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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Atlantic Insurance Company Public Limited (η “Εταιρεία”) υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση του, τις 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των 
θυγατρικών εταιρειών της (μαζί με την Εταιρεία το “Συγκρότημα”) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
 
Δραστηριότητες 
 
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών στους κλάδους ατυχημάτων και 
ασθενειών, ευθύνης 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 του Συγκροτήματος. 
 
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 
 
Τα συνολικά κέρδη του Συγκροτήματος που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε €3,75 εκ. έναντι €6,88 εκ. το 2019 
σημειώνοντας μείωση 45,6%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις ζημιές που κατέγραψε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας 
οι οποίες ανήλθαν σε €2,12 εκ. έναντι κερδών €2,49 εκ. το 2019.  
 
Κέρδη από εργασίες 
Τα κέρδη από εργασίες παρουσίασαν μεγάλη αύξηση 57,0% και ανήλθαν σε €5,87 εκ. έναντι €3,74 εκ. το 2019. Η αύξηση 
προέκυψε κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των απαιτήσεων κατά 20,4%. 
 
Ασφαλιστικές εργασίες 
Τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €5,85 εκ. έναντι €3,68 εκ. το 2019 καταγράφοντας σημαντική αύξηση 58,9%. 
Η αύξηση προέκυψε κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των απαιτήσεων κατά 20,4% καθώς και της αύξησης των εσόδων 
από εργασίες κατά 2,4%. Το περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σε 31,9% έναντι 20,5% το 2019 λόγω της σημαντικής μείωσης του 
δείκτη απαιτήσεων σε 41,0% από 52,6% το 2019. 
 
Χρηματοοικονομικές εργασίες 
Η θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities Ltd κατέγραψε ζημιά €4 χιλ. έναντι κέρδους €56 χιλ. το 2019. Η μείωση στην 
κερδοφορία οφείλεται στο γεγονός ότι τα κέρδη του 2019 περιλαμβάνουν ανακτήσεις από επισφαλείς χρεώστες ύψους €82 χιλ. 
Τα έσοδα από χρηματιστηριακές προμήθειες και τόκους ανήλθαν σε €398 χιλ. με αύξηση 20,7%.  
 
Ασφάλιστρα 
Τα μεικτά ασφάλιστρα ανήλθαν σε €23,10 εκ. έναντι €24,35 εκ. το 2019 καταγράφοντας μείωση 5,1% λόγω της μη ανανέωσης 
του συμβολαίου της ΑΗΚ. Εξαιρουμένων των fronting policies τα μεικτά ασφάλιστρα κατέγραψαν αύξηση 0,4%.Τα ασφάλιστρα 
του κλάδου οχημάτων παρουσίασαν αύξηση 4,3%, του κλάδου ευθύνης αύξηση 5,9% και του κλάδου περιουσίας αύξηση 3,1%. 
Αντίθετα τα ασφάλιστρα του κλάδου υγείας κατέγραψαν μείωση 13,1%.  
 
Η μείωση στα καθαρά ασφάλιστρα ανήλθε σε 0,3%. Μετά την μεταφορά στα μη κερδημένα ασφάλιστρα ποσού €0,16εκ, τα 
καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €18,33 εκ. με αύξηση 2,3%. 
 
Άλλα εισοδήματα 
Τα άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €935 χιλ. έναντι  €890 χιλ. το 2019. Το μεγάλο μέρος των άλλων 
εισοδημάτων αφορά προμήθειες εισπρακτέες από αντασφαλιστές οι οποίες ανήλθαν σε €781 χιλ. έναντι €730 χιλ. το 2019. Η 
αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ασφαλίστρων καθώς και της προμήθειας επί κερδών του κλάδου περιουσίας. Το 
μερίδιο κερδών από κοινοπραξίες ανήλθε σε €134 χιλ. καταγράφοντας μείωση 14,0%.  
 
Μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα  
Τα αποτελέσματα του έτους περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα ύψους €0,20 εκ. τα οποία αφορούν  αντιστροφή 
πρόβλεψης για ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές από φυσικές καταστροφές. 
 
 
 
 
 



4 

  

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Απαιτήσεις 
Οι καθαρές απαιτήσεις από ασφαλιζομένους ανήλθαν σε €7,51 εκ. έναντι €9,43 εκ. το 2019 καταγράφοντας σημαντική μείωση 
20,4% η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση των απαιτήσεων του κλάδου υγείας κατά 45,7%. Μείωση 11,8% κατέγραψαν οι 
απαιτήσεις του κλάδου οχημάτων λόγω κυρίως των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19. Oι 
απαιτήσεις του κλάδου περιουσίας κατέγραψαν μείωση 3,7% ενώ αντίθετα οι απαιτήσεις του κλάδου ευθύνης αυξήθηκαν κατά 
50,1%. Ο δείκτης απαιτήσεων μειώθηκε σημαντικά σε 41,0% έναντι 52,6% το 2019. 
 
Έξοδα διαχείρισης 
Τα έξοδα διαχείρισης παρουσίασαν αύξηση 4,5% και ανήλθαν σε €4,92 εκ. έναντι €4,71 εκ. το 2019. Η αύξηση οφείλεται 
κυρίως στις ανακτήσεις από επισφαλείς χρεώστες ύψους €82 χιλ της θυγατρικής εταιρείας Atlantic Securities Ltd  το 2019. Τα 
έξοδα μισθοδοσίας κατέγραψαν αύξηση 1,3%. Αύξηση κατέγραψαν επίσης τα εκτυπωτικά, τα έξοδα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα έξοδα επενδύσεων. Αντίθετα μείωση κατέγραψαν οι εκπτώσεις, οι αποσβέσεις, τα έξοδα 
προώθησης και ο ηλεκτρισμός.       
 
Καθαρά χρηματοδοτικά εισοδήματα  
Τα καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά σε €499 χιλ έναντι €267 χιλ. το 2019. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στους 
τόκους ομολόγων οι οποίοι ανήλθαν €489 χιλ έναντι €282 χιλ το 2019 καθώς επίσης στους  εισπρακτέους τόκους  €34 χιλ. λόγω 
επιστροφής φορολογίας εισοδήματος. Αντίθετα οι τόκοι από καταθέσεις μειώθηκαν σε €35 χιλ. από €54 χιλ. λόγω της 
συνεχιζόμενης μείωσης των καταθετικών επιτοκίων.  
 
Εισοδήματα και κέρδη από επενδύσεις 
Τα εισοδήματα από επενδύσεις τα οποία αφορούν μερίσματα και ενοίκια μειώθηκαν σε €450 χιλ. έναντι €774 χιλ. το 2019 λόγω 
της μείωσης των μερισμάτων κατά €342 χιλ. Ζημιές ύψους €2,12 εκ. κατέγραψε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας λόγω 
κυρίως των αντίξοων συνθηκών που επέφερε η πανδημία Covid-19. Η συνολική αρνητική απόδοση του επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου της Εταιρείας (περιλαμβανομένων τόκων και μερισμάτων) ανήλθε σε -5,6%. 
 
Κέρδος από πώληση ακινήτων 
Κατά τη διάρκεια του έτους δεν προέκυψε οποιαδήποτε πώληση ακίνητης περιουσίας. Κατά το προηγούμενο έτος είχε προκύψει 

κέρδος ύψους €476 χιλ. από την πώληση επενδυτικού οικοπέδου στην Πάφο έναντι €1,1 εκ.  

 
Επανεκτίμηση ακινήτων 
Κατά το 2020 η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημιά από επανεκτίμηση επενδυτικών ακινήτων ύψους €283 χιλ.(2019: Ζημιά €164 
χιλ.). Από την επανεκτίμηση ακινήτων για ίδια χρήση προέκυψε ζημιά ύψους €203 χιλ. (2019: Κέρδος €103 χιλ.) το οποίο 
αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων.  
 
Κέρδη ανά μετοχή 
Το κέρδος ανά μετοχή του Συγκροτήματος που αναλογεί στους μετόχους διαμορφώθηκε σε 9,62 σεντ ανά μετοχή από 17,67 
σεντ το 2019. 
 
Ίδια κεφάλαια 
Μετά την καταβολή μερίσματος ύψους €2,53 εκ. τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά 2,7% και ανήλθαν  στις 
31 Δεκεμβρίου 2020 σε €39,62 εκ. από €38,57 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019.   
 
Φερεγγυότητα  ΙΙ 
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει των οδηγιών της Φερεγγυότητας ΙΙ, οι οποίοι υποβλήθηκαν 
στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, το περιθώριο φερεγγυότητας της Εταιρείας ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
σε 234,8% (2019: 211,1%) έναντι του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου το οποίο ανέρχεται σε 100%. Οι γνωστοποιήσεις του 
Πυλώνα 3 που απαιτούνται με βάση τους κανονισμούς της Φερεγγυότητας ΙΙ δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
www.atlantic .com.cy (‘Solvency II-SFCR: Solvency and Financial Condition Report’). 

 
Αποτελέσματα 
Όπως παρουσιάζεται στη σελίδα 30, τα συνολικά κέρδη του Συγκροτήματος που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν 
σε €3,75 εκ. έναντι €6,88 εκ. το 2019. Τα συνολικά κέρδη της Εταιρείας τα οποία παρουσιάζονται στη σελίδα 31 ανήλθαν σε 
€3,75 εκ. έναντι 6,85 εκ. το 2019. Τα κέρδη του έτους μεταφέρονται στα αποθεματικά.  
 
Μέρισμα 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του ημερομηνίας  6 Απριλίου 2021 αποφάσισε να προτείνει προς έγκριση κατά 
την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την καταβολή μερίσματος ύψους  8,5 σεντ ανά μετοχή. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, 
κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους 6,5 σεντ ανά 
μετοχή. Το μέρισμα πληρώθηκε στους δικαιούχους στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  (συνέχεια) 
 
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. 
 
Αντιστάθμιση κινδύνων 
Ως μέρος της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας η Διεύθυνση όπου κρίνει αναγκαίο κάνει χρήση 
παράγωγων αντιστάθμισης κινδύνου. Η Εταιρεία ως μέρος της πολιτικής αντιστάθμισης κινδύνων έχει συνάψει 25 
προθεσμιακά συμβόλαια προπώλησης $3,74 εκ. με μέση συμφωνημένη ισοτιμία $1,198: €1,00 και ημερομηνία λήξης 13 
Σεπτεμβρίου 2021. Σκοπός της σύναψης των συμβολαίων είναι η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που προκύπτει 
από την έκθεση των επενδύσεων και τραπεζικών υπολοίπων της Εταιρείας σε δολάρια Αμερικής.  
 
Ουσιώδη Γεγονότα 

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την έξαρση του Κορονοϊού COVID-19 ως πανδημία, 
αναγνωρίζοντας την ταχεία εξάπλωσή του σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο 
πρωτοφανούς κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση 
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή.  
 
Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει έκτακτα και δαπανηρά μέτρα περιορισμού. Ορισμένες χώρες έχουν απαιτήσει από τις εταιρείες 
να περιορίσουν ή και να αναστείλουν τις συνήθεις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν εφαρμόσει περιορισμούς στα ταξίδια καθώς και αυστηρά μέτρα 
καραντίνας για να συμβάλουν στη συγκράτηση και και σε πολλές χώρες στην καθυστέρηση της διάδοσης της νόσου. Τα μέτρα 
αυτά έχουν επιβραδύνει την οικονομία τόσο της Κύπρου όσο και την παγκόσμια οικονομία, και υπάρχει πιθανότητα να 
συντελέσουν σε ευρύτερες επιπτώσεις στις αντίστοιχες οικονομίες καθώς τα μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. 
 
Ως αποτέλεσμα των πρωτοφανών συνθηκών, η διεύθυνση προχώρησε στη σύσταση ομάδας διαχείρισης κρίσης COVID-19 της 
οποίας ηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Η διεύθυνση της Εταιρείας έλαβε έγκαιρα και συνεχίζει να λαμβάνει όλα 
τα αναγκαία μέτρα για την διασφαλίση της ομαλής λειτουργίας των εργασιών της, τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων 
της κρίσης καθώς επίσης την τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την προστασία του προσωπικού, των πελατών και των 
συνεργατών της.  
 
Οι λειτουργικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος δεν επηρεάστηκαν ουσιαστικά από τα πιο πάνω μέτρα αφού η λειτουργία 
της Εταιρειάς και των θυγατρικών της συνεχίστηκε κανονικά.  Εντούτοις λόγω της δυναμικής φύσης του ιού COVID-19, είναι 
δύσκολο να  εκτιμηθεί ο  πλήρης αντίκτυπος στη μελλοντική κερδοφορία. Τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν το τέταρτο 
τρίμηνο του 2020 για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, έχουν επεκταθεί και στη νέα χρονιά και 
αναμένεται να οδηγήσουν σε προσωρινή απώλεια της δυναμικής της οικονομικής ανάκαμψης στις αρχές του 2021. 
 
Οι ασκήσεις αντοχής της Εταιρείας και η αξιολόγηση ιδίων κινδύνων ενσωμάτωσαν τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 
λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως αρνητική επίδραση στα ασφάλιστρα, επενδύσεις, εισπράξεις, επισφαλείς 
χρεώστες κ.λπ.  
 
Η Εταιρεία εξέτασε επίσης το προβλεπόμενο μελλοντικό της κεφάλαιο και την ικανότητά αντοχής της σε δυσμενή σενάρια. Τα 
αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής που διενήργησε η Εταιρεία με βάση τα οικονομικά στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 
ο υψηλός δείκτης φερεγγυότητας ο οποίος κατά την ημερομηνία αυτή ήταν 234,80% επιβεβαιώνουν ότι η κεφαλαιακή επάρκεια 
της Εταιρείας μπορεί να αντέξει τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας . 
 
Προβλεπόμενη εξέλιξη 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά τα λειτουργικά αποτελέσματα του 2020 τα οποία κατέγραψαν σημαντική 
αύξηση 57,0% στα κέρδη από εργασίες τα οποία ανήλθαν σε €5,86 εκ. Ικανοποιητική επίσης κρίνεται και η αύξηση 2,8% στα 
συνολικά εισοδήματα από εργασίες.  
 
Παρόλο που τα αποτελέσματα της Εταιρείας δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19 μέχρι στιγμής, 
παραμένει ασαφές πώς θα εξελιχθεί η πανδημία κατά το 2021 και μετά. Η πλήρης έκταση του μελλοντικού αντίκτυπου της πανδημίας 
COVID-19 στην επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας είναι επί του παρόντος αβέβαιη και θα εξαρτηθεί από 
πολλούς παράγοντες εκτός του ελέγχου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:  
α) Την έκταση, πορεία και διάρκεια της πανδημίας 
β)  τη διαθεσιμότητα, διανομή και αποτελεσματικότητα των εμβολίων  
γ)  την επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων προστασίας δημόσιας ασφάλειας και 
δ)  τον αντίκτυπο της πανδημίας στην εγχώρια οικονομία και τη ζήτηση για ασφαλιστικά προϊόντα.  
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Η Atlantic Insurance συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για την αποτροπή της εξάπλωσης του Covid-19  και 
την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας καθώς και για την προστασία του προσωπικού, των πελατών και των συνεργατών της. Η 
Εταιρεία παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εργασιών της και την λήψη 
έγκαιρων μέτρων για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του Κορωνοϊού. 
 
Ακίνητα και εξοπλισμός  

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για αγορά μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε €120 χιλ. (2019: €68 χιλ.) 
όπως παρουσιάζεται στην σημείωση 17 των οικονομικών καταστάσεων.  
 
Έρευνα και τεχνολογική αναβάθμιση 

Η Διεύθυνση εξετάζει σε συνεχή βάση τρόπους αναβάθμισης και βελτίωσης των συστημάτων και των εσωτερικών διαδικασιών 
λειτουργίας της. Οι τεχνολογικές αναβαθμίσεις χωρίζονται σύμφωνα με την στόχευση τους στις 3 πιο κάτω βασικές κατηγορίες 
και αποσκοπούν  στην: 

 βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας 

 βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και της ποιότητας των υπηρεσιών 

 ενδυνάμωση των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας 

 
Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €85 εκ. υποδιαιρεμένο σε 250 εκ. συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 
€0,34 η κάθε μία. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €13.240.848,14 διαιρεμένο σε 38.943.671 συνήθεις 
μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34. Δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση στην κεφαλαιουχική δομή της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του 
έτους. 
 
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 2 Σεπτεμβρίου 2020 εγκρίθηκε το πιο κάτω 
ειδικό ψήφισμα.  
 
Ειδικό ψήφισμα  
‘Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εφαρμόσει πρόγραμμα για 
την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 
(όπως έχει τροποποιηθεί). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό 
πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε 
χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό 
μετοχών που προβλέπεται από τον Νόμο μέσα στα χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά’. 
  
Το πιο πάνω ψήφισμα προτάθηκε για την ανανέωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας για την περίοδο 
από 2 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2021. 
 
Κατά την διάρκεια  του έτους η Εταιρεία δεν προέβηκε σε αγορά ιδίων μετοχών. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία δεν κατείχε 
οποιεσδήποτε ιδίες μετοχές. 
 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στη σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων. Κατά τη διάρκεια του 
έτους δεν προέκυψε οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες.  
 
Η Εταιρεία αξιολογεί κατά περιόδους τη δυνατότητα ανάκτησης της επένδυσης σε θυγατρική όποτε υπάρχουν ενδείξεις 
απομείωσης. Κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρεία δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε πρόβλεψη για απομείωση της αξίας της 
επένδυσης σε θυγατρικές εταιρείες.  
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Συμβάσεις με Σύμβουλους και συνδεόμενα πρόσωπα 
 
Δεν υπήρξε καμιά σημαντική σύμβαση που υφίσταται ή υφίστατο κατά τη λήξη του οικονομικού έτους και κατά την ημερομηνία 
έγκρισης των ενοποιημένων και χωριστών οικονομικών καταστάσεων στην οποία μέτοχοι που κατείχαν κατά κυριότητα άμεσα 
ή έμμεσα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τα μέλη των οργάνων διοίκησης, ο σύζυγος ή τα ανήλικα 
τέκνα τους έχουν ή είχαν άμεσα ή έμμεσα ουσιώδες συμφέρον, εκτός από τις συμβάσεις απασχόλησης των εκτελεστικών 
συμβούλων και την συμφωνία διορισμού της Astrobank Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Λτδ ως ασφαλιστικού πράκτορα της 
Εταιρείας όπως αναφέρεται στη σημείωση 32 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεόμενα πρόσωπα αναφέρονται στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 
 
Τα γεγονότα που συνέβησαν μετά την ημερομηνία αναφοράς που επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη 
σημείωση  36 των ενοποιημένων και χωριστών οικονομικών καταστάσεων. 
 
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εφαρμόσει μερικώς τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) εφόσον 
διαπραγματεύεται στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ όπου η εφαρμογή του ΚΕΔ είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική. Ο Κώδικας 
Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα www.cse.com.cy.  
 
Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τον Κώδικα («η Έκθεση ΕΔ») παρουσιάζεται στις σελίδες 9 μέχρι 20 και 
διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.atlantic.com.cy. 
 
Ο βαθμός συμμόρφωσης της Εταιρείας και η επεξήγηση των αποκλίσεων με τις αρχές και διατάξεις του Κώδικα κατά την ημερομηνία 
της έκθεσης περιγράφεται στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
Το Συγκρότημα εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες ετοιμασίας των οικονομικών του καταστάσεων, μέσω των οποίων οι 
συναλλαγές και τα γεγονότα που παρουσιάζονται στα λογιστικά βιβλία μεταφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, τις σχετικές 
γνωστοποιήσεις και άλλες χρηματοοικονομικές εκθέσεις του Συγκροτήματος.  
 
Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του Συγκροτήματος που καλύπτει την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων αποσκοπεί 
στην αναγνώριση, ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, των 
σχετικών γνωστοποιήσεων και άλλων χρηματοοικονομικών αναφορών έτσι ώστε αυτές να είναι σύμμορφες με τα σχετικά 
πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, τους νόμους και τους κανονισμούς, περιλαμβανομένης της περιοδικής πληροφόρησης 
που απαιτείται από τους Περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) 
Nόμους του 2007 έως 2020. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του εντοπισμού των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας στις εκθέσεις και 
της εφαρμογής και τήρησης δικλίδων ελέγχου για την πρόληψη ή τον εντοπισμό στοιχείων τα οποία δυνατόν να καταλήξουν σε 
ουσιώδεις ανακρίβειες. 
 
Η Εταιρεία μέσω του συστήματος εσωτερικού ελέγχου έχει εφαρμόσει αποτελεσματικές διαδικασίες σύνταξης και ετοιμασίας 
των οικονομικών της καταστάσεων, όπως και για την κατάρτιση της περιοδικής πληροφόρησης η οποία απαιτείται για τις 
εισηγμένες εταιρείες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των διαδικασιών αυτών είναι: 

- Οι Οικονομικές Καταστάσεις των Θυγατρικών Εταιρειών του Συγκροτήματος ετοιμάζονται υπό την ευθύνη του Οικονομικού 
Διευθυντή της κάθε εταιρείας και υπό την επίβλεψη του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας. 
- Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος ετοιμάζονται υπό την ευθύνη του Οικονομικού 
Διευθυντή της Εταιρείας και του Συγκροτήματος. 
- Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος καθώς και οι συναφείς επεξηγηματικές καταστάσεις 
καταρτίζονται από τον Οικονομικό Διευθυντή του Συγκροτήματος και τυγχάνουν θεώρησης από την Επιτροπή Ελέγχου. Οι 
σχετικές ανακοινώσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την δημοσίευσή τους. 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές με ίδια και ίσα δικαιώματα. Δεν υπήρχαν εκδομένες 
μετοχές με ειδικά δικαιώματα ελέγχου ή ψήφου. Αναλυτικές πληροφορίες ως προς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
αναφέρονται στην σημείωση 24 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Οι μέτοχοι που κατείχαν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 
Δεκεμβρίου 2020 και 5 μέρες πριν την ημερομηνία έγκρισης των λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρονται στη 
σημείωση 30 των οικονομικών καταστάσεων.  
 
 

http://www.atlantic.com.cy/
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ΜΕΡΟΣ Α 
  
Το Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων, έχει προχωρήσει από τον Αύγουστο του 2004 στην υιοθέτηση και 
σταδιακή εφαρμογή (όπως αναφέρεται πιο κάτω) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (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 Δεκεμβρίου 
2020 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 2020 και κατά την ημερομηνία 
σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 
1. Αξιωματούχος Αναφοράς  
 
Μένοικος Μέσσιος (Μη- Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος). 
 
Ο κ. Μέσσιος διορίστηκε ως αξιωματούχος αναφοράς στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Μαλλή ο 
οποίος αποχώρησε από το ΔΣ στις 2  Σεπτεμβρίου 2020. 
 
2. Επιτροπή Διορισμών  
 
Η σύνθεση της Επιτροπής είναι: 
 
Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου (Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος)-Πρόεδρος 
Μένοικος Μέσσιος (Ανεξάρτητος, Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος) 
Γιώργος Πυρίσιης (Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος) 
 
Ο κ. Μέσσιος διορίστηκε ως μέλος της Επιτροπής Διορισμών στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη 
Μαλλή ο οποίος αποχώρησε από το ΔΣ στις 2  Σεπτεμβρίου 2020. 
 
3. Επιτροπή Ελέγχου  
 
Η σύνθεση της Επιτροπής είναι: 
 
Μένοικος Μέσσιος, Πρόεδρος (Ανεξάρτητος, Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος) 
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, Μέλος (Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος) 
 
Ο κ. Μέσσιος διορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη 
Μαλλή ο οποίος αποχώρησε από το ΔΣ στις 2  Σεπτεμβρίου 2020. 
 
4. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων 
 
Η σύνθεση της Επιτροπής είναι: 
 
Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου-Πρόεδρος (Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος)  
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου (Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος) 
Αιμίλιος Πυρίσιης (Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) 
 
5. Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης  
 
Ανδρέας Πυρισιης 
 
6. Αξιωματούχος Επικοινωνίας (Investor Liaison Officer) 
 
Ανδρέας Πυρισιης 
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Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 
Οι Όροι Εντολής κάθε Αξιωματούχου και κάθε Επιτροπής, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 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 Διορισμών 
 
2.1. Σκοπός της Επιτροπής είναι να βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην εξεύρεση προσοντούχων προσώπων για διορισμό ως 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην ανασκόπηση και καθορισμό της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Επιτροπών. 
 
