
 
 
 
 
 

Ετήσια Έκθεση 2019 

  

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα 
 

 

 

 

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 

 

Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 3 

 

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου 4 

 

Χαιρετισμός Προέδρου  5 

 

Χαιρετισμός Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή  7 

 

Ανασκόπηση Εργασιών 9 

 

Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 15 

 

Οικονομική Έκθεση 2019 25 

 

Κεκτημένη Αξία - Embedded Value 99 

 

 



Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
 

 
 2 

Η 50η Ετήσια Γενική Συνέλευση της UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στα 

Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία σε ημερομηνία που θα αποφασισθεί από το Δοικητικό 

Συμβούλιο και θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. ΕΞΕΤΑΣΗ της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ενοποιημένων οικονομικών 

 καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

2. ΕΚΛΟΓΗ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

4. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ των νέων ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της 

 αμοιβής τους. 

 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Χ.Γ. Χωματένος 

Γραμματέας 

Λευκωσία, 15 Απριλίου 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετήσια Έκθεση 

Η Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 είναι διαθέσιμη από την Εταιρεία σε 

ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης μπορούν να ζητηθούν και δύνανται να 

παραληφθούν από το Τμήμα Μετοχών, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Διγενή  

Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. 

 

Επίσης, η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.universallife.com.cy και 

σε έντυπη μορφή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

 

 

Σημείωση 

Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του 

για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το 

σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, 

τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Σωκράτης Σολομίδης (διορίστηκε στις 20/09/2019) 

Πρόεδρος 
 

Γιώργος Α. Γεωργίου  

Αντιπρόεδρος 
 

Έβαν Γαβάς  

Ανδρέας Γεωργίου  

Κωνσταντίνος Δεκατρής 

Δημοσθένης Ζ. Σεβέρης 

Αλέξης Φ. Φωτιάδης 

Παύλος Φ. Φωτιάδης 

Σταύρος Χριστοδουλίδης 

Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου  
 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Έβαν Γαβάς Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής  
 
Κύπρος Μοιράνθης 
Γενικός Διευθυντής Διοίκησης και  
Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής 
 
Σάββας Σιδεράς (διορίστηκε την 01/03/2020) 
Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών 
 
Ανδρέας Σιακαλλής (παραιτήθηκε στις 31/12/2019) 
Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Χαράλαμπος Γ. Χωματένος 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Παντελής Ιακωβίδης  
 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Ρεβέκκα Ευαγγέλου  
 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Δικηγορικό Γραφείο Λέλλου Π. Δημητριάδη 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  

Ernst & Young Cyprus Ltd 
 
 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Universal Tower 

Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 85 

1070 Λευκωσία 

Τ.Θ. 21270, 1505 Λευκωσία 



Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου 
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 2019 

 

2018 

 

2019/2018 

Αύξηση/ 

(μείωση)  

 €000 €000 % 

Ασφάλιστρα Ομίλου 106 590 135 444 (21,3) 

    

Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία  5 325 1 223 335,4 

    

Κέρδη/(ζημιές) για το έτος μετά τη φορολογία 4 325 (253) 1 720,9 

    

Υποχρεώσεις Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 304 625 295 905 2,9 

    

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 404 448 400 305 1,0 

    

Ίδια Κεφάλαια  36 003 32 251 11,6 
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

κ. Σωκράτης Σολομίδης 

Αγαπητοί μέτοχοι, 

 

Είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι σε εσάς από τη θέση του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Universal Life 

καλούμενος να καλύψω το δυσαναπλήρωτο κενό μετά το θάνατο 

του αείμνηστου  Φώτου Ια. Φωτιάδη.  

 

Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εμπιστοσύνη που μου 

έδειξαν, καθώς και την πεποίθηση μου ότι με τη στενή 

συνεργασία με την Εκτελεστική Διεύθυνση και το ανθρώπινο 
δυναμικό, η Universal Life θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τις 

προκλήσεις των καιρών. 
 

Ανασκοπώντας το οικονομικό περιβάλλον του 2019, σημειώνω τη 
βελτίωση που παρουσίασαν σημαντικοί δείκτες της 

οικονομίας όπως ο ρυθμός ανάπτυξης, η πιστοληπτική 
ικανότητα, η μείωση της ανεργίας, η παραγωγή πρωτογενών 

πλεονασμάτων, η μείωση του κόστους δανεισμού και η 

προσήλωση στη σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους. 
 

Όσον αφορά ειδικά την ασφαλιστική βιομηχανία της Κύπρου, σημαντικότερη εξέλιξη ήταν η εφαρμογή της 
πρώτης φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). Βέβαια  εκκρεμούν ακόμα πολλά κρίσιμα ζητήματα 

με κυριότερα την ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων κατά τη δεύτερη φάση του ΓεΣΥ και την 
αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων. 

 
Η Universal Life, μέσα στο πρόσφορο οικονομικό αυτό περιβάλλον συνέχισε την πορεία προόδου της 

σημειώνοντας αξιόλογα κέρδη πριν την φορολογία ύψους €5,3 εκ. ως αποτέλεσμα της συνετούς 

οικονομικής διαχείρισης και του επαγγελματισμού του ανθρώπινου δυναμικού της, ενισχυόμενα από την 
επένδυση στην τεχνολογία και στην καινοτομία. 

 
Δυστυχώς το Μάρτιο του 2020, από τη μια μέρα στην άλλη, ο τρόπος ζωής και εργασίας μας άλλαξαν 

ριζικά. Από την απλή καθημερινότητα μας περάσαμε στη μάχη με ένα αόρατο εχθρό, την πανδημία του 
κορωνοϊού. Η παγκόσμια κλίμακα της πανδημίας αυτής  προκάλεσε τεράστια πίεση  στον τομέα της 

δημόσιας υγείας  και ένα άνευ προηγούμενου πλήγμα στην οικονομία κάθε κράτους. 
 

H Universal Life, έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και υγεία των πελατών και των εργαζομένων της 

καθώς και των οικογενειών τους, έλαβε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας για περιορισμό της 
εξάπλωσης της πανδημίας, ενώ παράλληλα έχει προβεί σε ειδικές ρυθμίσεις ώστε να συνεχιστεί 

απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Παραμένουμε σε εγρήγορση και ετοιμότητα για 
να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που ορθώνονται μπροστά μας παρακολουθώντας 

στενά τις εξελίξεις και στηρίζοντας τους πελάτες μας και την κοινωνία γενικότερα. Θέλω με την ευκαιρία να  
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό   για την τιτάνια προσπάθεια 

εναντίον της εξάπλωσης της πανδημίας  και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τους πάσχοντες. 
Είμαι  βέβαιος ότι με τη στενή συνεργασία όλων, τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για ενίσχυση των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων, και με σκληρή δουλειά και καλό προγραμματισμό θα ξεπεράσουμε και 

αυτή την αναπάντεχη κρίση. 

 

Tέλος θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφέρω ότι η Εταιρεία μας φέτος κλείνει 50 χρόνια λειτουργίας και 

δημιουργικής προσφοράς στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία. Αποτελεί υποχρέωση, και συνάμα 

υπόσχεση, να συνεχίσουμε τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην ασφαλιστική βιομηχανία του τόπου. 
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Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μαζί τους 

πελάτες και συνεργάτες μας για τη στήριξη τους,  καθώς  και το ανθρώπινο δυναμικό και τα στελέχη του 

Ομίλου για την  προσφορά και την αφοσίωση τους. και να τους διαβεβαιώσω ξανά ότι όλοι μαζί θα τα 

καταφέρουμε.    

