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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
 

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας ASPIS LIBERTY LIFE 
INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED (πρώην LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC 
COMPANY LIMITED) θα γίνει στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας στην οδό Ανδρέα 
Χάλιου 1, Whitemoon Centre, 1ος Όροφος, Έγκωμη, Λευκωσία, την Τετάρτη 14 Mαϊου 2008 και 
ώρα 11:30 π.μ. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. 
 
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση εκείνων που αποχωρούν. 
 
3. Καθορισμός της αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
4. Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για 

καθορισμό της αμοιβής τους. 
 
5. Διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική 

Συνέλευση. 
 
 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
                                                                                                       Aspis Secretarial Limited 
                                                                                                                 Γραμματέας 
 
 
Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2008 
 
 
Σημείωση: 
 
Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση,  δικαιούται να διορίσει 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του και εκ μέρους 
του.  Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας.  Το 
πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο 
της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για τη συνέλευση ώρα. 
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο Παύλος Ψωμιάδης- Πρόεδρος 
 

 Κωνσταντίνος Κιττής - Αντιπρόεδρος 
 

 Γιάννος Χριστοφή - Εκτελεστικός Σύμβουλος  
 

  Ιάκωβος Σίμος - Σύμβουλος  
 

 Γεώργιος Αδρακτάς - Σύμβουλος  
 

 Αντώνης Αντωνίου - Σύμβουλος  
  

 Κωνσταντίνος Γιόνης- Σύμβουλος 
  

 Βασίλης Αδαμόπουλος 
 (διορίστηκε στις 6/9/2007) 
 

 Δημήτρης Βιδάλης 
 (διορίστηκε στις 6/9/2007) 
 

Γραμματέας  Aspis Secretarial Limited 
 (διορίστηκε στις 6/9/2007) 
 
 Cyproliaison Limited  
 (αποχώρησε στις 6/9/2007) 
 
Βοηθός Γραμματέας Γιάγκος Χατζηγιάγκου 
 (αποχώρησε στις 6/9/2007) 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG  
 
Νομικοί Σύμβουλοι Λ. Παπαφιλίππου & Σία 
 Δ.Π. Λιβέρας & Σία 
 Γιώργος Ζ. Γεωργίου 
 
Αναλογιστές Paul Warren F.I.A. 
 Warren F.Α.Μ. Ltd 
 Muhanna & Co Cyprus  
 Actuarial Services 
 
Τράπεζες Alpha Tράπεζα  
 Τράπεζα Πειραιώς 
  Ελληνική Τράπεζα  
 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)  
 Λαϊκή Τράπεζα  
 Τράπεζα Κύπρου  
 Universal Bank  
 Εμπορική Τράπεζα  
 
Εγγεγραμμένο Γραφείο Ανδρέα Χάλιου 1 
 Whitemoon Centre, 1ος Όροφος 
 2408 Έγκωμη 
 Λευκωσία 
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 140(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εμείς 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας Aspis Liberty Life Insurance Public Company Limited (πρώην 
Liberty Life Insurance Public Company Limited) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2007 με βάση τη γνώμη μας, που είναι προϊόν επιμελούς και ευσυνείδητης εργασίας 
επιβεβαιώνουμε ότι εξ’όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

i. καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα και 
ii. παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της 

οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών του εκδότη και των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμού ως σύνολο, 

 
(β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της 

επιχείρησης καθώς και της θέσης του εκδότη και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Εκτελεστικοί 
 
 
Γιάννος Χριστοφή  
 
 
Μη εκτελεστικοί  
 
 
Παύλος Ψωμιάδης- Πρόεδρος    Αντώνης Αντωνίου 
 
 
Κωνσταντίνος Κιττής – Αντιπρόεδρος    Κωνσταντίνος Γιόνης 
 
 
Ιάκωβος Σίμος       Βασίλης Αδαμόπουλος 
 
 
Γεώργιος Αδρακτάς     Δημήτρης Βιδάλης 
 
 
Υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
 
 
 
Μάρκος Μαρκίδης – Οικονομικός διευθυντής  
Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2008 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Aspis Liberty Life Insurance Public Company Limited (πρώην 
Liberty Life Insurance Public Company Limited (η “Εταιρεία”) υποβάλλει στα μέλη την ετήσια 
έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και της πλήρως εξαρτημένης της Ασπίς Πρόνοια 
Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ (“το Συγκρότημα”) κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
συνέχισε να είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών κλάδου ζωής, ατυχημάτων και ασθενειών. 
Όλες οι εργασίες του Συγκροτήματος διεξάγονται στη Κύπρο. 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Το 2007 ήταν μια καλή χρονιά για την ασφαλιστική αγορά και συνέχεια της πολύ καλής πορείας 
του 2006. Η πορεία του κλάδου συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στον ευρύτερο 
χρηματοοικονομικό τομέα και τη πορεία της Κυπριακής Οικονομίας.    
 
Το 2007 η Εταιρεία προχώρησε σε δύο αυξήσεις κεφαλαίου συνολικού ύψους £4.745.797 με 
έκδοση υπέρ το άρτιο 31.638.645 μετοχών ονομαστικής αξίας £0,10 προς £0,15 έκαστη σύμφωνα 
με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2007.  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία εργάστηκε προς τη κατεύθυνση της νομοτεχνικής 
συγχώνευσης των εργασιών του Συγκροτήματος. Η διαδικασία συγχώνευσης βρίσκεται στο τελικό 
της στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως εντός του πρώτου εξαμήνου του 2008.  
 
Tα ενοποιημένα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος 2007 περιλαμβάνουν και τα 
αποτελέσματα της πλήρως εξαρτημένης εταιρείας Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ για 
το ίδιο έτος. 
 
Τα Μεικτά Ασφάλιστρα του Συγκροτήματος για το 2007 ανήλθαν στα £6.396.859 σημειώνοντας 
αύξηση 21,5% σε σχέση με £5.264.099 το 2006.  
 
Παρά τη σημαντική αύξηση στα Ασφάλιστρα, τα Καθαρά Έσοδα του Συγκροτήματος 
παρουσίασαν μικρή πτώση της τάξης του 2,6% φτάνοντας τα £9.381.178 σε σχέση με £9.634.028 
το 2006. Η μικρή πτώση στα Καθαρά Έσοδα οφείλεται στην μείωση των Εισοδημάτων από 
Επενδύσεις που για το 2007 περιορίστηκαν στα £2.653.382 σε σχέση με £4.002.274 την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα Εισοδήματα από Επενδύσεις ήταν μειωμένα το 2007 κυρίως λόγο 
των αποδόσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου οι οποίες αν και ανήλθαν στο 23,6% ήταν 
σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με το 2006 που έφτασαν το 128,8%.  
 
Παρά τη μείωση που παρουσιάστηκε στα καθαρά έσοδα, τα Έξοδα από Εργασίες περιορίστηκαν 
στα £8.342.261 σε σχέση με £9.005.465 το 2006 σημειώνοντας μείωση της τάξης του 7,4%. Ως 
αποτέλεσμα, το ενοποιημένο Κέρδος από Εργασίες για το έτος ανήλθε στο £1.038.917 
παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο ύψους 65,3% σε σχέση με το 2006.  
 
Το Κέρδος πριν τη Φορολογία για το έτος 2007 και μετά τα έξοδα χρηματοδότησης και τις 
Προβλέψεις για Επισφαλείς Χρεώστες, ανήλθε στις £716.749 σε σχέση με £732.879 το 2006.  Το 
Κέρδος πριν τη φορολογία το 2006 ενισχύθηκε με διαγραφή αρνητικής εμπορικής εύνοιας ύψους 
£403.596 που προέκυψε από την εξαγορά της Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ.  Το 
Κέρδος μετά τη Φορολογία σημείωσε μείωση της τάξης του 4% και ανήλθε στις £636.165 σε 
σχέση με £662.503 το 2006. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων στη σελίδα 12.   
 
Τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε £636.165 (2006: £662.503) και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι 
προτείνουν όπως μεταφερθούν στο αποθεματικό προσόδου. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει τη πληρωμή οποιουδήποτε μερίσματος. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων από αλλαγές στις χρηματιστηριακές τιμές, στις τιμές 
ξένου συναλλάγματος και στα επιτόκια και στο κίνδυνο ρευστότητας. 
 
Οι κύριοι κίνδυνοι αναλυτικότερα έχουν ως εξής:  

(α) Κίνδυνος τιμής αγοράς σε τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήρια στην Κύπρο ή το   
εξωτερικό.  

Ένα σημαντικό ποσοστό των κεφαλαίων της Εταιρείας είναι επενδυμένο σε επιλεγμένες 
μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο εξωτερικό.  Μείωση στο γενικό 
δείκτη τιμών του ΧΑΚ ή/και στο γενικό δείκτη τιμών άλλων ξένων χρηματιστηρίων, 
πιθανόν να επιφέρει μείωση στην αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, 
επιφέροντας έτσι κεφαλαιουχικές ζημίες. 

(β)  Κίνδυνος επιτοκίου 

Τα έσοδα και η ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι συνδεδεμένα με αλλαγές 
στα επιτόκια της αγοράς. Πιθανή μεταβολή στα επιτόκια μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
τα κέρδη της Εταιρείας.  

(γ)  Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων 
τρέχοντος ενεργητικού και τρέχουσων υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν, ή όταν οι τρέχουσες 
υποχρεώσεις είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το τρέχον ενεργητικό.  Όταν οι 
λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών.   

Μια συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει τη διατήρηση επαρκών 
μετρητών και την ύπαρξη χρηματοδότησης μέσω ικανοποιητικών ορίων πιστωτικών 
διευκολύνσεων.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) 
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχ.) 

1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχ.) 

(δ) Πιστωτικός κίvδυvoς 

Ο πιστωτικός κίvδυvoς για την Εταιρεία προκύπτει από την αδυναμία πελατών και 
ασφαλιστικώv αvτιπρoσώπωv να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Μαζική αδυναμία των 
πιο πάνω να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους δυνατό να επηρεάσει σημαντικά τα 
αποτελέσματα της Εταιρείας. 

(ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο ξένου συναλλάγματος από τις μεταβολές στις ισοτιμίες 
ξένου συναλλάγματος, μέσω των χαρτοφυλακίων που διατηρεί σε ξένα χρηματιστήρια.     

2) Οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον   

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται σημαντικά από τις μακροοικονομικές συνθήκες 
που επικρατούν, τόσο στην Κύπρο όσο και στις γειτονικές χώρες αλλά και παγκοσμίως.  
Επιπλέον, η πιθανή πολιτική αστάθεια τόσο στην Κύπρο όσο και στη γύρω περιοχή μπορεί να 
επηρεάσει τις εργασίες της Εταιρείας άμεσα, αν οι δραστηριότητές της διακοπούν λόγω έντονης 
πολιτικής κρίσης, ή έμμεσα αν επηρεάσουν την οικονομική ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής.   
 

3) Μείωση στις τιμές γης και ακινήτων   

Ένα ποσοστό των κεφαλαίων της Εταιρείας είναι επενδυμένο σε γη και ακίνητη περιουσία στην 
Κύπρο. Μείωση στις τιμές γης και ακινήτων πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τα μελλοντικά κέρδη 
της Εταιρείας.  
 

4) Κίνδυνος τεχνολογίας 

Η τεχνολογία αποτελεί σημαντικό παράγοντα καταγραφής, μεταφοράς και επεξεργασίας 
πληροφοριών για αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς.  Η απώλεια χρήσης 
τεχνολογικών προϊόντων και λογισμικών προγραμμάτων δυνατό να περιορίσει τη λειτουργία της 
Εταιρείας. 
 

5) Κίνδυνοι αγοράς 

(α) Ασυνήθεις ανταγωνιστικές συνθήκες 

Η Εταιρεία ανταγωνίζεται στη προσφορά ασφαλιστικών σχεδίων ζωής, ατυχημάτων, 
υγείας και ανικανότητας εργασίας με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο. Οι κύριοι 
παράγοντες ανταγωνιστικότητας είναι η ποιότητα και το εύρος των σχεδίων που 
προσφέρονται, οι τιμές των διαφόρων ασφαλιστικών σχεδίων, το κύρος της ασφαλιστικής 
εταιρείας, η ποιότητα της κάλυψης και η εξυπηρέτηση πελατών και η εσωτερική 
αποδοτικότητα της εταιρείας.  Η Εταιρεία αναλύει τις κοινωνικές και άλλες ανάγκες των 
ασφαλιζομένων σε συνεχή βάση, παρακολουθεί τα ανταγωνιστικά προϊόντα και 
αναπτύσσει και δημιουργεί συνεχώς καινούργια προϊόντα ώστε να παραμείνει 
ανταγωνιστική.  Πιθανές προσφορές ελκυστικών ασφαλιστικών σχεδίων από άλλες 
ασφαλιστικές εταιρείες πιθανόν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαφέροντος 
για τα ασφαλιστικά σχέδια της Εταιρείας. Η δημιουργία νέων ή/και η επέκταση 
υφιστάμενων εταιρειών στο τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας μπορεί επίσης να 
αυξήσει σημαντικά την ένταση του ανταγωνισμού στην Κύπρο.  Μια παράλληλη έναρξη 
μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα με 
την Εταιρεία δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά τα περιθώρια κέρδους της Εταιρείας. Η 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανό να ελκύσει ξένες ασφαλιστικές 
εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο, γεγονός που θα οξύνει τον ανταγωνισμό και 
να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα της Εταιρείας. 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) 
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχ.) 
 
5) Κίνδυνοι αγοράς (συνέχ.) 

 
 (β) Πιθανή οικονομική ύφεση 
 

Πιθανή μείωση στο ρυθμό ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την αγοραστική δύναμη του Κύπριου πολίτη καθώς επίσης και τους 
προϋπολογισμούς, τόσο των εταιρειών όσο και του δημοσίου με ανάλογη επίδραση στον 
κύκλο εργασιών και στην επικερδότητα της Εταιρείας.  Παρόμοιες επιπτώσεις θα έχει τυχόν 
αύξηση της φορολογίας (άμεση και έμμεση) χωρίς ανάλογη αύξηση των εισοδημάτων που 
θα επηρεάσει αρνητικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. 

 
6) Νομοθεσία 
 
Ο κλάδος των ασφαλιστικών υπηρεσιών ρυθμίζεται από τον περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2002 και οι ασφαλιστικές εταιρείες 
λειτουργούν υπό τη συνεχή επίβλεψη της Εφόρου Ασφαλίσεων.  Ουσιαστική αλλαγή σε 
οποιαδήποτε νομοθεσία στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία (π.χ. αυστηρότεροι 
περιορισμοί/κανονισμοί στον τρόπο διαχείρισης των χαρτοφυλακίων της Εταιρείας, αλλαγές στο 
περιθώριο φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα 
αποτελέσματα και τη λειτουργία της Εταιρείας.   
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  
 
Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης των εργασιών της με τη πλήρως εξαρτημένη 
εταιρεία Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ. Η διαδικασία συγχώνευσης βρίσκεται στο 
τελικό της στάδιο και η Εταιρεία έχει λάβει ήδη σχετικές εγκρίσεις που αφορούν τόσο τη 
συγχώνευση όσο και την αλλαγή ονόματος σε Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd. 
Η ολοκλήρωση των διεργασιών λειτουργικής και νομικής συγχώνευσης των εργασιών των δύο 
Εταιρειών αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2008. 
 
 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή το νέο λογισμικό σύστημα iGas. Το iGas αποκτήθηκε το 2007 
από την Αγγλική εταιρεία AIRAS Intersoft Ltd η οποία εξειδικεύεται σε λογισμικά συστήματα για 
ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, ατυχημάτων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το νέο λογισμικό 
είναι εξειδικευμένο στους τομείς δραστηριοτήτων της Εταιρείας και λειτουργεί με επιτυχία σε  
ασφαλιστικές εταιρείες κλάδου ζωής στο εξωτερικό.  
 
Στο παρόν στάδιο η εφαρμογή του iGas έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό στα ατομικά 
συμβόλαια της Εταιρείας ενώ μέχρι το τέλος του 2008 το νέο σύστημα αναμένεται να εξυπηρετεί 
πλήρως τόσο τα ατομικά όσο και τα ομαδικά συμβόλαια του Συγκροτήματος.  
 
Η εφαρμογή του νέου συστήματος σε συνδυασμό με τις νέες λειτουργικές διαδικασίες που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμένεται να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στη παραγωγικότητα και 
στη ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας. 

 
 
 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) 
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007 μετά τη παραχώρηση μετοχών σε 
στρατηγικούς επενδυτές και την ολοκλήρωση της άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης της 
Εταιρείας για το 2007, ανήλθε στα £9.080.371 διαιρεμένο σε 90.803.707 μετοχές ονομαστικής 
αξίας £0,10 έκαστη μετοχή, έναντι £5.916.506 διαιρεμένο σε 59.165.062 μετοχές ονομαστικής 
αξίας £0,10 έκαστη μετοχή την αντίστοιχή περίοδο του 2006.  
 
Κατά το 2007 εκδόθηκαν συνολικά 31.638.645 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 προς £0,15 
έκαστη σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 
16 Μαρτίου 2007. Συγκεκριμένα, στις 30 Μαρτίου 2007 ολοκληρώθηκε η υπέρ το άρτιο έκδοση 
κεφαλαίου ύψους £2.000.000 διαιρεμένο σε 13.333.334 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 έκαστη 
προς £0,15 έκαστη μετοχή στην μητρική εταιρεία Aspis Holdings Public Company Limited και το 
Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Εταιρείας 
κατά την οποίαν εκδόθηκαν συνολικά 18.305.311 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 προς £0,15 
έκαστη μετοχή και εισπράχθηκε το συνολικό ποσό των £2.745.797. 
 