2.2. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α. Να κατευθύνει την έρευνα για εξεύρεση προσοντούχων προσώπων για να γίνουν μέλη του Διοικητικού 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 Διοικητικό 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 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 Διοικητικό 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 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 Διοικητικό Συμβούλιο. Η πλειοψηφία των μελών πρέπει να είναι μη 
Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι. 
 
3.3. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της Επιτροπής είναι: 
α. Επιθεωρεί την έκταση και αποτελεσματικότητα του ελέγχου (its effectiveness) καθώς και την ανεξαρτησία και την 
αντικειμενικότητα των ελεγκτών.  
β. Επιθεωρεί τα εσωτερικά χρηματοοικονομικά συστήματα, τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου καθώς και τα συστήματα  
διαχείρισης κινδύνων.  
γ. 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. 
δ. Υποβάλλει εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το διορισμό, τον τερματισμό και την αμοιβή των ελεγκτών 
της Εταιρείας.  
ε. Επιβλέπει την διαδικασία επιλογής από τον Οικονομικό Διευθυντή των λογιστικών αρχών (Accounting Policies) και 
λογιστικών υπολογισμών (Accounting Estimates) για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Επιτροπή βεβαιώνεται 
επίσης ότι υπάρχει μηχανισμός που να διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης και ανίχνευσης απάτης. 
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στ. Υποβάλλει ετήσια αναφορά στο Διοικητικό 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  

ζ. Συντάσσει, με τη βοήθεια του λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Έκθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 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. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι γίνονται στα πλαίσια της συνήθους 
εμπορικής τακτικής (arm’s length) 
θ. Συζητά εκτενώς με τον ελεγκτή τις ουσιώδεις ελεγκτικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου του και οι 
οποίες είτε επιλύθηκαν στη συνέχεια είτε έμειναν ανεπίλυτες 
ι. Συζητά εκτενώς με τον ελεγκτή την έκθεση του που αναφέρεται στις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως δε 
αυτές που αφορούν τις διαδικασίες της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
κ. Όσον αφορά την λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας η Επιτροπή Ελέγχου: 

(i) εξασφαλίζει τη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική 
εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ), 

(ii) προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισμό λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, 
(iii) παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και εξετάζει τις περιοδικές 

εκθέσεις ελέγχου της μονάδας, 
(iv) διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου και προτείνει στο ΔΣ το διορισμό και την ανάκληση του 
επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, 
(v) αξιολογεί τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει επαρκή και συναφή 
ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και εργασιακή πείρα. 

 
Β.4. Όροι Εντολής της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 
 
Η Επιτροπή ενεργεί ως συμβουλευτική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και βοηθά στην διαμόρφωση της στρατηγικής  και 
των πολιτικών διαχείρισης των σημαντικών επιχειρηματικών κινδύνων της Εταιρείας. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων είναι 
υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας.  Επιπλέον, η Επιτροπή 
παρακολουθεί τις εκθέσεις κινδύνων και τις παραβιάσεις στα όρια ανοχής.  

Αρμοδιότητες 
Οι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι να επιβλέπει την ανάπτυξη και εφαρμογή σχετικά με τα ακόλουθα: 

•   Την στρατηγική και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας. 
• Τις διαδικασίες για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, αξιολόγηση και υποβολή των εκθέσεων των σημαντικών 

αναλαμβανόμενων κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία. 
•   Τον καθορισμό των ορίων ανοχής κινδύνων και την διαμόρφωση εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 
•  Παρακολούθηση της ανάπτυξης και έγκρισης των πολιτικών κινδύνου σε ολόκληρη την Εταιρεία, διασφαλίζοντας ότι αυτές 

συνάδουν με την στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Εταιρείας. 
 

Αξιολόγηση και παρακολούθηση κινδύνων 
• Επιβλέπει και αξιολογεί την ανάπτυξη του μητρώου κινδύνων της Εταιρείας. 
• Παρακολουθεί και αξιολογεί το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας και των συγκεντρώσεων κινδύνου έναντι των ορίων ανοχής 

κινδύνου της Εταιρείας.  
• Εγκρίνει και διαμορφώνει εισηγήσεις αναφορικά με τα σχέδια έκτακτης δράσης για αύξηση του περιθωρίου φερεγγυότητας, 

αύξηση της ρευστότητας κ.λπ.  
• Εξετάζει και εγκρίνει τα αποτελέσματα του Πυλώνα 1 και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. 
• Εγκρίνει νέες μεγάλες εκθέσεις κινδύνου (ασφαλιστικού, πιστωτικού κ.λπ.) και μεγάλες εκθέσεις με νέους 

αντισυμβαλλόμενους.  
• Ενημερώνεται από την Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων για τυχόν παραβιάσεις ορίων ανοχής κινδύνων, επιβεβαιώνει την  

υλοποίηση των μέτρων και ενεργειών περιορισμού του κινδύνου που αποφασίστηκαν και αναφέρει προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο τυχόν παραβιάσεις ορίων ή αυξημένες συγκεντρώσεις κινδύνων. 
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Αξιολόγηση διαχείρισης κινδύνων 

•  Παρακολουθεί και αξιολογεί την απόδοση της Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων. 
•  Αξιολογεί το πλαίσιο και τις διαδικασίες ετοιμασίας της Προοπτικής Αξιολόγησης Ιδίων Κινδύνων (ORSA).  
• Διασφαλίζει ότι πριν την έναρξη νέων προϊόντων ή νέων δραστηριοτήτων διενεργείται προσεκτική εξέταση όλων των 

σχετικών κινδύνων και καθορίζονται ενέργειες μετριασμού τους. 
 

Reserving 
• Η Επιτροπή εξετάζει και αξιολογεί την μέθοδο υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων και εισηγείται την έγκριση τους στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Β.5. 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 Διοικητικού 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 Διοικητικού Συμβουλίου περί 
Εταιρικής Διακυβέρνησης για περίληψη στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. 
 
Β.6. Όροι Εντολής Υπεύθυνου Επικοινωνίας 
 
Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας θα ενεργεί με σκοπό: 
α. Να διασφαλίζεται διαρκής ευχερής επικοινωνία 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 Διοικητικό 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 Διοικητικό 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.2.3, Α.2.4,A.2.5, A.3, A.3.1-A.3.4, Α.4.1-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, Δ.1-Δ.1.4, Δ.2-Δ.2.6. 
 
Κατά την διάρκεια του έτους αναφοράς, η Εταιρεία δεν εφάρμοσε τις ακόλουθες αρχές και διατάξεις του Κώδικα: 
Α.2.6,  Β.1.1-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 ισορροπία του Διοικητικού Συμβουλίου και την λειτουργία 
της Επιτροπής 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 Διοικητικό 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. Διοικητικό Συμβούλιο 
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το έτος 2020 συνήλθε σε 14 συνεδριάσεις. Ασχολείται, με βάση επίσημο πρόγραμμα, με τα θέματα 
που περιλαμβάνονται στην Διάταξη Α.1.2. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τους στόχους και την στρατηγική της Εταιρείας, τα 
οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και άλλα σημαντικά θέματα. 
  
Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και στις υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας που είναι πάντοτε 
παρών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.  
 
Όπου κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει ανεξάρτητες 
επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα της Εταιρείας. 
  
Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόγραμμα επιμόρφωσης των διοικητικών συμβούλων εντούτοις τα Μέλη του Διοικητικού 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 Διοικητικοί Σύμβουλοι ασκούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση με κύριο 
γνώμονα τα συμφέροντα της Εταιρείας και κατ’ επέκταση των μετόχων της. 
 
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται συλλογικά και εκτελούνται με εξουσιοδότηση που παρέχεται στον 
Διευθύνοντα Διοικητικό Σύμβουλο. Καμία κατηγορία μελών δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. 
  
Α2. Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του καταστατικού της Εταιρείας ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 
επτά. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 
 
1. Αιμίλιος Πυρίσιης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) 
2. Ανδρέας Πυρισιης (Μη-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. Μένοικος Μέσσιος (Μη-Εκτελεστικός / Ανεξάρτητος Σύμβουλος) 
8. Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου (Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος) 
9. Λουκής Ιωάννου (Εκτελεστικός Σύμβουλος) 
10. Μάριος Σαββίδης (Μη-Εκτελεστικός / Ανεξάρτητος Σύμβουλος) 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 4 εκτελεστικούς (περιλαμβανομένων του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου) και 6 
μη-εκτελεστικούς συμβούλους (περιλαμβανομένου του αντιπροέδρου) δύο εκ των οποίων είναι ανεξάρτητοι.  
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Οι κκ. Μένοικος Μέσσιος και Μάριος Σαββίδης θεωρούνται ανεξάρτητοι μη-εκτελεστικοί σύμβουλοι σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και έχουν βεβαιώσει την ανεξαρτησία τους στη βάση των κριτηρίων της διάταξης Α.2.3. 
του Κώδικα. 
 
Ο κ. Μέσσιος διορίστηκε ως ανώτερος ανεξάρτητος Διοικητικός 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 Διοικητικοί 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 Διοικητικού Συμβουλίου συνάδει πλήρως με τις διατάξεις Α.2.1 του Κώδικα αφού πέραν του 1/3 των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη-εκτελεστικοί σύμβουλοι. Επιπρόσθετα η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδει με την 
διάταξη Α.2.3 του Κώδικα βάσει της οποίας τουλάχιστον δύο άτομα εκ των μη-εκτελεστικών συμβούλων πρέπει να είναι ανεξάρτητοι.  
 
Δεν εφαρμόζεται η πρόνοια Α.2.6 του Κώδικα η οποία απαιτεί να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των θέσεων του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, αφού ο κ. Αιμίλιος Πυρίσιης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής. Το Διοικητικό 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. 

Η σύνθεση του ΔΣ διασφαλίζει ότι τα μέλη του ΔΣ διαθέτουν συλλογικά γνώση, ικανότητα και εμπειρία για τα ακόλουθα θέματα:  

• Γνώση της ασφαλιστικής αγοράς. 
• Την επιχειρηματική στρατηγική και το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.  
• Αντίληψη των κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρεία και ικανότητα αξιολόγησης της εταιρικής διακυβέρνησης. 
• Ικανότητα να ερμηνεύει τα οικονομικά και αναλογιστικά στοιχεία της εταιρείας 
• Εποπτικό πλαίσιο και απαιτήσεις.  

 
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 Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου από το 
Γραμματέα και έχουν στη διάθεση τους όλα τα σχετικά έγγραφα αναφορικά με τα θέματα που εγείρονται στις συνεδρίες του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου βεβαιώνει ότι όλα τα θέματα στην ημερήσια διάταξη υποστηρίζονται επαρκώς, με όλες 
τις διαθέσιμες πληροφορίες. 
  
Τηρούνται πρακτικά για όλες τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου στα οποία καταγράφονται πιστά οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν. Τα πρακτικά είναι στην διάθεση των Διοικητικών Συμβούλων το συντομότερο δυνατό μετά από το πέρας μίας 
συνεδρίας και οπωσδήποτε πριν από την επόμενη συνεδρία. Μετά την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο τα πρακτικά 
υπογράφονται εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.  
 
Α4. Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από άτομα ικανά και κατάλληλα, για να συμμετέχουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας. Στον καθορισμό ενός ατόμου ως ικανού και κατάλληλου, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη 
εκτός από την γνώση και την εμπειρία, την τιμιότητα και το αξιόχρεο του ατόμου. 
 
Η Επιτροπή Διορισμών αξιολογεί σε ετήσια βάση τη δομή, το μέγεθος, τη θητεία και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
(συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων, της γνώσης, της εμπειρίας, της ανεξαρτησίας και της πολυμορφίας) ώστε να 
διασφαλίζει ότι υπάρχει το κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων, εμπειρίας, ηλικίας καθώς και παρουσίας και των δύο φύλων. 
Επιπλέον, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε διορισμός ή παραίτηση θα αλλάξει το συνολικό μέγεθος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, επανεξετάζεται η σύνθεση του ώστε να διασφαλιστεί ότι εξακολουθεί να είναι κατάλληλη.  
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Η Επιτροπή Διορισμών εκφέρει απόψεις στο Διοικητικό Συμβούλιο επί εισηγήσεων για το διορισμό νέων Διοικητικών 
Συμβούλων. Όλα τα μέλη της Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου είναι μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι. 
Οι όροι εντολής της Επιτροπής  αναφέρονται στην παράγραφο Β.2. του Μέρους Α της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.  
 
Βάσει του άρθρου 92 του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στο 
αξίωμα του Διοικητικού 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. Επιπρόσθετα οι διορισμοί 
νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της Εφόρου Ασφαλίσεων. 
 
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 Διοικητικό Συμβούλιο 
αποχωρούν στην αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση. Οι Σύμβουλοι που αποχωρούν, δικαιούνται να επανεκλεγούν. 
 
Κατά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση που έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 απεχώρησαν εκ περιτροπής οι Σύμβουλοι κ. 
Αιμίλιος Πυρίσιης και η κα Νίνα Πυρίσιη οι οποίοι αφού προτάθηκαν για επανεκλογή, επανεκλέγηκαν. Ο κ. Παναγιώτης Μαλλής 
ο οποίος επίσης απεχώρησε εκ περιτροπής εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από το ΔΣ και ως εκ τούτου δεν 
προσφέρθηκε για επανεκλογή. 
 
Στη προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ Γιώργος Πυρίσιης, Ανδρέας Πιρίσιης 
και Λουκής Ιωάννου εξέρχονται, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.  Τα ονόματα των Διοικητικών 
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. 
 
Γιώργος Πυρίσιης (Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος) 
Ο κ. Γιώργος Πυρίσιης είναι απόφοιτος του London School of Economics, όπου σπούδασε Actuarial Science την περίοδο 1980-83 
(First Class Honours).Εργάστηκε στο Actuarial Department AMP Society Croydon, Surrey, πριν επιστρέψει στην Κύπρο και εργαστεί 
στην Atlantic, για δύο χρόνια. Το 1985 του απενεμήθη υποτροφία του Οργανισμού Fulbright (Amideast) για μεταπτυχιακές σπουδές 
στο Columbia University των ΗΠΑ, όπου απέκτησε τον τίτλο MBA (Accounting and Finance).Ο κ. Γιώργος Πυρίσιης είναι διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας Bet-on-Alpha.  
 
Ανδρέας Πιρίσιης (Εκτελεστικός Σύμβουλος) 
Ο κ. Ανδρέας Πιρίσιης είναι κάτοχος πτυχίου πολιτικών επιστημών του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίστηκε στην 
Διπλωματική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1965. Υπηρέτησε σαν Πρέσβης της Κύπρου στην Αυστραλία, το 
Ισραήλ και την Γαλλία. Το 1999 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών. Μετά 
την αφυπηρέτηση του από την Διπλωματική Υπηρεσία διορίστηκε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Atlantic 
Insurance. 
 
Λουκής Ιωάννου (Εκτελεστικός Σύμβουλος) 
Ο κ. Λουκής Ιωάννου είναι οικονομικός διευθυντής του Συγκροτήματος από τον Αύγουστο 2008. Αποφοίτησε με άριστα από το 
πανεπιστημίο του Manchester στα χρηματοοικονομικά το 1991 (BA (Econ) Accounting & Finance- First Class Honors) και το 
1994 απέκτησε τον επαγγελματικό τίτλο του Institute of Chartered Accountants of England & Wales. To 1995 απέκτησε επίσης 
τον επαγγελματικό τίτλο του Chartered Institute of Taxation of UK. Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
από το 1996. Από το 1991 μέχρι το 1996 εργαστήκε στην KPMG στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην συνέχεια στην KPMG 
Λευκωσίας. Διετέλεσε επίσης σύμβουλος επιχειρήσεων, διαχειριστής επενδύσεων, οικονομικός διευθυντής της Megabet Ltd και 
εκτελεστικός σύμβουλος της Atlantic Securities Ltd. 
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Στη προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση αποχωρούν επίσης υποχρεωτικά ο κ. Μένοικος Μέσσιος και ο κ. Μάριος Σαββίδης οι  
οποίοι διορίστηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο κ. Μέσσιος και ο κ. 
Σαββίδης είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.  
 
Μένοικος Μέσσιος (Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος) 
Ο κ. Μέσσιος διαθέτει πολύχρονη πείρα σε χρηματοοικονομικά θέματα καθώς και σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και 
διαχείρισης κινδύνου. Ο κ. Μέσσιος διετέλεσε γενικός διευθυντής της Piraeus Bank (Cyprus) Ltd και είναι μέλος του ΔΣ της JCC 
Payment Systems Ltd. Είναι κάτοχος πτυχίου στα οικονομικά από το πανεπιστήμιο του Essex. 
 
Μάριος Σαββίδης (Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος) 
Ο κ. Σαββίδης είναι απόφοιτος του London School of Economics (B.Sc. Economics, First Class Honours και M.Sc. Accounting & 
Finance) και του University of Chicago (MBA).  Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). 
Διετέλεσε αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Piraeus Bank (Cyprus) Ltd, Διευθύνων σύμβουλος της N.K. Shacolas Group και 
της Euroinvestment  & Finance καθώς επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μεγάλου αριθμού εισηγμένων και ιδιωτικών 
εταιρειών.  
 
Β1.  Αμοιβή Συμβούλων - Διαδικασία 
  
Κατά την διάρκεια του έτους 2020 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 2020 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 Διοικητικών 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 Διοικητικών Συμβούλων υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 73 (1) του Καταστατικού από τους μετόχους σε Γενική Συνέλευση. Οι αμοιβές των μη Εκτελεστικών Διοικητικών 
Συμβούλων δεν συνδέονται με την κερδοφορία της Εταιρείας ούτε περιλαμβάνουν δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών. 
 
Τα συμβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Διοικητικών 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 Διοικητικούς Συμβούλους. 
 
Β3.  Γνωστοποίηση  
 
Δήλωση αμοιβών βάσει του Παραρτήματος 2 του Κώδικα 
  
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.λπ. 
 
Μέρος των συνολικών απολαβών των Διοικητικών 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%. Στον 
εκτελεστικό σύμβουλο Ανδρέα Φραγκουλλή παρέχεται η χρήση οχήματος και καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης 
του. Στους εκτελεστικούς συμβούλους Αιμίλιο Πυρίσιη και Νίνα Πυρίσιη καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του 
οχήματος τους. 
 
Οι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν έχουν λάβει από την Εταιρεία, εντός του  δωδεκάμηνου που 
προηγήθηκε του διορισμού τους, οποιαδήποτε ουσιώδη άλλη αποζημίωση, εκτός από την αμοιβή τους ως μέλη, η οποία έχει 
εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 
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Κατά την διάρκεια του έτους 2020 δεν πληρώθηκαν: 

 οποιεσδήποτε αμοιβές σε Διοικητικούς Συμβούλους υπό μορφή διανομής κερδών και / ή φιλοδωρήματος. 

 οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληρωμές σε Διοικητικούς Συμβούλους για έκτακτες υπηρεσίες οι οποίες ήταν εκτός του 
σκοπού και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 οποιεσδήποτε αμοιβές σε πρώην Διοικητικούς Συμβούλους σε συνάρτηση με τον τερματισμό της απασχόλησης τους 
κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

 
Δεν υπήρξαν κατά το 2020 ούτε υπάρχουν οποιαδήποτε Σχέδια Δικαιωμάτων Επιλογής ή Προαίρεσης σε ισχύ. 
 
Η αμοιβή των διοικητικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζεται από την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση. Για το 2020 η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση της ετήσιας αμοιβής των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου από €500 σε €1.000. Επιπρόσθετα ενέκρινε την εισήγηση για καθορισμό της  αμοιβής του Προέδρου της 
Επιτροπής Ελέγχου σε €5.000 ετησίως.   
 
Δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή για συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα διοικητικά 
συμβούλια των θυγατρικών της εταιρειών. 
 
Οι συνολικές αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2020 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 
 

 

Μισθοί , έξοδα 
παραστάσεως και 

εισφορές Αμοιβές 

Κοιν. 
Ασφαλίσεις και 
άλλες εισφορές 

Εισφορές 
Ταμείου 

Προνοίας 
2020 

Σύνολο 
2019 

Σύνολο 

Εκτελεστικοί σύμβουλοι € € € € € € 

   Αιμίλιος Πυρίσιης  98.323 1.000 9.872 4.757 113.952 110.844 

   Ανδρέας Φραγκουλλής 98.323 1.000 5.318 4.757 109.398 106.308 

   Νίνα Πυρίσιη 76.768 1.000 4.357 - 82.125 79.505 

   Λουκής Ιωάννου 66.984 1.000 8.475 3.364 79.822 77.459 

       Μη-εκτελεστικοί σύμβουλοι 
         Γιώργος Πυρίσιης - 1.000 - - 1.000 500 

   Αντρέας Πιρίσιης  - 1.000 - - 1.000 39.480 

   Χαράλαμπος Αλεξάνδρου - 1.000 - - 1.000 500 

   Μένοικος Μέσσιος - 2.000 - - 2.000 - 

   Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου - 1.000 - - 1.000 500 

   Παναγιώτης Μαλλής - - - - - 500 

       

 
340.398 10.000 28.022 12.878 391.298 415.596 

 
Δάνεια, εγγυήσεις και προπληρωμές προς κάθε άτομο που υπηρέτησε ως Διοικητικός 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 Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών της. Ποσά εισπρακτέα 
από Εταιρείες στις οποίες είναι εμπλεκόμενος Διοικητικός Σύμβουλος ή / και συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο αναφέρονται στην 
σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Παράρτημα 3 
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας δεν είχαν οποιαδήποτε αμοιβή με μετοχές ή Δικαιώματα αγοράς μετοχών (share-based 
remuneration) που αναφέρεται στο Παράρτημα 3 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 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 Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον ουσιώδη χρόνο. Εκδίδονται ανακοινώσεις όπου θεσμικά απαιτείται και όπου 
κρίνεται αναγκαίο για την έγκαιρη πληροφόρηση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. 
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα (Going 
concern) για τους επόμενους δώδεκα μήνες. 
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Γ2.  Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου 
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ευθύνη για τον έλεγχο της  αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας.  
 
Σύμφωνα με την παράγραφο Γ.2.1 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Διοικητικό 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. Η επιθεώρηση 
έχει καλύψει τα χρηματοοικονομικά και λειτουργικά συστήματα, καθώς και τα συστήματα συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων 
της Εταιρείας. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των Περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. 
 
Η Εταιρεία αναθέσε στον συμβουλευτικό οίκο KPMG (Cyprus) Ltd την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο 
ελεγκτικός οίκος έχει επιβεβαιώσει την ανεξαρτησία του. Ο εσωτερικός ελεγκτής αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου 
και στο ΔΣ. Η λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των άλλων στοιχείων του συστήματος διακυβέρνησης. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 
της καθορίζονται στο εγχειρίδιο ‘Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου’.  
 
Η θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities Ltd έχει αναθέσει στην εξωτερική εγκεκριμένη ελεγκτή Π. Κυπριανίδου (BSc, MSc, FCA) την 
παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Η  εξωτερική σύμβουλος ετοιμάζει 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 Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών της. Ποσά εισπρακτέα 
από Εταιρείες στις οποίες είναι εμπλεκόμενος Διοικητικός Σύμβουλος ή / και συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο αναφέρονται στην 
σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων.  
 
Γ3.  Επιτροπή Ελέγχου 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προχωρήσει από τον Αύγουστο του 2004 στη δημιουργία Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού 
Συμβουλίου και έχει εγκρίνει τους όρους εντολής της Επιτροπής οι οποίοι και αναφέρονται στο Μέρος Α, Παράγραφος Β.4 της 
Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.  
 
Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση των Αρχών περί Οικονομικών Εκθέσεων, Εταιρικής Διακυβέρνησης 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. 
 