 

Σωκράτης Σολομίδης  

Πρόεδρος  
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Ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής  
κ. Έβαν Γαβάς  

 Θα ήθελα να ξεκινήσω τον φετινό μου χαιρετισμό 

εκφράζοντας την εμπιστοσύνη και την υπερηφάνεια μου για 

την Εταιρεία μας και τους ανθρώπους της, με αφορμή την 

έναρξη  εφαρμογής της νέας μας στρατηγικής. Κατά τη 

διάρκεια του 2019 κάναμε ένα σημαντικό βήμα προόδου 

όσον αφορά την εκπλήρωση αρκετών από των δεσμεύσεών 

μας προς τους μετόχους μας και προχωρήσαμε σε αρκετές 

επιχειρησιακές αλλαγές για να βελτιώσουμε την 

ανταγωνιστικότητά μας και να επικεντρώσουμε την προσοχή 

μας στους ανθρώπους και τους πελάτες μας. 

 

Το 2019, ο Όμιλος σημείωσε σημαντική αύξηση στα 

λειτουργικά του κέρδη φθάνοντας τα €6,8 εκ. από τους 

Κλάδους Ασφαλειών Ζωής και Ατυχημάτων και Υγείας, με 

αποτέλεσμα το συνολικό κέρδος μετά από τη φορολογία να 

ανέλθει σε €4,3 εκ. σε σύγκριση με ζημιές €0,3 εκ. το 2018.  

Αυτό επιτεύχθηκε παρά το εφάπαξ έξοδο ύψους €1,9 εκ. σε σχέση με το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης 

που εφάρμοσε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους, στο πλαίσιο των προσπαθειών εξορθολογισμού των 

λειτουργικών της εξόδων. 

 

Από πλευράς εσόδων, το 2019 ο Όμιλος κατέγραψε συνολικά μεικτά ασφάλιστρα ύψους €106,6 εκ. 

παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2018 λόγω του τερματισμού του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης 

ζωής των πελατών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Ωστόσο, σε σχέση με την επίδοση και 

την κερδοφορία, τόσο του Κλάδου Ζωής όσο και του Κλάδου Ατυχημάτων και Υγείας παρουσιάστηκε 

σημαντική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του έτους. Το 2019 τα μεικτά ασφάλιστρα ζωής ανήλθαν σε €53,7 

εκ. ενώ τα ετησιοποιημένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες ανήλθαν σε €8,0 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 

27,0% σε σχέση με το 2018. Όσον αφορά τον Κλάδο Ατυχημάτων και Υγείας, η Εταιρεία μας με μεικτά 

ασφάλιστρα ύψους €52,9 εκ. το 2019, σημείωσε αύξηση 9,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 

βοηθώντας μας να ενισχύσουμε την ηγετική μας θέση στον Κλάδο Υγείας με μερίδιο αγοράς 32,3%. Κατά 

τη διάρκεια του 2019 η Εταιρεία αναδείχθηκε για έβδομη συνεχή χρονιά ως η πιο αξιόπιστη ασφαλιστική 

εταιρεία ζωής στην Κύπρο, σύμφωνα με ανεξάρτητες έρευνες αγοράς. 

 

Το 2019 η Εταιρεία προώθησε τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της. Η Εταιρεία θέτοντας ψηλά στη 

λίστα των προτεραιοτήτων της την ανάπτυξη του ανθρώπινου της δυναμικού, εισήγαγε ένα νέο σύστημα 

διαχείρισης της απόδοσης και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης ενώ προχώρησε και με επιλεκτικές 

προσλήψεις για να προσελκύσει στην Εταιρεία άτομα με συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες. 

Προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στον Κλάδο Ατυχημάτων και Υγείας,  η Εταιρεία ανακοίνωσε νέες 

συνεργασίες για την περαιτέρω αύξηση της γκάμας επιλογών για τους πελάτες της τόσο στην Κύπρο όσο 

και στο εξωτερικό.  Στα θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, η Εταιρεία ξεκίνησε μια πρωτοποριακή νέα 

ηλεκτρονική πύλη πελατών (U Connect), επιτρέποντας στους πελάτες της να πραγματοποιούν ένα ευρύ 

φάσμα συναλλαγών στο διαδίκτυο η οποία αγκαλιάστηκε από την αρχή από τους πελάτες μας. Η Εταιρεία 

χτίζοντας επίσης στην επενδυτική της εμπειρογνωμοσύνη, προχώρησε στην πρόσληψη νέου 

προσοντούχου ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος επενδύσεων για 

την αυτοματοποίηση των διοικητικών της εργασιών. Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε επίσης στην ενίσχυση 

και ανάπτυξη του ασφαλιστικού μας δυναμικού μέσω της πρόσληψης νέων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 

και της κατάρτισης τους για την επίτευξη βελτιωμένης ανάπτυξης στους Κλάδους δραστηριοποίησης της 

Εταιρείας. 

 

Από την πλευρά της ασφαλιστικής βιομηχανίας, το 2019 ήταν μια θετική χρονιά για την Κύπρο. Τα 

συνολικά ασφάλιστρα Ζωής αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σύγκριση με το 2018, φθάνοντας τα €385,0 εκ., ενώ 

τα ασφάλιστρα του Κλάδου Ατυχημάτων και Υγείας αυξήθηκαν στα €548,9 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 

3,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κατά τη διάρκεια του 2019, οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές 

αγορές σημείωσαν το καλύτερο έτος μετά από την οικονομική κρίση, με τις μετοχές να σημειώνουν 
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σημαντικές αποδόσεις, καθώς οι επενδυτές αψήφησαν τις ανησυχίες για τις εμπορικές εντάσεις και τις 

προειδοποιήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης στις μεγάλες οικονομίες, γεγονός που ενίσχυσε τις 

συνολικές επενδυτικές επιδόσεις. 

 

Παρά τις επιτυχίες του 2019, υπάρχουν προφανώς αρκετές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η 

Εταιρεία, ωστόσο είμαστε σε ισχυρότερη θέση για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις από ότι στο 

παρελθόν. Η πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του 2020, ωστόσο το εύρος και η 

ποιότητα της προσφοράς μας στον κλάδο Ατυχημάτων και Υγείας και η αφοσίωση που επιδεικνύουν οι 

πελάτες μας εδώ και πολλά χρόνια μας δίνει την πεποίθηση ότι θα διατηρήσουμε σημαντικό μερίδιο των 

εργασιών μας. Η πρόσφατη πρόκληση για το 2020 προέρχεται από ένα αόρατο εχθρό, καθώς 

αντιμετωπίζουμε τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Αν και οι οικονομικές 

επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης δεν μπορούν να εκτιμηθούν με απόλυτη βεβαιότητα σ’ αυτό το στάδιο, η 

Διεύθυνση του Ομίλου έχει αναλύσει τον πιθανό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και 

τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, λαμβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 

μείωση των οικονομικών και άλλων επιπτώσεων. Προτεραιότητά μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε 

απρόσκοπτα εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 

προστασία του ανθρώπινου δυναμικού μας. 

