχων και άλλων. 

β)   Συµµόρφωση µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. 
γ) ∆ιατήρηση ισχυρής κεφαλαιουχικής βάσης για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του 

Συγκροτήµατος. 
 

(3)  ∆ίκαιη αξία ενεργητικού και παθητικού 
 

Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού του Συγκροτήµατος είναι τα µετρητά στην τράπεζα, οι επενδύσεις 
και οι χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί.  Οι κύριες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος είναι τα 
τραπεζικά παρατραβήγµατα και βραχυπρόθεσµα δάνεια, οι πιστωτές και άλλες υποχρεώσεις, οι οφειλές προς 
αντασφαλιστές, οι εκκρεµείς απαιτήσεις και οι προβλέψεις για µη κερδηµένα ασφάλιστρα. 
 
Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήµατος είναι περίπου οι 
ίδιες µε τα ποσά που παρουσιάζονται στον ισολογισµό.  ∆ίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα 
στοιχείο ενεργητικού µπορεί να ανταλλαχθεί ή µία υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια µιας συνήθους 
εµπορικής συναλλαγής. 
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34. 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 ∆ηµόσια 
Εταιρεία Λτδ ως εξασφάλιση του ορίου του τρεχούµενου λογαριασµού της Atlantic Securities Ltd ύψους €100 χιλ. 

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

Εταιρεία Λτδ ως εξασφάλιση του ορίου εγγυητικών επιστολών της Atlantic Securities Ltd ύψους €10 χιλ. 
 
γ)    Εταιρική εγγύηση της Atlantic Insurance Company Public Ltd ποσού €600.000 προς όφελος της Μαρφίν Λαϊκή Τράπεζα 

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

 
 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.  
 

 
35.    Ουσιώδη Γεγονότα 

 
Στις 11 Ιουλίου 2011 λόγω της έκρηξης που σηµειώθηκε στην Ναυτική Βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί οι 
εγκαταστάσεις της ΑΗΚ υπέστηκαν σοβαρές ζηµιές. Η Εταιρεία ως επιτυχών προσφοροδότης µε βάση τους όρους 
προσφοράς που προκήρυξε η ΑΗΚ, έχει εκδώσει ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε το οποίο ασφαλίστηκαν οι εγκαταστάσεις 
της ΑΗΚ παγκύπρια για το ολικό ποσό των  €1.86 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης της προσφοράς το 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο προβλέπει ότι το ανώτατο πληρωτέο ποσό για κάθε ατύχηµα ανέρχεται στα €600 εκ. ευρώ.  
 
Η Εταιρεία µε βάση τους όρους της προκήρυξης της προσφοράς έχει προβεί σε αντασφάλιση του 100% του 
ασφαλισµένου κινδύνου µε 16 αντασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες είναι όλες θετικά αξιολογηµένες από 
τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει µονάδες οι οποίες 
βρίσκονταν υπό κατασκευή κατά την ηµεροµηνία της καταστροφής και οι οποίες είναι ασφαλισµένες µε τρίτη εταιρεία.  
 
Οι αντασφαλιστές καθώς και οι διορισµένοι εξ΄αυτών ειδικοί πραγµατογνώµονες προέβηκαν σε εκτενή εξέταση των 
συνθηκών πρόκλησης του ατυχήµατος και αξιολόγηση των ζηµιών που προέκυψαν συνεπεία αυτού.  Στις 8 ∆εκεµβρίου 
2011 οι αντασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού ενηµέρωσαν την Εταιρεία ότι έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις τους 
αναφορικά µε την ευθύνη κάλυψης των ζηµιών που προέκυψαν από το τραγικό ατύχηµα στο Μαρί.  
 
Η πρόβλεψη της Εταιρείας περί του τελικού ποσού αποζηµίωσης αναφορικά µε τις ζηµιές που υπέστηκαν οι 
εγκαταστάσεις της ΑΗΚ, ανέρχεται σε €300 εκ. η οποία και ενσωµατώνεται στο ποσό των µικτών εκκρεµών απαιτήσεων 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 (Σηµείωση 25). Αντίστοιχη πρόνοια ανάκτησης του ποσού των €300 εκ. περιλαµβάνεται στο 
µερίδιο των αντασφαλιστών το οποίο παρουσιάζεται στους χρεώστες και άλλους λογαριασµούς (Σηµείωση 21). Η 
∆ιεύθυνση δεν αναµένει ότι θα προκύψει οποιαδήποτε επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας λόγω του 
ότι έχει προβεί σε  αντασφάλιση του 100% του ασφαλισµένου κινδύνου. 
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35.    Ουσιώδη Γεγονότα (συνέχεια) 
 
Η πρόβλεψη διενεργήθηκε βάσει της τρέχουσας εκτίµησης του επαγγελµατικού οίκου εκτιµητών ο οποίος διορίστηκε από 
τους αντασφαλιστές του συµβολαίου. Η εκτίµηση είναι προκαταρκτική και βασίζεται στην αξιολόγηση των ζηµιών βάσει 
των στοιχείων και δεδοµένων που πρόεκυψαν από τις έρευνες που διενεργήθηκαν µέχρι σήµερα. Η Εταιρεία σε 
συνεργασία µε τους αντασφαλιστές και τους εξ’αυτών διορισµένους εκτιµητές προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε 
αναθεώρηση της πρόβλεψης. Το τελικό ποσό της αποζηµίωσης είναι δυνατό να διαφέρει από το ποσό της πρόβλεψης.  
 
Οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται σταδιακά αναλόγως µε την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης των ζηµιών στις 
εγκαταστάσεις της Α.Η.Κ. Το συνολικό ποσό των αποζηµιώσεων που πληρώθηκε µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των 
οικονοµικών καταστάσεων ανέρχεται σε €12 εκ. 

 
 

36. Γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς και µελλοντικές κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς ούτε µελλοντικές κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις που 
να επηρεάζουν σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011. 



email: atlantic@atlantic.com.cy   www.atlantic.com.cy

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Εσπερίδων 15. 
2001 Στρόβολος 

Τ.Θ. 24579 
1301 Λευκωσία 

Tηλ: +357 22886000
Φαξ. +357 22886111

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Λάρνακα 
Λεωνίδα Κιούππη 3.

6030 Λάρνακα
Τ.Θ. 40588

6305 Λάρνακα
Tηλ: +357 22886240
Φαξ. +357 24620218

Λεμεσός 
Βασίλη Βρυωνίδη 18.

3095 Λεμεσός
Τ.Θ. 57136

3313 Λεμεσός
Tηλ: +357 22886250
Φαξ. +357 25370555

Πάφος 
Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 44.

8047 Πάφος
Τ.Θ.  61093

8130 Πάφος
Tηλ: +357 22886260
Φαξ. +357 26947705

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣH
2011
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