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 ο κ. Μένοικος Μέσσιος, ανεξάρτητος μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος, διορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Μαλλή ο οποίος αποχώρησε από το ΔΣ στις 2  Σεπτεμβρίου 2020. Ο πρόεδρος της 
Επιτροπής κ. Μένοικος Μέσσιος έχει πολύχρονη εμπειρία στα χρηματοοικονομικά θέματα καθώς επίσης και σε θέματα διοίκησης 
επιχειρήσεων και διαχείρισης κινδύνων. Πολύχρονη πείρα σε λογιστικά, ελεγκτικά και χρηματοοικονομικά θέματα έχει επίσης και το 
Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Χαράλαμπος Αλεξάνδρου ο οποίος είναι εγκεκριμένος λογιστής (FCA, BSc). Η Επιτροπή αποτελείται 
από δύο μη-Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους όπως προνοείται από την Διάταξη Γ.3.1 του Κώδικα. Σύμφωνα επίσης με τον 
Κώδικα η πλειοψηφία των μελών πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι. Η Εταιρεία θεωρεί ότι πληρεί 
την Διάταξη 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 τέσσερεις φορές το χρόνο στις οποίες μεταξύ 
άλλων εξετάζει τα εξαμηνιαία και ετήσια αποτελέσματα της Εταιρείας πριν την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση, 
εισηγείται το διορισμό ή τερματισμό των υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή 
λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και εξετάζει τις περιοδικές εκθέσεις ελέγχου της μονάδας και επιθεωρεί τις συναλλαγές 
της Εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής 
πρακτικής.   
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Γ4. Λειτουργός Συμμόρφωσης  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Ανδρέα Πιρίσιη ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
(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 Διοικητικό Συμβούλιο να εφαρμόζονται. 
 
Δ.  Σχέσεις με τους μετόχους 
 
Δ.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 Διακυβέρνησης.  
 
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 Διοικητικού 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 
Διοικητικού Συμβουλίου και τους άλλους αξιωματούχους και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. 
 
Δ.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 πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση στην οποία περιλαμβάνεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος πραγματοποίησης της 
Γενικής Συνέλευσης δεν αποστέλλεται στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου 
Κεφ.113 αλλά δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας και είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας (www.atlantic.com.cy) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy). 
 
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 Διοικητικού Συμβουλίου και τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη γνωρίζουν την υποχρέωσή τους, τηρουμένων των 
συνεχών υποχρεώσεων για άμεση ανακοίνωση, για γνωστοποίηση πληροφοριών προς το Διοικητικό 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. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
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  
6  Απριλίου 2021 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

2020 2019 

 

Σημ. €'000 €'000 

 

 

 

 

Εισοδήματα από εργασίες  

 

 

Μεικτά ασφάλιστρα  22.346 23.599 

Δικαιώματα συμβολαίων  754 751 

Μερίδιο αντασφαλιστών  (4.935) (6.122) 

Καθαρά ασφάλιστρα  18.165 18.228 

Μεταβολή στα μη κερδημένα ασφάλιστρα  161 (310) 

Καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα  18.326 17.918 

Άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες 7 936 890 

Εισοδήματα από χρηματοοικονομικές εργασίες  394 321 

  19.656 19.129 

Έξοδα    

Απαιτήσεις από ασφαλιζομένους 6 7.507 9.427 

Προμήθειες πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες  1.312 1.222 

Προμήθειες πληρωτέες για χρηματοοικονομικές  εργασίες  47 32 

Έξοδα διαχείρισης  4.925 4.712 

  13.791 15.393 

Κέρδος από εργασίες 11 5.865 3.736 

Μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα  200 - 

(Ζημία) / κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων 13 (2.119) 2.488 

Κέρδος από πώληση ακινήτων  - 476 

Ζημία από επανεκτίμηση ακινήτων  (283) (164) 

Άλλα εισοδήματα από επενδύσεις 9 448 769 

Καθαρά χρηματοδοτικά εισοδήματα 12 499 267 

Κέρδος για το έτος πριν την φορολογία  4.610 7.572 

Φορολογία 14 (865) (670) 

Κέρδος για το έτος μετά τη φορολογία  3.745 6.902 

Συμφέρον μειοψηφίας  1 (18) 

Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους  3.746 6.884 

    

Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 15 9,62 17,67 

 
 
 
 
 
 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 39 μέχρι 88 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 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

2020 2019 

 

Σημ. €'000 €'000 
    

Εισοδήματα από εργασίες    

Μεικτά ασφάλιστρα  22.346 23.600 

Δικαιώματα συμβολαίων  754 751 

Μερίδιο αντασφαλιστών  (4.935) (6.122) 

Καθαρά ασφάλιστρα  18.165 18.229 

Μεταβολή στα μη κερδημένα ασφάλιστρα  161 (310) 

Καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα  18.326 17.919 

Άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες 7 936 890 

   19.262 18.809 

Έξοδα    

Απαιτήσεις από ασφαλιζομένους 6 7.507 9.427 

Προμήθειες πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες  1.313 1.223 

Έξοδα διαχείρισης  4.593 4.477 

   13.413 15.127 

Κέρδος από εργασίες 11 5.849 3.682 

Μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα  200 - 

(Ζημιά) / κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων 13 (2.103) 2.485 

Κέρδος από πώληση ακινήτων  - 476 

Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων  (283) (164) 

Άλλα εισοδήματα από επενδύσεις 9 450 774 

Καθαρά χρηματοδοτικά εισοδήματα 12 501 269 

Κέρδος για το έτος πριν την φορολογία  4.614 7.522 

Φορολογία 14 (865) (671) 

Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους  3.749 6.851 

    

Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 15 9,63 17,59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 39 μέχρι 88 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 

 



32 

  

 
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
 
 

 Συγκρότημα Εταιρεία 

     

 2020 2019 2020 2019 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
     

Κέρδος έτους 3.746 6.884 3.749 6.851 

     

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:      

Λοιπά συνολικά εισοδήματα που πρόκειται να 
επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους 

    

Μεταβολή στην εύλογη αξία επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 9 53 9 53 

Μεταφορά στα αποτελέσματα λόγω πώλησης επενδύσεων διαθέσιμων 
προς πώληση 

6 (6) 6 (6) 

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα που πρόκειται να 
επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους 15 47 15 47 

 

    

Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν πρόκειται να 
επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους 

    

 

    

Επανεκτίμηση ακινήτων     

(Ζημιά) / κέρδος από επανεκτίμηση ακίνητης περιουσίας (203) 103 (203) 103 

Aναβαλλόμενη φορολογία λόγω επανεκτίμησης ακίνητης περιουσίας 27 (10) 27 (10) 

Καθαρές λοιπές συνολικές (ζημιές) / εισοδήματα που δεν πρόκειται 
να επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων σε μετέπειτα περιόδους  (176) 93 (176) 93 

     Λοιπές συνολικές (ζημιές) / εισοδήματα μετά τη φορολογία (161) 140 (161) 140 

     

Συνολικά εισοδήματα έτους 3.585 7.024 3.588 6.991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 39 μέχρι 88 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 
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ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
από έκδοση 

μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

Αποθεματικό 
εύλογης 

αξίας 

Λογαριασμός 
αποτελεσμάτων 

Ίδιες 
Μετοχές 

Σύνολο που 
αναλογεί στους 

μετόχους της 
Εταιρείας 

Συμφέρον 
μειοψηφίας 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

 

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

        

 

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 13.297 1.966 3.236 (17) 17.167 (163) 35.486 321 35.807 

          
Κέρδος έτους - - - - 6.884 - 6.884 18 6.902 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - (150) 47 2 - (101) - (101) 

 
- - (150) 47 6886 - 6783 18 6801 

          
Μέρισμα  - - - - (3.700) - (3.700) - (3.700) 

Ακύρωση ιδίων μετοχών  (56) (23) - - (84) 163 - - - 

          

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 13.241 1.943 3.086 30 20.269 - 38.569 339 38.908 

          Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 13.241 1.943 3.086 30 20.269 - 38.569 339 38.908 

          
Κέρδος έτους - - - - 3.746 - 3.746 (1) 3.745 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - (174) 15 (2) - (161) - (161) 

 
- - (174) 15 3.744 - 3.585 (1) 3.584 

          
Μέρισμα  - - - - (2.530) - (2.530) - (2.530) 

          

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 13.241 1.943 2.912 45 21.483 - 39.623 337 39.960 

 
 
 
 
 

 
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 39 μέχρι 88 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

  

 
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
από έκδοση 

μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

Αποθεματικό 
εύλογης 

αξίας 

Λογαριασμός 
αποτελεσμάτων 

Ίδιες 
Μετοχές 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

 

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

        Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 13.297 1.966 3.236 (17) 17.156 (163) 35.475 

        Κέρδος έτους - - - - 6.851 - 6.851 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) - - (150) 47 2 - 140 

 
- - (150) 47 6.853 - 6.991 

        
Μέρισμα  - - - - (3.700) - (3.700) 

Ακύρωση ιδίων μετοχών  (56) (23) - - (84) 163 - 

        Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 13.241 1.943 3.086 30 20.225 - 38.525 

        Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 13.241 1.943 3.086 30 20.225 - 38.525 

        Κέρδος έτους - - - - 3.749 - 3.749 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - (174) 15 (2) - (161) 

 
- - (174) 15 3.747 - 3.588 

        Μέρισμα  - - - - (2.530) - (2.530) 

        Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 13.241 1.943 2.912 45 21.442 - 39.583 

 
 

 
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 39 μέχρι 88 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 Δεκεμβρίου 2020 

  2020 2019 
  €'000 €'000 
 Σημ. 

  ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

  Κέρδος έτους πριν τη φορολογία 

 
4.610 7.572 

Αναπροσαρμογές για: 

   Ζημιά / (κέρδος) από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων 13 2.120 (2.488) 
Κέρδος από πώληση ακινήτων  

 
- (476) 

Ζημία από επανεκτίμηση ακινήτων 

 
283 164 

Αποσβέσεις πάγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 11 346 373 
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης  6 10 
Κέρδος από πώληση άπτου πάγιου ενεργητικού 

 
(3) (1) 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 12 (528) (341) 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν 8 (358) (696) 
Τόκοι πληρωτέοι και έξοδα τραπεζών 12 29 61 
Μείωση στους χρεώστες και άλλους λογαριασμούς 

 
6.116 4.273 

Mείωση στις υποχρεώσεις και προβλέψεις   (7.790) (1.833) 

Ροή μετρητών από εργασίες 

 
4.831 6.618 

Τόκοι που πληρώθηκαν  (29) (61) 
Φορολογία που πληρώθηκε  (1.020) (862) 

Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες   3.782 5.695 

    

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

Αγορά επενδύσεων  (8.688) (6.399) 
Πώληση επενδύσεων  8.100 5.522 
Αγορά επενδυτικών ακινήτων  (58) (82) 
Πώληση επενδυτικών ακινήτων  - 1.070 
Αγορά ακινήτων και εξοπλισμού  17 (120) (68) 
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 18 (49) (142) 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων και εξοπλισμού  4 2 
(Μείωση) / αύξηση στις καταθέσεις προθεσμίας  (750) 2.251 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  528 341 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν  358 696 

Καθαρή ροή μετρητών (για) / από επενδυτικές δραστηριότητες   (675) 3.191 

  

  ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

  Πληρωμές μισθωμάτων  (6) (10) 
Μέρισμα που πληρώθηκε  (2.531) (3.700) 

Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (2.537) (3.710) 

    

Καθαρή αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  570 5.176 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 23 10.904 5.728 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 23 11.474 10.904 

    

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    

Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 23 11.477 10.904 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 23 (3) - 

    11.474 10.904 

 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 39 μέχρι 88 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 Δεκεμβρίου 2020 

  2020 2019 
  €'000 €'000 
 Σημ. 

  ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

  Κέρδος περιόδου πριν τη φορολογία 

 
4.614 7.522 

Αναπροσαρμογές για: 

   Ζημιά / (κέρδος) από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων 13 2.103 (2.485) 
Κέρδος από πώληση ακινήτων  

 
- (476) 

Ζημία από επανεκτίμηση ακινήτων 

 
283 164 

Αποσβέσεις πάγιων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 11 346 373 
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης  6 10 
Κέρδος από πώληση άπτου πάγιου ενεργητικού 

 
(3) (1) 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 12 (524) (333) 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν 8 (359) (701) 
Τόκοι πληρωτέοι και έξοδα τραπεζών 12 23 52 
Mείωση στους χρεώστες και άλλους λογαριασμούς 

 
6.191 4.356 

Mείωση στις υποχρεώσεις και προβλέψεις   (7.806) (1.814) 

Ροή μετρητών από εργασίες 

 
4.874 6.667 

Τόκοι που πληρώθηκαν  (23) (52) 
Φορολογία που πληρώθηκε  (1.020) (873) 

Καθαρή Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες   3.831 5.742 

  

  ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

  Αγορά επενδύσεων  (8.600) (6.307) 
Πώληση επενδύσεων  8.005 5.522 
Αγορά επενδυτικών ακινήτων  (58) (82) 
Πώληση επενδυτικών ακινήτων  - 1.070 
Αγορά ακινήτων και εξοπλισμού  17 (120) (68) 
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 18 (49) (142) 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων και εξοπλισμού  4 2 
(Μείωση) / αύξηση στις καταθέσεις προθεσμίας 23 (749) 2.279 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  524 333 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν  359 701 

Καθαρή ροή μετρητών (για) / από επενδυτικές δραστηριότητες   (684) 3.308 

  

  ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

  Πληρωμές μισθωμάτων  (6) (10) 
Μέρισμα που πληρώθηκε  (2.531) (3.700) 

Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (2.537) (3.710) 

    

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  609 5.340 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου 23 10.393 5.053 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου 23 11.002 10.393 

    

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    

Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 23 11.005 10.393 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 23 (3) - 

    11.002 10.393 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 39 μέχρι 88 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 Διοικητικό Συμβούλιο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25 Μαΐου 2005, 
αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόματος από Atlantic Insurance Company Limited σε Atlantic Insurance Company Public 
Limited. 
 
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διεξαγωγή εργασιών στον ασφαλιστικό τομέα γενικού κλάδου.  
 
Η Εταιρεία είναι 100% κάτοχος των Lyssi Investments Limited και Lion Insurance Agency Limited και 67,73% κάτοχος της 
Atlantic Securities Limited.  
 
Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας Lyssi Investments Limited είναι η ενοικίαση αυτοκινήτων δραστηριότητα η οποία 
άρχισε τον Φεβρουάριο του 1998.  
 
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 Securities Limited (ΚΕΠΕΥ, μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου) ασχολείται 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) Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going 
concern). Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αξιολογήσει τις οικονομικές εξελίξεις, τις προοπτικές καθώς επίσης και τη 
δυνατότητα της Εταιρείας να έχει την απαιτούμενη ρευστότητα για να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος λαμβάνοντας υπόψη το παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον 
θεωρεί ότι τόσο το Συγκρότημα όσο και η Εταιρεία  έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν τις εργασίες τους, ως δρώσα 
οικονομική μονάδα.  

β) Δήλωση συμμόρφωσης 
 
Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 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, των 
περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων και Κανονισμών του 2017 και 
2018, (‘Νόμων’), του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονιστικές Αποφάσεις και τον περί των 
Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο. 
 
Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας στις 6 Απριλίου 2021. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες χωρίς καμία επιβάρυνση στα 
Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην οδό Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
www.atlantic.com.cy. 
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2.     Βάση ετοιμασίας (συνέχεια) 

γ) Βάση υπολογισμού  

Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 
από τα ακίνητα για ίδια χρήση και τις επενδύσεις σε ακίνητα, τις επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση, τα παράγωγα 
χρηματοοικονομικά μέσα και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην έυλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, τα 
οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των εύλογων αξιών 
επεξηγούνται αναλυτικά στην σημείωση 3. 

δ) 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). 

        

ε) Λειτουργικό περιβάλλον 

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την έξαρση του Κορονοϊού COVID-19 ως πανδημία, 
αναγνωρίζοντας την ταχεία εξάπλωσή του σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές κυβερνήσεις λαμβάνουν όλο και πιο αυστηρά 
μέτρα για να συμβάλουν στη συγκράτηση και στην καθυστέρηση της διάδοσης του ιού. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν: 
αυτοπεριορισμό/καραντίνα σε αυτούς που ενδεχομένως επηρεάστηκαν, εφαρμογή κοινωνικής απομάκρυνσης και έλεγχο 
ή κλείσιμο των συνόρων καθώς και καθολικό "κλείσιμο" πόλεων/περιοχών ή ακόμα και ολόκληρων χωρών.  
 
Στόχος αυτών των μέτρων δημόσιας πολιτικής είναι να περιορίσουν την εξάπλωση του COVID-19. Τα μέτρα αυτά έχουν 
επιβραδύνει την οικονομία τόσο της Κύπρου όσο και την παγκόσμια οικονομία, και υπάρχει πιθανότητα να συντελέσουν 
σε ευρύτερες επιπτώσεις στις αντίστοιχες οικονομίες καθώς τα μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. 

 

Οι λειτουργικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος δεν επηρεάστηκαν ουσιαστικά από τα πιο πάνω μέτρα αφού η 
λειτουργία της Εταιρειάς και των θυγατρικών της συνεχίζεται κανονικά.   
 
Παρόλο που τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19 μέχρι 
στιγμής, παραμένει ασαφές πώς θα εξελιχθεί η πανδημία κατά το 2021 και μετά. Τα περιοριστικά μέτρα που 
εφαρμόστηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2020 για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, έχουν επεκταθεί 
και στη νέα χρονιά και αναμένεται να οδηγήσουν σε προσωρινή απώλεια της δυναμικής της οικονομικής ανάκαμψης στις 
αρχές του 2021. 
 
Το Συγκρότημα συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις του ιού COVID-19 στην παγκόσμια και 
την Κυπριακή οικονομία και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εργασιών 
του, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του Κορωνοϊού και την διαφύλαξη της δημόσιας 
υγείας. 
 
Λόγω της δυναμικής φύσης του ιού COVID-19, είναι δύσκολο να  εκτιμηθεί ο  πλήρης αντίκτυπος στη μελλοντική 
κερδοφορία ο οποίος επί του παρόντος παραμένει αβέβραιος και θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες εκτός του 
ελέγχου της Εταιρείας όπως η αντίδραση της κυβέρνησης για τον περιορισμό του ιού και η  αλλαγή της συμπεριφοράς 
των πελατών. 
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2.     Βάση ετοιμασίας (συνέχεια) 

 
2.1     Νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες 

 
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη οικονομική 
χρήση εκτός από τα παρακάτω  νέα και αναθεωρημένα πρότυπα τα οποία το Συγκρότημα και η Εταιρεία έχει υιοθετήσει 
κατά την 1 Ιανουαρίου 2020. 
 
Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 
2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι 
έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών 
λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές 
του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να 
επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της 
μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να 
αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν 
λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2020. Οι αναθεωρήσεις στο Εννοιολογικό Πλαίσιο δεν είχαν οποιαδήποτε επίδραση στα αποτελέσματα και 
την χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
 
ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις) 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την 
επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή 
μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η 
ημερομηνία απόκτησης προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2020 και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ 
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας εκτίμησε ότι οι τροποποιήσεις αυτές 
δεν είχαν οποιαδήποτε επίδραση στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική τους θέση. 
 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις 
και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 ενώ 
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της σημαντικότητας και τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν 
παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των 
οικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική 
πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της 
σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των 
ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν οποιαδήποτε επίδραση στα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική θέση του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
 
Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 
Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις στα πρότυπα 
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των εργασιών του αναφορικά με τις επιπτώσεις 
της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις 
αναφέρονται σε θέματα που προκύπτουν στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε περιόδους που προηγούνται της 
αντικατάστασης ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις 
σε συγκεκριμένες απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του ΔΛΠ 39 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις 
εφαρμόσιμες σε υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς, 
επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης κατά την περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την αντικατάσταση 
ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Eπίσης, οι 
τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω 
από την αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται, 
αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020. Η δεύτερη φάση (σχέδιο 
προτύπου) επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο 
επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί από ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Οι τροποποιήσεις δεν είχαν οποιαδήποτε 
επίδραση στα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
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ΔΠΧΑ 17: Ασφαλιστήρια Συμβόλαια 
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021 και επιτρέπεται 
νωρίτερη εφαρμογή εφόσον το ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες και το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – 
Ταξινόμηση και επιμέτρηση, έχουν εφαρμοστεί. Σε συνεδρίασή του τον Μάρτιο 2020, το ΣΔΛΠ ανέβαλε την ημερομηνία 
εφαρμογής του προτύπου έως το 2023. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση 
και γνωστοποίηση των ασφαλιστήριων συμβολαίων. Απαιτεί επίσης να εφαρμόζονται παρόμοιες αρχές σε συμβόλαια 
αντασφάλισης που κατέχονται και σε συμβόλαια επένδυσης που εκδίδονται με χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής. 
Στόχος είναι, η διασφάλιση της παρεχόμενης πληροφόρησης, από τις οικονομικές οντότητες, να αντιπροσωπεύει 
αξιόπιστα αυτά τα συμβόλαια. Η παρεχόμενη πληροφόρηση επιτρέπει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 
προβούν σε αξιολόγηση της επίδρασης των συμβολαίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17,  στην 
κατάσταση οικονομική θέσης, στη χρηματοοικονομική απόδοση και στις ταμειακές ροές μιας οικονομικής οντότητας. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία αναμένει να ξεκινήσει την διαδικασία 
αξιολόγησης της επίδρασης της εφαρμογής του προτύπου στα αποτελέσματα και στην χρηματοοικονομική του κατάσταση 
εντός του 2021. 
 
ΔΠΧΑ 17: Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (Τροποποιήσεις), ΔΠΧΑ 4: Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2023 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις στοχεύουν στη διευκόλυνση των εταιρειών 
κατά την εφαρμογή του πρότυπου καθώς απλοποιούν ορισμένες απαιτήσεις του, διευκολύνουν την επεξήγηση της 
χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείες και τη διαδικασία μετάβασης αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του 
προτύπου έως το 2023 και παρέχοντας πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17. Οι 
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 αλλάζουν την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση από την 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, έτσι ώστε οι οντότητες να υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 
υιοθετήσει τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 17. Η Εταιρεία αναμένει να ξεκινήσει την διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης 
της εφαρμογής του προτύπου στα αποτελέσματα και στην χρηματοοικονομική του κατάσταση εντός του 2021. 
 
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα 
Στις 24 Ιουλίου 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, το οποίο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του 
σχεδίου του ΣΔΛΠ, το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, το οποίο 
ορίζει νέες πρόνοιες για την ταξινόμηση, αποτίμηση και αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, στους ακόλουθους 
τομείς: 

 Ταξινόμηση και αποτίμηση - Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε μία από τις τρεις 
κατηγορίες μέτρησης: εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων ή στο αποσβεσμένο κόστος. Η ταξινόμηση προσδιορίζεται με αναφορά στο επιχειρηματικό μοντέλο 
διαχείρισης και κατοχής χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και τα συμβατικά χαρακτηριστικά ταμειακών 
ροών των χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχονται.  

 Ταξινόμηση και αποτίμηση (συνέχεια) - Οι πρόνοιες ταξινόμησης για χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παραμένουν 
σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες από τις υφιστάμενες πρόνοιες του ΔΛΠ 39, με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις που επιμετρούνται στο πλαίσιο της εύλογης αξίας όταν οι μεταβολές στην εύλογη αξία προκύπτουν 
από αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο του Συγκρότηματος και της Εταιρείας. 

 Απομείωση - Εισάγεται ένα νέο μοντέλο απομείωσης (“αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας”) για την αποτίμηση της 
απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω  των 
άλλων συνολικών εισοδημάτων ή στο αποσβεσμένο κόστος. Αυτό αντικαθιστά το μοντέλο “ζημιών που προέκυψαν” 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. 

 Λογιστική αντιστάθμισης - Ένα νέο μοντέλο λογιστικής αντιστάθμισης που έχει σχεδιαστεί για να ευθυγραμμίζεται 
πληρέστερα με τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της οικονομικής οντότητας για την αντιστάθμιση των 
χρηματοδοτικών και μη χρηματοοικονομικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται. 