 

Καθώς αντιμετωπίζουμε συλλογικά τις απειλές που θέτει η πανδημία COVID-19, ο κρίσιμος ρόλος της 

ασφαλιστικής βιομηχανίας στην υποστήριξη των πελατών μας και της κοινωνίας στο σύνολό της είναι 

ακόμα πιο εμφανής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφέρω ότι φέτος η Universal 

Life γιορτάζει 50 χρόνια από την ίδρυση της. Η Εταιρεία έχοντας ως παρακαταθήκη την ασυναγώνιστη 

κληρονομιά της ως πρωτοπόρος και καινοτόμος στην ασφαλιστική βιομηχανία της Κύπρου, παραμένει 

προσηλωμένη στην συνέχιση της πρωταγωνιστικής της πορείας και στα χρόνια που έρχονται. 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη που 

μας δείχνουν καθώς και την ευγνωμοσύνη μου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους,                 

το ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες του Ομίλου για την αφοσίωση και τη δέσμευσή τους. 

 

 
Έβαν Γαβάς 
Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής 
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Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ζωής 

Η νέα παραγωγή σε ατομικά ασφάλιστρα ζωής ανήλθε σε €8,0 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση της 

τάξης του 9,6% συγκριτικά με το 2018. Τα συνολικά ασφάλιστρα ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση 

38,3% από €87,0 εκατομμύρια που ήταν το 2018 σε €53,7 εκατομμύρια λόγω του τερματισμού της 

ομαδικής ασφάλισης ζωής με την πρωήν Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Τα συνολικά ασφάλιστρα από τα 

συμβόλαια αυτά ανέρχονταν στα €33,0 εκατομμύρια κατά το 2018. 

 

Οι μεικτές πληρωμές σε κατόχους ασφαλιστηρίων ανήλθαν σε €37,5 εκατομμύρια (2018: €53,1 

εκατομμύρια) εκ των οποίων τα €12,1 εκατομμύρια αφορούσαν λήξεις συμβολαίων (2018: €13,0 

εκατομμύρια) και τα €17,1 εκατομμύρια εξαγορές συμβολαίων (2018: €16,4 εκατομμύρια). Το υπόλοιπο 

ποσό ύψους €7,9 εκατομμυρίων αφορούσε μεικτές αποζημιώσεις σε ασφαλιστήρια του κλάδου ζωής 

(2018: €23,7 εκατομμύρια) με τις καθαρές αποζημιώσεις που αναλογούν στην Εταιρεία μετά και την 

αφαίρεση του μεριδίου των αντασφαλιστών να ανέρχονται σε €32,8 εκατομμύρια (2018: €34,9 

εκατομμύρια).  

 

Οι επενδύσεις του κλάδου ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν σημαντικά κέρδη ύψους €13,4 εκατομμυρίων 

(2018: ζημιές €6,9 εκατομμύρια). Τα κέρδη από την αύξηση στην κεφαλαιουχική αξία καθώς και από τη 

διάθεση επενδύσεων ανήλθαν το 2019 σε €12,4 εκατομμύρια (2018: ζημιές €8,1 εκατομμύρια) ενώ τα 

έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα €1,0 εκατομμύρια (2018: €1,2 εκατομμύρια).  

 

Οι προμήθειες που καταβάλλονται προς τους ασφαλιστικούς αντιπροσώπους παρουσίασαν μείωση κατά 

57,0% στα €4,7 εκατομμύρια (2018: €11,0 εκατομμύρια).  

 

Τα αποθεματικά του κλάδου ζωής παρουσίασαν αύξηση από €269,3 εκατομμύρια το 2018 σε €283,1 

εκατομμύρια το 2019. Με τη διενέργεια της αναλογιστικής εκτίμησης μεταφέρθηκε πλεόνασμα €5,9 

εκατομμύρια στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (2018: πλεόνασμα €0,2 

εκατομμύρια) ενώ παρέμεινε αδιανέμητο πλεόνασμα ύψους €0,5 εκατομμύρια.  

 

Η Εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της μια ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν 

πλήρως τις ανάγκες τους, με έμφαση στα σχέδια ζωής επενδυτικού τύπου unit-linked για τα οποία ο 

πελάτης φέρει εξ’ ολοκλήρου τον επενδυτικό κίνδυνο, στις απλές ασφαλίσεις που παρέχουν μόνο 

ασφαλιστική κάλυψη και στα ασφαλιστήρια με συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. 

 

Αναλογιστική Εκτίμηση  

Οι καθαρές υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων του κλάδου ζωής στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν 

σε €282,6 εκατομμύρια σε σχέση με €268,8 εκατομμύρια τον προηγούμενο χρόνο. Προέκυψε αναλογιστικό 

πλεόνασμα για το έτος ύψους €5,9 εκατομμύρια (2018: πλεόνασμα €0,2 εκατομμύρια). 

 

Η Εταιρεία ακολουθεί με συνέπεια την πάγια πολιτική της για δίκαιη κατανομή των κερδών μεταξύ των 

μετόχων και των ασφαλισμένων της. Μετά από σχετική σύσταση του Εντεταλμένου Αναλογιστή της 

Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του αδιανέμητου πλεονάσματος η κλίμακα κατανομής συνήθων 

κερδών σε ασφαλιστήρια με συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας για το ασφαλιστικό έτος 2020 έμεινε 

σταθερό στα €20 ανά χιλιάδα ασφαλισμένου ποσού όπως το 2019. Επιπλέον η κλίμακα κατανομής κερδών 

λήξης σε ασφαλιστήρια με συμμετοχή στα κέρδη διατηρήθηκε στο 5% των συνήθων κερδών. 

 

Το μεταφερόμενο πλεόνασμα προς όφελος των μετόχων για το 2019 ανήλθε σε €5,9 εκατομμύρια ενώ 

€0,3 εκατομμύρια χρησιμοποιήθηκαν για την παραχώρηση των προαναφερθέντων συνήθων κερδών σε 

συμβόλαια με συμμετοχή στα κέρδη. Κατά τη διάρκεια του 2019 έχει πληρωθεί το συνολικό ποσό των €0,1 

εκατομμυρίων αναφορικά με κέρδη λήξης σε ασφαλιστήρια που έχουν καταστεί απαιτητά λόγω λήξης ή 

απώλειας ζωής ασφαλισμένου. Ταυτόχρονα ποσό €0,5 εκατομμυρίων παρέμεινε αδιανέμητο στο 

αποθεματικό κλάδου ζωής.  
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Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή του πλεονάσματος του κλάδου ζωής είναι οι 

αποδόσεις των επενδύσεων, η προοπτική κερδοφορίας στο μέλλον, το τυχόν αδιανέμητο (μη 

κατανεμημένο) πλεόνασμα καθώς και οι προσδοκίες των κατόχων ασφαλιστηρίων. 