Από το σύνολο των 90.803.770 μετοχών της Εταιρείας που ήταν εκδομένες στις 31 Δεκεμβρίου 
2007 τα 89.137.040 μετοχές ήταν εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ενώ το υπόλοιπο 
1.666.667 μετοχές που προέκυψαν από τη δεύτερη κατανομή των Δικαιωμάτων Προτίμησης 
εισήχθηκε προς διαπραγμάτευση στις 6 Φεβρουαρίου 2008.   
 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Η Εταιρεία για σκοπούς προώθησης των εργασιών της πέραν των Κεντρικών Γραφείων στη 
Λευκωσία διατηρεί πέντε υποκαταστήματα, ένα σε κάθε πόλη. Συγκεκριμένα διατηρεί 
υποκαταστήματα στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Παραλίμνι.  
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στη 
σελίδα 2.  Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Αντώνης Αντωνίου και Γιώργος 
Αδρακτάς αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του που έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου 2007 
προχώρησε στο διορισμό των κ.κ. Βασίλη Αδαμόπουλου και Δημήτρη Βιδάλη ως νέα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας τα νέα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου κ.κ. Βασίλης Αδαμόπουλος και Δημήτρης Βιδάλης αποχωρούν και προσφέρονται για 
επανεκλογή. Οι πιο πάνω διορισμοί έχουν εγκριθεί από το Γραφείο της Εφόρου Ασφαλίσεων.  
 
Κατά την ίδια συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στο διορισμό της Aspis Secretarial Ltd 
(πρώην Marketrends Secretarial Services Ltd) στη θέση του Γραμματέα της Εταιρείας σε 
αντικατάσταση της Cyproliaison Ltd και του κ. Γιάγκου Χατζηγιάγκου, Γραμματέα και Βοηθού 
Γραμματέα αντίστοιχα.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (συνέχ.) 
 
Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στη κατανομή των αρμοδιοτήτων, ή στην αποζημίωση 
του Διοικητικού Συμβουλίου.   
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Με την εισαγωγή του ευρώ ως επισήμου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1 
Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος έχει αλλάξει από Κυπριακές λίρες 
σε ευρώ.  Ως αποτέλεσμα, οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του Συγκροτήματος την 1 
Ιανουαρίου 2008 έχουν μετατραπεί σε ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας 
€1=£0,585274. 
 
Το εμπορικό χρεόγραφο εισπρακτέο που αναφέρεται στην σημείωση 17 των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων έχει εξοφληθεί στις 12 Μαρτίου 2008. 
 
Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού τα οποία να 
επηρεάζουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007. 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να 
καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
 
 
 
 

Με την εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

        
                Aspis Secretarial Ltd  

                    Γραμματέας 
 
 
 
 
Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2008 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ   
 

ΤΗΣ 
 

ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
(Πρώην LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED) 

 
 

Έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών  καταστάσεων 
 
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Aspis Liberty Life Insurance Public Company Limited 
(πρώην Liberty Life Insurance Public Company Ltd) (η «Εταιρεία») στις σελίδες 12 μέχρι 61, που αποτελούνται από τον 
ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την 
ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στο συμφέρον μετόχων και την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το 
έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές 
σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η 
ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη 
δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε 
απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που 
είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχό μας.  Η 
έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα μέλη της Εταιρείας, ως σώμα, σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών 
Νόμου, Κεφ. 113.  Η ελεγκτική μας εργασία έχει αναληφθεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκθέσουμε στα μέλη της 
Εταιρείας εκείνα τα θέματα που απαιτούνται από εμάς σε μια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  Στο μέγιστο 
βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της 
Εταιρείας και των μελών της Εταιρείας ως σώμα, για την ελεγκτική μας εργασία, για την έκθεση αυτή, ή για τις γνώμες 
που έχουμε σχηματίσει.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο 
για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη 
και παραλείψεις.   
 
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε 
οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον 
εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της 
οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των 
λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης 
των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την 
ελεγκτική μας γνώμη. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (συνέχ.) 

 
ΤΗΣ 

 
 

ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
(Πρώην LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED) 

 
 

Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης της Aspis Liberty Life Insurance Public Company Limited (πρώην Liberty Life 
Insurance Public Company Ltd) στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των 
ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
 
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων  
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 
 

• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του 
ελέγχου μας. 

• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις 

που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών 
Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
σελίδες 4 μέχρι 9 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 
 

Άλλο θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα  και 
μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  
Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 

                                                                      
 
 
 

         KPMG 
     Εγκεκριμένοι Λογιστές 

 
 
 
 
Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2008 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
  2007 2006 
 Σημ. £ £ 
    
ΕΣΟΔΑ   
   
Μεικτά ασφάλιστρα:    
Ατομικά ασφάλιστρα 6 5.093.776 3.970.112
Ομαδικά ασφάλιστρα 6 1.303.083 1.293.987
Αντασφαλίσεις 5     (276.512)    (262.687) 
    
Καθαρά ασφάλιστρα 5 6.120.347 5.001.412
Απόδοση δανείων επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων  167.468 159.132
Εισοδήματα από επενδύσεις 7 2.653.382 4.002.274
Άλλα έσοδα 8      439.981    471.210
    
Καθαρά έσοδα    9.381.178 9.634.028  
    
ΕΞΟΔΑ    
    
Ασφαλιστικά ωφελήματα  1.576.654 3.261.187
Απόθεμα εκκρεμών απαιτήσεων  9 1.172.768 1.052.645
Καθαρά έξοδα λειτουργίας   2.191.824 1.804.223
Προμήθειες και έξοδα πωλήσεων   512.409 450.083
Μεταφορά μείωσης αξίας επενδύσεων στην    
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων 

  
-- 

 
444.072

Zημία από επανεκτίμηση επενδύσεων  255.996 313.390
Ζημία από πώληση επενδύσεων   221.726 28.449
Εξαγορές ασφαλιστικών συμβολαίων    2.410.884 1.651.416
    
Έξοδα από εργασίες    8.342.261 9.005.465
    
Κέρδος από εργασίες  1.038.917 628.563
    
Διαγραφή αρνητικής εμπορικής εύνοιας 29 --  403.596
Έξοδα χρηματοδότησης  10 (268.049)   (219.280)
Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες       (54.119)   (80.000)
    
Κέρδος πριν τη φορολογία 11 716.749     732.879
Φορολογία 13      (80.584)    (70.376)
    
Καθαρό κέρδος έτους       636.165   662.503
    
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 14          0,90         2,08 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 

  2007 2006 
 Σημ. £ £ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 15 1.501.641 1.489.978
Επένδυση σε ακίνητα 16 2.735.000 2.735.000
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 17 1.055.181 777.539
Χρεώστες  18   1.816.207 1.577.518
    
    7.108.029 6.580.035
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Χρεώστες  18 6.293.518 5.860.114
Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία  17 24.561.990 18.755.049
Επιστρεπτέα φορολογία  14.892 27.828
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο    3.612.785 3.356.626
    
   34.483.185 27.999.617
    
Σύνολο ενεργητικού    41.591.214 34.579.652
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Κεφάλαιο και αποθεματικά     
Μετοχικό κεφάλαιο  19 9.080.371 5.916.506
Αποθεματικά 20    3.073.004     874.100
    
   12.153.375  6.790.606
    
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     
Αποθεματικό Κλάδου Ζωής 21 25.881.247 24.213.102
Αποθεματικό Κλάδου Ατυχημάτων  22 236.105 327.594
Μακροπρόθεσμα δάνεια 23 187.763 227.526
Αναβαλλόμενη φορολογία 27        36.726        36.950
    
   26.341.841 24.805.172
Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Απαιτήσεις και άλλοι πιστωτές 24 1.019.819 1.121.804
Τραπεζικά παρατραβήγματα  25 1.642.619 1.470.822
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων  23 135.230 146.824
Φορολογία 26      298.330      244.424
    
    3.095.998   2.983.874
    
Σύνολο υποχρεώσεων  29.437.839 27.789.046
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   41.591.214 34.579.652
 
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 17 Μαρτίου 2008. 
 
 
Σύμβουλοι:                 Κωνσταντίνος Κιττής                                                   Γιάννος Χριστοφή 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
2007 
  Αποθεματικό  Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό  
 Μετοχικό μετοχών υπέρ επανεκτίμησης επανεκτίμησης λογαριασμού  
 κεφάλαιο το άρτιο γης  επενδύσεων αποτελεσμάτων Σύνολο  
 £ £ £ £ £ £ 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  5.916.506 6.513.204 67.173 88.891 (5.795.168) 6.790.6
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 3.163.865 1.581.933 -- -- -- 4.745.7
Επανεκτίμηση έτους  -- -- -- 6.588 -- 6.58
Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση  -- -- 918 -- -- 918 
Άμυνα πληρωτέα επί της λογιζόμενης διανομής       
  μερίσματος -- -- -- -- (26.700) (26.70
Κέρδος έτους                 --               --               --                --     636.165    636.16
       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   9.080.371  8.095.137       68.091       95.479 (5.185.703) 12.153.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 
2006 
  Αποθεματικό  Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό  
 Μετοχικό μετοχών υπέρ επανεκτίμησης επανεκτίμησης λογαριασμού  
 κεφάλαιο το άρτιο γης  επενδύσεων αποτελεσμάτων Σύνολο  
 £ £ £ £ £ £ 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  3.011.842 6.513.204 66.072 (619.762) (6.438.816) 2.532.540 
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου  2.904.664 -- -- -- -- 2.904.664 
Επανεκτίμηση έτους  -- -- -- 264.581 -- 264.581 
Μεταφορά μείωσης αξίας επενδύσεων στην       
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού   
αποτελεσμάτων 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
444.072

 
-- 

 
444.072 

Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση -- -- 1.101 -- -- 1.101 
Άμυνα πληρωτέα επί της λογιζόμενης διανομής       
  μερίσματος -- -- -- -- (18.855) (18.855) 
Κέρδος έτους                  --                 --               --                --         662.503    662.503 
       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     5.916.506   6.513.204       67.173        88.891    (5.795.168) 6.790.606 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
  2007 2006 
 Σημ. £ £ 
Ροή μετρητών για εργασίες  
Κέρδος πριν τη φορολογία 716.749 732.879 
Αναπροσαρμογές για:   
Αποσβέσεις 212.038 159.581 
Ζημία από πώληση επενδύσεων 221.726 28.449 
Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού (1.610)       (407) 
Τόκοι πληρωτέοι 268.049 219.195 
Τόκοι εισπρακτέοι (812.365)   (446.909) 
Μερίσματα εισπρακτέα (174.412)     (68.163) 
Ζημία από επανεκτίμηση επενδύσεων 255.996 313.390 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων  (999.255) (1.130.888)
Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων (880.423) (2.423.801)
Μεταφορά μείωσης αξίας επενδύσεων στην ενοποιημένη κατάσταση  
λογαριασμού αποτελεσμάτων 

 
-- 

 
444.072 

Διαγραφή αρνητικής εμπορικής εύνοιας                --    (403.596) 
   
Ζημία από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης (1.193.507) (2.576.198)
Αύξηση στους χρεώστες  και προπληρωμές (611.777)      (442.619)
Αύξηση στα αποθεματικά ασφαλειών 1.576.656 3.171.423 
(Μείωση)/αύξηση στις απαιτήσεις και άλλους πιστωτές (101.985)        42.878 
Αύξηση στο ποσό οφειλόμενο από συγγενικές εταιρείες       (60.316)    (120.016) 
   
Ροή μετρητών (για)/από εργασίες (390.929) 75.468 
Τόκοι που πληρώθηκαν (268.049)     (219.195)
Μερίσματα που εισπράχθηκαν 174.412 68.163 
Φορολογία που πληρώθηκε      (39.751)       (21.026)
   
Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες    (524.317)       (96.590) 
   
Ροή μετρητών (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες   
Πληρωμές για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού  (244.232)     (388.687) 
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων σε ακίνητα --     (536.000) 
Εισπράξεις από πωλήσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού 22.141 407 
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων  (9.197.990)  (3.077.867)
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων  4.521.954 4.205.961 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 812.365 446.909 
Αγορά εξαρτημένης εταιρείας 29                 --        26.836 
   
Καθαρή ροή μετρητών (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες (4.085.762)      677.559 
   
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Έντοκος δανεισμός  (51.357)     (187.755)
Είσπραξη από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου  4.745.798   2.904.664 
   
Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  4.694.441   2.716.909 
   
Καθαρή αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών 84.362 3.297.878 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους  28  1.885.804 (1.412.074) 
   
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους  28  1.970.166   1.885.804 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 



ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
(Πρώην LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED) 

17

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 Η Aspis Liberty Life Insurance Public Company Limited (πρώην Liberty Life Insurance 

Public Company Limited) (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 4 Μαΐου 1994 ως 
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και στις 17 Ιουνίου 1995 μετατράπηκε σε δημόσια 
εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.  Τον Ιούλιο του 
1995 η Εταιρεία, με έκδοση νέων μετοχών στο κοινό, εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου.  Στις 26 Φεβρουαρίου 2008 έχει εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών η αλλαγή 
ονόματος της Εταιρείας σε Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd.  Η Εταιρεία 
κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική 
Εταιρεία Λτδ. 

 
 Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και της εξαρτημένης της (“το Συγκρότημα”) κατά το 

έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 συνέχισε να είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών 
εργασιών κλάδου ζωής και κλάδου ατυχημάτων και ασθενειών. 

 
 Όλες οι εργασίες του Συγκροτήματος διεξάγονται στην Κύπρο.  Το εγγεγραμμένο γραφείο 

της Εταιρείας είναι Ανδρέα Χάλιου 1, Whitemoon Center, 1ος όροφος, 2408 Έγκωμη, 
Λευκωσία. 
 

2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας και της εξαρτημένης της 

που μαζί αναφέρονται ως “Συγκρότημα” για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 
ετοιμάστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  Επιπλέον, οι οικονομικές 
καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ 113 και 
του νόμου περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 

Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια αναφορικά με στοιχεία που  
κρίνονται σημαντικά για τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και 
για την παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 
 Βάση ετοιμασίας  
 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους εκτός από την περίπτωση της γης και κτιρίων που παρουσιάζονται σε τιμή εκτίμησης 
και των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση και επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία 
καθώς επίσης και των χρεωστών που παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους κατά τη λήξη του 
οικονομικού έτους.  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι για το έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

Βάση ετοιμασίας (συνέχ.) 
 
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει 
εκτιμήσεις και υποθέσεις οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των 
υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι 
σχετικές υποθέσεις βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες 
οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις, και τα αποτελέσματα των οποίων 
διαμορφώνουν τη βάση στην οποία ασκείται η κρίση σχετικά με τις  λογιστικές αξίες 
ενεργητικού και υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι άμεσα εμφανές από άλλες πηγές.  Τα 
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
 
Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες υποθέσεις θεωρούνται σε συνεχή βάση.  Αναθεωρήσεις σε 
λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται 
αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο ή την περίοδο της αναθεώρησης και 
μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές 
περιόδους. 
 
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθούνται με συνέπεια αναφορικά με στοιχεία που κρίνονται 
σημαντικά ή ουσιώδη για τα αποτελέσματα χρήσεως και για την παρουσίαση της οικονομικής 
κατάστασης του Συγκροτήματος αναφέρονται πιο κάτω. 
 
Βάση ενοποίησης 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος ενοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις της 
ιθύνουσας εταιρείας και της εξαρτημένης εταιρείας Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία 
Λτδ.  Η ενοποίηση της εξαρτημένης εταιρείας έγινε με την μέθοδο της απόκτησης 
(acquisition method). 
 
Έλεγχος θεωρείται ότι υφίσταται όταν η ιθύνουσα εταιρεία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα πέραν 
του 50% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της εξαρτημένης εταιρείας ή είναι σε 
θέση να ρυθμίζει τις οικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της εξαρτημένης εταιρείας, ή 
όταν ελέγχει το διορισμό ή την παραίτηση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Όταν η εταιρεία ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους τα αποτελέσματα 
ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο έλεγχος υφίσταται με βάση τη μέθοδο της 
απόκτησης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης 
 

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ 
τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2007. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές 
στις λογιστικές αρχές του Συγκροτήματος. 
 

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά 
δεν τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007: 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 
ΔΠΧΠ8: “Λειτουργικοί Τομείς” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).  Η εφαρμογή του Προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 
 
ΕΔΔΠΧΠ (Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης) 11: “ΔΠΧΠ 2 – Συγκρότημα και Συναλλαγές Ίδιων Μετοχών”, 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Μαρτίου 2007).  Η 
εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
του Συγκροτήματος. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 
ΔΛΠ 1 (Αναθεώρηση): “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Αναθεωρημένη 
Παρουσίαση” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009).  Η εφαρμογή του Αναθεωρημένου Προτύπου δεν αναμένεται να έχει 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 
 
ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση): “Κόστος Δανεισμού” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).  Η εφαρμογή του Αναθεωρημένου Προτύπου 
δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 
 
ΕΔΔΠΧΠ 12: “Διευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης” (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008).  Η εφαρμογή της Διερμηνείας 
δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 
 
ΕΔΔΠΧΠ 13: “Προγράμματα Διατήρησης Πελατών” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2008).  Η εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται 
να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 
 
ΕΔΔΠΧΠ 14 ΔΛΠ 19: “Η σχέση του ορίου πάνω σε περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν 
από σχέδια καθορισμένων ωφελημάτων και του κατώτατου ορίου χρηματοδότησης του 
σχεδίου” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2008).  Η εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις του Συγκροτήματος. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
 Καθορισμός κερδών και αναγνώριση εσόδων 

 
(α) Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες 

 
(i) Kλάδος ζωής 

 Τα αποθεματικά του κλάδου ζωής εκτιμούνται από αναλογιστές κατά τη διάρκεια του 
έτους και μετά από συμβουλή των αναλογιστών το πλεόνασμα εσόδων/εξόδων που 
προκύπτει μεταφέρεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
στο έτος που γίνεται η αναλογιστική εκτίμηση.  Η τελευταία αναλογιστική εκτίμηση 
έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.  Τα ασφάλιστρα για το έτος αναγνωρίζονται με βάση 
την περίοδο είσπραξης ή οφειλής τους, ανάλογα με τους όρους του ασφαλιστικού 
σχεδίου. 

 
(ii) Κλάδος ατυχημάτων 

Η λογιστική βάση, πάνω στην οποία λογίζονται οι ασφαλιστικές εργασίες του κλάδου 
ατυχημάτων είναι ο κίνδυνος που έχει κερδηθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους (λογιστική με βάση το έτος ατυχήματος).  Τα πραγματοποιηθέντα ασφάλιστρα 
αναγνωρίζονται την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστικού συμβολαίου. 
 

Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα (earned premiums) αντιπροσωπεύουν τα μεικτά 
πραγματοποιηθέντα ασφάλιστρα του έτους (premiums written) πλέον το απόθεμα μη 
δεδουλευμένων ασφαλίστρων από μεταφορά μείον το απόθεμα δεδουλευμένων ασφαλίστρων 
σε μεταφορά. 

 
Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση των αντίστοιχων 
αντασφαλίστρων. 

 
(β) Απόδοση δανείων επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
 

 Αφορά εισοδήματα που προέρχονται από τόκους εισπρακτέους σε δάνεια που 
χορηγούνται σε κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων.  Ο τόκος υπολογίζεται βάσει 
σταθερού συντελεστή και δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη μονάδα (unit-linked). 

 
(γ) Εισόδημα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες 

 
 Μερίσματα από επενδύσεις σε Χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται την ημερομηνία 

είσπραξης τους. Οι τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες 
αντιστοιχούν σε τόκους από χρεόγραφα και αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των 
δεδουλευμένων εσόδων. 

 
 Το κέρδος ή ζημία από την εκποίηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση και 

επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία το οποίο αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ 
των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται, 
μεταφέρεται στην ενοποιήμενη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
 Καθορισμός κερδών και αναγνώριση εσόδων (συνέχ.) 

 
(γ) Εισόδημα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες (συνέχ.) 

 
 Η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση και 

επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία στις 31 Δεκεμβρίου και της μέσης τιμής 
κόστους αντιπροσωπεύει μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή μη πραγματοποιηθείσα ζημία 
και αναγνωρίζεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων και στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε 
ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στο αποθεματικό επανεκτίμησης ενοποιημένης 
κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων τα προηγούμενα έτη. 

 
 (δ) Έσοδα από εργασίες χρηματοδότησης  

 
 Τα έσοδα από εργασίες χρηματοδότησης αφορούν τόκους εισπρακτέους και 

υπολογίζονται πάνω στα χρεωστικά υπόλοιπα των ασφαλιστικών αντιπροσώπων. 
 
 Ταξινόμηση ασφαλιστικών προϊόντων  
 

Το Συγκρότημα εκδίδει μόνο ασφαλιστήρια συμβόλαια.  Ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι το 
συμβόλαιο στο οποίο το ένα μέρος (ο φορέας ασφάλισης) δέχεται σημαντικό ασφαλιστικό 
κίνδυνο από το άλλο μέρος (τον ασφαλιζόμενο), αποδεχόμενο να αποζημιώσει τον 
ασφαλιζόμενο στην περίπτωση επέλευσης καθορισμένου αβέβαιου μελλοντικού συμβάντος 
(το ασφαλιζόμενο συμβάν) που επηρεάζει αρνητικά τον ασφαλιζόμενο. 
 
Ένα συμβόλαιο που ταξινομήθηκε ως ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραμένει ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο μέχρι την εκπλήρωση ή εκπνοή όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το συμβόλαιο, έστω και αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος μειωθεί σημαντικά κατά 
τη διάρκεια της περιόδου του συμβολαίου. 

 
 Σχέδια αφυπηρέτησης προσωπικού  
 
 Η Eταιρεία λειτουργεί σχέδιο αφυπηρέτησης μόνιμου προσωπικού και ασφαλιστικών 

αντιπροσώπων καθορισμένης εισφοράς.  Η Eταιρεία συνεισφέρει ποσοστό 5% πάνω στο 
μεικτό μισθό των υπαλλήλων και 5% πάνω στο ύψος των εισπρακτέων προμηθειών του 
προηγούμενου έτους  των ασφαλιστικών αντιπροσώπων.  Η συνεισφορά των μελών του 
σχεδίου είναι ίση με αυτή της Εταιρείας. 

 
 Οι εισφορές στο σχέδιο αφυπηρέτησης μόνιμου προσωπικού και ασφαλιστικών 

αντιπροσώπων καθορισμένης εισφοράς χρεώνονται στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους όπως προκύπτουν. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
 Εκκρεμείς απαιτήσεις – Κλάδος ζωής 
 
 Το αποθεματικό κλάδου ζωής είναι ίσο προς το ποσό που οφείλεται στους δικαιούχους, 

αυξημένο κατά τα έξοδα διακανονισμού των αποζημιώσεων.  Περιλαμβάνει επίσης την 
πρόβλεψη για αξιώσεις από ζημιές που έχουν εξέλθει αλλά δεν έχουν δηλωθεί, μέχρι την 
ημερομηνία ισολογισμού.  Στα αρχικά στάδια της απαίτησης και όταν το ποσό δεν μπορεί να 
προβλεφθεί ακριβώς, γίνεται μια αρχική πρόβλεψη στους λογαριασμούς.  Μεταγενέστερα, 
όταν το ποσό της απαίτησης διαφοροποιηθεί τότε γίνονται οι ανάλογες εγγραφές στην 
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του τρέχοντος ή μεταγενέστερου 
έτους. 

 
 Εκκρεμείς απαιτήσεις – Κλάδος ατυχημάτων και ασθενειών 
 
 Για τα συμβόλαια κλάδου ατυχημάτων και ασθενειών γίνονται εκτιμήσεις για το 

αναμενόμενο τελικό κόστος των απαιτήσεων που έχουν γνωστοποιηθεί κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού.  Η εκτίμηση των απαιτήσεων γίνεται με βάση την εμπειρία του 
παρελθόντος και τις τάσεις της αγοράς. 

 
Αντασφάλιστρα  
 
Τα ανταφάλιστρα αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων βάσει των δεδουλευμένων ασφαλίστρων και των συμφωνιών με τους 
αντασφαλιστές. 

 
 Προμήθειες πληρωτέες  
 

Οι προμήθειες που υπολογίζονται βάσει των ασφαλίστρων που πραγματοποιήθηκαν με 
προκαθορισμένα ποσοστά αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων του έτους όπως προκύπτουν. 

 
 Έξοδα ασφαλιστικών εργασιών 
 
 Προμήθειες και άλλα έξοδα για ασφαλιστικές εργασίες διαγράφονται όταν γίνονται είτε 

κατευθείαν στους τεχνικούς κλάδους (κλάδου ζωής ή κλάδου ατυχημάτων) ανάλογα με ποιο 
σχετίζονται, ή διανέμονται μεταξύ του κλάδου ζωής και του κλάδου ατυχημάτων της 
Εταιρείας με μια βάση που θεωρείται κατάλληλη στις περιστάσεις του συγκεκριμένου 
κλάδου.  Έξοδα τα οποία δεν κατανέμονται σε συγκεκριμένο κλάδο μεταφέρονται στην 
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 
Καθαρά έξοδα λειτουργίας  

 
Τα καθαρά έξοδα λειτουργίας αφορούν διοικητικά έξοδα τα οποία περιλαμβάνουν τα έξοδα 
για την είσπραξη ασφαλίστρων, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, τη διαχείριση των 
συμμετοχών στα κέρδη και των επιστροφών.  Περιλαμβάνουν επίσης τα έξοδα προσωπικού 
και τις προβλέψεις για την απόσβεση της αξίας των επίπλων και του εξοπλισμού των 
γραφείων εφόσον δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στα έξοδα κτήσης, στις απαιτήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν ή στα έξοδα των επενδύσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

Καθαρά έξοδα λειτουργίας (συνέχ.) 
 
 Τα έξοδα αυτά κατανέμονται μεταξύ των κλάδων ζωής και ατυχημάτων με βάση το 
πραγματικό κόστος που αναλογεί στον κάθε κλάδο. 

 
 Ενοίκια 
 
 Τα ενοίκια πληρωτέα αναγνωρίζονται βάσει της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και 

εξόδων σύμφωνα με τη διάρκεια του ενοικιαστηρίου εγγράφου. 
 
 Προβλέψεις 
 
 Γίνεται πρόβλεψη για ενδεχόμενα έξοδα που θεωρείται πιθανό να προκύψουν από τις 

δραστηριότητες του Συγκροτήματος και χρεώνονται στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 
 Έξοδα χρηματοδότησης 
 
 Τα έξοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε τραπεζικά 

παρατραβήγματα, στα μακροπρόθεσμα δάνεια και τόκους φορολογιών. 
 
 Οι τόκοι και έξοδα χρηματοδότησης αναγνωρίζονται ως έξοδο στην ενοποιημένη κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων την ημερομηνία που είναι οφειλόμενα. 
 
Λειτουργική εκμίσθωση  
 
Η λειτουργική εκμίσθωση αφορά υποεκμίσθωση γης.  Το ετήσιο μίσθωμα χρεώνεται στην 
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που αφορά.   
 

 Ξένο συνάλλαγμα 
 

Συναλλαγές που γίνονται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες και 
καταχωρούνται με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία συναλλαγής.  
Τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται 
σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες με βάση την τιμή συναλλάγματος που 
ισχύει την ημερομηνία του ισολογισμού.  Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν 
μεταφέρονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και 
παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται σημαντικές. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
 Φορολογία  
 
 Η φορολογία περιλαμβάνει πρόβλεψη πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους με βάση τη 

νομοθεσία και τους συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο.  Η Εταιρεία υπόκειται επίσης σε 
ελάχιστο φόρο στα μεικτά ασφάλιστρα κλάδου ζωής με συντελεστή 1,5%.  Η φορολογία 
αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 
 Σε περίπτωση ζημίας οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν και να συμψηφίσουν τη 

ζημία αυτή με τα κέρδη των επόμενων ετών χωρίς περιορισμό. 
 

Επιτρέπεται ο συμψηφισμός ζημιών μεταξύ εταιρειών συγκροτήματος.  Η Εταιρεία θεωρείται 
ως μέλος συγκροτήματος εταιρειών στις περιπτώσεις όπου: 
 
• Μια εταιρεία είναι εξαρτημένη της άλλης κατά εβδομήντα πέντε τις εκατόν (75%), ή 

 
• Οι δύο εταιρείες ή η καθεμιά ξεχωριστά είναι εξαρτημένες κατά εβδομήντα πέντε τις 
εκατόν (75%) τρίτης εταιρείας. 

 
Ο συμψηφισμός ζημιών μπορεί να γίνει νοουμένου ότι οι εταιρείες είναι “κάτοικοι της 
Δημοκρατίας” και είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 
φορολογικού έτους. 
 
Συμψηφισμός ζημιών εταιρειών με κέρδη ενός έτους μπορεί να γίνει μόνο για ζημίες που 
προκύπτουν στο ίδιο φορολογικό έτος με τα υπό αναφορά κέρδη. Δεν μπορούν να ληφθούν 
υπόψη για συμψηφισμό ζημίες από προηγούμενα έτη. 
 
Οποιεσδήποτε πληρωμές γίνουν για συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη στον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος οποιασδήποτε από τις δύο εταιρείες 
και δε θα θεωρείται επίσης διανομή μερίσματος ή δαπάνη που επιτρέπεται. 

 
Με βάση τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Νόμο, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος 
στην Δημοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανέμει 70% των κερδών της, μετά τη μείωση τους από 
τον εταιρικό φόρο, υπό μορφή μερισμάτων κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το 
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και αποδίδεται έκτακτη 
εισφορά για την άμυνα προς 15%. 
 
Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα 
διανέμεται στη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα 
κέρδη αναφέρονται.  

 
Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγματικό μέρισμα μετά την παρέλευση των δύο ετών, 
οποιοδήποτε ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί του  
οποίου παρακρατείται έκτακτη εισφορά. Η πιο πάνω λογιζόμενη διανομή δεν εφαρμόζεται 
αναφορικά με κέρδη που αναλογούν στους μετόχους που δεν είναι κάτοικοι στην Κύπρο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
 Φορολογία (συνέχ.) 
 
 Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος χρεώνεται στο αποθεματικό λογαριασμού 

αποτελεσμάτων όταν η λογιζόμενη διανομή λαμβάνει χώρα, δηλαδή στο τέλος της περιόδου 
των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. 

 
 Αναβαλλόμενη φορολογία 
 
 Η Εταιρεία έχει προβεί σε πλήρη πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία σε όλες τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού της Εταιρείας και της φορολογικής τους αξίας.  Η αναβαλλόμενη φορολογία 
υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν στο 
μέλλον.  Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας που προκύπτουν από 
αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που θεωρείται πιθανόν ότι 
στο μέλλον θα υπάρχουν επαρκή εταιρικά φορολογικά κέρδη προς συμψηφισμό. 

 
 Η αναπροσαρμογή στην αναβαλλόμενη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς 

συντελεστές παρουσιάζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ή 
στα αποθεματικά ανάλογα με το που συμπεριλαμβάνεται η αρχική χρέωση ή πίστωση για 
αναβαλλόμενη φορολογία. 

 
 Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από την επανεκτίμηση στοιχείων πάγιου 

ενεργητικού μεταφέρεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης.  Η αναβαλλόμενη φορολογία που 
προκύπτει από την επανεκτίμηση επένδυσης σε ακίνητα αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους.  Η αναστροφή της πρόβλεψης για 
αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων ή στο αποθεματικό επανεκτίμησης ανάλογα με το που είχε αναγνωριστεί η 
αρχική πρόβλεψη. 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και αποσβέσεις  

 
 Η γη παρουσιάζεται σε τιμή επανεκτίμησης.  Η τιμή εκτίμησης είναι με βάση την αγοραία 

αξία που παρουσιάζεται στην έκθεση ανεξάρτητων επαγγελματιών εκτιμητών που γίνεται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα.  Τα υπόλοιπα στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται σε 
τιμή κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. 

 
Οι αποσβέσεις των προσθήκων ενοικαζόμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος μείον η υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία 
τους σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναμενόμενης 
ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους. 
 

Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: 
  % 
 Ανακαινίσεις κτιρίων  10 
 Οχήματα 20 
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά λογισμικά  
   προγράμματα 20 
 Διαφημιστικές πινακίδες 10 
 Έπιπλα και εξοπλισμός 10 
 
 Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
 Ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και αποσβέσεις (συνέχ.) 
 
 Πλεονάσματα/ελλείμματα που προκύπτουν από επανεκτίμηση της γής 

πιστώνονται/χρεώνονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης. Εάν προκύψει έλλειμμα το οποίο 
δεν καλύπτεται από τα συσσωρευμένα πλεονάσματα στο αποθεματικό επανεκτίμησης για το 
συγκεκριμένο στοιχείο πάγιου ενεργητικού, διαγράφεται στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 
 Σε περίπτωση πώλησης των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η διαφορά του προϊόντος 

πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους κατά το οποίο έγινε η πώληση. Εάν η 
πώληση αφορά στοιχείο που λογίζεται σε εκτιμημένη αξία, τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασμα 
επανεκτίμησης που βρίσκεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο 
αυτό, μεταφέρεται στο αποθεματικό προσόδου. 

 
 Οι δαπάνες για βελτιώσεις και ανακαινίσεις των ενοικιαζόμενων κτιρίων του Συγκροτήματος 

οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν μελλοντικά οφέλη πέραν αυτών που υπολογίσθηκαν 
αρχικά, κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση το συντελεστή που αναφέρεται πιο 
πάνω. 

 
 Οι δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση των ενοικιαζόμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων 

και εξοπλισμού χρεώνονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο 
έτος κατά το οποίο προκύπτουν. 

 
 Επένδυση σε ακίνητα 
 
 Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ.40 (ΔΛΠ 40) 

“Επένδυση σε ακίνητα” και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ.17 (ΔΛΠ 17) 
“Εκμισθώσεις” και παρουσιάζει την υποεκμίσθωση καταστημάτων και γραφείων ως 
κεφαλαιουχική εκμίσθωση κάτω από τις Επενδύσεις σε ακίνητα. Επίσης οποιεσδήποτε 
αγορές ακινήτων γίνονται για επενδυτικούς σκοπούς παρουσιάζονται στις επενδύσεις σε 
ακίνητα. Βάσει των προνοιών του ΔΛΠ 40 οι επενδύσεις σε ακίνητα μπορούν να 
παρουσιαστούν με βάση το “Μοντέλο του Κόστους” και η επένδυση να παρουσιαστεί σε τιμή 
κόστους μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις ή να ακολουθηθεί το “Μοντέλο των Δίκαιων 
Αξιών” και η επένδυση να παρουσιαστεί σε δίκαιες αξίες.  Από το έτος 2004 οι Διευθυντές 
της Εταιρείας έχουν αποφασίσει να ακολουθούν το “Μοντέλο των Δίκαιων Αξιών”. 

 
 Στο τέλος κάθε έτους η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα αξιολογείται από εγκεκριμένο 

εκτιμητή και οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της λογιστικής και δίκαιης αξίας της μεταφέρεται 
στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους. 

 
 Οι δαπάνες για έξοδα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις επενδύσεις σε ακίνητα 

συμπεριλαμβάνονται στις προσθήκες του έτους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
 Κεφαλαιουχική εκμίσθωση  
 
 Η κεφαλαιουχική εκμίσθωση αφορά υποεκμίσθωση καταστημάτων και γραφείων και έχει 

κεφαλαιοποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΛΠ Αρ. 17 και Αρ.40 για το λόγο ότι η 
Εταιρεία θα επωφεληθεί από το κτίριο καθόλη την διάρκεια της ωφέλιμης οικονομικής ζωής 
του η οποία είναι καθορισμένη. 

 
 Επενδύσεις 
 
 Η Εταιρεία κατέταξε τα πιο κάτω χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 
 
        (ί) Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία 

 
 Οι επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν με 

σκοπό την άμεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσμες αυξομειώσεις των τιμών ή 
περιλαμβάνονται σε χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσμη 
κερδοφορία.  Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται ως κυκλοφορούν ενεργητικό.  Οι 
επενδύσεις αυτές αρχικά αναγνωρίζονται στην τιμή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει 
από την αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 
(ii) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 
 

Επενδύσεις οι οποίες πρόκειται να κατέχονται για μια αόριστη χρονική περίοδο 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.  Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση κατατάσσονται ως μη 
κυκλοφορούν ενεργητικό. 
 
Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει 
από την αναπροσαρμογή στη δίκαιη τους αξία μεταφέρεται στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων μόνο κατά την εκποίηση των επενδύσεων αυτών ή όταν 
υποστούν μόνιμη μείωση στην αξία τους. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
 Επενδύσεις (συνέχ.) 

 
(ii) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (συνέχ.) 
 

Για εισηγμένες αξίες η δίκαιη αξία θεωρείται η τιμή πλειοδότησης (bid price) των 
Χρηματιστηρίων στα οποία διαπραγματεύονται οι επενδύσεις.  Για τις μη εισηγμένες αξίες 
η δίκαιη αξία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει αναγνωρισμένων μοντέλων 
εκτίμησης από ανεξάρτητους εκτιμητές όπως αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ειδικές 
συνθήκες του κάθε εκδότη.   

 
Η κατάταξη των επενδύσεων στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται κατά την ημερομηνία 
κτήσης τους.  Η τιμή κτήσης περιλαμβάνει και τα έξοδα συναλλαγής. 

 
 Όλες οι αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της 

εμπορικής συναλλαγής η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται 
να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. 

 
Κατά την εκποίηση επενδύσεων η διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της 
λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στους λογαριασμούς μεταφέρεται στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 
Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε άλλα εγγυημένα 
χρεόγραφα παρουσιάζονται στον ισολογισμό στη δίκαιη τους αξία η οποία καθορίζεται 
βάσει της παρούσας αξίας των αναμενόμενων ταμειακών ροών από την χρήση της 
επένδυσης.   

 
 Η αξία των επενδύσεων σε “Γραμμάτια εισπρακτέα” καθορίζεται ως το ποσό του 

γραμματίου πλέον τους τόκους που αναλογούν για το έτος.  Τα Οικιστικά και 
Σπουδαστικά δάνεια παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους η οποία καθορίζεται από το 
κεφάλαιο, πλέον τόκους μείον αποπληρωμές. 

 
 Χρεώστες 
 
 Οι χρεώστες παρουσιάζονται σε τιμή κόστους πλέον δεδουλευμένους τόκους μείον την 

πρόβλεψη για ειδική και γενική πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες.  Χρεώστες ανεπίδεκτοι 
είσπραξης διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένους επισφαλείς 
χρεώστες όπου θεωρείται αναγκαίο.  Γίνεται γενική και ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες με βάση την περίοδο οφειλής του χρέους και ικανότητα εισπραξιμότητας του 
χρέους αντίστοιχα. 

 
 Μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών 
 
 Τα μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών συμπεριλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, υπόλοιπα 

τραπεζών και άλλες καταθέσεις καθώς επίσης και τραπεζικά παρατραβήγματα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
 Δάνεια 
 
 Τα δάνεια πληρωτέα παρουσιάζονται με βάση τις ονομαστικές αξίες που οφείλονται κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού και συμπεριλαμβάνουν δεδουλευμένους τόκους. 
 
 Πιστωτές 
 
 Οι πιστωτές παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία. 
 
 Μείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού 
 
 Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας και της εξαρτημένης της 

εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη 
μείωσης στην αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για 
μείωση εκτιμάται η ανακτήσιμη αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Η ανακτήσιμη αξία ενός 
στοιχείου ενεργητικού είναι η μεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιμης τιμής στα πλαίσια μιας 
συνήθους εμπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της 
ωφέλιμης ζωής του.  Η μείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους. 

 
 Αρνητική εμπορική εύνοια 
 
 Η αρνητική εμπορική εύνοια προκύπτει από την αγορά εξαρτημένων εταιρειών και 

αντιπροσωπεύει τη διάφορα μεταξύ της τιμής κτήσης και της δίκαιης αξίας του μεριδίου της 
Εταιρείας στο καθαρό ενεργητικό που αποκτάται την ημερομηνία αγοράς.  Η αρνητική 
εμπορική εύνοια διαγράφεται εξολοκλήρου κατά το έτος που προκύπτει στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 
 Ανάλυση κατά τομέα  
 
 Η Εταιρεία, εφαρμόζοντας το αναθεωρημένο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 14 “Ανάλυση 

Κατά Τομέα”, παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία όπως πιο κάτω: 
 
 Πρωτογενής τομέας  
  
 Το Συγκρότημα χωρίζεται κυρίως στους πιο κάτω τομείς δραστηριότητας: 
 (α) Κλάδος ζωής  
 (β) Κλάδος ατυχημάτων και ασθενειών 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
 Ανάλυση κατά τομέα (συνέχ.) 
 
 Δευτερογενής τομέας  
 
 Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος περιορίζονται σε ασφαλιστικές εργασίες στην Κύπρο 

και συνεπώς δεν δίνεται περαιτέρω ανάλυση κατά γεωγραφικό χώρο. 
 
 Συγκριτικά ποσά 
 
 Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές 

στην παρουσίαση του τρέχοντος οικονομικού έτους. 
 
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
 Στόχοι διαχείρισης κινδύνου και πολιτική ελαχιστοποίησης ασφαλιστικού κινδύνου 
 

Η διαχείριση του ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου αποτελεί κρίσιμη 
δραστηριότητα για την βιωσιμότητα του Συγκροτήματος. Για ένα σημαντικό μέρος των 
ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, η ταμειακή ροή που σχετίζεται με τα συμβόλαια αυτά είναι 
άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με την απόδοση των στοιχείων ενεργητικού που υποστηρίζουν 
τα εν λόγω συμβόλαια. Αναφορικά με τα συμβόλαια κλάδου ατυχημάτων, ο στόχος είναι να 
εντοπιστούν στοιχεία ενεργητικού, η χρονική λήξη και αξία των οποίων να συμπίπτει με τις 
αναμενόμενες απαιτήσεις από τα συμβόλαια του κλάδου αυτού. Στο Συγκρότημα υπάρχει 
τμήμα διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού το οποίο είναι υπεύθυνο να 
ελέγχει την καθαρή θέση του Συγκροτήματος σε καθημερινή βάση. Στόχος του τμήματος 
αυτού είναι να υπάρχουν άμεσα κεφάλαια για τακτοποίηση των υποχρεώσεων του 
Συγκροτήματος χωρίς καθυστερήσεις και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της προκαθορισμένης 
πολιτικής του που σχετίζεται με την εξόφληση υποχρεώσεων. 
 
Οι κύριοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα προκύπτουν από τις ασφαλιστικές του 
εργασίες και προέρχονται από τον κίνδυνο ζημίας των ασφαλιζομένων του. Συγκεκριμένα, το 
Συγκρότημα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ζημίας των ασφαλιζομένων του σε περιπτώσεις 
θανάτων, ασθενειών, ατυχημάτων κτλ. Συνεπώς το Συγκρότημα εκτίθεται στην αβεβαιότητα η 
οποία αφορά την χρονική περίοδο, τη συχνότητα και το ύψος των απαιτήσεων των 
ασφαλιζομένων του. Το Συγκρότημα επίσης εκτίθεται στον κίνδυνο της αγοράς  
ασφαλιστικού τομέα  καθώς και στον κίνδυνο από μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των 
επενδύσεων. 
 
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τον ασφαλιστικό κίνδυνο εκδίδοντας συμβόλαια ασφάλισης 
προκαθορισμένων ορίων, μέσω διαδικασιών έγκρισης για έκδοση καινούργιων προϊόντων, 
τιμολογιακή πολιτική και του κεντρικού τμήματος διαχείρισης των αντασφαλίσεων. 
 
Συσχέτιση στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 
 
Η διαχείριση του ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω της 
συσχέτισης της ταμειακής ροής που απορρέει από τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχ.) 

 
Συσχέτιση στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων (συνέχ.) 

 
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται την οικονομική του θέση επενδύοντας σε χαρτοφυλάκια 
λαμβάνοντας υπόψη την διασπορά των επενδύσεων, την ποιότητα και απόδοση τους καθώς 
επίσης και την ανάγκη ρευστότητας για κάλυψη υποχρεώσεων. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση των 
κερδών από τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων έχοντας πάντοτε υπόψη τις ανάγκες του 
Συγκροτήματος για αποπληρωμή υποχρεώσεων.  Υπάρχει διαχειριστική επιτροπή η οποία 
επιθεωρεί και εγκρίνει το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Η 
διαχειριστική επιτροπή επίσης ορίζει κατευθυντήριες γραμμές και προκαθορίζει τα πλαίσια μέσα 
στα οποία μπορούν να διακυμανθούν οι επενδύσεις. 
 

 2007  
Εν ποχρεώσε ικό Υ

 £ £ £ £ 
κλάδου ατυχημάτων    

τα  236.105 236.105 327.594 327.594
    

βόλαια κλάδου ζωής      
χέδια 21.46 21.466.107 .724 19.7

η επενδυτικά σχέδια    4.415.140

2006
 εργητικό  Υ ις Ενεργητ ποχρεώσεις 

Συμβόλαια  
Ατυχήμα
 
Συμ

 

Επενδυτικά σ 6.107 19.728 28.724
Μ    4.415.140 4.484.378    4.484.378
 
 
 

    
26.117.352 26.117.352 24.540.696 24.540.696

    
α ενεργητι 15.473 --  

οιχεία παθητικού                  --
Άλλα στοιχεί
Άλλα στ

κού  .862 10.038.956 -- 
  15.473.862                --   10.038.956

 
 

  
 41.591.214

  
 41.591.214 34.579.652  34.579.652

 
Ανάλυση αποθεματικών κλάδου ατυχημάτων 

 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 

  
Μεικτό Καθαρό  

  
μικά Ομαδικά  Ατομικά  Ομαδικά   

ατυχήματα Σύνολο ατ χήματα Σύνο
£ £ £ £ £ 
     

      
  122.517

 

Ατο
ατυχήματα ατυχήμ α ατυ λο 

£ 
 

    113.588   236.105 9.701  8  8   78.38   168.089
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ  

 
ου έλ  ΔεκεμβρΈτος π ηξε στις 31 ίου 2007 

 
 
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχ.) 
 

Ανάλυση αποθεματικών κλάδου ατυχημάτων (συνέχ.) 
 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006  
  

Μεικτό Καθαρό 
  

Ατομικά Ομαδικά  Ατομικά  Ομαδικά   
ατυχήματα ατυχήματα Σύνολο ατυχήματα ατυχήματα Σύνολο 

£ £ £ £ £ £ 
      

      
131.084 196.510 327.594 104.430 119.662 224.092

 
 Ανάλυση αποθεματικών κλάδου ζωής  
 

 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 
 

Μεικτό 
 

Επενδυτικά Άλλα  Ασφάλειες  
σχέδια αποθεματικά ζωής  Σύνολο 

£ £ £ £ 
    

  19.728.724    4.407.568        76.810   24.213.102 
    

 
Χρηματοοικονομικός κίνδυνος 
 

 Το Συγκρότημα εκτίθεται σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο μέσω των ασφαλιστικών 
συμβολαίων ζωής, των στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των αντασφαλίσεων.  
Το Συγκρότημα αντιμετωπίζει αυτόν τον κίνδυνο θέτοντας ως στόχο τη συσχέτιση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τα συμβόλαια ασφάλισης με στοιχεία ενεργητικού που 
φέρουν παρόμοιο κίνδυνο. Με την πολιτική αυτή το Συγκρότημα επιτυγχάνει να 
αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του όπως προκύπτουν. 

 
 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 
 

Μεικτό 
 

Επενδυτικά Άλλα  Ασφάλειες  
σχέδια αποθεματικά ζωής  Σύνολο 

£ £ £ £ 
    

   21.466.107    4.313.775      101.365   25.881.247 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχ.)

 
 
4  

Κίνδυνος επιτοκίου
 

 
 
Το Συγκρότημα εκτίθεται στον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίου ο οποίος επικεντρώνεται στο 

σε λιγότερο βαθμό στις οφειλ ενες υποχρεώσεις του 
Σ  επενδύσεων που αποδίδονται σ η διακύμανση επιτοκίου 
μετριάζονται με  και αντισταθμιστικές αλλαγές  αξία των 
ασφαλιστικών εων, των υποχρεώσεων, των επενδυτικών  και των 

ων υπ . Το Συγκρότημα παρ  αυτό τ  μέσω περιοδικών 
εων νεργ  παθ εκτιμήσεις  
ς κ επιτοκίων  το 

επεν τικό χαρτοφυλάκιο και τις ασφαλιστικές προβλέψεις καθορίζονται και αναθε ούνται 
κάθε ρί ηνο. Στόχος των πιο πάνω  είν ι ν  περιοριστούν οι καθαρές μεταβολές 
στην  ενεργ  παθ που προκ από τη μ  του επ υ. 
Παρόλο  επιμέ  ευαισ  ασφα  υποχρεώσεων  μεταβολή  
επιτοκίου είναι δυσκολότερη από αυτή των περιουσιακών στοιχείων, στο βαθμό που αυτή 

 επιφέρουν αλλαγές στην αξία των περιουσιακών 
στοιχείων σε βαθμό που αντισταθμίζουν τις αλλαγές στην αξία των υποχρεώσεων που αφορούν 

εκτίθεται επίσης στον κίνδυνο αλλαγής των μελλοντικών 
ταμειακών εισροών από αξίες σταθερού εισοδήματος που προκύπτει από αλλαγές στα επιτόκια. 
 
 

επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και 
υγκροτήματος. Αλλαγές στην αξία

όμ
τ

 αντίστοιχες
προβλέψ

στην οικονομική
 συμβολαίων

οφειλόμεν οχρεώσεων ακολουθεί ον κίνδυνο
αναθεωρήσ
όπω επίση

 της θέσης ε
αι οι επιδράσεις

ητικού και
 τω  διακυμάνσεων

ητικού. Οι 
των 

 των ταμειακών
ου σχετίζονται

 εισροών
 μες 

δυ
 ν   π

ωρ
 τ μ

ία
  στρατηγικών α α

ο
 
βαξ  του

 που η
ητι ού και
τρηση της

κ ητι ύ 
θησίας των

κο ύπτ υν 
λιστικών

ετα ολή
 στη

ι κίο
 του

το

επιμετρείται, οι μεταβολές του επιτοκίου

τα προϊόντα. Το Συγκρότημα 
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μβρίου 2007
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκε  

ΝΟΥ (συνέχ.)

 
 
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥ  
 

Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχ.) 
 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθ υνδεδε  και  
συνδεδεμένα με την μονάδα, το ποσοστό επιτοκίου για τα συγκεκριμένα στ  και περ  
ρευστοποίησης/αποπληρωμής των ποσών αυτών: 

 
 Μη συνδεδεμένα   
   Εντός  εμένα  
  Ποσοστό ενός  1 χεία  
31 Δεκεμβρίου 2007  επιτοκίου έτους  νάδα Σύνο
  % £  
Ενεργητικό       
Χρεόγραφα και άλλα αξιόγραφα   
  σταθερού εισοδήματος  6,29 -- 

ητικού του Συγκροτήματος τα οποία είναι σ
οιχεία ενεργητικού και παθητικού καθώς επίσης

 στοιχεία με μονάδα  
   Συνδεδ

 – 5  5 – 10   στοι
έτη έτη  Σύνολο  με μο
£ £ £ £
   

  
-- 83.000 83.

μένα
την 

 μη
ίοδο

λο  
£ 

0 1.563.8 1.646.8
Χρεόγραφα και άλλα αξιόγραφα    
  μη σταθερού εισοδήματος  5,20 -- 

  
256.800 -- 256.8 1.267.8 1.524.6

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα 4,30  4.313.004               --             --  4.313.0  8.953.5 13.266.5
    
Σύνολο ενεργητικού    4.313.004

  
     256.800     83.000  4.652.8 11.785.1 16.437.9

    
Υποχρεώσεις     
Δάνεια  7,30/6,25               --

  
  

               --             --               --     322.993    322.9
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχ.) 
 

Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχ.) 
 

 Μη συνδεδεμένα στοιχεία με μονάδα    
   Εντός     Συνδεδεμένα  
  Ποσοστό ενός  1 – 5  5 – 10   στοιχεία  
31 Δεκεμβρίου 2006  επιτοκίου έτους  έτη έτη  Σύνολο  με μονάδα Σύνολο  

 % £ £ 
νεργητικό  

Χρεόγραφα και άλλα αξιόγραφα  
ος   00 000 .

 £ £ £ £ 
Ε         

    
  σταθερού εισοδήματ 6,30 -- 109.0 22. 131 0 1.574.1 1.705.1
Χρεόγραφα και άλλα αξιόγραφα     

 εισοδήματος  -- 64.650 -- 64.
  

  μη σταθερού 5,10 6 536.850 601.5
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα 4, 0 2.924.1533            --              -- 2.924.1 6.619.5 9.543.7
      
Σύνολο ενεργητικού   2.924.153   173.650     22.000 3.119.8 8.730.5 11.850.3
      
Υποχρεώσεις       
Δάνεια               --7,30/6,25              --            --              --    374 35. 0     374.3
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 
εκε ίοΈτος που έληξε στις 31 Δ μβρ υ 2007 

 
 
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  (συνέχ.) ΚΑ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
 

Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Σημαντικό στοιχείο της δι ισ των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων είναι να 
υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα κεφάλαια   των υποχρεώσεων όπως 
προκύπτουν. Το Συγκρότημα  τ ι κατ εις και τραπεζικό 
παρατράβηγμα για κάλυψη των ημερήσιων αναγκών για . 