 
Παρόλο που το ΔΠΧΑ 9 έχει ημερομηνία εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2018, η Εταιρεία έχει επιλέξει να επωφεληθεί από τις πρόνοιες των τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4 Εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 
Χρηματοοικονομικά Μέσα, σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. Στο πλαίσια της υιοθέτησης της 
τροποποίησης αυτής, το Συγκρότημα έχει επιλέξει την προσωρινή αναβολή της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 μαζί με την 
υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 17, που αναμένεται να είναι η λογιστική περίοδος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2024. Στη βάση της 
επιλογής του Συγκρότηματος και της Εταιρείας για αναβολή της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, 
παρουσιάζονται στη σημείωση 34. 
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Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9, το Συγκρότημα θα πρέπει να εξετάσει το επιχειρηματικό μοντέλο για τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών του μέσων και τα συμβατικά χαρακτηριστικά των ταμειακών τους ροών. Αυτά μπορεί να 
επηρεαστούν από τη βάση αποτίμησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Συγκρότηματος και της Εταιρείας κατά το 
χρόνο υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9, η ακριβής φύση του οποίου είναι προς το παρόν αβέβαιη. 
 
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - 
Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της 
κοινοπραξίας του 
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του 
ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της 
συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η 
ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα 
μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν 
επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ 
αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύθυνση δεν αναμένει 
ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική θέση του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 
Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022 ενώ 
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας Covid-19 το ΣΔΛΠ ανέβαλε την ημερομηνία εφαρμογής 
κατά ένα έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2023, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν 
αλλαγές στην ταξινόμηση των υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των 
απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με 
αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο 
αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων 
αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να 
διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συγκρότημα και η Εταιρεία βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης αυτής της 
τροποποίησης στα αποτελέσματα και στην χρηματοοικονομική του κατάσταση. 
 
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, IAS 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 ΔΠΧΑ (Τροποποιήσεις).  
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022, ενώ 
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε, περιορισμένου πεδίου, τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως κατωτέρω:  

• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές Αναφορές χωρίς αλλαγή στις λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου 
για συνενώσεις επιχειρήσεων. 

• ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του κόστος των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την πώληση στοιχείων που παράγονται ενώ η εταιρεία 
προετοιμάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση του. Τα έσοδα από τις πωλήσεις και το σχετικό 
κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

• ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: οι τροποποιήσεις 
προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σύμβασης εάν είναι 
επαχθής. 

• Μικρές τροποποιήσεις διενεργήθηκαν στις Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 στα πρότυπα ΔΠΧΑ 1- Πρώτη 
Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στο ΔΠΧΑ 9-Χρηματοοικονομικά Μέσα, στο 
ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα ενδεικτικά παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις 

 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύθυνση δεν αναμένει ότι οι 
τροποποιήσεις αυτές θα έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική θέση του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
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ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 (Τροποποιήσεις) 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουνίου 2020. 
Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη 
εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας τους μισθωτές από 
την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου 
που προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον 
μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον 
ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, 
εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι ουσιαστικά ίδιο με ή 
μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή, 

• Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την  ή πριν από την 30η 
Ιουνίου 2021, 

• Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης 
 
Η διεύθυνση εκτίμησε ότι οι τροποποίησεις αυτές δεν θα έχουν επίδραση στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική 
θέση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
 
Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – Φάση 2 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) 
Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις στα πρότυπα 
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, με τις οποίες ολοκληρώνονται  οι εργασίες του αναφορικά με τις 
επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι 
τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού αντικαθίσταται με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού 
κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση  για τη λογιστική αντιμετώπιση  
αλλαγών στη βάση προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, απαιτώντας την προσαρμογή του πραγματικού επιτοκίου, όπως γίνεται στην περίπτωση αλλαγής στο 
επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν διευκολύνσεις για τη μη διακοπή των σχέσεων αντιστάθμισης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής διευκόλυνσης από την απαίτηση διακριτής αναγνωρισιμότητας ενός 
εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν μηδενικού κινδύνου, που προσδιορίζεται ως αντιστάθμιση ενός στοιχείου κινδύνου. 
Επίσης, οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις εταιρείες ασφαλίσεων που εξακολουθούν να εφαρμόζουν το ΔΛΠ 
39 να λάβουν τις ίδιες διευκολύνσεις με αυτές που προβλέπονται στις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9. Ακόμη, οι 
τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις που 
επιτρέπουν στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των 
διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της 
οικονομικής οντότητας. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις δεν απαιτούν από την οντότητα να 
αναμορφώσει τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς. Η διεύθυνση δεν αναμένει ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα έχουν 
σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
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3.      Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών 
 

Η ακόλουθη περίληψη των σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών εφαρμόστηκε με συνέπεια για όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται στις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και έχουν εφαρμοστεί με 
συνέπεια από όλες τις εταιρείες του Συγκροτήματος. 
 

 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. Συγκεκριμένα, το Συγκρότημα θεωρεί ότι ελέγχει την θυγατρική, εάν και μόνον εάν το Συγκρότημα έχει: 

 εξουσία επί της θυγατρικής εταιρείας (π.χ. υφιστάμενα δικαιώματα τα οποία του δίνουν την τρέχουσα ικανότητα να 
καθοδηγεί τις σχετικές δραστηριότητες της εταιρείας) 

 τοποθετήσεις ή δικαιώματα με μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην εταιρεία 

 τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εξουσία του επί της εταιρείας για να επηρεάσει το ύψος των αποδόσεών του. 
 
Γενικώς, υπάρχει η αντίληψη ότι ο έλεγχος απορρέει από την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου. Με βάση, την 
αντίληψη αυτή και σε περιπτώσεις όπου το Συγκρότημα δεν κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στην  
εταιρεία, το Συγκρότημα λαμβάνει υπόψιν όλα τα σχετικά γεγονότα και περιστάσεις συμπεριλαμβανομένου της 
συμβατικής συμφωνίας με τους υπόλοιπους μετόχους και δικαιώματα που απορρέουν από συμβατικούς διακανονισμούς 
για την αξιολόγηση κατά πόσο μπορεί να ασκήσει εξουσία στην εταιρεία. 
 
Το Συγκρότημα επανεκτιμά εάν ελέγχει ή όχι μια εταιρεία, όταν τα γεγονότα υποδεικνύουν ότι υπάρχουν αλλαγές σε ένα ή 
περισσότερα από τα τρία στοιχεία ελέγχου. 
 
 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 εισοδήματα  και έξοδα που προκύπτουν από 
συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Συγκροτήματος, έχουν απαλειφθεί τελείως κατά την ετοιμασία των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. 
 
Ασφάλιστρα 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι το συμβόλαιο στο οποίο το ένα πρόσωπο (φορέας ασφάλισης) αποδέχεται σημαντικό 
ασφαλιστικό κίνδυνο από το άλλο πρόσωπο (ασφαλιζόμενο), αποδεχόμενο να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο στην 
περίπτωση επέλευσης καθορισμένου αβέβαιου μελλοντικού συμβάντος (το ασφαλιζόμενο συμβάν) που επηρεάζει 
αρνητικά τον ασφαλιζόμενο. 
 
Τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως εισοδήματα όταν είναι εισπρακτέα με 
βάση τους όρους των ασφαλιστήριων συμβολαίων. Τα μη κερδημένα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα που αναλογούν 
στην περίοδο ασφαλιστικού κινδύνου μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταφέρονται σε επόμενες περιόδους 
αναφοράς.  
 
Τα μη κερδημένα ασφάλιστρα είναι η αναλογία των ασφαλίστρων που σχετίζονται με περιόδους κινδύνου από την 
ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης των συμβολαίων.  Από τις 1 Απριλίου 2018 η Εταιρεία 
προχώρησε σε αλλαγή της λογιστικής μεθόδου υπολογισμού των μη κερδημένων ασφαλίστρων από την μέθοδο των 24ων 
(υπολογισμός σε δεκαπενθήμερη βάση) στην μέθοδο υπολογισμού βάσει της ημερομηνίας ισχύος (effective date) του 
κάθε συμβολαίου.  
 
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.  
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3.      Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 

 
Αναγνώριση άλλων εισοδημάτων 
Κέρδος ή ζημιά από πώληση ή από επανεκτίμηση των επενδύσεων που κατέχονται στη εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν.  Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές από επανεκτίμηση επενδύσεων 
διαθέσιμων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. 
 
Τα εισοδήματα από μερίσματα αναγνωρίζονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων όταν κατοχυρωθεί το δικαίωμα του 
Συγκρότηματος και της Εταιρείας να λάβει πληρωμή.  Όλα τα άλλα εισοδήματα αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των 
δεδουλευμένων εισοδημάτων . 
 
Απαιτήσεις για αποζημίωση και υποχρεώσεις για εκρεμείς απαιτήσεις  
 
Απαιτήσεις για αποζημίωση 
Το υπολογιζόμενο κόστος απαιτήσεων περιλαμβάνει τα άμεσα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά το διακανονισμό των 
απαιτήσεων, καθαρά από την αναμενόμενη αξία αντικατάστασης και άλλες ανακτήσεις. Οι μεικτές απαιτήσεις για 
ασφαλιστικές αποζημιώσεις περιλαμβάνουν τα ποσά απαιτήσεων που πληρώθηκαν και την μεταβολή στις προβλέψεις 
για εκκρεμείς απαιτήσεις.  
 
Εκκρεμείς απαιτήσεις 
Οι υποχρεώσεις για εκκρεμείς απαιτήσεις που προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδίδει το Συγκρότημα 
και η Εταιρεία υπολογίζονται με βάση τις εκτιμήσεις ανά απαίτηση που διενεργεί το τμήμα διαχείρισης απαιτήσεων της 
Εταιρείας κατόπιν επιθεώρησης από το νομικό τμήμα ή/και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι εκτιμήσεις γίνονται με 
βάση τα γεγονότα και τις διαθέσιμες πληροφορίες που υφίστανται κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η εκτίμηση 
βασίζεται στα γεγονότα της κάθε απαίτησης με βάση όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, πιστοποιητικά και εκθέσεις καθώς 
και πληροφορίες από διακανονισμό άλλων απαιτήσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά.  
 
Κατά τον καθορισμό του ύψους της εκτίμησης κάθε απαίτησης λαμβάνονται υπόψη εμπειρίες του πρόσφατου 
παρελθόντος, τάσεις της αγοράς αναφορικά με το το ύψος των δαπανών για το χειρισμό των απαιτήσεων καθώς και 
υποθέσεις για τη μελλοντική έκβαση των εκκρεμών απαιτήσεων. Με την πάροδο του χρόνου οι εκτιμήσεις αυτές 
αναθεωρούνται και τυχόν αναπροσαρμογές αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία 
προκύπτουν. Οι προβλέψεις για εκκρεμείς απαιτήσεις περιλαμβάνουν επίσης μείωση αναφορικά με τυχόν αναμενόμενη 
αξία αντικατάστασης και άλλες ανακτήσεις. 
 
Πρόβλεψη για απαιτήσεις που έχουν επισυμβεί, αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί ικανοποιητικά (IBNER) 
Οι υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι ευαίσθητες σε αλλαγές στις πιο πάνω βασικές παραδοχές. Η 
επίδραση της αλλαγής ορισμένων παραδοχών όπως η εισαγωγή νέων νομοθεσιών και η έκβαση δικαστικών υποθέσεων 
είναι πολύ δύσκολο να εκφραστεί ποσοτικά. Επιπρόσθετα, η καθυστέρηση που παρουσιάζεται συνήθως μεταξύ του 
χρόνου που προκύπτει η απαίτηση και του χρόνου της τελικής διευθέτησης, αυξάνουν την αβεβαιότητα που υπάρχει κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πιθανότητα εκδήλωσης μιας επιδημίας, η συνέχιση θεραπείας σε βάθος χρόνου, η εκ 
των υστέρων υποβολή δικαιολογημένων απαιτήσεων καθιστούν αναγκαία την συμπερίληψη προβλέψεων. 

Οι προβλέψεις για απαιτήσεις που έχουν επισυμβεί, αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί ικανοποιητικά (IBNER) γίνονται 
βάσει της αναλογιστικής μεθόδου Chain Ladder και ο υπολογισμός βασίζεται στην ανάλυση των ιστορικών τριγώνων 
εξέλιξης απαιτήσεων (Loss development triangles) των τελευταίων 10 ετών. Ο υπολογισμός γίνεται ξεχωριστά για κάθε 
κλάδο ασφάλισης. Ο υπολογισμός γίνεται τόσο για τις μεικτές απαιτήσεις όσο και για το μερίδιο των αντασφαλιστών. Το 
επίπεδο των προβλέψεων IBNER αναθεωρείται κάθε τρίμηνο με βάση τα νέα ιστορικά δεδομένα απαιτήσεων. Διαφορές 
μεταξύ τωv προβλέψεων τηv ημερομηνία τoυ ισολογισμού και επόμενες αvαναθεωρήσεις και τακτοποιήσεις, 
περιλαμβάνονται στo λογαριασμό αποτελεσμάτων των επόμενων ετών. 

Πρόβλεψη για απαιτήσεις που έχουν επισυμβεί, αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί (IBNR) 
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση για όλα τα γεγονότα που ασφαλίζει και συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου 
ακόμα και αν η ζημιά ανακαλυφθεί μετά τη λήξη του συμβολαίου. Ως εκ τούτου γίνεται πρόβλεψη για απαιτήσεις που 
έχουν επισυμβεί αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη υπολογίζεται 
ξεχωριστά για κάθε κλάδο ασφάλισης. Η πρόβλεψη βασίζεται στην εκτίμηση του  αναμενομένου αριθμού απαιτήσεων που 
δεν έχουν γνωστοποιηθεί και του αναμένομενου μέσου όρου του κόστους ανά απαίτηση.  
 
Ο αναμενόμενος αριθμός απαιτήσεων υπολογίζεται με την χρήση του ποσοστού καθυστέρησης δήλωσης απαίτησης των 
τελευταίων 3 ετών και της ανάλυσης του αριθμού δηλωμένων απαιτήσεων ανά μήνα για το τρέχον έτος. Το αναμενόμενο 
μέσο κόστος ανά απαίτηση υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου του κόστους ανά απαίτηση του κάθε κλάδου λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνολικές πραγματοποιηθείσες απαιτήσεις και το συνολικό αριθμό των δηλωμένων απαιτήσεων των 
τελευταίων 3 ετών  ή του τρέχοντος έτους αναλόγως του κλάδου ασφάλισης.  
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3.      Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 

 
Απόθεμα κινδύνων σε ισχύ (URR) 
Ο υπολογισμός για το απόθεμα κινδύνων σε ισχύ γίνεται με την μέθοδο εκτίμησης των αναμενόμενων μελλοντικών 
εκροών αναφορικά με τα μη κερδημένα ασφάλιστρα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι αναμενόμενες μελλοντικές 
εκροές περιλαμβάνουν πρόνοια για τα ακόλουθα:  
 

 Μελλοντικές απαιτήσεις μείον αναμενόμενα ποσά ανάκτησης από αντασφαλιστές 

 Αναμενόμενα αντασφάλιστρα 

 Αναμενόμενα έξοδα διαχείρισης απαιτήσεων  

 Αναμενόμενα λειτουργικά έξοδα 

  
Η εκτίμηση των μελλοντικών απαιτήσεων και των αναμενόμενων ποσών ανάκτησης του κάθε κλάδου βασίζεται στο 
ιστορικό περιθώριο απαιτήσεων και στο ποσοστό ανάκτησης από αντασφαλιστές κατά τα τελευταία 5 έτη. Η εκτίμηση των 
αναμενόμενων αντασφαλίστρων βασίζεται στο ιστορικό ποσοστό αντασφάλιστρων επί των μεικτών κερδημένων 
ασφαλίστρων του κάθε κλάδου κατά τα τελευταία 5 έτη. Τα αναμενόμενα έξοδα διαχείρισης απαιτήσεων και τα 
αναμενόμενα λειτουργικά έξοδα ανά κλάδο βασίζεται στο αντίστοιχο ποσοστό εξόδων του τελευταίου οικονομικού έτους. 
 
Υπολειμματική αξία και ανάκτηση απαιτήσεων που πληρώθηκαν 
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρείες να πωλήσουν περιουσία που αποκτάται 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 μεικτά 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 εξοδα 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 
αναγνωρίζέται στην ενοποιημένη και ξεχωριστή κατάσταση οικονομικής θέσης στη γραμμή ‘Συμμετοχή σε κοινοπραξίες’.  
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3.      Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 

 
Ωφελήματα υπαλλήλων  
Η Εταιρεία λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισμένων εισφορών 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% πάνω στο μεικτό μισθό των υπαλλήλων.  Οι εισφορές του Συγκροτήματος και 
της Εταιρείας αναγνωρίζονται στη χρήση που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Το Συγκρότημα 
δεν έχει οποιαδήποτε νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον εισφορές 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. 
 

Εισοδήματα /έξοδα χρηματοδότησης 
Τα εισοδήματα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν εισοδήματα από τόκους 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 έξοδα από τόκους 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. Τα έξοδα από τόκουςι αναγνωρίζονται στο 
λογαριασμό αποτελεσμάτνω χρησιμοποιώντας τον πραγματικό συντελεστή τόκου.  

 
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 αναγνωρίζονται όπως προκύπτουν και χρεώνονται απευθείας στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων. 
 
Λειτουργικοί τομείς 
Λειτουργικοί τομείς αφορούν τομείς του Συγκροτήματος που δημιουργούν εισοδήματα και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων 
και εισοδήματα και έξοδα τα οποία σχετίζονται με συναλλαγές μεταξύ τομέων του ίδιου του Συγκροτήματος. Τα 
αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων παρακολουθούνται συστηματικά από το Διοικητικό 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 περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην 
εύλογη αξία  μέσω των αποτελεσμάτων. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 
 
α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 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 περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ταξινομούνται τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κυρίως με σκοπό την πώληση σε σύντομη περίοδο και 
εκείνα που είναι μέρος επενδυτικού χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση. 
 
Τα πιο πάνω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. Η εύλογία 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 
και η Εταιρεία υπολογίζει τη δίκαιη αξία χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης.  
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3.      Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 

 
Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ακίνητα τα οποία η Εταιρεία και το Συγκρότημα κατέχουν 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 στην εύλογη αξία περιλαμβάνονται στην 
κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους. 
 
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 εισοδήματα. 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. 
 

 Δαπάνες και επιδιορθώσεις στοιχείων ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
 Οι δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση χρεώνονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων στο έτος που 
πραγματοποιούνται.  Οι δαπάνες για σημαντικές βελτιώσεις και ανακαινίσεις στοιχείων ακινήτων εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού κεφαλαιοποιούνται όταν κρίνονται ότι αυξάνουν μελλοντικά τα οικονομικά οφέλη της Εταιρείας πέραν από 
αυτά που αρχικά είχαν υπολογιστεί. 
 
Άυλα 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 η οποία κυμαίνεται μεταξύ 2 
μέχρι 4 έτη. 
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3.      Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 

 
Ακίνητα και εξοπλισμός και αποσβέσεις  
Τα ακίνητα καιο εξοπλισμός παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης ή εκτίμησης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις.  Η αγοραία 
αξία για την υφιστάμενη χρήση των εκτιμημένων περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται με βάση εκτίμηση από 
ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές η οποία διενεργείται ετησίως. Πλεονάσματα ή ελλείμματα που προκύπτουν από 
επανεκτίμηση ακινήτων αναγνωρίζονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να 
διαγράφεται η τιμή κτήσης ή το ποσό της εκτίμησης του ακινήτου σύμφωνα με τη μέθοδο της ισόποσης ετήσιας 
επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη διάρκεια της χρησιμότητας του και την υπολειμματική αξία των 
στοιχείων ακινήτων και του εξοπλισμού. 
 
Η απόσβεση που προκύπτει κατά την διάρκεια του έτους αναφοράς επι του εξοπλισμού αναγνωρίζεται στην ενοποιήμενη 
και ξεχωριστή κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους, εντός της γραμμής ‘Έξοδα διαχείρισης’. 
 
Η επιπρόσθετη ετήσια απόσβεση που προκύπτει λόγω επανεκτίμησης των κτιρίων μεταφέρεται από το αποθεματικό 
επανεκτίμησης στην κατάσταση 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 στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων.  Σε περίπτωση διάθεσης επανεκτιμηθέντος ακινήτου τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασμα 
επανεκτίμησης που βρίσκεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, μεταφέρεται 
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 
Το Συγκρότημα εφάρμοσε αρχικά το ΔΠΧΑ 16 από την 1η Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη 
αναδρομική μέθοδο και δεν αναπροσάρμοσε τις συγκριτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται με βάση το ΔΛΠ 17 και 
την ΕΔΔΠΧΑ 4.  
 
Στη δημιουργία μιας διευθέτησης, το Συγκρότημα καθορίζει το κατά πόσο η διευθέτηση είναι ή περιέχει μίσθωση. Η 
διευθέτηση είναι ή περιέχει μίσθωση όταν με βάση τη σύμβαση στο Συγκρότημα μεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι 
κίνδυνοι  και  όλα  τα  οφέλη  για  ένα  αναγνωρίσιμο  περιουσιακό  στοιχείο  για  κάποιο  χρονικό  διάστημα  έναντι 
παραχώρησης.  

 Η σύμβαση περιλαμβάνει τη χρήση ενός αναγνωρίσιμου περιουσιακού στοιχείου. Αυτό μπορεί να αναφέρεται 
αποκλειστικά ή να εννοείται και να είναι πραγματικά διακριτή ή να αντιπροσωπεύει ουσιαστικά όλη την ικανότητα του 
πραγματικά διακριτού περιουσιακού στοιχείου. Αν ο προμηθευτής έχει ουσιώδες δικαίωμα αντικατάστασης, το 
περιουσιακό στοιχείο δεν είναι αναγνωρίσιμο 

 Το Συγκρότημα έχει το δικαίωμα να λάβει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση του περιουσιακού 
στοιχείου κατά τη διάρκεια χρήσης, και 

 Το Συγκρότημα έχει το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Το Συγκρότημα έχει το 
δικαίωμα, όταν έχει την δυνατότητα λήψης αποφάσεων που αφορούν το κατά πόσο και για πιο λόγο το περιουσιακό 
στοιχείο χρησιμοποιείται. 

 
Στη δημιουργία ή στην επαναξιολόγηση μιας διευθέτησης που περιέχει μίσθωση, το Συγκρότημα διαχωρίζει τις πληρωμές 
και τις άλλες παραχωρήσεις που απαιτούνται από τη διευθέτηση σε κάθε στοιχείο της μίσθωσης στη βάση των σχετικών 
δίκαιων αξιών.  Το Συγκρότημα αναγνωρίζει το δικαίωμα χρήσης και την υποχρέωση διακιώματος χρήσης κατα την ημέρα 
που τίθεται σε ισχύ η μίσθωση. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, το 
οποίο περιλαμβάνει το αρχικό ποσό της υποχρέωσης προσαρμοσμένο για όποιες πληρωμές έγιναν πριν ή κατά την 
ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, πλέον έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την μίσθωση του περιουσιακού στοιχείου και 
μια εκτίμηση του κόστους αποσυναρμολόγησης και μετακίνησης του περιουσιακού στοιχείου ή της επαναφοράς του 
περιουσιακού στοιχείου ή της έκτασης στην οποία βρίσκεται, μείον ωφελήματα που έχουν εισπραχθεί για την ανάληψη 
της μίσθωσης. 
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3.      Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται μεταγενέστερα με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατα τη 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου ή της λήξης του συμβολαίου, όποιο συμβεί νωρίτερα. Η  
υποχρέωση  από  τη  μίσθωση  υπολογίζεται  αρχικά  στην  παρούσα  αξία  των  πληρωμών  οι  οποίες  δεν  έχουν 
καταβληθεί κατα την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, προεξοφλημένες με το επιτόκιο που υπονοεί η διευθέτηση. 
 