 

Η κατανομή του πλεονάσματος του κλάδου ζωής κατά τα τελευταία τρία χρόνια είχε ως εξής: 

 

 

Επενδύσεις και Εσωτερικά Επενδυτικά Ταμεία  

Η Εταιρεία διαχειρίζεται σημαντικά ποσά για λογαριασμό των ασφαλισμένων της, τα οποία είναι 

κατανεμημένα σε τέσσερα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία (internal unit-linked funds) και σε πέμπτο ταμείο 

το οποίο περιλαμβάνει τις επενδύσεις που καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα μαθηματικά αποθεματικά της 

Εταιρείας, πλην των υποχρεώσεων από τις αξίες των μονάδων σε συμβόλαια τύπου unit-linked. Η χάραξη 

και εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής των ταμείων αυτών καθορίζεται από την εσωτερική Επιτροπή 

Επενδύσεων της Εταιρείας που συνέρχεται σε τακτά διαστήματα. 

 

Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας ύψους €290,7 εκατομμυρίων στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το 

μεγαλύτερο ποσό €277,0 εκατομμύρια αφορούσε επενδύσεις του κλάδου ζωής (2018: €259,3 

εκατομμύρια). Οι επενδύσεις συνδεδεμένες με τα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία ανήλθαν σε €215,7 

εκατομμύρια, σε σχέση με €202,5 εκατομμύρια το 2018 και αποτελούσαν ποσοστό 74,2% των συνολικών 

επενδύσεων. Οι επενδύσεις εξωτερικού του κλάδου ζωής ανήλθαν σε €179,9 εκατομμύρια ή το 65,0% των 

συνολικών επενδύσεων του κλάδου, ποσοστό που αποδεικνύει τη μεγάλη έμφαση που δίδεται σε 

επενδύσεις εξωτερικού για διασπορά του επενδυτικού κινδύνου.  

 

Στα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία που είναι συνδεδεμένα με συμβόλαια τύπου unit-linked κατανέμονται τα 

περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από τα επενδυόμενα ποσά που πιστώνονται περιοδικά σε αυτά, 

μείον τα ποσά που αποσύρονται από αυτά. Τα συγκεκριμένα όμως περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν το 

κάθε ταμείο καθώς και το εισόδημα που απορρέει από αυτά, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η 

διαχείριση των τεσσάρων εσωτερικών επενδυτικών ταμείων της Εταιρείας γίνεται μέσα στα πλαίσια των 

προκαθορισμένων στόχων και παρέχεται διαφάνεια αναφορικά με τη σύσταση του κάθε ταμείου και τους 

επενδυτικούς του στόχους. 

 

Το Universal Growth Fund επιδιώκει την επίτευξη υψηλής μακροπρόθεσμης απόδοσης κυρίως από 

κεφαλαιουχικά και εισοδηματικά κέρδη αλλά και υπεραξία επενδύσεων. Το Universal Property Fund 

επιδιώκει την επίτευξη σχετικά υψηλής μακροπρόθεσμης απόδοσης κυρίως από επενδύσεις σε ακίνητη 

περιουσία. Το Universal Security Fund επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής μακροπρόθεσμης απόδοσης 

κυρίως από επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Το Universal Guaranteed Fund παρέχει εγγυημένη απόδοση 

που υπολογίζεται σε σχέση με το εκάστοτε βασικό επιτόκιο repo rate της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Το ταμείο επενδύει κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις. 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 

€000 €000 €000 

Κατανομή για το έτος στους κατόχους ασφαλιστηρίων 264 240 319 

Μεταφορά προς την κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 5 900 200 5 100 

Αύξηση / (μείωση) στο μη κατανεμηθέν πλεόνασμα            30 (303) 28 

Πλεόνασμα για το έτος πριν την κατανομή 6 194 137 5 447 
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Το ύψος των περιουσιακών στοιχείων του κάθε ταμείου στο τέλος του 2019 και 2018 είχε ως εξής: 

 

 

Κατά το 2019, τα επενδυτικά ταμεία της Εταιρείας είχαν τις ακόλουθες αποδόσεις. Η μετοχική μονάδα του 

Universal Growth Fund, σημείωσε αύξηση 10,24% (2018: μείωση 5,46%), του Universal Property Fund 

μείωση 1,22% (2018: μείωση 1,99%), του Universal Security Fund αύξηση 3,63% (2018: μείωση 4,69%) 

και του Universal Guaranteed Fund παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2018.  

 

Κεκτημένη Αξία (Embedded Value)  

Η κεκτημένη αξία της Εταιρείας, γνωστή ως “embedded value”, περιλαμβάνει το συμφέρον των μετόχων 

στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της Universal Life και τις προβλέψεις για τα μελλοντικά κέρδη που θα 

προκύψουν από τα συμβόλαια σε ισχύ. Το επιτόκιο προεξόφλησης κινδύνου που έχει χρησιμοποιηθεί στον 

υπολογισμό της κεκτημένης αξίας για το 2019 ήταν 7,0% (2018: 7,0%).  

 

Η αξία των συμβολαίων σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε στα €41,8 εκατομμύρια (2018 €39,3). Το 

σύνολο της κεκτημένης αξίας στο τέλος του 2019, που περιλαμβάνει τόσο τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 

της Εταιρείας όσο και τυχόν μη κατανεμηθέν πλεόνασμα του κλάδου ζωής, αυξήθηκε στα €78,4 

εκατομμύρια σε σχέση με €74,2 εκατομμύρια το 2018. 

 

Κατ’ επέκταση, η εσωτερική αξία της Εταιρείας κατά μετοχή αυξήθηκε σε €5,41 στο τέλος του 2019 σε 

σχέση με €5,12 που ήταν στο τέλος του 2018. Τα κέρδη του 2019 με βάση την κεκτημένη αξία, που 

ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την αλλαγή στην κεκτημένη αξία και οποιοδήποτε μέρισμα που πληρώθηκε 

στους μετόχους μέσα στο έτος ανήλθαν σε €6,7 εκατομμύρια (2019: κέρδη €2,0 εκατομμύρια). 

 

Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ατυχημάτων και Υγείας 

Τα μεικτά ασφάλιστρα του κλάδου ατυχημάτων και υγείας σημείωσαν αύξηση 9,2% σε σχέση με το 2018 

και ανήλθαν σε €52,9 εκατομμύρια ενώ καταγράφηκε κέρδος €0,9 εκατομμύρια (2018: κέρδος €0,2 

εκατομμύρια).  

 

Το σχέδιο υγείας MultiCare, που αποτελεί το κατεξοχήν σχέδιο ολοκληρωμένης ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης στην Κυπριακή αγορά, παρουσίασε αύξηση 9,5% στα μεικτά ασφάλιστρα και συνέβαλε στην 

παραγωγή με ποσοστό 97,3% στο σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων του κλάδου. Επίσης, τα μεικτά 

ασφάλιστρα υπόλοιπων σχεδίων υγείας που προσφέρει η Εταιρεία και τα σχέδια προσωπικών ατυχημάτων 

παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2018. 

 

Ο κλάδος της υγείας συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση στην Κύπρο λόγω της ευαισθητοποίησης του 

κοινού σε θέματα υγείας αλλά και των σημαντικών αδυναμιών που παρουσιάζει σήμερα ο δημόσιος τομέας. 