 Συγκρότημα σε μακροχρόνια βάση ελέγχει την προβλεπόμενη ρευστότητα του 
 τις μελλοντικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ασφαλιστικά συμβόλαια 

 επενδύοντας σε σ ία ενεργητικού  χρονική  που συμπίπτει με τις 
 των αποπληρωμών  ασφαλιστικών πιο κάτω πίνακας 

 την προβλεπόμενη  εκροή του γκ ήματ  απορρέει από τα 
φ τικά συμβόλαια: 

 
 μετρητών 

αχείρ ης 
για
ρευσ

αποπληρωμή
οποδιατηρεί ιήσ
του 

μες 
 εξόφληση

αθέσ
 υποχρεώσεων

 
Το
υπολογίζοντας
και
περιόδους
παρουσιάζει
ασ

Υπολογιζόμενη

τοιχε  με διάρκεια

ροτ
 
 
των
ταμειακή

 συμβολαίων
 Συ

. Ο 
ος που

αλισ  του 

 εκροή  
 

   
ενός έτους  έ έτη 5-10 έτη 

£ £ £ 
Δεκεμβρίου     

   
 κλάδου ατυχημάτων    

  750.000 0.  3.750.000 
   

 κλάδου ζωής:    
 ζωής 1.250.000 

ενδυτικά σχέδια  

 
 
 £ 
 2007 

  

Εντός  
1-2 τη 2-5 

31 
 
Συμβόλαια
Κάρτες
  
Συμβόλαια
Ασφάλειες
Επ

 
:  

 νοσηλείας 75 000 2.250.000 

 
250.000 250.000 750.000 

  2.000.000   2.000.000   6.000.000   10.000.000 
   

  3.000.000
  
    3.000.000   9.000.000   15.000.000 

Δεκεμβρίου     
   

  κλάδου ατυχημάτων:     
Κάρτες νοσηλείας 1.010.00

31 
  
Συμβόλαια

 2006 

 0 1.010.000 3.050.000 5.050.000 
    
Συμβόλαια κλάδου :     
Ασφάλειες ζωής

 
 ζωής

  60.0 60.000 180.000 300.000 
Επενδυτικά σχέδια   1.300.000    1.300.000   3.900.000    6.000.000 
    
 2  .370.000   2.370.000   7.130.000  11.350.000 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
το ξε  31 Δεκεμβρίου Έ ς που έλη  στις 2007 

 
5. ΑΝΑΛΥΣ ΚΗ ΚΑΤΑ ΛΑΔΟ  
 

 άδος ζω ν ολο 
   
 007 06 2 06  2006 
ΕΣΟΔΑ  £ £ 
 
Μεικτά ασφάλιστρα  4.628.094 3.242.395 1 0
Αντασφαλίσεις      (236.726)

Κλ ής  

20

Κλάδος ατυχημάτω
 

007 20
£ £ £ £ 
    

.768.765 2.

Σύν

6.396.859

2  

21.704 

2007

5.264.099
  (148.372)       (39.786) (114.315)     (276.512)   (262.687)

  
Καθα σφάλιστρα  4.391.368 .9
Απόδ δανείων επί ασφαλιστηρίων    
  167.468 132 
Εισό  από επενδύσεις  
Άλλα δα      4 77

  
3.094.023

 

3.439.078

 
1.728.979 1

 
159.132 -- 

3.935 

 
07.389 

 
-- 
2.211 

 
5.001.412

 
159.

3.441.289

ρά α
οση 

συμβολαίων
δημα
 έσο

6.120.347

1.851.534
 167.468

1.847.599
08.4    440.428       31.504     30.782      439.981    471.210 

    
   6.814.912

   
7.132.661  1.764.418 1.940.382   8.579.330 9.073.043

ΕΞΟ  
  
Απόθ    1.05 0
Κα 1.179.940 60 6
Προμήθειες και έξοδα πωλήσεων  327.137 230.832 18 2 083 
Ζημί  εκτίμησ νδύσεων  2 9 1 2
Ζημί     9 3 449 
Μετα ά  αξία ενδύσεων στ  
  ενο έ στασ γαριασμού   
  αποτελεσμάτων -- 15.471 -- 312 
Εξαγ ασφαλιστικών συμβολαίων    2.410.884

ΔΑ  

εμα 
ρά 

 
 

120.668
1.590.306

 
 

49.572 

 
 

2.100 1.
1.518 
5.272 
00 
69 

 
 

112.841 -- 

 
 

03.073 
24.283 
19.251 
15 
-- 

 
 

 
 

1.052.645
1.804.223

450.
209.090 258.304 

28.
 
 

128.

εκκρεμών
 

απαιτήσεων
  

1.172.768
2.191.824
512.409 

198.948 

θα έξοδα λειτουργίας

α από
α από
φορ
ποιημ

επαν
πώλ
μείωσης
νη κ

η επε
επενδύσεων

ς επ
η λο

208.990
198.579

 
 

58.08
28.44

 
 

ηση

ατά
ην 

ορές 1.651.416                --             --   2.410.884 1.651.416
  
 

 
  4.856.564

    
3.511.139  1.839.359 1.862.293   6.695.923 5.373.432
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ (συνέχ.) 

Κ Κ Σύ

2006 2007 2006 
£ £ £ 
 

1 3.699.611 
 του έτους  

 
 λάδος ζωής  

 
λάδος ατυχημάτων 

 
νολο 
  

 2007 
£

2006 2007 
£  

 
£ 
 

 
  

Πλεόνασμα εσόδων 
ην αρχή

1.958.348 3.621.522 (74.941) 78.089 .883.407
Αποθεματικά στ   15.933.351 12.688.518      148.834 132.480    16.082.185    12.820.998 
       
 1 1 17 16.520.609 7.891.699

(17.601.494)
6.310.040 73.893 210.569 .965.592

Αποθεματικά στο τέλος του έτους  (15.933.351)       (57.345)     (148.834)   (17.658.839)  (16.082.185) 
       
Αποτελέσματα κατά κλάδο         290.205        376.689        16.548         61.735 306.753 438.424 
 
Μη κατα

 
:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
νεμηθέντα (έξοδα)/έσοδα

ημία από επανεκτίμηση επενδύσεων          (5
 πώληση επενδύσεων  
 μείωσης αξίας επενδύσεων στην     

σμού
      (31

     

 
Ζ  

 
 
 

 
 

 
 

(46.906)  5.086) 
--Ζημία από

Μεταφορά
(22.778)  

  
  ενοποιημένη κατάσταση λογαρια        
  αποτελεσμάτων     --  5.760) 
Εισοδήματα από επενδύσεις       801.848         560.985 
       

5Κέρδος από εργασίες   
 

 
 

 
 

 1 628.
403.5

         (219.280) 
          (80

     

.038.917
- 

63 
96Διαγραφή αρνητικής εμπορικής εύνοιας   -  

Έξοδα χρηματοδότησης  
για επισφαλείς χρεώστες

  (268.049)
Ειδική πρόβλεψη     

 
(54.119)) .000) 

Φορολογία       (80.584)          (70.376) 
       

Καθαρό κέρδος έτους            636.165         662.503 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ (συνέχ.) 

 Κλάδος ζωής  Κλάδος ατυχημάτων Σύνολο 
 

2007 2006 2007 2006 200 06 
τοιχεία ενεργητικού κατά κλάδο £ £ £ £ £ £ 

     
άσεις και εξοπλισμός  37.069 6.732 10.515 9.514 584 246 

34.11 4.0 10.030 8.000 1 000 
πενδύσεις  19.453.143 17.390.224 66.400 215.327 17.605.551 
ετρητά στη τράπεζα και στο ταμείο  91.24 2.187 80.500 -- 74 187 

29.3 6. 65.3 6.956 6 89 
Υπόλοιπα ασφαλιστικών αντιπροσώπων 83.420 421.813 9.111 9.969 2.531 43 782 

 συμβολαίων  2.339.338 2.181.478 -- -- 
Άλλοι λογαριασμοί εισπρακτέοι      331.750

 

   
 7 20
Σ
 
Ακίνητα, εγκαταστ 5 52 547. 536.
Επένδυση σε ακίνητα 9 8 1.72 00 1 944. 48 1.742.
Ε 19.519.543
Μ 2.5 1 1.90 2.671. 1 1.902.
Εκκρεμή ασφάλιστρα  1.1 43 71 433 56 4 1.194. 99 763.3

9 1.
Δάνεια επί ασφαλιστηρίων 2.339.338 2.181.478 

     659.015               --       76.000      331.750     735.015 
      

27.399.422
 
Σύνολο ενεργητικού κατά κλάδο  25.521.882 241.912     375.766 27.641.3

      
ύ        

      
ι εξοπλισμός     0 32 

    993.000 
    628 037 

ων      3.094.133 326 
και στο ταμείο     0 39 

 και αλλα     9 - 
λογαριασμοί εισπρακτέοι     

34 25.897.648 
 

τικοΜη κατανεμημένα στοιχεία ενεργη
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις κα
Επένδυση σε ακίνητα 

954.
1.790.852

57 953.7

Επενδύσεις 6.097. 1.927.
Υπόλοιπα ασφαλιστικών αντιπροσώπ   2.660.
Μετρητά στην τράπεζα 941. 44 1.454.4
Δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων 268. 21 -
Άλλοι      803.245     693.470 

      
     
 

41.591.214 34.579.652 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 

 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

5. ΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ (συνέχ.)

 
 

Α  
 

άδος ζωής ος ατυχημ Σύνολο 
   

2007 2006 2007 2006 2007 2006 
£

 
  2

37 (6 (3 3

 Κλ   Κλάδ άτων  
 
 
Υποχρεώσεις κατά κλάδο £ £ £   £ 
     
Αποθεματικά 5.881.247 24.213.102 236.105 327.594 26.117.352 24.540.696 
Δάνεια  322.993 374.350 -- -- 322.993 374.350 
Απαιτήσεις  838 53.563 70.634 81.605 71.472 135.168 
Οφειλόμενη/(εισπράκτεα) αντασφάλιση  3.349 257.173 4.827) 3.434) 08.522 223.739 
Πιστωτές 485.939 343.203 -- -- 485.939 343.203 
Φορολογία  335.056       281.374                   --                   -- 335.056       281.374 
     

 2
  

Σύνολο υποχρεώσεων κατά κλάδο 7.399.422  25.522.765 241.912       375.765 27.641.334 25.898.530 
     

ο και 
ποθεματικά 

 
γματα   1

 
 
 3

  
Μη κατανεμημένες υποχρεώσεις, κεφάλαι
α

      

      
Τραπεζικά παρατραβή    1.642.619 .470.822 
Πιστωτές    153.886 419.694 
Μετοχικό κεφάλαιο    9.080.371 5.916.506 
Αποθεματικά    .073.004      874.100 
  

 
     

    41.591.214 34.579.652 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Ο Ν ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 

ΕΝ ΕΝΟΠ ΙΗΜ ΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜ  
 

τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007Έ  
 
 
6. ΕΣΟΔΑ 
 
 Τα έσοδα αντιπροσωπεύουν τα πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα του έτους. 
 

 2007 2006 
Πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα: £ £ 
   

 ζωήςΚλάδος    
 4.298.830 3.106.952

 ασφαλίσε     329.264
Ατομικά
Ομαδικών ων      135.443
  
  

 
4.628.094 3.242.395

Τα π
Περι

ιο πάνω αφορού   
ο  ασφάλιστρα 4.628.094

ν: 
  δικά  3.242.395

  
Ασφάλιστρα

 
 από συμβόλαια χωρίς συμμετοχή   4.628.094 στα κέρδη  3.242.395

 
  τ  πάνω ασφάλιστρα προ  έχουν πραγματοποιηθεί στην 

2006 
£ 
 

 από συμβόλαια που το δ   
υ ν φέρουν σφαλιζόμε

Όλα
Κύπρο
 2007 
 £ 
  
Ασφάλιστρα
 κίνδ

α πιο
. 

νο το

κύπτουν από συμβόλαια που

ν ε
νοι

πεν
  

υτικό 
 οι α  3.601.105 2.845.669

 
  τ ο πάνω ασφάλιστρα προέρχονται από πρωτασφάλιση και έχουν πραγματοποιηθεί 

καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 
 
7.  ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Όλα
υπό 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

α πι

  
2006 

£ 
 

 από πώληση επενδύσεων  999.255 1.130.888
 εισπρακτέα  174.412 68.163

Χρεόγραφα Κυπριακής Δημοκρατίας 105.510 103.631
Χρεόγραφα ιδιωτικών εταιρειών 41.877 14.581
Τραπεζικοί τόκ ισπρακτέοι  .956 227.974
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι  .146 15.693
Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων  .423 2.423.801
Ενοίκια εισπρακτέα 30.000 9.000
Συναλλαγματικ αφορά  .8 8.543
Ενοίκια πληρω   0

 2007 
 £ 
  
Κέρδος
Μερίσματα

οι ε

ή δι
τέα 

442
17

880

22
(61.0

03 
0)                -- 

   
 2.653.382 4.002.274
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 
8. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ  

 2007 2006 
£ 

   
λλοι τόκοι εισπρακτέοι  204.876 188.661

   235.105

 £ 

Ά
Άλλα έσοδα  282.549
   

   439.981  471.210
 
 
9. ΠΟΘΕΜΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α  
 
 Μεικτά  Αντασφαλίσεις  Καθαρά  
 2007 2006 2007 200 006 
 £ £ £ £ £ £ 
    
παιτήσεις κλάδου ζωής  209.148 67.313 (74.721)   (57.739) 134.427 9.574

2006 7 2

   
Α
Απαιτήσεις κλάδου ατυχημάτων  1.084.5871.073.466 (46.246)   (30.395) 1.038.341  1.043.071
      
Σύνολο απαιτήσεων  1.293.7351.140.779 (120.967)   (88.134) 1.172.768 1.052.645
      
Απαιτήσεις κλάδου ζωής       
Πληρ 87 39.236 57.739 169.992 48.748
Κίνη 0)

ωμές έτους  209.228 106.4
ση οφειλόμενων απαιτήσεων             (8    (39.174)   35.485           --   (35.565)   (39.174)

      
    209.148    67.313   74.721   57.739 134.427     9.574
  
παιτήσεις κλάδου ατυχημάτων      

591.057.641 (50.731)   (30.395) 1.044.828 1.027.246
Κίνηση οφειλόμενων απαιτήσεων     (10.972)

    
Α
Πληρωμές έτους  1.095.5

    15.825 5   4.48           --     (6.487)     15.825
      
 1.084.5871.073.466 (46.246)   (30.395) 1.038.341  1.043.071
   
 
 
10. 

  

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
  2007 2006 

 £ £ 
   

εζας   91.020 169.001 
 121.604 50.194 
  

 
 
Τόκοι και έξοδα τράπ
Τόκοι δανείου  
Τόκοι φορολογιών     55.425         85 

   
   268.049

 
  219.280 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 
11. ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΙΝ Τ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 ο κέρδος πριν τη φορολογία αναφέρεται μετά την χρέωση/(πίστωση) τω ιο κάτω: 
 

2007  
£ 

  
ισθοί και ωφελήματα προσωπικού 938.726 7.092

Αμοιβές διοικητικών συμβούλων:   
   -Εκτελεστικοί σύμβουλοι  43.985 43.985

34.520 33.420
Αμοιβή ελεγκτών  17.558 17.128
Αποσβέσεις  15
Έξοδα χρηματοδότησης  268 80
Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  54.119 .000
Συναλλαγματική διαφορά  (22.803) 8.543)

 67.620 
3

Τ ν π

 2006
 £ 
 
Μ  66

   -Μη εκτελεστικοί σύμβουλοι 

212.038 9.581
.049 219.2

80
(

Αμοιβή αναλογιστών 30.073
Ενοίκια πληρωτέα     1 1.461       95.316
   

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
12.  

2006 
 

Μεικτοί μισθοί, ωφελήματα προσωπικού  
  και συναφή έξοδα  90 9
Κοινωνικές ασφαλίσεις εργοδότη 51.708 38.949

45.041 38.554
.E.) 5

  2007 
  £ £ 
   

   
7 .654 589.58

Άλλες συνεισφορές εργοδότη  
Φόρος (P.A.Y    1.323              -- 
   
  938.726    667.092

 
 Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων που γοδοτούσε το Συγκρότημα κατά  έτος 2007 

ήταν 62 (2006: 60). 
ερ  το

 
13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 2007 2006 
£ £ 

  
66.310 .077 

 προηγουμένων ετών  660 .088 
 την άμυνα προηγουμένων ετών  12.920  

ναβαλλόμενη φορολογία         694

 
 
Εταιρικός φόρος έτους 57
Εταιρικός φόρος 13
Έκτακτη εισφορά για 211
Α               -- 

  
   80.584
 

      70.376 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 
13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.) 
 
 Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο προς 10% του φορολογητέου εισοδήματος της καθώς 

επίσης και ελάχιστο φόρο στα μεικτά ασφάλιστρα κλάδου ζωής (1,5%).   
 
  φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα ι φορολογίας  βάση το 

ογιστικό κέρδος του έτους: 
 

2007 2006 

τους πριν τη φορολογία  

Συμφιλίωση  κα  με
λ

 
 £ £ 
 
Λογιστικό κέρδος έ    716.749    732.879
   

ους ισχύοντες    

ογία λόγω:   
λογούνται  88)

 κλάδου ζωής 66.310
ταιρικός φόρος προηγουμένων ετών  660 13.088

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα προηγουμένων ετών  12.920 211 
        694

Φορολογία σύμφωνα με τ
συντελεστές εταιρικού φόρου 71.675 73.288
Αναπροσαρμογή στη φορολ
Εσόδων που δεν φορο (71.675) (73.2
Φόρου στα μεικτά ασφάλιστρα 57.077
Ε

Αναβαλλόμενη φορολογία                -- 
 

   80.584
  
       70.376
   

 
14. ΟΧΗΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤ  
 

 
 

 κέρδος έτους (£) 

   
 2007 2006 
  
Καθαρό      636.165       662.503 
   

 
ιάρκεια του έτους 70.551.616

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν  
 εκδομένες κατά τη δ   31.791.669 
   

 (σεντ)           0,90Κέρδος ανά μετοχή              2,08 
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 ΟΠ ΣΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝ ΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ  
 

Έτο υ έληξε στς πο ις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
15. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ Α ΟΣΙΣ Κ Ι ΕΞΟΠΛΙΣΜ  

  ι  
  τ  
   ργ ιπ
  ν κ Διαφημ  α
 Γη  α πινα λισμός  
 £ £ 
Κόστος ή εκτίμηση    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 6.705 600.178 9  44.78 770.687 747.586 
Προσθήκες -- 1  7.509 78.890 244.232 
Εκποιήσεις        --

 
 

Προσθήκες
ενοικιαζόμενω

κτιρίων
£ £ 

 
 
 
 
μα
£ 

17
2

Ηλ
υπ
αι λ
λ
ρο

εκτ
ολο
ειτ
ογι
γρ

ρον
γισ
ου
σμι
άμμ
£ 

65
10

κοί 
ές 
ικά 
ά 
τα 

 
.250
.228

 
 
 
ιστικές
κίδες 
 

 
4 

 
 
 
 

Ολικό
£ 

2.