Καθορισμός της διάρκειας μίσθωσης των συμβάσεων με δικαίωμα ανανέωσης και τερματισμού  
Το Συγκρότημα καθορίζει τη διάρκεια μίσθωσης ως τον μη ακυρωμένο όρο της μίσθωσης, μαζί με οποιεσδήποτε 
περιόδους που καλύπτονται από την επιλογή παράτασης της μίσθωσης, εάν είναι βέβαιο ότι θα ασκήσει το δικαίωμα 
παράτασης ή λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους που έχει την επιλογή να τερματίσει τη μίσθωση. Το Συγκρότημα διατηρεί 
διάφορες συμβάσεις μίσθωσης που περιλαμβάνουν το δικαίωμα επέκτασης και το δικαίωμα τερματισμού και εναποκείται 
στην κρίση της Διεύθυνσης του Συγκρότηματος κατά πόσο θα ασκήσει αυτό το δικαίωμα, αφού πρώτα αξιολογήσει όλους 
τους σχετικούς οικονομικούς παράγοντες. Μετά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, το Συγκρότημα επανεκτιμά την 
περίοδο μίσθωσης εάν υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός ή μία αλλαγή στις τρέχουσες συνθήκες που βρίσκονται υπό τον 
έλεγχό του και επηρεάζει την ικανότητά του να ασκήσει ή να μην ασκήσει την επιλογή ανανέωσης ή τερματισμού της 
μίσθωσης (π.χ. σημαντικές κατασκευαστικές αλλαγές ή σημαντικές αναπροσαρμογές στο μισθωμένο περιουσιακό 
στοιχείο). Οι περιόδοι που καλύπτονται από τις επιλογές τερματισμού δεν περιλαμβάνονται ως μέρος της μίσθωσης. 
 

Μισθώσεις - Εκτίμηση του σταδιακού χρεωστικού επιτοκίου (incremental borrowing cost - IBR) 

Το Συγκρότημα δεν μπορεί εύκολα να καθορίσει το νοητό επιτόκιο της μίσθωσης επομένως χρησιμοποιεί το σταδιακό 

χρεωστικό επιτόκιο (IBR) για τη μέτρηση των υποχρεώσεων μίσθωσης. Το IBR είναι το επιτόκιο που θα πρέπει να 

καταβάλει το Συγκρότημα για να δανειστεί με παρόμοιο όρο και με παρόμοια ασφάλεια, τα αναγκαία κεφάλαια για να 

αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο παρόμοιας αξίας με το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης σε παρόμοιες 

χρηματοοικονομικές συνθήκες. Το IBR αντανακλά δηλαδή τι θα έπρεπε να πληρώσει το Συγκρότημα, που απαιτεί την 

κρίση και εκτίμηση της Διεύθυνσης του Συγκροτήματος όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα παρατηρήσιμα επιτόκια ή όταν 

πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να αντικατοπτρίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης. Το Συγκρότημα 

εκτιμά το IBR χρησιμοποιώντας παρατηρήσιμες εισροές (όπως τα επιτόκια της αγοράς) όταν είναι διαθέσιμα και 

προβαίνει σε συγκεκριμένες προσαρμοσμένες για να αντικατοπτρίσει τα δεδομένα του Συγκροτήματος. 
 
Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας  

Το Συγκρότημα εφαρμόζει την απαλλαγή από την αναγνώριση βραχυπρόθεσμης μίσθωσης στις βραχυπρόθεσμες 

μισθώσεις (δηλ. εκείνες τις μισθώσεις που έχουν διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο από την ημερομηνία έναρξης 

και δεν περιλαμβάνουν δικαίωμα αγοράς). Το Συγκρότημα εφαρμόζει την απαλλαγή από την αναγνώριση περιουσιακών 

στοιχείων χαμηλής αξίας στις μισθώσεις που θεωρούνται χαμηλής αξίας. Οι πληρωμές μισθωμάτων για βραχυπρόθεσμες 

μισθώσεις και μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας αναγνωρίζονται ως έξοδα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη 

διάρκεια της μίσθωσης. 

 

4.      Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές  
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών 
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών Συγκροτήματος. 
Οι τομείς που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι 
υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται πιο κάτω. 

 
Η αβεβαιότητα σε σχέση με αυτές τις παραδοχές και εκτιμήσεις μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία απαιτούν 
σημαντική προσαρμογή στη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων που επηρεάζονται σε 
μελλοντικές περιόδους. Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που 
πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 
 
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία στήριξε τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις του σε παραμέτρους που ήταν διαθέσιμες κατά την 
ετοιμασία των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Οι υφιστάμενες συνθήκες και παραδοχές σε σχέση με τις 
μελλοντικές εξελίξεις, μπορεί ωστόσο να αλλάξουν λόγω αλλαγών στην αγορά ή σε συνθήκες πέραν του ελέγχου του 
Συγκροτήματος.  
 
Οι αλλαγές αυτές αντανακλώνται στις παραδοχές, όταν συμβούν. Οι βασικές παραδοχές για το μέλλον και άλλοι κύριοι 
παράγοντες αβεβαιότητας των εκτιμήσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς, που έχουν σημαντικό κίνδυνο να 
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
περιγράφονται πιο κάτω: 
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4.     Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές (συνέχεια)  
 

 Απομείωση εισπρακτέων ποσών 
  Το Συγκρότημα αξιολογεί τα εισπρακτέα ποσά σε ατομική βάση κατά πόσον υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις 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. 
 
Επιπρόσθετα, εκτός από τις προβλέψεις για απομείωση σε ατομική βάση, το Συγκρότημα προβαίνει και σε πρόβλεψη 
για απομείωση σε συλλογική βάση. Το Συγκρότημα υιοθετεί μια τυποποιημένη προσέγγιση για τις προβλέψεις σε 
συλλογική βάση που περιλαμβάνει τον καθορισμό πιθανοτήτων και ποσοστών ζημιών με βάση τον χρόνο που τα  
εισπρακτέα ποσά εκρέμουν. Επιπλέον, η χρήση ιστορικών πληροφοριών για τον καθορισμό πιθανότητας αθέτησης 
και ποσοστών ζημιάς συμπληρώνεται με σημαντικές εκτιμήσεις από τη διοίκηση για να αξιολογηθεί κατά πόσο οι 
τρέχουσες οικονομικές και πιστωτικές συνθήκες είναι τέτοιες, έτσι ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον το πραγματικό 
επίπεδο των ζημιών είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την ιστορική εμπειρία. 
 

 Απομείωση εισπρακτέου ποσού από την Αtlantic Securities Limited (‘θυγατρική εταιρεία’) 
Η Εταιρεία αξιολογεί περιοδικά την ανακτησιμότητα του ποσού εισπρκτέου από την θυγατρική εταιρεία για την. Οι 
ενδείξεις απομείωσης περιλαμβάνουν στοιχεία όπως πτώσεις στο έσοδα, κέρδη ή ταμειακές ροές ή σημαντικές 
δυσμενείς αλλαγές στην οικονομική ή πολιτική σταθερότητα στη συγκεκριμένη χώρα, η οποία μπορεί να υποδηλώνει 
ότι η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι ανακτήσιμη. Εάν τα γεγονότα και οι περιστάσεις δείχνουν 
ότι το ποσό εισπρκτέο από την θυγατρική εταιρεία μπορεί να απομειωθεί, oι εκτιμώμενες μελλοντικές μη 
προεξοφλημένες ταμειακές ροές που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία συγκρίνονται με τις λογιστικές τους 
αξίες για να προσδιοριστεί εάν είναι απαραίτητη η απομείωση στην εύλογη αξία. 
 

 Απαιτήσεις για αποζημίωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
Οι υποχρεώσεις για εκκρεμείς απαιτήσεις που προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδίδει το 
Συγκρότημα υπολογίζονται με βάση τις εκτιμήσεις του τμήματος διαχείρισης απαιτήσεων κατόπιν επιθεώρησης από 
το νομικό τμήμα και/ή εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και με βάση τα γεγονότα που υφίστανται κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού. Με την πάροδο του χρόνου οι εκτιμήσεις αυτές αναθεωρούνται και τυχόν αναπροσαρμογές 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 
Οι κύριες παραδοχές που γίνονται για καθορισμό του ύψους της εκτίμησης κάθε απαίτησης βασίζονται στην εμπειρία 
του παρελθόντος και τις τάσεις της αγοράς και περιλαμβάνουν το ύψος των δαπανών για το χειρισμό των 
απαιτήσεων. Επίσης λαμβάνονται υπόψη εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν την εκτίμηση των 
απαιτήσεων, όπως πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις και η εισαγωγή νέων νομοθεσιών. 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. 
 
Γίνεται επίσης πρόβλεψη για τις απαιτήσεις σε σχέση με κινδύνους που έχουν επισυμβεί αλλά δεν έχουν 
γνωστοποιηθεί (IBNR) μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τον υπολογισμό της πρόβλεψης αυτής, λαμβάνεται 
υπόψη η εμπειρία του παρελθόντος αναφορικά με τον αριθμό και το ύψος των απαιτήσεων που δηλώνονται μετά την 
ημερομηνία αναφοράς. 
 
Οι υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι ευαίσθητες σε αλλαγές στις πιο πάνω βασικές παραδοχές. Η 
επίδραση της αλλαγής ορισμένων παραδοχών όπως η εισαγωγή νέων νομοθεσιών και η έκβαση δικαστικών 
υποθέσεων είναι πολύ δύσκολο να εκφραστεί ποσοτικά. Επιπρόσθετα, η καθυστέρηση που παρουσιάζεται συνήθως 
μεταξύ του χρόνου που προκύπτει η απαίτηση και του χρόνου που αυτή γνωστοποιείται καθώς και της τελικής 
διευθέτησης, αυξάνουν την αβεβαιότητα που υπάρχει κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 

 Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 
 Η εύλογη 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.   
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4.       Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές (συνέχεια)  

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. Περισσότερες πληροφορίες για τον 
προσδιορισμό της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων παρουσιάζονται στη σημείωση 33. 
 

 Εύλογη αξία ακινήτων για ίδια χρήση και ακινήτων για επένδυση 
H λογιστική πολιτική του Συγκροτήματος σε σχέση τόσο με τα ακίνητα που κατέχει το Συγκρότημα για ίδια χρήση όσο 
και τα ακίνητα που κατέχονται για επένδυση απαιτεί την επιμέτρησή τους σε εύλογη αξία. Τόσο στην περίπτωση των 
ακινήτων που κατέχονται για ίδια χρήση όσο και στην περίπτωση των ακινήτων για επένδυση η εύλογη αξία 
καθορίζεται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, ούτως ώστε η λογιστική αξία να μην διαφέρει ουσιωδώς από την 
εύλογη αξία. Οι εκτιμήσεις γίνονται από προσοντούχους εκτιμητές μέσω εφαρμογής μοντέλων αποτίμησης όπως 
συνίσταται από το Royal Institution of Chartered Surveyors και την Επιτροπή Διεθνών Προτύπων Εκτίμησης. Για τις 
εκτιμήσεις τους οι εκτιμητές έχουν χρησιμοποιήσει τη γνώση τους για την αγορά και την επαγγελματική τους κρίση και 
δεν έχουν βασιστεί αποκλειστικά σε ιστορικά στοιχεία συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός της 
αβεβαιότητας είναι αυξημένος σε σχέση με την ύπαρξη μιας πιο ενεργούς αγοράς για τον καθορισμό της αγοραίας 
αξίας των ακινήτων. Ανάλογα με τη φύση του εν λόγω ακινήτου και την υπάρχουσα πληροφόρηση στην αγορά, για τον 
καθορισμό της εύλογης αξίας του ακινήτου μπορεί να απαιτηθεί η χρήση εκτιμήσεων όπως οι μελλοντικές ταμειακές 
ροές από το ακίνητο και ο κατάλληλος συντελεστής προεξόφλησης των ροών αυτών. Όλες αυτές οι εκτιμήσεις 
βασίζονται στις συνθήκες που επικρατούν στην τοπική αγορά κατά την ημερομηνία αναφοράς. 
 

 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. 

 
5.      Ανάλυση κατά τομέα 
 

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

 Ασφαλιστικές 
εργασίες 

Χρηματοοικονομικές  
και άλλες υπηρεσίες 

Σύνολο 

Έτος πού έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 €'000 €'000 €'000 
Κύκλος εργασιών και άλλα εισοδήματα 24.684 394 25.078 

Κέρδος από εργασίες 6.050                15  6.065 

Προσθήκες ακινήτων και εξοπλισμού 120                   -  120 

Προσθήκες άυλων περιουσιακών στοιχείων 49                   -  49 

Διαθέσεις ακινήτων και εξοπλισμού 24                   -  24 

Αποσβέσεις ακινήτων και εξοπλισμού 220                  -  220 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 126                   -  126 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 61.702 1.908 63.609 

Σύνολο υποχρεώσεων 23.521 128 23.649 

 
Έτος πού έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 Ασφαλιστικές 

εργασίες 
Χρηματοοικονομικές 
και άλλες υπηρεσίες 

Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 
Κύκλος εργασιών και άλλα εισοδήματα 26.009 322 26.331 

Κέρδος από εργασίες 3.682                54  3.736 

Προσθήκες ακινήτων και εξοπλισμού 68                   -  68 

Προσθήκες άυλων περιουσιακών στοιχείων 141                   -  141 

Διαθέσεις ακινήτων και εξοπλισμού 17                   -  17 

Αποσβέσεις ακινήτων και εξοπλισμού 227                  -  227 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 146                   -  146 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 68.471 1.994 70.465 

Σύνολο υποχρεώσεων 31.442 114 31.556 
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6. Απαιτήσεις από ασφαλιζομένους 
 
 Συγκρότημα και Εταιρεία 

 
2020 2019 

 
Μεικτές 

Μερίδιο 
Αντασφαλιστών Ανακτήσεις Καθαρές Καθαρές 

 
€000 €000 €000 €000 €000 

Μηχανοκίνητα 6.354 (375) (477) 5.502 6.238 

Ατυχήματα 1.607 (97) (1) 1.509 2.777 

Μεταφορών 1 1 - 2 12 

Περιουσία 369 (177) - 192 199 

Ευθύνης 292 10 - 302 201 

        8.623 (638) (478) 7.507 9.427 

  
  2020 2019 

 

€'000 €'000 

Μεικτές πληρωμές σε ασφαλισμένους 14.504 9.048 

Μερίδιο αντασφαλιστών στις πληρωμές σε ασφαλισμένους (6.816) (899) 

Καθαρή μεταβολή στις υποχρεώσεις συμβολαίων (211) 1.336 

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

 
30 

 
(58) 

   

Καθαρές πραγματοποιηθείσες αποζημιώσεις 7.507 9.427 

 
7. Άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες  

 Συγκρότημα 
 

Εταιρεία 
 

     

 
2020 2019 

 
2020 2019 

 €'000 €'000 
 

€'000 €'000 
Προμήθειες             781 730 

 

781 730 

Μερίδιο κέρδους από κοινοπραξίες 134 156 

 

134 156 

Κέρδος από πώληση ακινήτων και εξοπλισμού 3 1 

 

3 1 

Διάφορα άλλα εισοδήματα 18 3 

 

18 3 

      

  936 890 
 

936 890 

  
8.     Μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα  

 
Τα μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα ύψους €0,20 εκ. αφορούν αντιστροφή πρόβλεψης για ενδεχόμενες μελλοντικές 
ζημιές από φυσικές καταστροφές. 
 
 

9.     Άλλα εισοδήματα από επενδύσεις 

 
        Συγκρότημα Εταιρεία 

     

 
2020 2019 2020 2019 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 

Μερίσματα  357 696 359 701 

Ενοίκια  91 73 91 73 

     

  448 769 450 774 
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10. Κόστος προσωπικού 

 
Συγκρότημα Εταιρεία 

     

 
2020 2019 2020 2019 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 

Μισθοί  2.728 2.717 2.545 2.525 

Κοινωνικές ασφαλίσεις  197 196 182 180 

Εισφορές Ταμείου προνοίας 120 115 118 113 

Άλλες εισφορές 167 144 156 134 

     

  3.212 3.172 3.001 2.952 

 
 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 

     

 2020 2019 2020 2019 

Μόνιμο Προσωπικό 117 121 108 111 

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

 

11. Κέρδος από εργασίες 

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

 
Συγκρότημα Εταιρεία 

     

 
2020 2019 2020 2019 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 

Αποσβέσεις ακινήτων και εξοπλισμού 220 227 220 227 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 6 10 6 10 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 126 146 126 146 

Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 1 (179) - (97) 

Αμοιβή ελεγκτών     

  Ελεγκτικά δικαιώματα 56 61 47 46 

  Αµοιβές για άλλες υπηρεσίες εξακρίβωσης 11 11 10 10 

  Αµοιβή για μη ελεγκτικές υπηρεσίες 6 6 5 4 

 
 
12. Καθαρά χρηματοδοτικά εισοδήματα  

 
Συγκρότημα Εταιρεία 

 
2020 2019 2020 2019 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 

Εισοδήματα από τόκους καταθέσεων 35 54 34 51 

Εισοδήματα από τόκους ομολόγων 489 282 481 279 

Τόκοι από δάνεια εισπρακτέα 16 - 16 - 

Έξοδα τράπεζας και τόκοι (75) (64) (73) (61) 

Τόκοι επιστροφής φορολογίας 34 2 34 9 

Άλλοι τόκοι  (4)  (1)  

Συναλλαγματική διαφορά 4 6 9 3 

Απομείωση στην αξία τραπεζικών καταθέσεων - (13) - (13) 

     

  499 267 501 269 
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13. (Ζημιά) / κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων 

 

Συγκρότημα Εταιρεία 

 

    

 
2020 2019 2020 2019 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 

(Ζημιά) / κέρδος από πώληση επενδύσεων (207) 942 (216) 934 

Ζημιά από επανεκτίμηση επενδύσεων προς εμπορία (175) (75) (165) (69) 

(Ζημιά) / κέρδος από επανεκτίμηση ομολόγων προς εμπορία (704) 217 (689) 216 

(Ζημιά) / κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων  εξωτερικού (1.027) 1.398 (1.027) 1.398 

Μεταφορά από αποθεματικά λόγω πώλησης επενδύσεων (6) 6 (6) 6 

     

  (2.119) 2.488 (2.103) 2.485 

 
14.  Φορολογία 
 

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

 

Συγκρότημα Εταιρεία 

     

 
2020 2019 2020 2019 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 

Εταιρικός Φόρος 857 529 857 528 

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 12 4 12 2 

Φόρος που παρακρατήθηκε στο εξωτερικό 38 80 38 80 

Αναβαλλόμενη φορολογία (43) (80) (43) (80) 

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών - 101 - 101 

Φορολογία προηγούμενων ετών - 39 - 39 

Τόκοι φορολογίας 1 (2) 1 1 

     

  865 670 865 671 

 
Οι εταιρείες του Συγκροτήματος υπόκεινται σε εταιρικό φόρο προς 12,5%. Τα μερίσματα εισπρακτέα απαλλάσσονται του 
εταιρικού φόρου. Οι εταιρείες του Συγκροτήματος υπόκεινται επίσης σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με συντελεστή 3% στα 
ενοίκια (μειωμένα κατά 25%) και 30% στους τόκους που δεν συνδέονται άμεσα με τις συνήθεις ασφαλιστικές εργασίες που 
διεξάγουν οι εταιρείες του Συγκροτήματος. Όλο το εισόδημα των τόκων αυτών απαλλάσσεται του εταιρικού φόρου. 
 
Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου 
Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά 
προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι,  κατά το τέλος 
της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί 
κάτοικοι Κύπρου και στην περίπτωση ατόμων λογίζονται κάτοικοι (domiciled) 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 ή των επόμενων δύο ετών. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την 
Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

  

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

 
14.  Φορολογία (συνέχεια) 

 
Η Εταιρεία πλήρωσε ικανοποιητικό μέρισμα από τα κέρδη του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 επομένως δεν 
υπάρχει υποχρέωση για λογιζόμενη διανομή στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
 
Η συμφιλίωση μεταξύ της φορολογίας και του αποτελέσματος του λογιστικού κέρδους πολλαπλασιαζόμενο με τους ισχύοντες 
φορολογικούς συντελεστές είναι ως εξής: 
 

 

Συγκρότημα Εταιρεία 

 2020 2019 2020 2019 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
Λογιστικό κέρδος 4.610 7.572 4.614 7.522 

Φορολογία σύμφωνα με τους ισχύοντες  φορολογικούς 
συντελεστές 

576 947 577 940 

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα   12 4 12 2 

Φόρος που παρακρατήθηκε στο εξωτερικό 38 80 38 80 

Τόκοι για καθυστερημένες πληρωμές φόρου 1 (3) 1 1 

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών - 101 - 101 

Φορολογία προηγούμενων ετών - 39 - 39 

Αναβαλλόμενη φορολογία (43) (80) (43) (80) 

     

Επιδράσεις από:     

Έξοδα που δεν εκπίπτουν 359 58 358 58 

Εισοδήματα που δεν φορολογούνται (44) (483) (77) (470) 

Ζημία από μεταφορά (3) - - - 

Ζημιές θυγατρικών εταιρειών σε μεταφορά - 7 - - 

     

 865 670 865 671 

 
15. Βασικό κέρδος ανά μετοχή 
 

 
Συγκρότημα Εταιρεία 

 

2020 2019 2020 2019 
 €'000 €'000 €'000 €'000 

Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους 
           

3.746  
 

6.884 
        

3.749  
 

6.851 

 

      

Μεσοσταθμικός αριθμός εκδομένων μετοχών  
         

38.944  
 

38.958 
      

38.944  
 

38.958 

        

Βασικό Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 9,62 17,67 9,63 17,59 

 
 
 
Το κέρδος ανά μετοχή υπολογίστηκε με βάση το μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών που ήταν εκδομένες κατά την διάρκεια του 
έτους.   
 
Το απομειωμένο κέρδος ανά μετοχή είναι ίσο με το βασικό κέρδος ανά μετοχή καθώς το Συγκρότημα δεν έχει εκδόσει 
οποιαδήποτε απομειωτικά μέσα. 
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16. Εταιρείες Συγκροτήματος 

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

   Λογιστική 
Αξία 

Λογιστική 
Αξία  

Εταιρεία Κύριες δραστηριότητες Μερίδιο 2020 2019 
  % €'000 €'000 
     
Lyssi Investments Ltd Ενοικιάσεις οχημάτων Z 100,0 86 86 
Lion Insurance Agency Ltd Διεξαγωγή εργασιών ως αντιπρόσωπος     
   ασφαλειών γενικού κλάδου 100,0 141 141 
Atlantic Securities Limited   Παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών 67,7 674 674 
       

     

   901 901 
 

         Κατά τη διάρκεια του έτους δεν προέκυψε οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες. 
 

Η Εταιρεία αξιολογεί κατά περιόδους τη δυνατότητα ανάκτησης της επένδυσης σε θυγατρική όποτε υπάρχουν ενδείξεις 
απομείωσης. Οι ενδείξεις απομείωσης αξίας περιλαμβάνουν παράγοντες όπως μείωση των εισοδημάτων , τα κέρδη ή τις 
ταμειακές ροές ή άλλες δυσμενείς αλλαγές που μπορεί να δείχνουν ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων 
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρεία δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε πρόβλεψη για 
απομείωση της αξίας της επένδυσης σε θυγατρικές εταιρείες.  
 
Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε ουσιώδεις περιορισμοί στην ικανότητα μεταφοράς πόρων από τις θυγατρικές προς την 
Εταιρεία πέραν των εποπτικών περιορισμών στους οποίους υπόκειται η Atlantic Securities Limited. 
 