 

 Ύψος Περιουσιακών 
Στοιχείων 

 
2019 2018 

€000 €000 

Universal Growth Fund 97 298 86 940 

Universal Property Fund 65 444 66 602 

Universal Security Fund 47 820 45 609 

Universal Guaranteed Fund 22 000 19 818 

 232 562 218 969 
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Η Εταιρεία, παρά τον έντονο ανταγωνισμό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, διατήρησε τη διαφορά 

που την χωρίζει από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της στα μερίδια αγοράς του κλάδου 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εδραιώνοντας έτσι συνεχώς την πρωτοπορία της.  

 

Κτηματικές δραστηριότητες  

Η Εταιρεία, μαζί με τις θυγατρικές της εταιρείες Universal Properties Ltd και Universal Golf Enterprises PLC 

κατέχει ιδιοκτησία περίπου 7 200 δεκαρίων γης στην Κύπρο στις περιοχές Ορεινής Λευκωσίας, Βάσας, 

Μαθηκολώνης, Κακοπετριάς και Πύργου Τυλληρίας. Περαιτέρω, μέσω των εξ’ ολοκλήρου θυγατρικών της 

εταιρειών Priority Properties Srl και Unilife Properties Srl που αμφότερες έχουν συσταθεί στη Ρουμανία, η 

Εταιρεία κατέχει συνολική έκταση γης 990 δεκαρίων στην εν λόγω χώρα. Η εκτιμημένη αξία της ακίνητης 

ιδιοκτησίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της στο τέλος του 2019 ήταν €107,8 εκατομμύρια από τα 

οποία τα €99,9 εκατομμύρια αφορούσαν ακίνητα στην Κύπρο και τα υπόλοιπα €7,9 εκατομμύρια στη 

Ρουμανία. Από τις συνολικές αυτές επενδύσεις σε ακίνητα στην Κύπρο, ακίνητη ιδιοκτησία αξίας €60,0 

εκατομμυρίων είναι κατανεμημένη στα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Εταιρείας προς όφελος των 

ασφαλισμένων.  

 

Το μεγαλύτερο μέρος της πιο πάνω ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχει η Εταιρεία στην Κύπρο βρίσκεται σε 

γεωργικές και αγροτικές ζώνες. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Δήλωση Πολιτικής για ενοποιημένες και 

μεγάλες αναπτύξεις σύνθετων χρήσεων, η ακίνητη αυτή ιδιοκτησία μπορεί να αξιοποιηθεί για την 

υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων μεταξύ των οποίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται συγκεκριμένες 

στρατηγικές χρήσεις που ορίζονται στην Πολιτική. Με στόχο τη δημιουργία μιας μεγάλης ανάπτυξης 

σύνθετων χρήσεων στην περιοχή Ορεινής, η θυγατρική Universal Properties Ltd έχει πάρει θετικές απόψεις 

από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, με βάση το προκαταρκτικό γενικό χωροταξικό σχέδιο που έχει 

υποβάλει, όπου προβλέπεται η δημιουργία Κέντρου Αποκατάστασης Υγείας και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

συνυφασμένου με θέματα Υγείας.  

 

Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Universal Golf Enterprises PLC μετά την εξασφάλιση των πολεοδομικών 

αδειών για τον διαχωρισμό 540 οικιστικών οικοπέδων καθώς επίσης και για τα τέσσερα υποστηρικτικά 

κτίρια του γηπέδου γκόλφ, συνέχισε μέσα στο 2019 τις μελέτες και τον απαιτούμενο σχεδιασμό για την 

υποβολή και  εξασφάλιση άδειας οικοδομής για τα τέσσερα υποστηρικτικά κτίρια. Συγκρεκριμένα για την 

λέσχη γκόλφ, το κτίριο συντήρησης των μηχανημάτων, το κτίριο βιολογικού σταθμού τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας του νερού της ανάπτυξης καθώς επίσης και του κτιρίου υπηρεσιών μέσα στο γήπεδο γκόλφ. 

Επίσης στα πλαίσια της αδειοδότισης και της συμφωνίας που είχε υπογράφει το 2018 πλήρωσε στο κράτος 

την δεύτερη από τις δέκα ίσες ετήσιες δόσεις των €500 000. Παράλληλα συνέχισε την προσπάθεια για 

εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου. 

 

Σε ότι αφορά το διαχωρισμό 80 οικοπέδων στην οικιστική ζώνη του Κάτω Πύργου Τυλληρίας και μετά την 

εξασφάλιση των τίτλων ιδιοκτησίας έχουν εντατικοποιηθεί οι προσπάθειες διάθεσης τους και ταυτόχρονα 

συνεχίστηκε η μεταβίβαση στους δικαιούχους αγοραστές όλων των οικοπέδων που έχουν εξοφληθεί. 

 

Η εκτιμημένη αξία των ιδιόκτητων γραφειακών χώρων της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε 

συνολικά σε €17,3 εκατομμύρια, ποσό που περιλαμβάνεται στα περιουσιακά της στοιχεία. 

 

Τεχνολογία και Πληροφορική 

Αποτελώντας έναν από του βασικούς στρατηγικούς της στόχους και προσβλέποντας σε περεταίρω 

ενίσχυση και ενδυνάμωση των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων, η Εταιρεία δρομολόγησε σειρά 

καινοτόμων λύσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της (Digital 

Transformation) ενώ παράλληλα παρέμεινε προσηλωμένη στην συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της 

τεχνολογικής της υποδομής δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς ασφάλειας και αξιοπιστίας.    

 

Μέσα στο 2019 ολοκληρώθηκαν με την συνεργασία εξωτερικών συνεργατών οι συμβουλευτικές εργασίες 

της πρώτης φάσης του έργου για επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών λειτουργιών της Εταιρείας (Business 

Process Reengineering), οι οποίες θα επιτρέψουν να ξεκινήσει η υλοποίηση του η οποία αναμένεται να 
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αρχίσει εντός του 2020. Το μεγαλεπήβολο αυτό έργο αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την 

παραγωγικότητα, απόδοση και ποιότητα των επιχειρησιακών λειτουργιών της Εταιρείας με την εισαγωγή 

καινοτόμων αυτοματοποιημένων λύσεων ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει το επίπεδο εξυπηρέτησης και τη 

σχέση Πελάτη-Εταιρείας.         

 

Εντός του έτους προχώρησαν και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες για τη δημιουργία της 

Διαδικτυακής Πύλης Πελατών (U connect) το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα του ψηφιακού 

μετασχηματισμού της Εταιρείας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των 

πελατών μας. Σε πρώτη φάση οι πελάτες της Εταιρείας θα έχουν μεταξύ άλλων την δυνατότητα  να έχουν 

συνεχή πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια, να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά διάφορα έντυπα (απαιτήσεις, direct debit, direct credit κ.α.), να εκτυπώνουν χρήσιμα έντυπα, 

να επικοινωνούν με την Εταιρεία και άλλα. Οι λειτουργίες της  Διαδικτυακής Πύλης Πελατών θα 

αναβαθμίζονται συνεχώς έτσι ώστε να παρέχουν ακόμη περισσότερες δυνατότητες στους πελάτες της 

Εταιρείας.  