κ

π

Έπ
κ

εξοπ

λα 
ι 

 Οχή τα 

5.9
9.0

 
82 

27.525 80 
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                    --    2(32. 20)             --            --     (2.798)      (35.018) 
     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007    496.705

   
   627.703   172.842   760.478    52.293  846.779  2.956.800 

       
Αποσβέσεις       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 -- 268.784 69.337 448.818 41.01 429.653 257.608 
Χρέωση έτους -- 62.770 24.127 1.786 53.272 212.038 
Στις εκποιήσεις              --

 
 

6 
70.083 

1.

             --    (11.687)             --            --     (2.800)      (14.487) 
       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007              --

 
   331.554     81.777   518.901    42.802  480.125   1.455.159 

       
Καθαρή λογιστική αξία      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  496

 
  

 2007   .705   296.149     91.065    241.577  9.49    1   366.654   1.501.641 
  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006  496
      

  .705    331.394    106.645    210.432     3.768   341.034   1.489.978 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤ ΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

E INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

ΙΣ Ε  
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

15. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  Ε Π ΜΟΣ ν

 
 
ΛΙΣΚΑΙ ΞΟ  (συ έχ.) 

 
 2007 2006 
 £ £ 
 
Καθαρή λογιστική αξ  παρουσιάζεται πάνω 1. 6

  
41ία όπως  πιο : 501. 1.489.978

  
 Κλάδο Ζωής έχου νεμηθεί τα λ α:   
 496.705 496.705
λα στοιχεία πάγιου ενεργητικού     40.364

 
Στο
-Γη
-Άλ

ν κατα  ακό ουθ

     30.027
 
 

 
69

 
   537.0   526.732

 
  14 Δε , τα ακίνητα της Εταιρεί επανεκτιμήθηκαν από τους 

ικ ούς ε βάση τη οραία τους αξία  επανεκτίμηση βασίστηκε σε 
ίμ  που έγι πό δύο εξωτερικούς επαγγελματίες εκτιμητές κατά την πιο πάνω 
ρ νία.  Το πλεόνασμα από κ ση π τ ε £84.607 φέρθηκε 
 εματικό επανεκτίμησης η ρκεια ς 4 η ιρ εκποίησε 
ο ν ακινήτων υ α  επανεκτίμησης ρχό σε 7.175 και 
β όμενης φορολογ ύψους £13.435. 

 
 
16. Ε ΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

Στις
Διο
εκτ
ημε
στο
μέρ
ανα

ΕΠ

κεμ
 Συ

βρ
μβ
ίου
ού
νε α

 2
λου

003
ς μ

ας 
.  Ηητικ

ηση
ομη
αποθ
ς τω
αλλ

ΝΔΥ

ν αγ

 την
.  Κ
 το 

 επ
α
απ

ανε
τά τ
οθεμ

τίμη
 διά
τικό

ου 
 το
αν
υ 
ερχό
έτου

αν σ
 200
 ανε

μετα
εία 
 £6

 Ετα
ταν  του οπ

ίας 
οίο

 
2006 

£ £ 
  

ο 1 Ιανουα 2.735.000 2.199.000
σθήκε ους                 --

 
 
 
Υπό
Προ

2007 

λοιπ ρίου 
ς έτ      536.000

 
Υπό

  
λοιπο   2.735.000 31 Δεκεμβρίου   2.735.000

 
 ό ύψο 934.118 αντιστοιχε ο ο ής (2006: £1.724.000). 
 
 Η Εταιρε κατά τη διάρκεια προηγούμενων ετών υπέγραψε δύο συμφωνίες για 

μακροχρό υποεκμίσθωση καταστημάτων και γραφείων στην περιοχή Έγκωμης, 
Λευκωσία ρκειας 37 και 36 ετών αντίστοιχα.  Βάσει της πρώτης συμ ί  Εταιρεία 
έχει προβε ην πληρωμή ποσού ους £1.150.000 ν £8.1 ια μεταβιβαστικά έξοδα 
για την μίσθωση τεσσάρων καταστημάτων πίση  συμφωνία προνοεί πληρωμή 
ετήσιου μισθώματος ύψους £25.000.  Για κά πόμε  μέχ ο ο  εβδόμου 
(37) το ετήσιο μίσθωμα θα αυξάνεται κατά 5 άνω εκάστο ρ ν σό. 

 

Ποσ υς £
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, διά
ί στ
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ούμε

ας η
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στού
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
16. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ (συνέχ.) 
 
 άσει της δεύτερης συμφωνίας, η Εταιρεία έχει προβεί στην πληρωμή π

ια τη μίσθωση γραφείων στην ίδια οικοδομή.  Η συμφωνία προνοεί τη  σιου 
ισθώματος ύψους £36.000.  Για κάθε επόμενο έτος μέχρι του τριακοστού κτου (36)  

οτε προηγούμε
 

ταστημάτων και γραφείω θεωρούνται 
λαιουχικά σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΛΠ 17 και ΔΛΠ 40.  Τ  μι  

γης θεωρούνται λειτουργικά κα ο  
νοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους. 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 η Εταιρεία υπέγραψε συμβόλαια για αγορά τριών κατοικιών 

έ  
 

 
 
 
17. 

Β οσού ύψους £800.000 
γ ν πληρωμή ετή
μ έ το
ετήσιο μίσθωμα θα αυξάνεται κατά 5% πάνω στο εκάστ νο ποσό. 

Τα ποσά που αφορούν την υποεκμίσθωση κα ν 
κεφα α ετήσια σθώματα
που αφορούν την μίσθωση της ι μεταφέρ νται στην
ε

 
για ποσό ύψους £536.000.  Κατά τη διάρκεια του τους 2007 η εταιρεία η οποία θα ανεγείρει
τις εν λόγω κατοικίες έχει αποκτήσει τις σχετικές άδειες οικοδομής και ανεμένεται η έναρξη
της ανοικοδόμησης τους εντός του 2008.   

Τα εν λόγω ακίνητα παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους στις 31 Δεκεμβρίου 2007. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση   
2007 2006 

Κόστος  Δίκαιη αξία ος  Δί ξία 
£ £ £ £ 

ισηγμένες εταιρείες:     
ompany Ltd    394.254

 
 Κόστ καιη α
 
Ε
Aspis  Holdings Public C    400.846 235.378    324.270
    

η εισηγμένες εταιρείες:    
-- -- 0

ΜFS Ventures Ltd              --

 
Μ  
Marketrends Hellas A.E. 172.00 172.000

             --   248.459    248.459
     
              --             --    420.459    420.459
     
Εμπορικό χρεόγραφο εισπρακτέο    654.335    654.335    32.810      32.810
     
 1.048.589 1.055.181   688.647    777.539
     

Δεν υπάρχουν επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση στον κλάδο ζωής.  Οι πιο πάνω επεν
 
 δύσεις 

αναφέρονται στη δίκαιη αξία τους στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2007. 
 
 Το εμπορικό χρεόγραφο είναι εισπρακτέο από την Aspis Holdings Public Company Limited, 

είναι εισπρακτέο εντός ενός έτους και φέρει τόκο 7% ετησίως. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
 

 
 
17. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (συνέχ.) 
 

Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία 2007 2006 
 Κόστος  Δίκαιη αξία  Κόστος Δίκαιη αξία
 £  £ £ £ 
     
πενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες  1.477.596 1.592.382 1.728.283 2.026.677

40 1.678.568 1.627.150
  Επενδύσεις εξωτερικού  2.739.127 2.630.893 1.782.834 1.722.871

 E
 Χρεόγραφα και μετοχές Κυπριακών     
 δημοσίων εταιρειών 8.263.280 8.914.810 3.715.856 5.677.487
 Χρεόγραφα Κυπριακής Δημοκρατίας     
  και ομόλογα δημοσίου 1.726.705 1.696.8

  Γραμμάτια εισπρακτέα 9.512.547 9.512.547 7.515.342 7.515.342
  Οικιστικά δάνεια σε ασφαλιζόμενους 191.048 191.048 163.947 163.947
  Σπουδαστικά δάνεια      23.470       23.470      21.575       21.575
    
 23.933.773 24.561.990 16.606.405 18.755.049
    
Στον κλάδο ζωής αντιστοιχούν £19.453.143 (2006: £17.390.224).  Οι πιο πάνω επενδύσεις 

 δίκαιη αξία τους στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2007. 

18. 

αναφέρονται στη
 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ 
 2007 006 

  
1.194 99 1.006.822

ν  3.18 2
άνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων  2.608.259 2.496.535

κτέοι  1.120.103

2
 £ £ 
 
Εκκρεμή ασφάλιστρα .6
Υπόλοιπα ασφαλιστικών αντιπροσώπω 6.664 .879.782
Δ
Άλλοι λογαριασμοί εισπρα   1.054.493
   
 8.1 7
οσά εισπρακτέα πέραν του ενός έτους (1.816.207)

09.725 .437.632
Π (1.577.518)
   
 6.293.518   5.860.114

 
       τον κλάδο ζωής αντιστοιχούν £3.883.851 (2006: £4.011.171).  Οι πιο πάνω χρεώστε

ναφέρονται στην δίκαιη αξία τους στις 31 Δεκεμβρίου 20 7. 
 

τα υπόλοιπα των ασφαλιστικών αντιπροσώπων συμπεριλαμβάνονται υπόλοιπα ύψου

06: £80.000) ενώ έχει 

ετησίως και είναι εισπράξιμα 
εντός ενός έτους. 

 

 Τα δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων καλύπτονται από την αξία εξαγοράς των 
συμβολαίων και φέρουν τόκο προς 7,5% ετησίως. Τα υπόλοιπα των χρεωστών είναι 
εισπρακτέα  εντός ενός έτους εκτός αυτών που αναφέρονται ως εισπρακτέα πέραν του ενός 
έτους. 

Σ ς 
α 06 και 200

 Σ  ς 
£2.154.416 (2006: £2.036.074) για ασφαλιστικούς αντιπροσώπους για τους οποίους η 
σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρεία έχει τερματιστεί.  Κατά τη διάρκεια του έτους η 
Εταιρεία έχει προβεί σε επιπλέον ειδική πρόβλεψη ύψους £54.119 (20
αντιστρέψει ειδική πρόβλεψη ύψους £14.679 με αποτέλεσμα η συσσωρευμένη πρόβλεψη να 
ανέλθει σε £1.277.091 (2006: £1.237.651). Τα υπόλοιπα είναι εξασφαλισμένα με 
απεριόριστες προσωπικές εγγυήσεις, φέρουν τόκο προς 7% 
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Έτος που έληξε στις 1 Δεκεμβρίου 2007
 
 3  

 

Ο
 
19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙ  

2007 6 
γκεκριμένο

 
 200
Ε : £ 

00.000.000 συνήθεις μετοχές των £0,10 η καθεμιά  10.000.000

£ 
 
1  10.000.000
  
  

200 2006  7 
Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο £ £ 

 

 μετοχές των £ .9 3.

λαίου  
1.638.645/29.046.641συνήθεις μετοχές των £0,10 η καθεμία    3.163.865

  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  
59.165.062 / 30.118.421 συνήθεις 0,10 η καθεμία 5 16.506 011.842
   
Έκδοση μετοχικού κεφα   
3    2.904.664 

πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    
   
Υ
90.803.707 / 59.165.062 συνήθεις μετοχές των £0,10    9.080.371   5.916.506
   

φάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007 μετά τη παραχώρηση μετοχών 
σ στρατηγικούς επενδυτές και την ολοκλήρωση της άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης 
της Εταιρείας για το 2007, ανήλθε στα £9.080.371 διαιρεμένο σ 90.803.707 τοχές 
ονομαστικής αξίας £0,10 έκαστη μετοχή, έναντι £5.916.506 διαιρεμένο σε 59.165.062 μετοχές 
ο  έκαστη μετοχή την αντίστοιχή περίοδο του 20

 
Κ 8.645 μετοχές ονομαστικής 0 π
έ σεις της Έκτακτης Γενικής Συν  
ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2007. Συγκεκριμένα, στις 30 Μαρτίου 2007 ολοκληρώθηκε η υπέρ  
άρτιο έκδοση κεφαλαίου ύψους £2.000.000 διαιρεμένο σε 13.333.3  ονο
α ετοχή στην μητρική εταιρ ld
C mpany Limited και το Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης 
της Εταιρείας κατά την οποίαν εκδόθηκαν συνολικά 18.305.311 μετ αστ
£0,10 προς £0,15 έκαστη μετοχή και εισπράχθηκε το συνολικό ποσό των £2.745.797.  

Α ς στις 31 Δεκεμβρίου 
2
υ
Π

 
 

 
Το συνολικό κε
ε 

ε με

νομαστικής αξίας £0,10 06.  

ατά το 2007 εκδόθηκαν συνολικά 31.63  αξίας £0,1 ρος £0,15 
καστη σύμφωνα με τις αποφά έλευσης της Εταιρείας 

 το
34 μετοχές μαστικής 

ξίας £0,10 έκαστη προς £0,15 έκαστη μ εία Aspis Ho ings Public 
o

οχές ονομ ικής αξίας 

 
πό το σύνολο των 90.803.707 μετοχών της Εταιρείας που ήταν εκδομένε
007 τα 89.137.040 μετοχές ήταν εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ενώ το 
πόλοιπο 1.666.667 μετοχές που προέκυψαν από τη δεύτερη κατανομή των Δικαιωμάτων 
ροτίμησης εισήχθηκε προς διαπραγμάτευση στις 6 Φεβρουαρίου 2008. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  
 

 200 2006 
£ £ 
  

7 
 
 
Αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο    
   
πόλοιπο 1 Ιανουαρίου  6.513.204 6.513.204
κδοση μετοχικού κεφαλαίου   1.581.933

Υ
Έ                 -- 

  
πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   8.095.137

 
Υ    6.513.204

 
Αποθεματικό επανεκτίμησης γης   
   

67.173 66.072
 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  
Αναβαλλόμενη φορολογία           918            1.101
   

      68.091Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου            67.173
   
Αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων   
   

 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  88.891 (619.762)
Κέρδος από επανεκτίμηση  6.588   264.581
Μεταφορά μείωσης αξίας επενδύσεων στην ενοποιημένη   
 κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων               --        444.072
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου       95.479          88.891
   
Αποθεματικό λογαριασμού αποτελεσμάτων (Προσόδου)   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  (5.795.168) (6.438.816)
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα επί της λογιζόμενης   
διανομής μερίσματος  (26.700) (18.855)
Κέρδος έτους      636.165        662.503
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  (5.185.703)    (5.795.168)
   
Σύνολο αποθεματικών    3.073.004         874.100
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
21. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 

 

  
25.881.2

 2007 2006 
 £ £ 
 
Ως αναλογιστική εκτίμηση 47 24.213.102

 
22. ΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔ  
 

2007 2006 

   
    236.1

 
 £ £ 

Ως αναλογιστική εκτίμηση  05       327.594
 
23. ΑΝΕΙΑΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ Δ  
 
 
 ο από την αντασφαλιστική εταιρεία Ηannover Rueckversicherungs 

G είναι αποπληρωτέο σε διάστημα 4 ετών όπως αναφέρεται πιο κάτω. ο ετήσιο επιτόκιο 

ει τόκο 6,25% (κυμαινόμενο) ετησίως.  Τ ο αυ  
σιακό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλα οιαδή  

 της Εταιρείας τα οποία έχει 

 
ρωτέα ως ακολούθως: 

ντός ενός 1 – 2 2 – 5 
31/12/2007 έτους έτη έτη 

£ £ 
  

erungs AG 306.513 118.750 50
 τραπεζικό δάνειο 16.480

Βάσει συμφωνίας, το δάνει
A Τ
ανέρχεται στο 7,3%. 
 
Το τραπεζικό δάνειο φέρ ο δάνει τό έχει ως
εξασφάλιση γενικό προτιμη και οπ ποτε ποσά
χρημάτων, διαπραγματεύσιμα έγγραφα και περιουσιακά στοιχεία
στην κατοχή της η τράπεζα. 

Τα δυο δάνεια είναι αποπλη
 
 Υπόλοιπο Ε
 
 £  £ 
   
Ηannover Rueckversich 118.7 69.013
Εξασφαλισμένο 16.480           --          -- 
    

322.993
 

 135.230  118.750  69.013
 

τοιχούν £135.229 σε τρέχουσες υποχρ 1  
τρέχουσες υποχρεώσεις (2006: £146.824 σε τρέχουσες υποχρεώσεις και £227.526 σε μη 
τρέχουσες υποχρεώσεις). 

Στον κλάδο ζωής αντισ εώσεις και £ 87.763 σε μη
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
24. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 
 

  

 2007 2006 
 £ £ 
 
Απαιτήσεις 71.472 113.524
Πιστωτές και άλλοι λογαριασμοί πληρωτέοι 639.825 584.111
Λογαριασμοί αντασφαλιστών 308.522    424.169
   

.81 1.019 9 1.121.804
 
Στον κλάδο ζωής αντιστοιχεί ποσό ύψους £860.126 (2006: £653.939).  Τα ποσά ναι 

ΤΑ

εί
πληρωτέα εντός ενός έτους. 

 
25. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑ  

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα με ενεχυρίαση 283.050 συνήθων 

 
α τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν τόκο 6,5% ετησίως. 

 
26. 

 
 

μετοχών της εταιρείας Aspis Holdings Public Company Limited, εγγυήσεις της εταιρείας 
Aspis Holdings Public Company Limited και δέσμευση καταθέσεων ύψους £72.000. 

Τ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
   2007 2006 
   £ £ 
     

271.630 225.569
κτακτη εισφορά για την άμυνα     26.700

Εταιρικός φόρος  
Έ      18.855
    

   298.330    244.424
 

τον κλάδο ζωής αντιστοιχεί φορολογία ύψου £298.330 (20 6: £244.424)
 
27. Α

Σ ς 0 . 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ  
  2006 
   £ 

    

-- 883 
Πίστωση έτους           (224)

 2007 
 £

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  36.950 37.168
Υπόλοιπο από εξαρτημένη  
εταιρεία 

   

      (1.101)
       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου        36.726     36.950

 
 Στον κλάδο ζωής αντιστοιχεί αναβαλλόμενη φορολογία ύψους £36.726 (2006: £36.950). 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
27. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.) 