Η συνεισφορά της Εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι πράξεις και 
υπόλοιπα μεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήματος απαλείφτηκαν στην ενοποίηση, είναι ως ακολούθως: 

 

2020 2019 

 
€'000 €'000 

Κύκλος εργασιών και άλλα εισοδήματα 24.684 26.009 

Κέρδος από εργασίες 6.053 3.685 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 61.435 68.205 

Σύνολο υποχρεώσεων 23.512 31.436 

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

Investments Ltd 
Lion Insurance 
Agency Limited 

Atlantic Securities 
Limited 

2020 2019 

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

Κύκλος εργασιών και  άλλα εισοδήματα - - 394 394 321 

(Ζημιά) / κέρδος από εργασίες (2) (2) 15 11 51 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 112 155 1.908 2.175 2.260 

Σύνολο υποχρεώσεων 5 5 128 137 120 
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17. Ακίνητα και εξοπλισμός 

Συγκρότημα Γη και Κτίρια 
Έπιπλα και 
εξοπλισμός 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές Οχήματα Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Κόστος ή εκτίμηση      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 6.220 677 298 681 7.876 

Προσθήκες - 34 26 8 68 

Διαθέσεις - - - (17) (17) 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 6.220 711 324 672 7.927 

Προσθήκες - 32 27 60 119 

Επανεκτίμηση (306) - - - (306) 

Διαθέσεις - - - (24) (24) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 5.914 743 351 708 7.716 

Αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 - 516 225 503 1.244 
Αποσβέσεις έτους 103 39 29 56 227 
Σε επανεκτίμηση (103) - - - (103) 

Διαθέσεις - - - (17) (17) 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 - 555 254 542 1.351 
Αποσβέσεις έτους 103 28 28 61 220 

Σε επανεκτίμηση (103) - - - (103) 

Διαθέσεις - - - (23) (23) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 - 583 282 580 1.445 

Καθαρή λογιστική αξία 

     31 Δεκεμβρίου 2020 5.914 160 69 128 6.271 

31 Δεκεμβρίου 2019 6.220 156 70 130 6.576 

 
 

Εταιρεία 
Γη και 
Κτίρια 

Έπιπλα και 
εξοπλισμός 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές Οχήματα Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Κόστος ή εκτίμηση      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 6.220 656 266 638 7.780 

Προσθήκες - 34 27 8 69 

Διαθέσεις - - - (17) (17) 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 6.220 690 293 629 7.831 

Προσθήκες - 32 27 60 120 

Επανεκτίμηση (306) - - - (306) 

Διαθέσεις - - - (24) (24) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 5.914 722 320 665 7.621 

Αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 - 495 193 460 1.148 

Αποσβέσεις έτους 103 39 29 56 227 

Σε επανεκτίμηση (103) - - - (103) 

Διαθέσεις - - - (17) (17) 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 - 534 222 499 1.255 

Αποσβέσεις έτους 103 28 28 61 220 

Σε επανεκτίμηση (103) - - - (103) 

Διαθέσεις - - - (23) (23) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 - 562 250 537 1.349 

Καθαρή λογιστική αξία 

     31 Δεκεμβρίου 2020 5.914 160 70 128 6.271 

31 Δεκεμβρίου 2019 6.220 156 71 129 6.576 

 



61 

  

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
17. Ακίνητα και εξοπλισμός (συνέχεια)  
 
 Εταιρεία 
 
 Επανεκτίμηση ιδιόκτητων ακινήτων  

Η πολιτική του Συγκροτήματος είναι να διενεργεί επανεκτιμήσεις των ιδιόκτητων ακινήτων στο τέλος κάθε έτους. Ως εκ 
τούτου η ακίνητη περιουσία της Εταιρείας επανεκτιμήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 από τους ανεξάρτητους 
προσοντούχους εκτιμητές Roussos, Angelides & Finticlis βάσει της αγοραίας αξίας των ακινήτων στην ελεύθερη αγορά. Οι 
εκτιμητές διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα καθώς και πρόσφατη πείρα στην εκτίμηση ακινήτων στις 
περιοχές και στον κλάδο των συγκεκριμένων ακινήτων. 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. 

 
Η αξία της γης και των κτιρίων που θα παρουσιάζονταν στις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις με 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους μείον αποσβέσεις είναι ως ακολούθως: 

 2020 2019 

 €'000 €'000 
Γη 1.149 1.149 

Κτίρια 1.693 1.794 

 2.842 2.943 

   

Εκτιμημένη αξία της γης πάνω στην οποία δεν λογίζεται απόσβεση 2.648 2.779 

 
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 
 

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 έχει οδηγήσει στην αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων των μισθώσεων. Το δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου και η αντίστοιχη υποχρέωση 

μίσθωσης προεξοφλήθηκαν κατά τη διάρκεια της μη ακυρώσιμης περιόδου της σύμβασης μίσθωσης. 
 Γη με 

δικαίωμα 
χρήσης Σύνολο 

 €'000 €'000 

Τιμή κτήσης 

  Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 - - 
Προσθήκες 16 16 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 16 16 
Προσθήκες - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 16 16 

 

  Αποσβέσεις 

  Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 - - 
Αποσβέσεις έτους 10 10 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 10 10 
Αποσβέσεις έτους 6 6 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 16 16 

 

  Καθαρή λογιστική αξία 

  31 Δεκεμβρίου 2020 - - 

31 Δεκεμβρίοu 2019 6 6 
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17. Ακίνητα και εξοπλισμός (συνέχεια)  
 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης (συνέχεια) 
 
 

 Η κίνηση στο υπόλοιπο των υποχρεώσεων των μισθώσεων έχει ως εξής: 

 

 

2020 2019 

€000 €000 

1 Ιανουαρίου  6 - 

Προσθήκες  - 16 

Επαυξητικό χρεωστικό επιτόκιο - - 

Πληρωμές έναντι μισθώσεων (6) (10) 

31 Δεκεμβρίου  - 6 

 
 

Στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων έχουν αναγνωριστεί τα πιο κάτω όσον αφορά τις μισθώσεις. 

 

 

2020 2019 

€000 €000 

Έξοδα τόκων στις υποχρεώσεις των μισθώσεων  - - 

Αποσβέσεις  6 10 

Σύνολο 6 10 
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18. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
      Συγκρότημα 

 Εμπορική εύνοια  
από εξαγορά 

χαρτοφυλακίων 
Λογισμικά 

προγράμματα Σύνολο 
 €'000 €'000 €'000 

Κόστος ή εκτίμηση    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 267 480 747 

Προσθήκες 119 23 142 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 386 503 889 

Προσθήκες 18 31 49 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 404 534 938 

    

Αποσβέσεις    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 210 368 578 
Αποσβέσεις έτους 92 54 146 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 302 422 724 
Αποσβέσεις έτους 75 51 126 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 377 473 850 

 

   Καθαρή λογιστική αξία 

   31 Δεκεμβρίου 2020 27 61 88 

31 Δεκεμβρίου 2019 84 81 165 

 
 Εταιρεία 

 Εμπορική εύνοια  
από εξαγορά 

χαρτοφυλακίων 
Λογισμικά 

προγράμματα Σύνολο 
 €'000 €'000 €'000 

Κόστος ή εκτίμηση    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 267 447 714 

Προσθήκες 119 23 142 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 386 470 856 

Προσθήκες 18 31 49 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 404 501 905 

    

Αποσβέσεις    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 210 335 545 
Αποσβέσεις έτους 92 54 146 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 302 389 691 
Αποσβέσεις έτους 75 51 126 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 377 440 817 

 

   Καθαρή λογιστική αξία 

   31 Δεκεμβρίου 2020 27 61 88 

31 Δεκεμβρίου 2019 84 81 165 
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19. Επενδύσεις σε ακίνητα  
  
 Συγκρότημα και Εταιρεία 
         
 Επανεκτίμηση 
 Η πολιτική του Συγκροτήματος όσο αφορά την επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα είναι η ίδια με αυτή που 

παρουσιάζεται στην σημείωση 16 σχετικά με την επανεκτίμηση των ιδιόκτητων ακινήτων.  
 

Γη και κτίρια 2020 2019 
 €'000 €'000 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  4.535 5.452 

Προσθήκες 58 82 
Διαθέσεις - (835) 

Μεταβολή εύλογης αξίας από επανεκτίμηση  (282) (164) 
   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  4.311 4.535 

 
 
Η αξία των επενδυτικών ακινήτων που θα παρουσιάζονταν στις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις με 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους είναι ως ακολούθως: 

 2020 2019 

 €'000 €'000 
Γη 4.236 4.236 

Κτίρια 2.289 2.231 

 6.525 6.467 

 
 
 
20. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 
 
 Συγκρότημα και Εταιρεία 

 2020 2019 
 €'000 €'000 
Χρεόγραφα Κυπριακής Δημοκρατίας - 53 

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 1 1 

Εταιρικά ομόλογα  413 398 

Εταιρικά ομόλογα εξωτερικού - 182 

   

  414 634 

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση περιλαμβάνουν εμπορεύσιμους τίτλους που είναι 
εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καθώς και σε διεθνή χρηματιστήρια. Τα στοιχεία αυτά επανεκτιμούνται στο 
τέλος του έτους με βάση τη μέση τιμή κλεισίματος κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το κέρδος από τη μεταβολή στη 
εύλογη αξία των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση για το έτος 2020 ανήλθε σε €9 χιλ. (2019: κέρδος €53 χιλ.) και 
μεταφέρθηκε στο αποθεματικό εύλογης αξίας.  Κατά τη διάρκεια του έτους ποσό ύψους €5 χιλ. (2019: - €6 χιλ.) 
μεταφέθηκε στα αποτελέσματα λόγω πώλησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση. 
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21.   Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

 
Συγκρότημα Εταιρεία 

 2020 2019 2020 2019 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
 

    Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΚ-ΧΑΑ 3.569 3.748 3.546 3.722 

Διεθνείς μετοχές και μετοχικά κεφάλαια 6.767 8.738 6.767 8.738 

Διεθνή ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια 950 975 950 975 

Εναλλακτικές επενδύσεις (Hedge Funds) 2.315 2.358 2.315 2.358 

Διεθνή χαρτοφυλάκια ακινήτων  2.743 4.496 2.743 4.496 

Κυπριακά εταιρικά ομόλογα  1.480 1.290 1.480 1.290 

Εταιρικά ομόλογα εξωτερικού 6.062 3.578 5.888 3.384 

     

  23.886 25.183 23.689 24.963 

 
22. Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί 
 

      Συγκρότημα   Εταιρεία 

 
2020 2019 2020 2019 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 

Χρεώστες από ασφαλιστικές δραστηριότητες 4.640 4.669 4.643 4.672 

Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέματα (σημείωση 26) 3.360 10.476 3.360 10.476 

Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης 561 557 561 557 

Δάνεια εισπρακτέα 316 - 316 - 

Άλλοι λογαριασμοί  1.032 300 1.031 299 

Άλλοι λογαριασμοί από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 1.324 1.347 - - 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  80 23 80 23 

Ποσά εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες 

 
- 757 855 

  11.313 17.033 10.748 16.882 

 

 
     Συγκρότημα        Εταιρεία 

 
2020 2019 2020 2019 

Υπόλοιπα πελατών και αντιπροσώπων  €'000 €'000 €'000 €'000 

Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών  9.170 9.327 7.945 7.979 

Μείον πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες (3.887) (3.873) (3.302) (3.307) 

  5.283 5.454 4.643 4.672 

     Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες 
    Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 3.873 4.507 3.307 3.680 

Διαγραφή υπολοίπων (5) (273) (5) (273) 
Αναστροφή πρόβλεψης για το έτος (συμπεριλαμβανομένης 
αναστολής χρεωστικών τόκων και ανακτήσεων) 19 (361) - (100) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  3.887 3.873 3.302 3.307 

 
 

Το δάνειο εισπρακτέο είναι πλήρως εξασφαλισμένο με ακίνητη περιουσία, φέρει τόκο 5,0% ετησίως και είναι 
αποπληρωτέο μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2022.    
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Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί (συνέχεια) 
 
 Στα χρεωστικά υπόλοιπα πελατών συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένοι χρεώστες ύψους €212 χιλ (2019: €310 χιλ) μετά 

από προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες, των οποίων οι συμβάσεις για παροχή πιστώσεων προς διενέργεια 
συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα έχουν τερματιστεί. Με τους συγκεκριμένους πελάτες, έχουν γίνει γραπτές και 
προφορικές συμφωνίες αποπληρωμής  των υποχρεώσεων τους προς την Εταιρεία σε μακροχρόνια βάση ή κατέχονται 
ικανοποιητικές εξασφαλίσεις σε μετοχικούς τίτλους που ρευστοποιούνται από την Εταιρεία κατά την απόλυτο κρίση της. 

  
 Για εξασφάλιση των χρεωστικών υπολοίπων των πελατών η Atlantic Securities Ltd είχε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 

εξασφαλίσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των πελατών αξίας €432χιλ. (2019: €498 χιλ.) 
 
 Τα αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης αφορούν έξοδα που σχετίζονται άμεσα με ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί 

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

 Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αφορούν 25 προθεσμιακά συμβόλαια προπώλησης συναλλάγματος συνολικού 
ποσού $3,74εκ. με μέση συμφωνημένη ισοτιμία $1,1980: €1,00 και ημερομηνία λήξης 13 Σεπτεμβρίου 2021. Σκοπός της 
σύναψης των συμβολαίων είναι η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που προκύπτει από την έκθεση των 
επενδύσεων και τραπεζικών υπολοίπων της Εταιρείας σε δολάρια Αμερικής. 

 
23. Μετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και καταθέσεις προθεσμίας  

 
Συγκρότημα Εταιρεία 

     

 
2020 2019 2020 2019 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 

Μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο 8.982 8.246 8.622 7.846 

Τραπεζικά παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμα δάνεια (3) - (3) - 
Καταθέσεις προθεσμίας μεταξύ 1 και 3 μηνών 2.495 2.658 2.383 2.547 

  11.474 10.904 11.002 10.393 

 

 

Επιτόκιο 
(Ετησίως) Συγκρότημα Εταιρεία 

       

 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 

  €'000 €'000 €'000 €'000 
Καταθέσεις προθεσμίας μεταξύ 4 και 12 
μηνών 

0,0%-0,85% 0,0%-2,0% 5.265 4.515 5.083 4.333 

    5.265 4.515 5.083 4.333 

 
Τα τραπεζικά παρατραβήγματα της Εταιρείας είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας 
μέχρι του ποσού των €215 χιλ. και με προσωπικές εγγυήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τραπεζικές 
καταθέσεις της Εταιρείας συνολικού ποσού €0,98 εκ. είναι δεσμευμένες έναντι εγγυητικών επιστολών και διευκολύνσεων.  
 
 

24. Μετοχικό κεφάλαιο 
 2020 2019 

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 38.944 13.241 38.944 13.241 
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Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια) 
 
 Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €85 εκ. υποδιαιρεμένο σε 250 εκ. συνήθεις μετοχές ονομαστικής 
αξίας €0,34 η κάθε μία. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €13.240.848,14 διαιρεμένο σε 38.943.671 
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34. Δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση στην κεφαλαιουχική δομή της Εταιρείας κατά τη 
διάρκεια του έτους. 

 
 Κατά το 2019 το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανερχόταν σε €13.297.030 διαιρεμένο σε 39.108.912 
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34, μειώθηκε σε €13.240.848,14 διαιρεμένο σε 38.943.671 συνήθεις μετοχές 
ονομαστικής αξίας €0,34, με βάση δικαστική απόφαση, λόγω ακύρωσης 165.241 μετοχών που κατέχονταν από την Εταιρεία. 
Η αλλαγή αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.  
 
Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 εγκρίθηκε το πιο 
κάτω ειδικό ψήφισμα.  
 
Ειδικό ψήφισμα  
‘Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εφαρμόσει πρόγραμμα 
για την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου 
Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά 
ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες 
πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το 
μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από τον Νόμο μέσα στα χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της 
απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία 
είτε από την αγορά’. 
  
Το πιο πάνω ψήφισμα προτάθηκε για την ανανέωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας για την 
περίοδο από 2 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2021. 
 
Κατά την διάρκεια  του έτους η Εταιρεία δεν προέβηκε σε αγορά ιδίων μετοχών. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία δεν 
κατείχε οποιεσδήποτε ιδίες μετοχές. 
 
 

25.  Αναβαλλόμενη φορολογία 
 

Συγκρότημα και Εταιρεία 
 2020 2019 
Πρόβλεψη αναφορικά με την επανεκτίμηση της ακίνητης περιουσίας €'000 €'000 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 38 113 
Aναβαλλόμενη φορολογία λόγω επανεκτίμησης ακίνητης περιουσίας (75) (30) 
Αναβαλλόμενη φορολογία λόγω πώλησης ακινήτου - (45) 
   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  (37) 38 

   
 2020 2019 
Πρόβλεψη για προσωρινές διαφορές μεταξύ απσοβέσεων και κεφαλαιουχικών 
εκπτώσεων €'000 €'000 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 78 73 
Αναβαλλόμενη φορολογία έτους 6 5 
   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  84 78 

   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  47 116 
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26.   Εκκρεμείς απαιτήσεις και προβλέψεις για μη κερδημένα ασφάλιστρα  
 

Συγκρότημα και Εταιρεία 
 2020 2019 
Μη κερδημένα ασφάλιστρα €'000 €'000 
Μικτά αποθέματα 10.070 11.169 

Μερίδιο αντασφαλιστών  (1.753) (2.691) 

Καθαρά αποθέματα 8.317 8.478 

 
  Εκκρεμείς απαιτήσεις 

  Μικτές εκρεμείς  απαιτήσεις 11.050 17.409 

Μερίδιο αντασφαλιστών (1.607) (7.785) 

Καθαρές εκκρεμείς απαιτήσεις 9.443 9.624 

   
Ολικά τεχνικά αποθέματα 

  Μικτά τεχνικά αποθέματα 21.119 28.578 
Μερίδιο αντασφαλιστών 3.360 (10.476) 

Καθαρά τεχνικά αποθέματα 17.759 18.102 

 
Η κίνηση των υποχρεώσεων για ασφαλιστήρια συμβόλαια και των αντασφαλιστικών περιουσιακών στοιχείων κατά τη 
διάρκεια του έτους παρουσιάζεται πιο κάτω:  

 
2020 2019 

Μη κερδημένα ασφάλιστρα Ολικό  
Μερίδιο 

Αντασφαλιστών  
Ολικό  

Μερίδιο 
Αντασφαλιστών  

 
€'000 €'000 €'000 €'000 

1 Ιανουαριου 11.169 (2.691) 10.864 (2.697) 

Ασφάλιστρα 23.100 (4.935) 24.351 (6.122) 

Κερδημένα ασφάλιστρα (24.199) 5.873 (24.046) 6.128 

31 Δεκεμβρίου  10.070 (1.753) 11.169 (2.691) 

     

Εκκρεμείς απαιτήσεις 
    1 Ιανουαριου 17.409 (7.785) 19.702 (11.356) 

Πληρωμές απαιτήσεων (14.504) 6.816 (9.048) 899 

Αύξηση στις υποχρεώσεις απαιτήσεων 8.145 (638) 6.755 2.672 

31 Δεκεμβρίου  11.050 (1.607) 17.409 (7.785) 

 
Η πρόβλεψη για μη κερδημένα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα αντιπροσώπευει το ποσό των ασφαλίστρων για 
ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αναφοράς. Δεν αναγνωρίστηκε απόθεμα 
κινδύνων σε ισχύ λόγω της επάρκειας της πρόβλεψης για μη κερδημένα ασφάλιστρα.  
 
Η σημαντική μείωση των μεικτών εκκρεμών απαιτήσεων οφείλεται στην πλήρη αποπληρωμή ποσού €6,46 εκ. τον 
Ιανουάριο 2020 αναφορικά με τις ζημιές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις της ΑΗΚ στο σταθμό του Βασιλικού τον 
Νοέμβριο 2016. Αντίστοιχη πρόνοια ποσού €6,46 εκ. περιλαμβάνοταν το 2019 στο μερίδιο των αντασφαλιστών το οποίο 
αναφέρεται στη σημείωση 21 ‘Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί’. Τα οικονομικά αποτελέσματα δεν επηρεάστηκαν λόγω 
του ότι η Εταιρεία είχε προβεί  σε 100% αντασφαλιστική υποστήριξη του εν λόγω κινδύνου.  
 
Οι εκκρεμείς απαιτήσεις περιλαμβάνουν πρόβλεψη για απαιτήσεις που δεν έχουν δηλωθεί (IBNR) καθώς και πρόβλεψη 
για απόθεμα απαιτήσεων που έχουν επισυμβεί χωρίς να γνωστοποιηθούν ικανοποιητικά (IBNER).  

  
2020 2019 

  
€'000 €'000 

Πρόβλεψη για απόθεμα ζημιών που έχουν επισυμβεί χωρίς να γνωστοποιηθούν 
ικανοποιητικά (IBNER) 2.185 2.082 

Πρόβλεψη για απαιτήσεις που δεν έχουν δηλωθεί (IBNR)    176 243 

  
2.361 2.325 

Μερίδιο αντασφαλιστών 
 

(17) (11)  

    2.344 2.314  
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27. Επιπρόσθετες σημειώσεις από τις προβλεπόμενες βάσει των διατάξεων του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2003 [Ν.167(1)] και των ΔΠΧΑ, σύμφωνα με την οδηγία 7 

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
 

  

Ατυχημάτων 
και ασθενειών 

Ευθύνη στα 
χερσαία  
οχήματα 

Xερσαία  
οχήματα,άλλες 

κατηγορίες 

Αεροσκαφών, 
πλοίων και 

μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων 

Πυρκαγιάς και 
άλλης ζημιάς σε 

περιουσιακά 
στοιχεία 

Γενικής 
ευθύνης 

Πιστώσεων, 
εγγυήσεων και 
γενικής φύσης 

Ολικό 

   2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019  

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

 Mεικτά ασφάλιστρα  3.918 4.433 8.533 8.389 3.284 2.980 195 215 5.097 6.328 1.288 1.221 32 34 22.346 23.600 
 Δικαιώματα συμβολαίων  25 34 440 442 169 157 3 3 90 90 26 25 - - 754 751 
 Ολικό μεικτών ασφαλίστρων 1 3.943 4.467 8.972 8.831 3.454 3.137 197 218 5.187 6.418 1.314 1.246 33 34 23.100 24.351 
   

                 Μερίδιο αντασφαλιστών στα 
πραγματοποιηθέντα μεικτά 
ασφάλιστρα 

 
 

2 407 416 325 310 152 140 131 135 3.714 4.931 195 177 12 13 4.935 6.122 
   

                 Δεδουλευμένα μεικτά ασφάλιστρα 3 4.299 4.399 8.458 8.290 3.134 2.842 202 220 6.059 6.322 1.260 1.191 33 31 23.446 23.295 
 

                   

 

 

                 Αποθέματα μεικτών απαιτήσεων 4 838 1.021 7.014 6.862 605 578 215 218 460 7.000 1.917 1.730 - - 11.050 17.409 
 Μεικτές απαιτήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν 
 

5 1.606 2.876 3.871 4.600 2.006 2.043 1 46 369 (3.005) 292 195 - - 8.145 6.755 
 Δαπάνες μεικτών απαιτήσεων 6 214 227 652 611 295 271 5 6 92 83 36 32 1 1 1.295 1.231 
 Έξοδα λειτουργίας 7 518 533 2.212 2.092 760 748 - 7 23 67 289 282 (1) - 3.801 3.729 
   

                 Υπόλοιπα αντασφάλισης 8 (3) (4) (63) (38) - - (9) (7) (547) (505) (6) (8) - (1) (628) (563) 
   

                 Δαπάνες προσωπικού 9 259 291 1.553 1.511 629 575 23 26 386 396 150 150 2 3 3.002 2.952 
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28.   Άλλες Υποχρεώσεις  
 

 
Συγκρότημα Εταιρεία 

   
 2020 2019 2020 2019 

€'000 €'000 €'000 €'000 

Φορολογία 106 217 101 212 

Πληρωτέα σε αντασφαλιστές 628 563 628 563 

Πιστωτές από ασφαλιστικές δραστηριότητες 764 694 757 692 

Άλλες υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 526 961 526 961 

Μερίσματα πληρωτέα 331 310 331 310 

Υποχρεώσεις μισθώσεων - 6 - 6 

Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 125 112 - - 

     

  2.480 2.863 2.343 2.744 

  
29. Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του συγκροτήματος και με άλλα συνδεόμενα πρόσωπα 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα με θυγατρικές Εταιρείες 

 Φύση Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 

 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 

  2020 2019 2020 2019 

    €'000 €'000 €'000 €'000 

Lyssi Investments Limited       

 Διάφορα εισοδήματα 5 4   

 Διάφορα έξοδα - -   

 Μερίσματα  1 3   

 Υπόλοιπο   10 13 

      

Lion Insurance Agency Limited       

 Προμήθειες ασφαλίστρων 18 20   

 Διάφορα έξοδα - 1   

 Μερίσματα  - 3   

 Υπόλοιπο   13 12 

      

      

Atlantic Securities Limited      

 Χρεώσεις για χρηματιστηριακές προμήθειες 4 9   

 Εισοδήματα από τόκους 4 6   

 Ενοίκια  - -   

 Υπόλοιπο   734 829 

 Χρηματιστηριακός λογαριασμός πελατών   1.884 526 

 
 
Το χρεωστικό υπόλοιπο της Atlantic Securities Ltd προς την ιθύνουσα φέρει τόκο προς 0,5% ετήσιως (2019:0,75% ετησίως) και 
δεν είναι εξασφαλισμένο.  
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29. Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του συγκροτήματος και με άλλα συνδεόμενα πρόσωπα (συνέχεια) 
 
Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα 
 
α) AstroBank Ltd   
Η AstroBank Ltd κατέχει πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι συναλλαγές που αναφέρονται 
πιο κάτω προέκυψαν από συνήθεις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχει η Τράπεζα προς το 
Συγκρότημα και την Εταιρεία καθώς επίσης και τις υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα που παρέχει η θυγατρική της εταιρεία 
Astrobank Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Λτδ.  