 

Μέσα στο 2019, η Εταιρεία  προχώρησε  στην αγορά ενός ηλεκτρονικού εργαλείου πρόγνωσης ιατρικών 

συμπτωμάτων (Mediktor) το οποίο θα διατεθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Πελατών αποκλειστικά στους 

πελάτες της. Πρόκειται για ένα καινοτόμο ιατρικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα δίνει την 

δυνατότητα στους πελάτες της Εταιρείας να καταχωρούν τη συμπτωματολογία τους κι απαντώντας μια 

σειρά από σχετικές ερωτήσεις να πάρουν μια πρώτη γνώμη για την ιατρική τους κατάσταση καθώς και 

καθοδήγηση για το πόσο επείγον είναι να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.    

 

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για πλήρη ψηφιοποίηση των πληρωμών ασφαλίστρων, η Εταιρεία 

δρομολόγησε επίσης την εισαγωγή πληρωμών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες όπου θα δίνεται η 

δυνατότητα στους πελάτες να πληρώνουν τα ασφάλιστρα τους χρησιμοποιώντας τις κάρτες τους στα 

ταμεία των υποκαταστημάτων και των κεντρικών γραφείων, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Πελατών καθώς 

και μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών.        

 

Η Εταιρεία προχώρησε επίσης με την αγορά και εγκατάσταση νέων εφαρμογών Διαχείρισης Επενδυτικών 

Ταμείων και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν 

τις αντίστοιχες επιχειρησιακές λειτουργίες.   

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ως μία από τις σημαντικότερες αξίες της Universal Life, αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της. Στις δύσκολες συγκυρίες και προκλήσεις της εποχής μας, το 
αίσθημα ευθύνης προς τον συνάνθρωπο αποκτά ακόµη μεγαλύτερη σηµασία και συνειδητά αποτελεί έναν 

από τους βασικότερους άξονες δράσης της Universal Life. Μέσα από τις ενέργειες αυτές, η Εταιρεία 
αναδεικνύει τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη με την οποία την 

περιβάλλουν οι πελάτες της και η κοινωνία γενικότερα. 
  
Ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής EKE της Εταιρείας το 2019,  ήταν και πάλι ο τομέας της υγείας, αφού 

αυτή αποτελεί το υπέρτατο αγαθό. Η Εταιρεία ενίσχυσε ευπαθείς ομάδες μέσα από τη χορηγία οργανισμών 
που διαχρονικά στηρίζει, όπως ο Παγκύπριος Σύνδεσµος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) και ο 

Αντιρευµατικός Σύνδεσµος Κύπρου.  
  
Το 2019, η Εταιρεία συμπλήρωσε 30η συνεχούς στήριξης του ΠΑΣΥΚΑΦ κερδίζοντας επάξια τον τιμητικό 

τίτλο του Διαχρονικού Χορηγού του Συνδέσμου. Ήταν επίσης και η 4η χρονιά που ανέλαβε ως Μέγας 

Χορηγός της Ομάδας Αντιμετώπισης Γαστρεντερικών Καρκίνων, Αλθέα, η οποία δημιουργήθηκε από τον 

ΠΑΣΥΚΑΦ με στόχο την ενημέρωση, πρόληψη αλλά και τη μείωση των γαστρεντερικών καρκίνων. 

Αντίστοιχα, η Universal Life συνέχισε για 17η συνεχή χρονιά τη χορηγία της προς τον Αντιρευματικό 

Σύνδεσμο Κύπρου για την Ετήσια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τις Ρευματικές Παθήσεις. 
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Επιπρόσθετα, η Εταιρεία, δείχνοντας για μια ακόμα φορά το ανθρώπινο της πρόσωπο και κάνοντας πράξη 

τη δέσμευση της να συνεισφέρει σε τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας, 
ενίσχυσε τη συνεργασία της με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού αφού το 2019 ήταν 

χορηγός όλων των εκστρατειών «Υιοθετείστε μια Οικογένεια» κατά τη διάρκεια της χρονιάς καθώς και της 
Διεθνής Ετήσιας Εβδομάδας Εθελοντισμού.  
 

Για κοινωνικό της έργο τη χρονιά που πέρασε η Universal Life πέτυχε επίσης μια πολύ τιμιτική διάκριση 
αφού ήταν μια από τις τρείς εταιρείες που βραβεύτηκαν ισότιμα στα πλαίσια του 5ου Διαγωνισμού 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που προκήρυξε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 
ο οποίος είχε ως σκοπό την ανάδειξη των καλών πρακτικών/δράσεων που έχουν αναπτύξει εταιρείες με τη 

συνεργασία εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η Universal Life διακρίθηκε για τη διοργάνωση 
των πρωτοποριακών εκστρατειών «Χάρισε ένα αστέρι αυτά τα Χριστούγεννα» και «Μαγείρεψε Υγιεινά, 

Ζήσε Καλύτερα» που είχαν ως απώτερο σκοπό την ενίσχυση του έργου του ΠΑΣΥΚΑΦ. 
 

Όπως και σε προηγούμενα χρόνια, η Universal Life συνέχισε να στηρίζει με μικρότερες χορηγίες τους 

τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η συνέχιση του αριστείου προς τον 
πρώτο αριστεύσαντα φοιτητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς 

και του αριστείου του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα» του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Δείχνοντας επίσης την έμπρακτη στήριξη της σε διοργανώσεις που ενθαρρύνουν 

την κινητοποίηση της νέας γενιάς σε θέματα εκπαίδευσης και καινοτομίας, χορήγησε την συμμετοχή της 
Κυπριακής αποστολής του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επίτευγμα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής 

«Robotic Day 2019». 
   
Συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος στο κοινωνικό έργο της Universal Life είναι το ανθρώπινο δυναμικό της 

Εταιρείας που συνεχίζει να επιδεικνύει την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη του σε κάθε κάλεσμα για 
προσφορά αγάπης προς τον συνάνθρωπο. 
 
Προσωπικό 

Το μόνιμο προσωπικό του Ομίλου κατά το 2019 ανήλθε κατά μέσο όρο στους 153 υπαλλήλους  (2018:150 

υπαλλήλους).
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στόχος της πολιτικής για την Εταιρική Διακυβέρνηση είναι η αξιόπιστη και λειτουργική κατανομή 

εξουσιών μεταξύ των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου και η επαρκής ανεξαρτησία του 

τελευταίου στη λήψη αποφάσεων έτσι που να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Από 

το 2005, η Εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει καταρτιστεί από το 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  

 

Στα πλαίσια της ορθής εφαρμογής των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Εταιρεία έχει θεσπίσει 
ένα σύνολο εσωτερικών κανόνων και μηχανισμών ελέγχου. Στο σχετικό εσωτερικό κανονισμό που 

ετοιμάστηκε περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι αρχές λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Επιτροπών που έχουν εγκαθιδρυθεί καθώς και οι αρχές που διέπουν τις Γενικές Συνελεύσεις και τις 

σχέσεις με τους Μετόχους. Κατά το 2019 λειτούργησαν οι ακόλουθες πέντε Επιτροπές του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

 

1. Επιτροπή Στρατηγικής και Ανάπτυξης  

2. Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης 

3. Επιτροπή Αμοιβών 

4. Επιτροπή Ελέγχου 

5. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. 