 7 06 
 £ £ 

  
νη φορολογία που προκύπτει από την  

ν  

 
 200 20
 
 
Αναβαλλόμε   
  επανεκτίμηση  εκμισθωμένης γης και κτιρίω    26.817 7    26.81
   
 2007 2006 

  

    8.332

 
 £ £ 
 
Αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει    
  από την επανεκτίμηση γης         9.250
   

ς    
  από την επανεκτίμηση γης    

 
  επανεκτίμησης γης        (918)

Κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογία

   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  9.250 10.351
Αναγνώριση στο αποθεματικό   

     (1.101)
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου      8.332       9.250
   

007 06 
£ £ 

  
ορολογία επί των προσωρινών  

  
κεφαλαιουχικών εκπτώσεων   1.577

 2 20
 
 
Αναβαλλόμενη φ  
  διαφορών μεταξύ αποσβέσεων και  
              883 

  
Κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογίας επί των   

  
  κεφαλαιουχικών εκπτώσεων   

  
πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 883 883 
ναγνώριση στην ενοποιημένη κατάσταση   
λογαριασμού αποτελεσμάτων            694

 

  προσωρινών διαφόρων μεταξύ αποσβέσεων και 

 
Υ
Α
                -- 

  
        1.577

 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου            883 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
28. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  

α μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά ιπα τραπε ι 
λλες καταθέσεις και τραπεζικά παρατραβήγματα. 

 
  2007 2006 
  
  

ετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και άλλες καταθέσεις  2.785 626
 παρατραβήγματα  

 
 Τ , υπόλο ζών κα

ά

£ 
 

£ 
 

M 3.61
(1.642.619)

3.356.
Τραπεζικά (1.470.822)

    
  1.970.166  1.885.804
 
 
29. ΣΕΞΑΓΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 
 ούμενου έτους η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του 100% 

 της Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λτ  λόγω εξα
εις πάνω στα στοιχεία ενεργητικού

 
2006 

 
γκαταστάσεις και εξοπλισμός  744
ρηματοοικονομικό ενεργητικό  7.266.454

 1.751.793
 απ  εταιρεία  79.681

 31.773
ν  36

)
 (883) 
    (247.527)

Κατά τη διάρκεια του προηγ  
του μετοχικού κεφαλαίου δ. Η εν

 αι παθητικού
γορά 
 του είχε τις ακόλουθες  επιδράσ κ

Συγκροτήματος. 

  
  £ 

  
3.Ε 4

Χ
Χρεώστες και προπληρωμές  
Ποσό οφειλόμενο ό συγγενική
Επιστρεπτέα φορολογία  

τρητώΜετρητά και αντίστοιχα των με
σφαλιστικά αποθέματα 

1.088.8
    (8.548.2Α  75

Αναβαλλόμενη φορολογία 
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα 
 
αθαρό ενεργητικό 

  
 1.465.596

ια     (403.596)
Κ
Αρνητική εμπορική εύνο
  

 0
 

τρητών  
)

 
Τίμημα εξαγοράς 1.062.00

  
Μετρητά και αντίστοιχα με
που εξαγοράστηκαν 

 
(1.088.836 

   
Καθαρά μετρητά και αντίστοιχα   
μετρητών που εξαγοράστηκαν        (26.836)
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
30. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ 
 
 Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού που είναι αντικείμενο εμπιστεύματος κατά 

Κλάδο στις 31 Δεκεμβρίου είναι ως ακολούθως: 
 

 Ατυχημάτων Ζωής Ολικό 
 2007 2007 
 £ £ 

 
3.105.040 2

-- 4.085.469
Ακίνητα -- 162.708 162.708 162.708
Επενδύσεις εξωτερικού -- 821.627
Οικιστικά δάνεια -- 190.865 190.865 163.947

20  07
£

20  06
£ 

 
 

   
Χρεόγραφα 66.400 3.171.440 .177.150
Επενδύσεις εσωτερικού 4.085.469 2.596.415

821.627 387.014

Μετρητά             -- 8.918.937 8.918.937   4.181.101
     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     66.400 17.284.646 17.351.046 11.034.924

 

ε τρίμηνο την επενδυτική τους θέση.  Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν 
τις επενδυτικές αυτές καταστάσεις κάθε εξάμηνο και υπογράφουν την σχετική έκθεση τους.  
αρόλο που με την εφαρμογή του ο νόμος καταργεί το καταπίστευμα, στις 31 βρίου 
007 το ενεργητικό που παρουσιάζεται πιο πάνω, διατελούσε υπό αταπίστευμα.  

 
31. ΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝ ΤΗ 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2003, οι ασφαλιστικές 
εταιρείες έχουν την υποχρέωση να ετοιμάζουν και να αποστέλλουν στην Έφορο 
Ασφαλίσεων κάθ

Π Δεκεμ
2  κ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Κ Α ΜΕ 
ΜΟΝΑΔΑ 

 
Ο σε σχέση με το ενεργητικό και πα  
δ λαια που είναι συνδεδεμένα με τη μονάδα και επενδυτ εία 
φ Το ενεργητικό και παθητικό που διατηρ
ε Δεκεμβρίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου 2006 είναι ως ακο

 
 Ασφαλιστικά σ

 2007 
   £ £ 

Ε   
Μετοχές 5.343.055 
Α ύ εισοδήματος  1.598.840 1.
Αξιόγραφα  εισοδήματος  1.232.800 536.850
Σ 1.857.000 1.437.708
Ά 1.742.819 1
Ακίνητα 1.317.790 2.058.173
Μ    8.373.803

 επενδυτικός και πιστωτικός κίνδυνος θητικό που
ιατηρείται για τα συμβό ικά ταμ
έρεται από τους ασφαλιζόμενους.  είται στα 
πενδυτικά ταμεία στις 31 λούθως: 

 
  

υμβόλαια  
2006 

νεργητικό  
  5.536.698

ξιόγραφα σταθερο
 μεταβλητού

574.150

υλλογικά επενδυτικά ταμεία  
τικού  λλα στοιχεία ενεργη

  
.965.570

ετρητά και αντίστοιχα μετρητών  6.619.575
   
Σ 21.466.107ύνολο στοιχείων ενεργητικού   19.728.724
   
Υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις μονάδων – Συμβόλαια ζωής  21.466.107 19.728.724
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 

ΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ32. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦ  

 Διοικητικού Συμβουλίου, και φυσικά και 
ομικά πρόσω ργούν σε όηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ύμφωνα με το 3) των πε ών και Χρηματιστηρίου Αξιών ύπρ μων 
αι Κανονισμών σ Δεκεμβρίου 2007 και 30 μέρες  από την ημερομηνία της 
ιδοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως: 

 
1 31/12/2007 

% % 
ωμιάδης  19,

ς Κιττής  0,0
 Χριστοφή  0,00 0,00 

μος  0,0
ργιος Αδρακτάς  0,00 0,00 

ντω 0, 0,15
ωνσταντίνος Γιόνης       0,00       0,00 

δαμόπου 0 0,00 
  0,00 0,00 

 
  Ο  

Συμβουλίου
      
     Σ   

α  
μ αν από την 

   Τ

ιήλ 
Ψωμιάδη και Όλγας Ψωμιάδη.  

 
Σημειώνεται ότι το συμφέρον του κ.  Ψωμιάδη ην Εταιρεία επεκτείνεται όπως 

στο Συμφέρον Μετόχων, και μέσω της ελεγχόμενης του εταιρείας Aspis 
ublic Company Limited η οποία είναι η μητρική ε Συγκροτή

 
 Το ποσοστό στο εκδομένο και εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν 

κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του
ν πα που λειτου

 ά 37(
 συνενν

σ ρθρο 1 ρί Αξι  Κ ου Νό
κ τις 31 πριν
ε

 
 

6/02/2008 

Παύλος Ψ 19,29 65 
Κωνσταντίνο
Γιάννος

0,02 2 

Ιάκωβος Σί
Γεώ

0,00 0 

Αντώνης Α νίου  14  
Κ
Βασίλης Α
Δημήτρης Βιδάλης

λος ,00 

ι κ.κ. Βασίλης Αδαμόπουλος και  Δημήτρης Βιδάλης διορίστηκαν μέλη του Διοικητικού
 στις 19 Σεπτεμβρίου 2007. 

ημειώνεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
νερχόταν στα 90.803.707 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 και το εισηγμένο στα 89.137.040
ετοχές ονομαστικής αξίας £0,10. Το 1.666.667 εκδομένες μετοχές που προέκυψ
δεύτερη κατανομή των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Εταιρείας εισήχθησαν προς 
διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 6 Φεβρουαρίου 2008. 

 
  ο συμφέρον του κ. Παύλου Ψωμιάδη στο εκδομένο και εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας περιλαμβάνει έμμεση συμμετοχή συνολικού ύψους 13,88% μέσω: των ελεγχόμενων 
του εταιρειών Ασπίς Όμιλος Εταιρείων Α.Ε., Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Α.Ζ., Ασπίς Πρόνοια 
Α.Ε.Γ.Α., Ασπίς Κάπιταλ Α.Ε. και Commercial Value Α.Α.Ε. οι οποίες είναι εγγεγραμμένες 
στην Ελληνική Δημοκρατία, όπως επίσης και μέσω των μελών της οικογένειας του Δαν

 Παύλου στ
περιγράφεται 
Holdings P ταιρεία του ματος. 
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33. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 

Οι μέτοχοι που κατείχαν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδομένου και 
εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 30 μέρες πριν 
από την ημερομηνία της ειδοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 
137(3) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών ήταν οι 
ακόλουθοι: 
 
 16/02/2008 31/12/2007 
 % % 
Αspis Holdings Public Company Ltd 42,66 41,97 
   
Το συμφέρον της Aspis Holdings Public Company Ltd στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
περιλαμβάνει έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συνολικού ύψους 
6,40% μέσω:  της Μarketrends Custodian Services Limited με 4,18%, της Whitemoon 
Services 0,0034%, και του κ. Λάμπρου Χριστοφή (και συνδεδεμένων με αυτόν πρόσωπα), 
Διευθύνοντα Σύμβουλου της Αspis Holdings Public Company Ltd με 2,21%.  
 
Σημειώνεται ότι ο κ. Παύλος Ψωμιάδης, Πρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών Ασπίς κατείχε στις 
31 Δεκεμβρίου 2007 άμεσα και έμμεσα μέσω των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων και 
εταιρειών το 19,65% του εκδομένου και εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
Το συμφέρον της Aspis Holdings Public Company Ltd στις 16 Φεβρουαρίου 2008 
περιλαμβάνει έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 4,11% μέσω 
της Μarketrends Custodian Services Limited, 0.60% μέσω της Whitemoon Services Ltd και 
2.17% μεσω του κ. Λάμπρου Χριστοφή (και συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων), 
Διευθύνοντα Σύμβουλου της Aspis Holdings Public Company Ltd.  

 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Παύλος Ψωμιάδης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
τόσο της Εταιρείας όσο και της μητρικής εταιρείας Aspis Holdings Public Company Limited 
τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:  
 
 16/02/2008 31/12/2007 
 % % 
Αspis Holdings Public Company Ltd 61,95 61,62 
   

 
Το συμφέρον της Aspis Holdings Public Company Ltd στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
περιλαμβάνει άμεση συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 35,57%, όπως επίσης και 
έμμεση συμμετοχή ως ακολούθως: μέσω του Προέδρου της κ. Παύλου Ψωμιάδη ύψους 
19,65%, μέσω της Μarketrends Custodian Services Limited ύψους 4,18%, μέσω της 
Whitemoon Services Ltd ύψους 0,0034%, και μεσω του κ. Λάμπρου Χριστοφή Διευθύνοντα 
Σύμβουλου της εταιρείας ύψους 2,21%.  
 
Το συμφέρον της Aspis Holdings Public Company Ltd στις 16 Φεβρουαρίου 2008 μετά και 
την εισαγωγή στις 6 Φεβρουαρίου 2008 του μετοχικού κεφαλαίου που προέκυψε από την 
δεύτερη κατανομή των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Εταιρείας, περιλαμβάνει άμεση 
συμμετοχή συνολικού ύψους 35,79%, όπως επίσης και έμμεση συμμετοχή συνολικού ύψους 
26,16% ως ακολούθως: 19,29% μέσω του Προέδρου κ. Παύλου Ψωμιάδη,  4,11% μέσω της 
Μarketrends Custodian Services Limited, 0,60% μέσω της Whitemoon Services Ltd, και 
2,17% μέσω του κ. Λάμπρου Χριστοφή Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρείας.  
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Έτος που έληξε στις 1 Δεκεμβρίου 2007
 
 3  

 
 
34. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Χριστοφή για τη θέση 
 
 
 
 

 
 ύ της Εταιρείας και των 

ργάνων διοίκησης κατά τη διάρκεια του έτους 2007. 
 
35.  ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
Η Εταιρεία έχει υπογράψει συμβόλαιο εργοδότησης με τον κ. Γιάννο  
του Διευθύνοντα Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας με διάρκεια πέντε ετών
από τις 27 Φεβρουαρίου 2006 μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2011.  Βάσει του συμβολαίου οι ετήσιες
απολαβές του ανέρχονται σε £39.000 για την περίοδο από 27 Φεβρουαρίου 2006 μέχρι 26
Φεβρουαρίου 2007.  Για τα επόμενα έτη οι απολαβές θα αυξάνονται με ποσοστό 10%
ετησίως. 

Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές συμβάσεις μεταξ
ο

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ  
 

τε συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας ν οργάνων διοίκησης κατά 
ς 2007. 

 
υ έτους 2007 η θυγατρική εταιρεία πίς Πρόνοια λιστική  
σε επιπλέον ποσό αποζημίωσης ύψ 43.750 στον ριστάκη 
ρησε απο την θέση του Διευθύνοντα υ το 2006

 
36. ΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΟΧΟ

Δεν υπήρχαν οποιεσδήο  και τω
τη διάρκεια του έτου

Κατα τη διάρκεια το   Ασ  Ασφα
Εταιρεία Λτδ πλήρω ους £  κ. Χ
Ελευθερίου που απεχώ Συμβούλο . 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑ  

Δεν υπήρχαν σημαντικές συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και κυρίων μετόχων της κατά τη 

 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 
 

διάρκεια του έτους 2007. 

37.  

l

 της MFS Ventures Limited στην Aspis Holdings Public 

 
6) Αγορά 3.841.210 μετοχών της εταιρείας Leda Investments Public Company Limited από 

την Aspis Holdings Public Company Limited για ποσό ύψους £1.143.246. 
 

7) Άλλες χρεώσεις στην Aspis Holdings Public Company Limited ύψους £14.888. 
 
Οι πωλήσεις μετοχών που αναφέρονται πιο πάνω έγιναν σε αξίες που ήταν καταχωρημένες 
στα βιβλία της Εταιρείας και δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία. 

 
 Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία πραγματοποίησε τις πιο κάτω συναλλαγές με την 

μητρκή εταιρεία Aspis Holdings Public Company Ltd: 
 
1) Πώληση 1.227.099 μετοχών της Kimagro Fishfarming Limited στην Aspis Ho dings 

Public Company Limited για ποσό ύψους £134.981. 
 
2) Πώληση 13.125 μετοχών της C. & M. Varnavas Limited στην Aspis Holdings Public 

Company Limited για ποσό ύψους £61.294. 
 
3) Πώληση 1.134.116 μετοχών της Argus Financial Group Limited στην Aspis Holdings 

Public Company Limited για ποσό ύψους £124.753. 
 
4) Πώληση 5.696.341 μετοχών

Company Limited για ποσό ύψους £569.634. 
 
5) Πώληση 100.000 μετοχών της Marketrends Hellas A.E. στην Aspis Holdings Public 

Company Limited για ποσό ύψους £172.000. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
37. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχ.) 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 η θυγατρική εταιρεία Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ 
είχε τα πιο κάτω χρεωστικά υπόλοιπα με συγγενικές εταιρείες. 
  £ 
 

 
 

  
pany Ltd  60.317

 Α.Ε.Γ.Α.  697
 
 ν οποιαδήποτε υπό  της Εταιρείας και της 

pany Limited. 
 
38. 

Aspis Holdings Public Com
Ασπίς 199.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 δεν υπήρχα
 εταιρείας Aspis Holdings Public Com

λοιπα μεταξύ
μητρικής

ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ / ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 η Εταιρεία είχε αγωγές ύψους £833.258 που αφορούν κυρίως 
υποθέσεις σχετικά με μείωση της αξίας της μονάδας των διαφόρων επενδυτικών ταμείων.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αξιολογώντας τις εν λόγω αγωγές, πιστεύει

 
 

 ότι δεν 

 
 γές 

 το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. 
 

 

χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για τον λόγο ότι τα 
εν λόγω συμβόλαια δεν προνοούν οποιαδήποτε εγγυημένη απόδοση στην αξία της μονάδας. 

Δεν έχουν πληρωθεί οποιαδήποτε ποσά που αφορούν αποζημιώσεις για τις πιο πάνω αγω
για

Η Εταιρεία υπέγραψε δύο συμφωνίες με την White Moon Services Ltd για τη μακροχρόνια 
υποεκμίσθωση γης στις οποίες προνοείται η πληρωμή ετήσιου μισθώματος με ισχύ από 
24/09/2004 μέχρι 23/09/2040 και 01/01/2005 μέχρι 31/12/2040 αντιστοίχως: 
  £ 
  
Πληρωτέο εντός ενός έτους   64.050
Πληρωτέο μεταξύ ενός και πέντε ετών   289.867
Πληρωτέο πέραν των πέντε ετών    5.634.899
   
ύνολο  16Σ   5.988.8

 
39. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
 ι πιο σημαντικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότημα είναι οι μεταβολές στις 

 τιμές επενδύσεων και επιτοκίων, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο πιστωτικός 

 

Ο
τρέχουσες
κίνδυνος.  Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται από το Συγκρότημα σε συστηματική βάση 
ώστε να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για αποφυγή συσσώρευσης αρνητικών επιπτώσεων. 