 
Συγκρότημα        Εταιρεία 

AstroBank Public Company Ltd   2020 2019 2020 2019 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 

    Τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις 6 9 5 8 

    Ασφάλιστρα 205 110 205 110 

    Προμήθειες για ασφαλιστικές εργασίες (198) (149) (198) (149) 

     Έξοδα διαχείρισης και θεματοφυλακής  (4) (3) (4) (3) 

    Τραπεζικά υπόλοιπα και καταθέσεις 2.846 3.441 2.846 3.441 

     Τραπεζικοί λογαριασμοί πελατών θυγατρικής 1.396 320 - - 

     Χρεωστικά υπόλοιπα για ασφαλιστικές εργασίες 73 3 73 3 

     Χρηματοοικονομικά στοιχεία προς εμπορία 100 - 100 - 
 
β) Eurautoparts Ltd 
  
 Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας Ανδρέας Φραγκουλλής και Νίνα Πυρίσιη είναι διευθυντές και μέτοχοι της εταιρείας 

Eurautoparts Ltd. Οι συναλλαγές που προέκυψαν κατά την διάρκεια του έτους και τα υπόλοιπα στις 31 Δεκεμβρίου ήταν: 
 

Συγκρότημα και Εταιρεία Φύση Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 
 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 
  2020 2019 2020 2019 
    €000 €000 €000 €000 

 Εισοδήματα από 
ασφάλειες 

2 2   

 Αγορές εξαρτημάτων 5 26 52 55 
 
γ) Bet on Alpha Ltd 

 
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας Αιμίλιος Πυρίσιης και Γιώργος Πυρίσιης είναι μέτοχοι της εταιρείας Bet on Alpha Ltd. 
Οι συναλλαγές που προέκυψαν κατά την διάρκεια του έτους και τα υπόλοιπα στις 31 Δεκεμβρίου ήταν: 

 

Συγκρότημα και Εταιρεία Φύση Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 

 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 

  2020 2019 2020 2019 

    €000 €000 €000 €000 

 Εισοδήματα από 
ασφάλειες 

19 19 15 14 

 
δ) Lyssi Insurance Agents Ltd 

 
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας Αιμίλιος Πυρίσιης, Γιώργος Πυρίσιης και Ανδρέας Φραγκουλλής είναι διευθυντές και 
μέτοχοι της εταιρείας Lyssi Insurance Agents Ltd. Κατά την διάρκεια του έτους δεν προέκυψαν οποιεσδήποτε συναλλαγές με 
την εταιρεία. Τα  υπόλοιπα στις 31 Δεκεμβρίου ήταν : 

 

Συγκρότημα και Εταιρεία Φύση Όγκος Χρεωστικό/(Πιστωτικό) 
 συναλλαγής συναλλαγών υπόλοιπο 
  2020 2019 2020 2019 
    €000 €000 €000 €000 

 Χρεώσεις υπηρεσιών - - (4) (4) 
 

Όλές οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις. 
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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 μέτοχοι που 
κατείχαν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
και 5 μέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν οι ακόλουθοι:  
 

 

31 Δεκεμβρίου 
2020 

2 Απριλίου 
2021 

 % % 
Αιμίλιος Πυρίσιης1 34,31 34,31 

AstroBank Public Company Ltd  10,00 10,00 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 10,00 10,00 

Ανδρέας Φραγκουλλής2 20,82 20,82 

Μάρω Μαραθοβουνιώτου3 5,98 5,98 

 
(1) Στην συμμετοχή του Αιμίλιου Πυρίσιη περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του 22,65% και η έμμεση συμμετοχή που κατέχει μέσω 

της μητέρας του Νίνας Πυρίσιη (2,37%) και του αδελφού του Γιώργου Πυρίσιη (9,29%). 
 
(2) Στη συμμετοχή του Ανδρέα Φραγκουλλή περιλαμβάνεται η άμεση συμμετοχή του (20,10%), και η έμμεση συμμετοχή που κατέχει 

μέσω της συζύγου του Έλλης Φραγκουλλή (0,10%), των παιδιών του Χρίστου, Ορθόδοξου και Βασίλη (0,54%), της μητέρας του 
Βασιλούς Φραγκουλλή (0,03%) και του αδελφού του Φίλιππου Φραγκουλλή (0,05%).  
 

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

 
31. Συμμετοχή Διοικητικών Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας  
 

Ο αριθμός των μετοχών και το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα άμεσα ή 
έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους και εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα 
ή έμμεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 60 (4) των Περί Αξιών 
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών, στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 5 μέρες πριν από την 
ημερομηνία έγκρισης των λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν ως ακολούθως:  
 

 

Αριθμός 
Μετοχών 

31 Δεκεμβρίου 
2020 

Αριθμός 
Μετοχών 

2 Απριλίου 
2021 

 

 
% 

 
% 

Αιμίλιος Πυρίσιης 8.819.714 22,65 8.819.714 22,65 

Ανδρέας Πιρίσιης 20.000 0,05 20.000 0,05 

Ανδρέας Φραγκουλλής 1 8.107.405 20,82 8.107.405 20,82 

Γιώργος Πυρίσιης 3.618.271 9,29 3.618.271 9,29 

Νίνα Πυρίσιη 922.641 2,37 922.641 2,37 

Μένοικος Μέσσιος - - - - 

Χαράλαμπος Αλεξάνδρου 2 86.224 0,22 86.224 0,22 

Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου - - - - 

Λουκής Ιωάννου 3 2.510 0,006 2.510 0,01 

Μάριος Σαββίδης 4 165.135 0,42 165.135 0,42 

 
 
(1) Η συμμετοχή του Ανδρέα Φραγκουλλή περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή του (20,10%), και την έμμεση συμμετοχή που κατέχει 

μέσω της συζύγου του Έλλης Φραγκουλλή (0,10%), των παιδιών του Χρίστου, Ορθόδοξου και Βασίλη (0,54%), της μητέρας του 
Βασιλούς Φραγκουλλή (0,03%) και του αδελφού του Φίλιππου Φραγκουλλή (0,05%. 

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

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

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

Δεν υπήρξε καμιά άλλη σημαντική σύμβαση που υφίσταται ή υφίστατο κατά τη λήξη του οικονομικού έτους και κατά την 
ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων στην οποία μέτοχοι που κατείχαν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα 
πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τα μέλη των οργάνων διοίκησης, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα 
τους έχουν ή είχαν άμεσα ή έμμεσα ουσιώδες συμφέρον, εκτός από τις συμφωνίες που αναφέρονται πιο κάτω.  
 
Ο Διοικητικός Σύμβουλος Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου είναι Διοικητικός Σύμβουλος των εταιρειών Πειραιώς Μεσίτες 
Ασφαλιστικών & Αντασφαλιστικών εργασιών και Πειραιώς Πρακτορειακή Α.Ε οι οποίες είναι θυγατρικές εταιρείες της 
Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Είναι επίσης διοικητικός σύμβουλος της Astrobank Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Λτδ. Οι 
συναλλαγές της Εταιρείας με την AstroBank Public Company Ltd αναφέρονται στην σημείωση 29. 
 
Συμφωνία διορισμού ασφαλιστικού πράκτορα 

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

 
          Οι συνολικές αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2020 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 
 

 

Μισθοί , έξοδα 
παραστάσεως 
και εισφορές Αμοιβές 

Κοιν. 
Ασφαλίσεις και 
άλλες εισφορές 

Εισφορές 
Ταμείου 

Προνοίας 
2020 

Σύνολο 
2019 

Σύνολο 

Εκτελεστικοί σύμβουλοι €000 €000 €000 €000 €000 €000 

   Αιμίλιος Πυρίσιης  98 1 10 5 114 111 

   Ανδρέας Φραγκουλλής 98 1 5 5 109 106 

   Νίνα Πυρίσιη 77 1 4 - 82 79 

   Λουκής Ιωάννου 67 1 9 3 80 77 

       Μη-εκτελεστικοί σύμβουλοι 
         Γιώργος Πυρίσιης - 1 - - 1 0,5 

   Αντρέας Πιρίσιης  - 1 - - 1 39 

   Χαράλαμπος Αλεξάνδρου - 1 - - 1 0,5 

   Μένοικος Μέσσιος - 2 - - 2 - 

   Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου - 1 - - 1 0,5 

   Παναγιώτης Μαλλής - - - - - 0,5 

       

 
340 10 28 13 391 416 

 
 

Αμοιβές Διοικητικών Συμβούλων 
    

 
Συγκρότημα Εταιρεία 

 
2020 2019 2020 2019 

        Υπό Εκτελεστική Ιδιότητα 409 438 381 411 

    Ως σύμβουλοι 10 5 10 5 

  419 443 391 416 

 
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.λπ. 

 
Μέρος των συνολικών απολαβών των Διοικητικών 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.  
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32. Συναλλαγές με  Σύμβουλους και συνδεόμενα  πρόσωπα (συνέχεια) 
 

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%. Στον εκτελεστικό σύμβουλο Ανδρέα 
Φραγκουλλή παρέχεται η χρήση οχήματος και καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του. Στους εκτελεστικούς 
συμβούλους Αιμίλιο Πυρίσιη και Νίνα Πυρίσιη καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του οχήματος τους. 

 
Κατά την διάρκεια του έτους 2020 δεν πληρώθηκαν: 

 οποιεσδήποτε αμοιβές σε Διοικητικούς Συμβούλους υπό μορφή διανομής κερδών και / ή φιλοδωρήματος. 

 οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληρωμές σε Διοικητικούς Συμβούλους για έκτακτες υπηρεσίες οι οποίες ήταν εκτός του 
σκοπού και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 οποιεσδήποτε αμοιβές σε πρώην Διοικητικούς Συμβούλους σε συνάρτηση με τον τερματισμό της απασχόλησης τους 
κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

 
Η αμοιβή των διοικητικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζεται από την Ετήσια 
Γενική Συνέλευση. Για το 2020 η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση της ετήσιας αμοιβής των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου από €500 σε €1.000. Επιπρόσθετα ενέκρινε την εισήγηση για καθορισμό της  αμοιβής του 
Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σε €5.000 ετησίως.   
 
Δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή για συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα διοικητικά 
συμβούλια των θυγατρικών της εταιρειών. Δεν υπήρξαν κατά το 2020 ούτε υπάρχουν οποιαδήποτε Σχέδια Δικαιωμάτων 
Επιλογής ή Προαίρεσης σε ισχύ. 
 
Δάνεια, εγγυήσεις και προπληρωμές προς κάθε άτομο που υπηρέτησε ως Διοικητικός 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 Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών της. Ποσά 
εισπρακτέα από Εταιρείες στις οποίες είναι εμπλεκόμενος Διοικητικός Σύμβουλος ή / και συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο 
αναφέρονται στην σημείωση 29. 
 

33. Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείριση κεφαλαίου 
και εύλογης αξίας 

  
(1) Διαχείριση 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. 

 
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. 
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33.    Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείριση κεφαλαίου          
και εύλογης αξίας (συνέχεια) 

 
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.  
 
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.  
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33.    Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείριση κεφαλαίου          
και εύλογης αξίας κινδύνων (συνέχεια) 

 
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.  
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των αποτελεσμάτων σε μεταβολές παραδοχών που επιδρούν 
ουσιαστικά σε αυτά. Η ανάλυση διενεργείται για ένα λογικό εύρος μεταβολών στις κύριες παραδοχές, με τις λοιπές 
παραδοχές να παραμένουν σταθερές και δείχνει την επίδραση τους στο κέρδος πριν το φόρο εισοδήματος και στα ίδια 
κεφάλαια: 
 

31 Δεκεμβρίου 2020 
Αλλαγή σε 
παραδοχή 

Επίδραση στο 
κέρδος πριν το 

φόρο εισοδήματος 

Επίδραση στα 
ίδια κεφάλαια 

 
% €'000 €'000 

Καθαρός Δείκτης απαιτήσεων (μετά την αφαίρεση του 
μερίδιο αντασφαλιστών)    

- Αύξηση 3% -550 -550 

- Αύξηση 5% -916 -916 

- Μείωση -3% 550 550 

- Μείωση -5% 916 916 

 
 

  31 Δεκεμβρίου 2019 
Αλλαγή σε 
παραδοχή 

Επίδραση στο 
κέρδος πριν το 

φόρο εισοδήματος 

Επίδραση στα 
ίδια κεφάλαια 

 
% €'000 €'000 

Καθαρός Δείκτης απαιτήσεων (μετά την αφαίρεση του 
μερίδιο αντασφαλιστών)    

- Αύξηση 3% -538 -538 

- Αύξηση 5% -896 -896 

- Μείωση -3% 538 538 

- Μείωση -5% 896 896 

 
Στον  πιο κάτω πίνακα απεικονίζεται  η  εξέλιξη  των συνολικών πληρωμών απαιτήσεων για  όλους  τους κλάδους για τα 
έτη ατυχήματος μεταξύ 2005 μέχρι 2020 από το έτος ατυχήματος μέχρι και 10 έτη μετά.  
 

Έτος ατυχήματος 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + Ολικό 
2005 5.195 1.204 271 269 1.093 87 -16 36 74 4 21 8.238 
2006 4.875 1.306 51 208 143 319 197 8 22 63 46 7.238 
2007 5.373 1.339 189 21 87 95 246 9 27 -2 3 7.387 
2008 6.151 1.340 206 -1 132 189 38 1 15 3 29 8.103 
2009 6.436 1.417 140 629 18 13 162 187 15 101 7 9.125 
2010 6.661 1.457 208 312 703 349 12 114 33 33 32 9.914 
2011 6.637 134.357 281 77 35 45 28 156 19 176  141.811 
2012 6.767 1.649 175 58 11 29 817 92 71   9.669 
2013 5.527 1.443 379 129 131 31 89 51    7.780 
2014 5.209 1.364 222 1.351 65 117 74     8.402 
2015 6.217 2.122 357 98 2 27      8.823 
2016 5.030 2.081 6.352 69 6.631       20.163 
2017 5.321 1.832 78 208        7.439 
2018 5.916 1.925 289         8.130 
2019 6.387 1.883          8.270 
2020 5.045           5.045 

 92.747 156.719 9.198 3.428 9.051 1.302 1.647 654 276 378 138 275.537 
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33. Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείριση κεφαλαίου και εύλογης αξίας κινδύνων (συνέχεια) 

 
Στον  πιο κάτω πίνακα απεικονίζεται  η  εξέλιξη  του  συνολικού κόστους ζημιών  για  όλους  τους κλάδους ασφάλισης για τα έτη ατυχήματος μεταξύ 2005 μέχρι 2020 καθώς και για τα επόμενα 10 έτη 
μετά το έτος ατυχήματος. Επιπρόσθετα εμφανίζονται τα συνολικά ποσά πληρωμών, ούτως ώστε να είναι ευδιάκριτος ο επιμερισμός του συνολικού κόστους κάθε έτους σε πληρωμές που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί και σε προβλέψεις μελλοντικών πληρωμών για τις ζημιές που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 
 
Το ποσοστό απόκλισης αντιπροσωπεύει το ποσοστό της διαφοράς μεταξύ της αρχικής πρόβλεψης απαιτήσεων κατά το έτος του ατυχήματος και της συνολικής πρόβλεψης κατά την  ημερομηνία 
αναφοράς.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Συνολικές  
απαιτήσεις 

Συνολικές  
πληρωμές 

Εκκρεμείς 
απαιτήσεις 

% 
Απόκλισης  

Έτος ατυχήματος 

            2005 6.701 787 285 361 216 -58 0 33 60 7 -166 8.226 8.238 -12 18,5% 
2006 6.378 909 135 111 -113 -143 47 7 -10 -61 -27 7.233 7.239 -6 11,8% 
2007 6.487 986 105 -33 -33 107 53 -1 -81 -2 -12 7.576 7.386 190 14,4% 
2008 7.508 849 53 -174 6 -98 -32 -2 4 -31 1 8.084 8.103 -19 7,1% 
2009 8.850 776 -182 -143 18 -1 72 -11 -45 5 -24 9.317 9.124 192 5,0% 
2010 8.842 1.023 660 100 -348 -250 -65 -14 2 9 -37 9.919 9.913 6 10,9% 
2011 309.326 -167.027 28 52 123 -58 -11 -132 14 162  142.477 141.812 665 0,5% 
2012 9.432 117 -57 -212 750 -65 -178 -5 -3   9.780 9.669 111 3,6% 
2013 7.894 185 -73 29 -7 -55 -120 -17    7.835 7.781 54 -0,7% 
2014 7.707 1.104 5 52 -22 488 -52     9.282 8.402 880 17,0% 
2015 8.051 928 180 12 -9 54      9.215 8.823 392 12,6% 
2016 27.272 793 -3.962 -3.507 -7       20.589 20.164 426 4,0% 
2017 8.041 248 35 96        8.421 7.439 982 4,5% 
2018 

8.666 380 238         9.284 
8.130 

1.154 6,7% 
2019 9.312 -203          9.109 8.270 839 -2,2% 
2020 7.893           7.893 5.045 2.848 0,0% 

            
284.240 275.539 8.702 7,2% 

 
*Στον υπολογισμό του ποσοστού απόκλισης του 2011 έχει εξαιρεθεί η απαίτηση της ΑΗΚ με αρχική πρόβλεψη €300,0 εκ και αναθεώρηση -€167,5 εκ. 
**Στον υπολογισμό του ποσοστού απόκλισης του 2016 έχει εξαιρεθεί η απαίτηση της ΑΗΚ με αρχική πρόβλεψη €20,0 εκ. και αναθεώρηση -€7,5 εκ.  
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33.    Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείριση κεφαλαίου          
και εύλογης αξίας (συνέχεια) 

 
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 Διεύθυνση 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.  Για τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων έχει εγκρίνει μέγιστα 
αποδεκτά όρια για τη συνολική ανοικτή συναλλαγματική θέση καθώς και μέγιστα όρια έκθεσης για κάθε συνάλλαγμα.  
 
Η τρέχουσα έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο έναντι των καθορισμέων ορίων παρακολουθείται από την 
Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων η οποία υποβάλλει τριμηνιαία έκθεση παρακολούθησης στην Επιτροπή Διαχείρισης 
Κινδύνων του ΔΣ.  
 
Η έκθεση του Συγκροτήματος σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα: 
 

 
Ευρώ 

Αγγλική 
Λίρα  

Δολάριο 
Αμερικής Άλλα Σύνολο 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Περιουσιακά στοιχεία 
     Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί 11.313 - - - 11.313 

Επενδύσεις που κρατούνται για εμπορία 16.700 449 5.919 818 23.886 
Καταθέσεις προθεσμίας 5.265 - - - 5.265 

Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 11.097 - 380 - 11.477 

Άλλα περιουσιακά στοιχεία 11.668 - - - 11.668 

      Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 56.043 449 6.299 818 63.609 

 

     Υποχρεώσεις 
     Υποχρεώσεις 23.649 - - - 23.649 

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 32.394 449 6.299 818 39.960 

 
81,1% 1,1% 15,8% 2,0% 100,0% 

Παράγωγα αντιστάθμισης κινδύνου 3.125 - (3.125) - - 

  35.519 449 3.174 818 39.960 

 
88,9% 1,1% 7,9% 2,0% 100,0% 

 
 
Πιθανή ενδυνάμωση του Ευρώ κατά 5% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έναντι των κύριων νομισμάτων στα οποία έχει έκθεση 
το Συγκρότημα και η Εταιρεία θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της εύλογης αξίας των συνολικών περιουσιακών 
στοιχείων και την πραγματοποίηση συναλλαγματικής ζημιάς ύψους €222 χιλ. η οποία ανέρχεται σε 0,6% των ιδίων 
κεφαλαίων και 5,9% του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους.  Αντίστοιχα τυχόν αποδυνάμωση του Ευρώ έναντι των 
πιο πάνω νομισμάτων κατά 5% θα είχε ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες 
παράμετροι παραμένουν σταθερές. 
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33. Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείριση κεφαλαίου 

και εύλογης αξίας συνέχεια) 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει ανάλυση ευαισθησίας στον συναλλαγματικό κίνδυνο που απορρέει από τα 
χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει το Συγκρότημα.  
 

 

Μεταβολή στη 
συναλλαγματική 

ισοτιμία 

Επίδραση στα 
κέρδη μετά τη 
φορολογία 

 
% €'000 

Δολάριο Αμερικής -5% -159 

Αγγλική Στερλίνα -5% -22 

Δολάριο Αυστραλίας -5% -28 

Δολάριο Καναδά -5% -13 
 

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. Η Εταιρεία έχει καθορίσει μέγιστα όρια ανοχής πιστωτικού κινδύνου και διαδικασίες 
τριμηνιαίας παρακολούθησης της έκθεσης κινδύνου έναντι των ορίων ανοχής. Η έκθεση παρακολούθησης διενεργείται από 
την Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  
 
Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τη μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου διαφόρων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα 
με την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα όπως προσδιορίζεται από τους Moody’s: 

31 Δεκεμβρίου 2020 
Αa1 έως 

Α3 
Baa1 έως 

B3 
Caα1 έως 

Caa3 
Χωρίς 

διαβάθμιση 
Σύνολο 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα  - - - 4.640 4.640 

Άλλοι χρεώστες και προπληρωμές  - - - 2.997 2.997 

Δάνεια εισπρακτέα - - - 316 316 

Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέματα  3.321 - - 39 3.360 

Kαταθέσεις προθεσμίας  1.500 2.016 505 1.244 5.265 

Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 433 2.014 4.601 4.429 11.477 

      
Σύνολο 5.254 4.030 5.106 13.665 28.055 

      
31 Δεκεμβρίου 2019 

Αa1 έως 
Α3 

Baa1 έως 
B3 

Caα1 έως 
Caa3 

Χωρίς 
διαβάθμιση 

Σύνολο 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα - - - 4.669 4.669 

Άλλοι χρεώστες και προπληρωμές  - - - 2.227 2.227 

Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέματα  9.305 - - 1.171 10.476 

Kαταθέσεις προθεσμίας - 2.570 1.012 934 4.516 

Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 104 3.173 3.353 4.274 10.904 

      
Σύνολο 9.409 5.743 4.365 13.275 32.792 
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33.  Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείριση κεφαλαίου 

και εύλογης αξίας συνέχεια) 

 
Η Εταιρεία διεξάγει συναλλαγές με μεγάλο αριθμό πελατών, πρακτόρων και αντιπροσώπων και έτσι υπάρχει ικανοποιητική 
διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι επίσης μειωμένος γιατί οι χρεώστες τυγχάνουν 
συστηματικής παρακολούθησης και διενεργείται, όπου χρειάζεται, πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Κατά το έτος 2020 
προέκυψε καθαρή πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ύψους €1 χιλ. έναντι αντιστροφής πρόβλεψης ύψους €179 χιλ. το 
2019.  
 
Το Συγκρότημα εκτιμά ότι η εύλογη 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 
εισοδημάτων χρηματοδότησης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας εξαιτίας των μεταβολών στα επιτόκια αγοράς. Το 
Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με τα χρεόγραφα και αξιόγραφα κεφαλαίου που κατέχει, τις 
τραπεζικές καταθέσεις και τα τραπεζικά παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. Τα εισοδήματα 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.  
 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα με τα επιτόκια αγοράς αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Χρηματοοικονομικά μέσα με σταθερό επιτόκιο Συγκρότημα Εταιρεία 

 
€'000 €'000 

   Χρεόγραφα, ομόλογα και αξιόγραφα 7.955 7.782 

Δάνειο εισπρακτέο 316 316 

 
8.271 8.098 

Χρηματοοικονομικά μέσα με κυμαινόμενο επιτόκιο 
  Χρεόγραφα, ομόλογα και αξιόγραφα - - 

Καταθέσεις προθεσμίας και λογαριασμοί προειδοποίησης  7.762 7.469 

Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις 8.980 8.619 

 
16.742 16.088 

   

 
25.013 24.186 

 
Πιθανή μείωση των επιτοκίων κατά μια ποσοστιαία μονάδα (1,0%) σε σχέση με τα μεσοσταθμικά επιτόκια του έτους θα είχε 
ως αποτέλεσμα την μείωση στα καθαρά εισοδήματα χρηματοδότησης κατά περίπου €38 χιλ. Για τους σκοπούς της πιο 
πάνω ανάλυσης υποθέτουμε ότι οι άλλες παράμετροι 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 Διεύθυνση 
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.  
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33.  Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείριση κεφαλαίου 

και εύλογης αξίας συνέχεια) 

 
Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΔΚ) έχει καθορίσει ένα ελάχιστο απόθεμα ρευστότητας για κάλυψη των 
βραχυπρόθεσμων αναμενόμενων αναγκών ρευστότητας (μέχρι 90 ημέρες) της Εταιρείας καθώς και περιθώριο για κάλυψη 
απροσδόκητων αναγκών.  

Η Ελάχιστη καθαρή ρευστότητα περιλαμβάνει μόνο τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία: 

 Μετρητά, τρεχούμενους και άλλους λογαριασμούς άμεσης πρόσβασης  

 Money Market funds 

 Προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις οι οποίες λήγουν εντός 90 ημερών και παρέχουν δικαίωμα άμεσου τερματισμού 

 Ομόλογα τα οποία λήγουν εντός 90 ημερών 

 
Η ΕΔΚ έχει καθορίσει επίσης ελάχιστα αποδεκτά όρια για δείκτες ρευστότητας. Επιπρόσθετα η ΕΔΚ έχει εγκρίνει σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης χρηματοδότησης  το οποίο περιλαμβάνει εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης σε περίπτωση ανάγκης. 
Το σχέδιο ενεργοποιείται στην περίπτωση που οι δείκτες ρευστότητας της Εταιρείας μειωθούν κάτω από τα καθορισμένα 
όρια ανοχής. 
 
Η συμμόρφωση με τους δείκτες ρευστότητας παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τον οικονομικό διευθυντή του 
Συγκροτήματος. Επιπρόσθετα η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων ετοιμάζει τριμηνιαία έκθεση παρακολούθησης των δεικτών 
ρευστότητας έναντι των ελάχιστων ορίων ανοχής η οποία υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Τυχόν παραβάσεις ορίων αξιολογούνται και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό 
της τρέχουσας έκθεσης εντός των αποδεκτών ορίων κινδύνου.   
 
Ανάλυση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση την εναπομένουσα ημερομηνία λήξης 
τους 

 
Συγκρότημα Εταιρεία 

   

 
Εντός 

Πέραν 
του  

Σύνολο 
Εντός 

Πέραν 
του 

Σύνολο 
31 Δεκεμβρίου 2020 

ενός 
έτους 

ενός 
έτους 

ενός 
έτους 

ενός 
έτους 

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

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
   

   Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση - 414 414 - 414 414 

Επενδύσεις που κρατούνται για εμπορία 21.562 2.324 23.886 21.367 2.322 23.689 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα 4.640 - 4.640 4.643 - 4.643 

Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέματα  3.360 - 3.360 3.360 - 3.360 

Δάνεια εισπρακτέα 316 - 316 316 - 316 

Μερίδιο σε κοινοπραξίες 80 504 584 80 504 584 

Άλλα εισπρακτέα ποσά 2.706 290 2.996 2.429 - 2.429 

Καταθέσεις προθεσμίας  4.356 909 5.265 4.173 910 5.083 

Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 11.477 - 11.477 11.006 - 11.006 

       Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  48.497 4.441 52.938 47.374 4.150 51.524 

    
   Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

   
   Εκκρεμείς απαιτήσεις και προβλέψεις για μη κερδημένα 

ασφάλιστρα 
21.119 - 21.119 21.119 - 21.119 

Τραπεζικά παρατραβήγματα 3 - 3 3 - 3 

Τρεχούμενοι λογαριασμοί με αντασφαλιστές 628 - 628 628 - 628 

 Φορολογία 105 47 152 100 47 147 

 Άλλες υποχρεώσεις 1.746 - 1.746 1.614 - 1.614 

    
  

 
Σύνολο χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 23.601 47 23.648 23.464 47 23.511 
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33.  Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείριση κεφαλαίου 

και εύλογης αξίας συνέχεια) 

 
Συγκρότημα      Εταιρεία 

   

 
Εντός Πέραν του 

Σύνολο 

Εντός 
Πέραν 

του 
Σύνολο 

31 Δεκεμβρίου 2019  ενός έτους 
  ενός 
έτους 

 ενός έτους 
  ενός 
έτους 

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

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
   

   Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για     
πώληση 

 
235 

 
399 

 
634 

 
235 399 

 
634 

Επενδύσεις που κρατούνται για εμπορία 23.155 2.028 25.183 22.935 2.028 24.963 

    Ασφάλιστρα εισπρακτέα 4.669 - 4.669 4.672 - 4.672 

    Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέματα  10.476 - 10.476 10.476 - 10.476 

Μερίδιο σε κοινοπραξίες 55 520 575 55 520 575 

Άλλα εισπρακτέα ποσά 1.888 339 2.227 1.734 - 1.734 

Kαταθέσεις προθεσμίας  4.516 - 4.516 4.334 - 4.334 

Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 10.904 - 10.904 10.393 - 10.393 

       

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων  

55.898 3.286 59.184 54.834 2.947 57.781 

    
   Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

   
   Εκκρεμείς απαιτήσεις και προβλέψεις για μη  

κερδημένα ασφάλιστρα 
 

28.578 
 

 -  
 

28.578 
 

28.578 
 

- 
 

28.578 

Τραπεζικά παρατραβήγματα -               -  - - - - 

Τρεχούμενοι λογαριασμοί με αντασφαλιστές 563               -  563 563 - 563 

 Φορολογία 217               -  217 212 - 212 

 Άλλες υποχρεώσεις 2.083                -  2.083 1.969 - 1.969 

    
   

Σύνολο χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 31.441 
                 

-  
31.441 31.322 

                 
-  

31.322 

 
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 καθορίζουν και επανεξετάζουν την 
επενδυτική στρατηγική λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον και τις μακροοικονομικές συνθήκες, καθώς και την 
κατάσταση φερεγγυότητας της εταιρείας και των ουσιωδών κινδύνων στους οποίους η εταιρεία είναι εκτεθειμένη. 
Επιπρόσθετα παρακολουθουν τις εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές και σε συνεργασία με τους επαγγελματίες 
επενδυτικούς συμβούλους διαφοροποιούν ανάλογα τις επενδυτικές τοποθετήσεις του Συγκροτήματος. 
 
Το πλαίσιο για την έγκριση, έλεγχο, διαχείριση, παρακολούθηση και αναφορά των επενδυτικών δραστηριοτήτων και 
συναφών κινδύνων έχει καθοριστεί στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Επενδυτικού Κινδύνου. Το ΔΣ μέσω της Επιτροπής 
Διαχείρισης Κινδύνων έχει καθορίσει μέγιστα όρια ανοχής κινδύνου για κάθε βασική κατηγορία επενδύσεων καθώς και για 
κάθε επιμέρους ταμείο και  εκδότη, μη επιτρεπόμενες επενδύσεις, ελάχιστη βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης εκδότη για 
ομόλογα, γεωγραφικά όρια και μέγιστα όρια έκθεσης σε ξένο συνάλλαγμα. Στόχος του καθορισμού των πιο πάνω ορίων και 
περιορισμών είναι η διασφάλιση της ευρείας διασποράς του χαρτοφυλακίου και ο περιορισμός της έκθεσης επενδυτικού 
κινδύνου σε αποδεκτά όρια που συνάδουν με την γενική διάθεση κινδύνου της Εταιρείας όπως καθορίστηκε από το ΔΣ.    

 
 
 



83 

  

 
 

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
33.   Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείριση κεφαλαίου 

και εύλογης αξίας συνέχεια) 

 
Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων ετοιμάζει τριμηνιαία έκθεση παρακολούθησης της τρέχουσας έκθεσης επενδυτικών 
κινδύνων έναντι των καθορισμένων ορίων ανοχής η οποία υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Τυχόν παραβάσεις ορίων αξιολογούνται και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό 
της τρέχουσας έκθεσης εντός των αποδεκτών ορίων κινδύνου.   
 
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η έκθεση του Συγκροτήματος στον κίνδυνο μεταβολής στις τιμές αξιών στις 31 
Δεκεμβρίου 2020 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 5% σε σχέση με τις 
αντίστοιχες τιμές στις 31 Δεκεμβρίου 2020: 
 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 
Εύλογη Αξία στις 

31.12.2020 

Επίδραση στο 
αποθεματικό 
εύλογης αξίας 

 
€'000 €'000 

  Χρεόγραφα και ομόλογα 414 21 

  414 21 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
Εύλογη Αξία στις 

31.12.2020 

Επίδραση στο 
λογαριασμό 

αποτελεσμάτων 
του έτους 

 
€'000 €'000 

Μετοχές εισηγμένων εταιρειών  3.569 178 

Επενδύσεις εξωτερικού σε μετοχικά κεφάλαια και hedge funds 8.542 427 

Εταιρικά ομόλογα και αξιόγραφα κεφαλαίου  7.542 377 

Διεθνή ταμεία επενδυτικών ακινήτων  2.743 137 

Επενδύσεις σε χρυσό  και εμπορεύματα 1.490 75 

  23.886 1.194 

 
 Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η επίδραση στα κέρδη μετά τη φορολογία και στα ίδια κεφάλαια του 
 Συγκροτήματος από μεταβολές στις τιμές των επενδύσεων που κατέχονται, ως αποτέλεσμα λογικών αρνητικών 
 μεταβολών στους σχετικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, αξίες ομολόγων και αξίες εμπορευμάτων. 
 

 

Μεταβολή στον 
δείκτη 

Επίδραση στα 
κέρδη του έτους 

Επίδραση στα 
ίδια κεφάλαια 

 
% €'000 €'000 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 15% 427 
 Χρηματιστήριο Αθηνών 20% 144 
 Διεθνή Χρηματιστήρια 10% 528 
 Διεθνή ταμεία επενδυτικών ακινήτων  10% 274 
 Εναλλακτικές επενδύσεις 5% 116 
 Διεθνή ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια 10% 95 
 Αξίες κυβερνητικών ομολόγων 5% - 
 Αξίες εταιρικών ομολόγων 10% 754 41 

Χρυσός και άλλα εμπορεύματα 10% 149 
 

  
2.487 41 
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33.   Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείριση κεφαλαίου 

και εύλογης αξίας συνέχεια) 

 
(2) Διαχείριση κεφαλαίων 
 
Η διεύθυνση του Συγκροτήματος ακολουθεί συνετή διαχείριση κεφαλαίων η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη των πιο κάτω 
στόχων:  
α) Διασφάλιση 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 εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. 
γ) Διατήρηση ισχυρής κεφαλαιουχικής βάσης για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. 

 
Η Εταιρεία υποβάλλει στην Έφορο Ασφαλίσεων σε τριμηνιαία βάση Κατάσταση Φερεγγυότητας η οποία ετοιμάζεται 
σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων 
και Κανονισμών.  
 
Μέσα στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίων η Εταιρεία ετοιμάζει προβλεπόμενη κατάσταση των ιδίων 
και διαθέσιμων κεφαλαίων για τα επόμενα 3 έτη σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις της επόμενης τριετίας. Η Εταιρεία 
διενεργεί επίσης υπολογισμό των αναμενόμενων κεφαλαιακών αναγκών και του περιθωρίου κάλυψης φερεγγυότητας για τα 
επόμενα 3 έτη με βάση την πρότυπη μεθοδολογία του Solvency II.  
 
Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων διενεργεί ασκήσεις αντοχής και με βάση τα αποτελέσματα αξιολογεί κατά πόσον 
προκύπτει ανάγκη επιπρόσθετων κεφαλαίων. Στα πλαίσια αυτά, προβαίνει σε αριθμό ενεργειών για τη βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων της, περιλαμβανομένης της ρύθμισης της μερισματικής πολιτικής 
της, ώστε να βρίσκεται σε θέση να καλύπτει τις αυξημένες ποσοτικές απαιτήσεις κεφαλαίου. Τα αποτελέσματα των 
ασκήσεων αντοχής υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ. 

 
Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις κεφαλαιουχικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την Υπηρεσία Ελέγχου 
Ασφαλιστικών Εταιριών κατά τη διάρκεια των αναφερθέντων οικονομικών περιόδων. 

 
Επιπρόσθετα η θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities Ltd εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλει 
αναλυτική κατάσταση κεφαλαιακής επάρκειας σε τριμηνιαία βάση. Η θυγατρική εταιρεία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις 
κεφαλαιουχικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διάρκεια των αναφερθέντων 
οικονομικών περιόδων. 
 
 (3)  Εύλογη αξία  
 
Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να ανταλλαχθεί ή μία υποχρέωση να 
αποπληρωθεί στα πλαίσια μιας συνήθους εμπορικής συναλλαγής. Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί την ακόλουθη ιεραρχία για 
τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της δίκαιης αξίας: 

 

 Επίπεδο 1: επενδύσεις που επιμετρούνται με βάση χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργείς αγορές. 

 Επίπεδο 2: επενδύσεις που επιμετρούνται με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν 
σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα στοιχεία της αγοράς. 

 Επίπεδο 3: επενδύσεις που επιμετρούνται με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία τα στοιχεία που επηρεάζουν 
σημαντικά την δίκαιη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.  

 
Για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σε δίκαιη 
αξία, το Συγκρότημα καθορίζει εάν έχουν γίνει μεταφορές μεταξύ των επιπέδων στην ιεραρχία με την εκ νέου αξιολόγηση της 
κατηγοριοποίησης στο τέλος της κάθε περιόδου. 

 
Περιγράφονται πιο κάτω οι τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εύλογης αξίας 
χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται στην εύλογη 
αξία : 

 
Χρηματοοικονομικά  περιουσιακά στοιχεία 
 
Τραπεζικές Καταθέσεις  
Δεδομένου ότι οι καταθέσεις του Συγκροτήματος σε τράπεζες είναι βραχυπρόθεσμες, η εύλογη αξία προσεγγίζει τη 
λογιστική αξία. 
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33.   Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείριση κεφαλαίου 

και εύλογης αξίας συνέχεια) 

 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και προς εμπορία  
Οι περισσότερες επενδύσεις του Συγκροτήματος αφορούν εμπορεύσιμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές. Οι επενδύσεις αυτές επιμετρούνται στην εύλογη αξία με βάση  
χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργείς αγορές. 
 
Οι επενδύσεις οι οποίες δεν είναι εισηγμένες αφορούν κυρίως διεθνείς επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια και χαρτοφυλάκια 
ακινήτων. Αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται με τη χρήση μοντέλων αποτίμησης των διαχειριστών 
επενδύσεων που άλλοτε περιλαμβάνουν δεδομένα βασισμένα σε παρατηρήσιμα στοιχεία αγοράς και άλλοτε βασισμένα σε 
παρατηρήσιμα και σε μη παρατηρήσιμα στοιχεία.  
 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αφορούν συμβόλαια ανταλλαγής συναλλάγματος και αποτιμούνται με 
τη χρήση μοντέλων αποτίμησης βασισμένα σε παρατηρήσιμα στοιχεία της αγοράς. 
 
Τραπεζικά παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμα δάνεια 
Τα τραπεζικά παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι χρηματοοικονομικά μέσα των οποίων η λογιστική αξία 
είναι μία λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας, επειδή έχουν από τη φύση τους ως επί το πλείστον μικρή διάρκεια ή 
αναπροσαρμόζονται τακτικά στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. 
 
Μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται στην εύλογη αξία  
 
Επενδύσεις σε ακίνητα 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα καθορίζεται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους από εκτιμήσεις που γίνονται από 
εξωτερικούς, προσοντούχους, ανεξάρτητους εκτιμητές. 
 
Ακίνητη περιουσία για ιδία χρήση  
Η ακίνητη περιουσία για ιδία χρήση αφορά τα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας. Η εύλογη αξία τους καθορίζεται στο τέλος 
κάθε οικονομικού έτους από εκτιμήσεις που γίνονται από εξωτερικούς, προσοντούχους, ανεξάρτητους εκτιμητές.  
 
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχειών και των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται 
στην εύλογη αξία τα οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία, κατά επίπεδο, παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 

2020 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία €'000 €'000 €'000 €'000 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 414 - - 414 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 21.633 1.000 1.253 23.886 

Παράγωγα 80 - - 80 

Kαταθέσεις προθεσμίας 5.265 - - 5.265 

Μετρητά υπόλοιπα τραπεζών 11.477 - - 11.477 

Τραπεζικά παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμα δάνεια (3) - - (3) 

 
38.866 1.000 1.253 41.119 

     

Μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται στην εύλογη αξία  

Επενδύσεις σε ακίνητα - - 4.311 4.311 

Ακίνητα για ίδια χρήση - - 5.913 5.913 

 
- - 10.224 10.224 

     Ολικό 38.866 1.000 11.477 51.343 
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33.   Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείριση κεφαλαίου 

και εύλογης αξίας συνέχεια) 
 

2019 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία €'000 €'000 €'000 €'000 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 398 235 - 633 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 23.205 1.076 902 25.183 

Παράγωγα 23 - - 23 

Kαταθέσεις προθεσμίας 4.516 - - 4.516 

Μετρητά υπόλοιπα τραπεζών 10.904 - - 10.904 

Τραπεζικά παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμα δάνεια - - - - 

 
39.046 1.311 902 41.259 

     

Μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται στην εύλογη αξία  

Επενδύσεις σε ακίνητα - - 4.535 4.535 

Ακίνητα για ίδια χρήση - - 6.220 6.220 

 
- - 10.755 10.755 

     Ολικό 39.046 1.311 11.657 52.014 
 

Η κίνηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος που κατηγοριοποιήθηκαν στο Επίπεδο 3 
παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 

2020 2019 

 

€'000 €'000 

1 Ιανουαρίου  902 652 

Προσθήκες 1 250 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 350 - 

      

31 Δεκεμβρίου 1.253 902 

 
Η κίνηση των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται στην εύλογη αξία παρουσιάζεται στις 
σημειώσεις 16 και 18. 
 
Κατά τα έτη 2019 και 2020 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές μεταφορές μεταξύ του Επίπεδου 1 και των  Επιπέδων  2 
και 3. 

 
34.     Αναβολή εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 χρηματοοικονομικά μέσα 

 
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία πληρεί τις πρόνοιες που καθορίζονται στις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια 
συμβόλαια σχετικά με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα και αποφάσισε να αναβάλει την εφαρμογή του 
ΔΠΧΑ 9 έως την ημερομηνία που το Συγκρότημα και η Εταιρεία θα υιοθετήσει για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια 
Συμβόλαια (η "επιλογή αναβολής"), η οποία επί του παρόντος αναμένεται να είναι οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις για το έτος που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2024. 
 
Τα κριτήρια για την εφαρμογή της επιλογής της σχετικής αναβολής είναι ότι οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος και της 
Εταιρείας συνδέονται κυρίως με ασφαλιστικές δραστηριότητες κατά την ετήσια ημερομηνία αναφοράς που έλαβε χώρα 
πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό της συνολικής λογιστικής αξίας των 
υποχρεώσεων του Συγκροτήματος και της Εταιρείας που συνδέεται με τις ασφαλιστικές δραστηριότητες είναι μεγαλύτερο 
από το 97% της συνολικής αξίας όλων των υποχρεώσεών του. Δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή στις δραστηριότητες του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας μετά την ημερομηνία αυτή. 
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34.     Αναβολή εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 

  
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την εύλογη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και τις μεταβολές στις εύλογες αξίες για το 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ξεχωριστά για τις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια του SPPI του ΔΠΧΑ 9, εξαιρουμένων των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που “κατέχονται για εμπορία” ή τα οποία διαχειρίζονται και 
αποτιμώνται σε εύλογη αξία, και 

 

 Όλα τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων εκείνων που δεν πληρούν τα 
κριτήρια του SPPI του ΔΠΧΑ 9 και εκείνα τα  οποία “κατέχονται για εμπορία” ή τα οποία διαχειρίζονται και 
αποτιμώνται βάση της εύλογης αξίας. 

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια του SPPI του ΔΠΧΑ 9 είναι εκείνα των οποίων οι 
συµβατικές ταµειακές τους ροές αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωµές κεφαλαίων και τόκων (SPPI). 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων στις 31 Δεκεμβρίου 2020 που αναλύθηκαν μεταξύ εκείνων που πληρούν 
και εκείνων που δεν πληρούν το κριτήριο του SPPI παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:  
 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 
Χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που 
πληρούν το SPPI 

Λοιπά χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

 
Εύλογη αξία 

Μεταβολή στην 
εύλογη αξία 

Εύλογη αξία 
Μεταβολή στην 

εύλογη αξία 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 

Μετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και 
καταθέσεις προθεσμίας 

16.742 
- - - 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα 4.640 - - - 

Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί 6.356 - - - 

Δάνεια εισπρακτέα 316 - - - 

Ομόλογα 414 9 7.542 (704) 

Μετοχές - - 7.887 (1.566) 

Διεθνη μετοχικά κεφάλαια - - 6.143 407 

Εναλλακτικές επενδύσεις (Hedge Funds) - - 2.315 (43) 

 
    

 28.468 9 23.887 (1.906) 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εύλογη αξία και τη λογιστική αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 για τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του SPPI, τα οποία έχει καθορίσει το Συγκρότημα ότι δεν έχουν χαμηλό 
πιστωτικό κίνδυνο. Η λογιστική αξία επιμετρείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, αν και αυτή παρουσιάζεται πριν από 
οποιαδήποτε απομείωση για εκείνα που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος. 
 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Εύλογη αξία 

 

Λογιστική αξία 

 
€'000 

 
€'000 

Μετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και καταθέσεις προθεσμίας 16.742 
 

16.742 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα  4.640 
 

4.640 

Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί 6.356 
 

6.356 

Δάνεια εισπρακτέα  316  316 

Ομόλογα  7.955 
 

7.955 

Μετοχές  7.887 
 

7.887 

Διεθνη μετοχικά κεφάλαια 6.143 
 

6.143 

Εναλλακτικές επενδύσεις (Hedge Funds) 2.315 
 

2.315 

      52.354   52.354 
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34.     Αναβολή εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 

 
Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια του SPPI, οι τρέχουσες λογιστικές αξίες που 
μετρούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα με την πιστοληπτική τους διαβάθμιση: 

 
 

Πιστωτική διαβάθμιση 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Σύνολο Αa1 έως Α3 Baa1 έως B3 Caa1-Caa3 
Χωρίς 

διαβάθμιση 

 
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες 16.742 1.933 4.029 5.107 5.672 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα  4.640 - - - 4.640 

Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί 6.356 3.321 - - 3.035 

Δάνεια εισπρακτέα 316 - - - 316 

Ομόλογα  7.955 2.109 3.094 1.838 914 

Μετοχές  7.887 941 2.314 57 4.575 

Διεθνη μετοχικά κεφάλαια 6.143 3.493 - - 2.650 

Εναλλακτικές επενδύσεις (Hedge Funds) 2.315 - - - 2.315 

     
   52.354 11.797 9.437 7.002 24.117 

 
35. Μελλοντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 υπήρχαν οι ακόλουθες μελλοντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις αναφορικά με επενδύσεις 
εξωτερικού: 
 

 €'000 

North Haven Real Estate Fund VII Offshore Investors Global 130 

North Haven Private Equity Asia III 55 

EFG Alternative SICAV All Stars Private Equity 19 

  

  204 

 
 

36. Γεγονότα μετά την  περίοδο αναφοράς  
 

Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς που να επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές 
καταστάσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 