(i) Κίνδυνος από μεταβολές στις τρέχουσες τιμές 

 Το Συγκρότημα υπόκειται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των 
επενδύσεων που αναφέρονται στη

 

 σημείωση 17.  Το Συγκρότημα προσπαθεί να 

 
περιορίσει τον κίνδυνο με τη δημιουργία Χαρτοφυλακίου μεγάλης διασποράς. 

(ii) Κίνδυνος επιτοκίων  

 Ο κίνδυνος επιτοκίων που προκύπτει από τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των 
επιτοκίων σε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού είναι σε συνεχή παρακολούθηση από 
το Συγκρότημα. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
 

 

9. 

 
 

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ). 

(iii) Πιστωτικός κίνδυνος
 

 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναμία αποπληρωμής των δανείων και 
άλλω

 

ν χορηγήσεων και τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων πελατών.  Το 

ώς επίσης και των εξασφαλίσεων που 
 παρακολούθηση των λογαριασμών.  

Δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κίνδυνου στο τέλος του έτους πέραν 

Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες και ελέγχους για περιορισμό του κινδύνου αυτού.  
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται περιλαμβάνουν αυστηρή αξιολόγηση των δανείων 
και χορηγήσεων και υπολοίπων των πελατών καθ
προσφέρονται για κάθε διευκόλυνση και τη στενή

του ποσού που έχει γίνει πρόβλεψη. 
 
(iv) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας πηγάζει από τυχόν αδυναμία του Συγκροτήματος να  
αντεπεξέλθει άμεσα στην κάλυψη των τρέχουσων ταμειακών υποχρεώσεων της από τα 

 κάλυψη των απαιτήσεων αυτών είναι 
κολουθείται στενά από τη Διεύθυνση 

 
(v) Δίκαιη αξία

διαθέσιμα μετρητά και ταυτόσημες αξίες.  Για την
απαραίτητη η συνεχής ροή μετρητών η οποία παρα
του Συγκροτήματος. 

 

 πιο πάνω, είναι περίπου οι 

 
40. ΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 
 Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού 

μπορεί να ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια μιας συνήθους 
εμπορικής συναλλαγής. 

 
 Η δίκαιη αξία των υπόλοιπων Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού του Συγκροτήματος, εκτός αυτών που αναφέρονται
ίδιες με τα ποσά που παρουσιάζονται στα βιβλία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Σ  
 

 2007 

έ 717.928 

2.053 

(10.000)
Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες (54.119)

8.750 

 £ 
  

ρδος έτους ως τα προκαταρκτικά  Κ
Έξοδα διαχείρισης  (29.654)
Έξοδα πωλήσεων  (24.924)
ντασφαλίσεις  Α

Επισφαλείς χρεώστες (29.692)
Απαιτήσεις 

Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων 4
Φορολογία  (2.591)
Άλλα έσοδα      18.414 
  
Κέρδος έτους ως η ενοποιημένη κατάσταση  λογαριασμού 
αποτελεσμάτων 

 
  636.165 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
 
41. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Όλο το ενεργητικό του Συγκροτήματος βρίσκεται στην Κύπρο. 
 
42. ΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΓ  

 του ευρώ ως επισήμου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας
 
 

 ευρώ με βάση το οριστικό 

 

 
 

ις 

 
 

 Με την εισαγωγή  από την 1 
Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος έχει αλλάξει από Κυπριακές
λίρες σε ευρώ.  Ως αποτέλεσμα, οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του
Συγκροτήματος την 1 Ιανουαρίου 2008 έχουν μετατραπεί σε
κλείδωμα της ισοτιμίας €1=£0,585274. 

 
Το εμπορικό χρεόγραφο εισπρακτέο που αναφέρεται στην σημείωση 17 των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων έχει εξοφληθεί στις 12 Μαρτίου 2008. 

Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηίας του
ισολογισμού τα οποία να επηρεάζουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα του Συγκροτήματος στ
31 Δεκεμβρίου 2007. 

 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΑ43.  

 
   

 

 
44. ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όπου χρειαζόταν τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις
πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Αρ.1 («Αναθεωρημένο»)
Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων». «

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛ  
 

 αρ. 11-2006 και αρ. 12-2006 με την  
ουσιάζονται οι συμπληρωματικές πληροφορί ς 

άνουν την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και  
η μεταβολών στο συμφέρον μετόχων για το έτος που ληξε στις 31  

ογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007 καθώς και την ενοποιημένη 
κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. 

 
 

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του 
ικονομικών αποτελεσμάτων, παρ

ΧΑΚ ανακοίνωση
ες οι ποίεο ο

περιλαμβ
κατάστασ

ενοποιημένη
Δεκεμβρίουέ

2007, τον ενοποιημένο ισολ

 
Το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος είναι οι λίρες Κύπρου.  Η μετατροπή από Λίρες
Κύπρου σε Ευρώ για σκοπούς απεικόνισης των συμπληρωματικών πληροφοριών έγινε με
βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 1€=ΛΚ 0,585274. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 
Πιστοποιούμε ότι απ’ όσα γνωρίζουμε και πιστεύουμε, οι υποχρεώσεις σχετικά με τον κλάδο 

ετικών αποθεμάτων και όλες τις άλλες υποχρεώσεις 
χετικά με τον κλάδο ζωής όπως παρουσιάζονται στους λογαριασμούς. 

 
Paul War
 
Warren F
Aναλογισ
  
 
 
  
 
 
 
Πιστοποι
ενοποιημ
αυτής τη
Συμβούλ  που έγιναν από αξιωματούχους και επαγγελματικούς συμβούλους 
ου Συγκροτήματος. 

 
Κανένα μέρος οποιουδήποτε αποθέματος έχει χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό 
εκτό από
 
 
 
Σύμβ υλ Χ
               
 
 

  
 KPMG
 Εγκεκριμένοι Λογιστές 
 
Λευκ 008 

ζωής δεν υπερβαίνουν τα ποσά των σχ
σ
 
 

ren  F.I.A.  Γεώργιος Ψαράς 

.A.M. Ltd Εταίρος του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου 
τής i.e. Muhanna & Co Cyprus Actuarial Services 

ούμε ότι κατά τη γνώμη μας, τα στοιχεία ενεργητικού που περιέχονται στον 
ένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι στο σύνολο τους ορθά.  Για το σκοπό 
ς πιστοποίησης οι αξίες των στοιχείων ενεργητικού υπολογίστηκαν από τους 
ους βάσει εισηγήσεων

τ

ς  εκείνον στον οποίο είναι κατάλληλο. 

ο οι:                      Κωνσταντίνος Κιττής Γιάννος ριστοφή  
                               Αντιπρόεδρος                          Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 

 

ωσία, 17 Μαρτίου 2
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
 

 
 

 Εταιρεία, ακολουθώντας την εγκύκλιο αρ. 11-2006 και αρ. 12-2006 του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπ ών σε Ευρώ στις οικονομικές 
αταστάσεις. 

 
 

 
 

 
Η

ρου, προχώρησε σε παρουσίαση συμπληρωματικών πληροφορι
κ
 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 

Σελίδα

 
 

  
 
Ενοπ
 
νοποιημένος ισολογισμός 65 

 
νοποιημένη κατάσταση μεταβολών στο συμφέρον μετόχων 66 & 67 

Ενοπ
 

ι οικονομικές καταστάσεις σε Ευρώ παρουσιάζονται για σκοπούς ενημέρωσης μόνο.  Η ισοτιμία 
που 
2007

 

 

οιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 64 

Ε
 
Ε
  

οιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 68 

 
 
Ο

χρησιμοποιήθηκε για όλα τα ποσά είναι αυτή του οριστικού κλειδώματος στις 31 Δεκεμβρίου 
, 1€=ΛΚ 0,585274. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 

 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

€ 
  

ΣΟΔΑ   
  

τομικά ασφάλιστρα 8.

 
 
 2007 2006 
 € 
 
Ε
 
Μεικτά ασφάλιστρα:  
Α 7 6.7
Ομαδικά ασφάλιστρα 2. 2 2.2
Αντασφαλίσει     (472.ς 4   (448.8
   
Καθαρά ασφάλιστρα 10.4 8.5
Απόδοση δανείων επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων 286.1 271.8
Εισοδήματα από επενδύσεις 4.5 6.8
Άλλα έσοδα      751.7          805.1
   
αθαρά έσοδα 16.Κ 0     16.4

   
ΕΞΟΔΑ   
   
Ασφαλιστικά ωφελήματα 2.6 5.5
Απόθεμα εκκρεμών απαιτήσεων  2.0 1.7
Καθαρά έξοδα λειτουργίας  3.7 3.0
Προμήθειες και έξοδα πωλήσεων  875.5 769.0
Μεταφορά μείωσης αξίας επενδύσεων στην ενοποιημένη   
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων -- 758.  7

Zημία από επανεκτίμηση επενδύσεων 437.3 535.4
Ζημία από πώληση επενδύσεων  378.8 48.6
Εξαγορές ασφαλιστικών συμβολαίων   4.1    2.8
   
Έ

 
ξοδα από εργασίες 14.2    15.3

   
έρδος από εργασίες 1.Κ 7 1.0

   
ιαγραφή αρνητικής εμπορικής εύνοιας -- 689.Δ 5

Έξοδα χρηματοδότησης  (457.9 (374.6
Ε     (92.ιδική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  4     (136.6
   

1.Κέρδος πριν τη φορολογία 2 1.2
Φορολογία   (137.6    (120.2
   
Καθαρό κέρδος έτους  1.0 1.1
   
Κέρδος ανά μετοχή (€ σεντ)         1,54          3,56 
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ΕΝ 7ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 200  

 2007 2006 
 € € 

    

ητα  4.673.025 4.673.027 
 διαθέσιμες προς πώληση  1.802.884 1.328.503 

      3.103.174

 
 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  2.565.706 2.545.779 
πένδυση σε ακίνΕ

Επενδύσεις
Χρεώστες    2.695.350 

  
 12.144.789

  
       11.242.659 

   
ορούν ενεργητικό     

Χρεώστες   10.753.114 10.012.599 
Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία   41.966.652 32.044.904 
Επιστρεπτέα φορολογία  25.444 47.547 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο    6.172.810

 
Κυκλοφ

    5.735.136 
    

58.918.020   186  47.840.  
    

Σύνολο ενεργητικού   71.062.809   59.082.845 
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

εφάλαιο και αποθεματικά     
 15.514.735 

ποθεματικά     5.250.539

    
Κ
Μετοχικό κεφάλαιο  10.108.951 
Α    1 93.489.4  
    

 20.765.274    11.602.440 
    

 τρέχουσες υποχρεώσεις     

         62.750

Μη
Αποθεματικό Κλάδου Ζωής  44.220.736 41.370.541 
Αποθεματικό Κλάδου Ατυχημάτων   403.409 559.728 
Μακροπρόθεσμα δάνεια  320.812 388.751 
Αναβαλλόμενη φορολογία         63.133 
    
  45.007.707    42.382.153 
Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Απαιτήσεις και άλλοι πιστωτές  1.742.465 1.916.716 
Τραπεζικά παρατραβήγματα   2.806.581 2.513.049 
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων   231.055 250.864 
Φορολογία       509.727      417.623 
    
    5.289.828   5.098.252 
    
Σύνολο υποχρεώσεων  50.297.535   47.480.405 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   71.062.809   59.082.845 
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Ο Η Ν Ο    ΧΕΝ ΠΟΙ ΜΕ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒ ΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟ ΩΝ 
 

 31 Δεκ ρίΈτος που έληξε στις εμβ ου 2007 

€ 

 
 
2007 

Αποθεματικ Αποθεματικό Αποθεματικό
 επανεκτίμησ επανεκτίμησης λογαριασμού
 γης  επενδύσεων αποτελεσμάτων   

€ € € 
   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  1 8 11.128.470 114.772 151.879 (9.901.632)
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίο 5.405.78 2.702.893 -- -- 8.108.677 
Επανεκτίμηση έτους  -- -- 11.258 -- 11.25
Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση  -- -- 1.568 -- -- 1.5

  
οχι
λα

 € 
  

Α
με
πο
το
το

θεμ
χών
 άρ

ατι
 υπ
τιο 

 

κό  
έρ 

ό 
ης 

   
  

Σύνολο
€ 

11.602.440 
-- 

Μετ
κεφά

0.10

κό 
ιο 

.951
υ 4

-- 
6

Άμυνα πληρωτέα επί της λογιζόμενης        
  διανομής μερίσματος -- -- -- -- (45.620) (45.62
Κέρδος έτους                 --              --                  --               --   1.086.951  1.086.9
       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  15.514.735 13.831.363     116.340     163.137   (8.860.301) 20.765.274 
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ΙΗΜ ΤΑΣΗ Ο Ν Ο ΣΥ Ν ΜΕΤΕΝΟΠΟ ΕΝΗ ΚΑΤΑΣ  ΜΕΤΑΒ ΛΩ  ΣΤ ΜΦΕΡΟΝ ΤΩ ΟΧΩΝ 
 

ς που έ ς  Έτο ληξε στι 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
 
 
2006 
  Αποθ τι Αποθεματικό Αποθεματικό εματικό  
 οχικό μετοχών υ επανεκτίμησης επανεκτίμησης γαριασμού  
 κεφάλαιο το άρτιο γης επενδύσεων αποτελεσμάτων νολο  
 € € € € € 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  5.146.038 11.128.470 112.891 (1.058.926) (11.001.370) 327.103 
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου  4.962.913 -- -- -- -- 962.913 
Επανεκτίμηση έτους  -- -- -- 452.063 -- 452.063 
Μεταφορά μείωσης αξίας επενδύσεων στην       
  ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού       
  αποτελεσμάτων -- -- -- 758.742 -- 758.742 
Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση -- -- 1.881 -- -- 1.881 
Άμυνα πληρωτέα επί της λογιζόμενης διανομής       
  μερίσματος --  -- -- -- (32.215) (32.215) 
Κέρδος έτους                 --

εμα κό  
πέρ 
 

 
 

€ 

 
 

Απ
λο

οθ
Μετ

  Σύ

4.
4.

               --              --                --   1.131.953   1.131.953 
      
Υπόλοιπο 31 ε ο  10 .95

    
Δεκ μβρί υ  .108 1 11.128.470    7114. 72    . 151 879 (9.901.632)  11.602.440 
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ΕΝΟΠ ΜΕ ΣΤ Α ΑΚΩΝ ΡΟΩΝΟΙΗ ΝΗ ΚΑΤΑ ΑΣΗ Τ ΜΕΙ  

 
ος π ε στις 31 Δεκεμβρίου 2007Έτ ου έληξ  

 
  2007 2006 
  € € 
Ροή μετρητών για εργ   
Κέρδος πριν τη φορολο 1.224.638 1.252.198 
Αναπροσαρμογές για:   
Αποσβέσεις 362.288 290.592 
Ζημ ό πώληση επεν 378.841 48.608 
Κέρ  πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού (2.751) (1.447) 
Τόκ ηρωτέοι 457.989 374.517 
Τόκ πρακτέοι (1.388.008) (763.589) 
Μερ τα εισπρακτέα (298.001) (116.463) 
Ζημ ό επανεκτίμησ  437.395 535.459 
Κέρ  πώληση επ (1.707.329) (1.932.237) 
Κέρ  επανεκτίμη σεων (1.504.292) (4.141.310) 
Μετ σης αξίας επενδύσεων στην ενοποιημένη κατάσταση   
  λογ σ ποτελεσ 758.742 
Διαγραφή τικής εμπορικής εύνοιας                 --

ασί
γία

δύ

ες 
 

σεωία απ
δος από
οι πλ
οι εισ
ίσμα
ία απ
δος από
δος από
αφορά
αρια

ν 

 
η ε
ενδ
ση 

πεν
ύσε
επεν

δύσε
ων  
δύ

ων

 μείω
μού α
αρνη

μάτων -- 
      (689.585) 

   
Ζημ ό σίες πρ  κίνηση (2.039.230) (4.384.515) 
Αύξ τ ρεώστε (1.045.283) (756.259) 
Αύξ τ οθεματι λειών 2.693.877 5.418.698 
(Μείωση)/ ση στις απαιτήσεις και άλλους πιστωτές (174.252) 73.261 
Αύξ τ σό οφει  συγ      (103.056)

ία απ
ηση σ
ηση σ

ηση σ

 εργα
ους χ
α απ
αύξη
ο πο

ιν τι
ς   
κά α

ς α

σφα

λλαγές στο κεφάλαιο ς 

λόμενο από γενική εταιρεία       (205.060) 
   
Ροή η  (για)/α ς (667.944) 146.125 
Τόκ υ ώθηκαν (457.989) (374.517) 
Μερ τα  εισπρά 298.001 116.463 
Φορολογία  πληρώθ      (67.919)

 μετρ
οι πο
ίσμα

τών
 πληρ
 που
 που

πό ε
 
χθη
ηκε

ργα

καν
 

σίε

 
      (35.925) 

   
Καθ  ρ ετρητών γ ίες    (895.851)αρή οή μ ια εργασ    (147.854) 
   
Ροή ητών (για)/από  ριότητες   
Πληρωμές για αγορά στοιχ γιου ικού  (417.295) (682.675) 
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων σε ακίν  -- (915.810) 
Εισπράξεις από πωλήσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού 37.830 2.079 
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων  (15.715.699) (5.258.848) 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων  7.726.220 7.186.311 
Τόκ υ εισπράχθηκαν 1.388.008 763.589 
Αγο αρτημένης εταιρείας                   --

 μετρ

οι πο
ρά εξ

επενδυτικές
είω

δρα
 ενε
ητα

στη
ργητν πά

         45.852 
   
Καθαρή ροή μετρητών (για)/από επενδυτικές ριότητες   (6.980.936)δραστη    1.140.498 
   
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δρα ιό   
΄Εντοκος δανισμός (87.749) (320.798) 
Είσπραξη από έκδοση μετοχικού κεφαλ   8.108.677

στηρ

υ 

τητες 

αίο     4.962.913 
   
Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδ ητες   8.020.928οτικές δραστηριότ       4.642.115 
   
Καθαρή αύξηση μετρητών και αντίσ 144.141 5.634.759 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών σ   3.222.087

τοιχ
την

ων
 αρ

 με
χή 

τρη
του

τώ
 έτ

ν 
ους     (2.412.672) 

   
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών σ   3.366.228το τέλος του έτους       3.222.087 
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