 

Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από δέκα 

Συμβούλους. Από αυτούς, οι πέντε είναι μη εκτελεστικοί και ανεξάρτητοι, οι τέσσερις είναι μη 

εκτελεστικοί και μη ανεξάρτητοι και ο ένας είναι εκτελεστικός και μη ανεξάρτητος Διοικητικός 

Σύμβουλος. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε να 

παρέχεται στους Συμβούλους η δυνατότητα να εξετάζουν τους στόχους, τον προϋπολογισμό και τα 

αποτελέσματα της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, τις σημαντικές κεφαλαιουχικές 

δαπάνες και άλλες σημαντικές συναλλαγές. 

 

Οι Σύμβουλοι ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για όλες τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου 

και έχουν στη διάθεση τους όλα τα έγγραφα σχετικά με την κάθε συνεδρία. 
 

Κατά το 2019, έγιναν οκτώ συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και υπηρεσίες του Γραμματέα της 

Εταιρείας. Ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές είναι διαθέσιμες στους Διοικητικούς Συμβούλους 

σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική που διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

Ο Αντιπρόεδρος κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Εταιρείας και θεωρείται μη 

ανεξάρτητο μέλος. 
 

Οι Πρόεδροι των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παρευρίσκονται στις Γενικές 

Συνελεύσεις της Εταιρείας. 
 

Οι κανόνες όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό και την 

αντικατάσταση των μελών του, καθορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας ως ακολούθως: 

 

•  Ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων δεν πρέπει να είναι μικρότερος των πέντε και μεγαλύτερος 

των δεκατριών. 

 

• Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση δύο από τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 αποχωρούν. 
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•  Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι οι οποίοι παρέμειναν στις 

θέσεις τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την τελευταία εκλογή τους. Ανάμεσα όμως σε 

Διοικητικούς Συμβούλους οι οποίοι απέκτησαν συγχρόνως την ιδιότητα αυτή, εκείνοι που θα 

αποχωρούν (εκτός αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά) θα καθορίζονται με κλήρο. 

 

•  Διοικητικός Σύμβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να επανεκλεγεί. 

 

•  Στη συνέλευση κατά την οποία ένας Διοικητικός Σύμβουλος έχει αποχωρήσει με τον πιο πάνω 

τρόπο, η Εταιρεία θα μπορεί να πληρώσει τη θέση που κενώθηκε εκλέγοντας κάποιο πρόσωπο για 

τη θέση τούτη, και αν παραλείψει να το κάνει, ο Διοικητικός Σύμβουλος που αποχωρεί θα 

θεωρείται, δεδομένου ότι θα έχει προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, ότι έχει επανεκλεγεί, 

εκτός αν στη συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητώς όπως μη πληρωθεί η θέση που κενώθηκε ή 

εκτός αν ψήφισμα για την επανεκλογή του Διοικητικού Συμβούλου αυτού είχε προταθεί στη 

συνέλευση και απορριφθεί. 

 

•  Κανένα πρόσωπο εκτός από Διοικητικό Σύμβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση δεν δικαιούται 

να εκλεγεί Διοικητικός Σύμβουλος σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση χωρίς την εισήγηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν σε τρεις το λιγότερο ημέρες και όχι περισσότερες από 21 ημέρες 

πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση, αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της 

Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από μέλος που τηρεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για 

να παρευρεθεί και ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, με την οποία να 

εκφράζει την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή και επιπρόσθετα γραπτή 

ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο που προτάθηκε ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα που 

προτάθηκε. 

 

•  Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί οποτεδήποτε να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στο αξίωμα 

του Διοικητικού Συμβούλου, είτε προς το σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε 

επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες Διοικητικούς Συμβούλους, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός 

των Διοικητικών Συμβούλων δεν θα υπερβαίνει κατά οποιοδήποτε χρόνο τον αριθμό που 

καθορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό. Διοικητικός Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο 

αυτό θα κατέχει το αξίωμα αυτό μόνο μέχρι την αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, οπότε 

δικαιούται να εκλεγεί και πάλι, αλλά δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό των Διοικητικών 

Συμβούλων που θ’ αποχωρήσουν εκ περιτροπής κατά τη συνέλευση εκείνη.  

 

•  Η Εταιρεία μπορεί με έκτακτο ψήφισμα για το οποίο θα έχει δοθεί ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με 

το Άρθρο 136 και 178 του Νόμου, να παύει οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

πριν από τη λήξη της θητείας του και τούτο παρά τις οποιεσδήποτε πρόνοιες του Καταστατικού ή 

οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε μεταξύ της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβούλου τούτου. 

Η παύση αυτή του Διοικητικού Συμβούλου δεν επηρεάζει οποιαδήποτε απαίτηση του για 

αποζημίωση για τυχόν παράβαση των όρων οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας που υπογράφηκε 

μεταξύ του και της Εταιρείας. 

 

•  Η Εταιρεία μπορεί με τακτικό ψήφισμα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση ενός Διοικητικού 

Συμβούλου που έχει παυθεί σύμφωνα με τον αμέσως προηγούμενο Κανονισμό και χωρίς 

επηρεασμό των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του Κανονισμού 100, η Εταιρεία 

μπορεί σε Γενική Συνέλευση να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου είτε για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε είτε ως επιπρόσθετου Διοικητικού 

Συμβούλου. Πρόσωπο που θα έχει διοριστεί στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου που παύθηκε με 

τον πιο πάνω τρόπο ή για την πλήρωση κενής θέσης που χηρεύει με τον τρόπο αυτό, θα υπόκειται 

σε αποχώρηση κατά τον ίδιο χρόνο όπως θα αποχωρούσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

στη θέση του οποίου το πρόσωπο αυτό διορίστηκε, ως εάν αυτό να έγινε μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου την ημέρα που έγινε το απελθόν μέλος. 
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•  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως 

Διευθύνοντες Συμβούλους για περίοδο και με όρους που καθορίζονται κάθε φορά απ’ αυτό και με 

την τήρηση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας έγινε, μπορεί να ανακαλεί το διορισμό που έγινε 

με τον τρόπο αυτό. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με τον τρόπο αυτό δεν 

υπόκειται κατά την περίοδο που κατέχει τη θέση αυτή σε αποχώρηση εκ περιτροπής, ούτε και 

λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν 

εκ περιτροπής. Ο διορισμός του όμως τερματίζεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο 

χάσει την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

 Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας είναι έγκυρη μόνο με ειδικό 

ψήφισμα σε συνέλευση των μετόχων. 
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο αν υπάρχει επαρκές μη 

εκδομένο εγκεκριμένο κεφάλαιο και εφόσον οι μετοχές που θα προκύψουν προσφερθούν κατά 

προτίμηση στους υφιστάμενους μετόχους, ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου που 

αντιπροσωπεύουν οι μετοχές τους. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

συνεπάγεται και αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου ή οι μετοχές δεν θα προσφερθούν στους 

υφιστάμενους μετόχους, τότε πρέπει να ληφθεί η έγκριση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση. 
 

Αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη: 
 

Σωκράτης Σολοµίδης Πρόεδρος 
Γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε Οικονομικά (B.Sc.) και Accounting & Finance (M.Sc.) στο London 

School of Economics, Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Πανεπιστήμιο Berkeley, California και 

Πολιτικές Επιστήμες / Διεθνείς Σχέσεις (Β.Sc.) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Διετέλεσε για σειρά 

ετών Γενικός Διευθυντής του χρηματοεπενδυτικού Οργανισμού CISCO, του συγκροτήματος Τράπεζας 

Κύπρου. Από το 2003 μετέχει σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών του χρηματοεπενδυτικού τομέα με 

έδρα την Κύπρο. Σύμβουλος Επιχειρήσεων.  

 
Γιώργος Α. Γεωργίου Αντιπρόεδρος  
Γεννήθηκε το 1973. Σπούδασε Mechanical Engineering (B. Eng) στο Imperial College στο Λονδίνο και 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Columbia Business School της Νέας Υόρκης. Είναι Εκτελεστικός 

Διευθυντής της Protamare Hotels Ltd και συνιδρυτής των εταιρειών iMER Medical Services Ltd και G11 

Holdings Ltd. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Magnum Investments Ltd και της Tecido 

Trading Ltd. Επιχειρηματίας. 
 

Ανδρέας Γεωργίου 
Γεννήθηκε το 1937. Σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics και είναι κάτοχος του 

πτυχίου Bachelor of Science (Economics). Με την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας το 1963 διορίστηκε 

Τμηματάρχης Οικονομικών Ερευνών και το 1967 Διευθυντής Εξωτερικών Εργασιών της Τράπεζας. Την 

1η Νοεμβρίου 1969 διορίστηκε Γενικός Διευθυντής της υπό ίδρυση τότε Universal Life στην οποία 

υπηρέτησε ως Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Διετέλεσε Πρόεδρος 

της Εταιρείας από τις 18 Δεκεμβρίου 2001 μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2005. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος 

και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Universal Bank Public Ltd, Πρόεδρος της Universal Life (Ελλάς) 

AAEZ, Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (1988-92), Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και κατά διαστήματα μέλος του Κρατικού Συμβουλευτικού Σώματος 

Ασφαλειών. Υπηρέτησε επίσης ως Πρόεδρος της Επιτροπής LIMRA-Europe και μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της LIMRA Αμερικής (1991-94). Είναι Πρόεδρος της Universal Insurance Agency Ltd και 

της Universal Golf Enterprises PLC. 
 

Έβαν Γαβάς – Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής  
Ο κ. Γαβάς είναι Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της Universal Life από 

την 1ην Ιουλίου 2018.  Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Νότιο Αφρική το 1998 με τη 

δημιουργία δικής του νεοσύστατης επιχείρησης.  Το 2001 προσλήφθηκε στην τράπεζα Nedbank, στην 
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Νότιο Αφρική. Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού του πτυχίου (MBA) στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Harvard στις ΗΠΑ, εργάστηκε στην ΑΤ Kearney στο Λονδίνο 

ως Σύμβουλος Στρατηγικής.  Το 2007 προσλήφθηκε στην τράπεζα Βarclays ως Διευθυντής στο Τμήμα 

Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Corporate Banking Division) και ακολούθως σε διάφορους ανώτερους 

διευθυντικούς ρόλους στην τράπεζα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου 

του Διευθυντή Στρατηγικής Ευρώπης, Διευθύνοντα Συμβούλου στην Barclays Κύπρου και Διευθυντή 

Υπεράκτιων και Τοπικών αγορών στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του 

Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και της ΟΕΒ. 
 
Κωνσταντίνος Π. Δεκατρής 
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1957. Σπούδασε Οικονομικά στο Λονδίνο, εξασφαλίζοντας το δίπλωμα 

του Bachelor of Arts. Είναι Associate του Chartered Insurance Institute (A.C.I.I.) και φέρει τον τίτλο 

του Chartered Insurer. Από το Σεπτέμβριο του 2001 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου 

της Ασφαλιστικής Εταιρείας Commercial General Insurance Limited. Διετέλεσε Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ασφάλισης 

(CEA) και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Γενικού Κλάδου του πιο 

πάνω Συνδέσμου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων, μέλος της Επιτροπής Εξεταστών του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, Πρόεδρος της 

Κοινοπραξίας Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης, καθώς επίσης και μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας από το 2005 και μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια ιδιωτικών εταιρειών. 
 

Δηµοσθένης Ζ. Σεβέρης 
Γεννήθηκε το 1945. Σπούδασε Οικονομικά και Εμπορικά στην Ecole des Hautes Commerciales, στο 

Πανεπιστήμιο της Λωζάννης στην Ελβετία. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 

το 1972. Συμμετέχει σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Είναι Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Φινλανδίας 

στην Κύπρο και πρώην Πρόεδρος του Επίτιμου Προξενικού Σώματος Κύπρου. Επίτιμο μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας. Επιχειρηματίας. 
 

Παύλος Φ. Φωτιάδης 
Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε Οικονομικά στο Harvard University. Συνέχισε τις σπουδές του στο 

INSEAD Business School στο Fontainebleau, στην Γαλλία, και απέκτησε το Master of Business 

Administration. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1995. Είναι Διευθύνων 

Σύμβουλος της Photos Photiades Breweries Ltd.  
 

Αλέξης Φ. Φωτιάδης 
 Γεννήθηκε το 1967. Σπούδασε Οικονομικά (B.Sc.) και Διοίκηση (M.Sc. Management) στο 

Massachusetts Institute of Technology. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Photos Photiades Group και 

Photos Photiades Distributors. Επιχειρηματίας. 
 

Σταύρος Χριστοδουλίδης 
 Γεννήθηκε το 1973. Σπούδασε Οικονομικά (B.Sc.) και Management (M.Sc.) στο London School of 

Economics and Political Science και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Columbia Business School της 

Νέας Υόρκης. Διευθύνει οικογενειακή επιχείρηση επενδυτικών δραστηριοτήτων. Επιχειρηματίας. 
 

Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου  
 Σπούδασε Οικονομικά (B.Sc.) στο πανεπιστήμιο Essex και Accounting & Finance (M.Sc.) στο London 

School of Economics. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 1983 στo χρηματοεπενδυτικό οργανισμό 

CISCO Ltd (Μέλος του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου) όπου υπηρέτησε για 21 χρόνια ως Head of 

Investment Banking and Capital Markets. Διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στη διεύθυνση σημαντικού 

αριθμού εταιρικών εισαγωγών στο ΧΑΚ και εκδόσεων αξιών καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. Το 2004 ανέλαβε τη θέση Head of Project and Corporate Finance της Societe Generale 

Bank Cyprus Ltd και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Το 2010 ανέλαβε την ανάπτυξη 

εργασιών της Barclays Bank Plc - Cyprus branch ως Head of Business Development και μετέπειτα τη 
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γενική διεύθυνση ως Country Director. 

 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει 5 επιτροπές: την Επιτροπή Στρατηγικής και Ανάπτυξης, την 

Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Επιτροπή Αμοιβών, την Επιτροπή Ελέγχου και 

την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. 

 

 Επιτροπή Στρατηγικής και Ανάπτυξης  

 Η Επιτροπή Στρατηγικής και Ανάπτυξης απαρτίζεται από τα πιο κάτω μη εκτελεστικά και μη 

ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 Πρόεδρος: Παύλος Φ. Φωτιάδης (από 20/09/2019)  

 Μέλη: Γιώργος Α. Γεωργίου (Πρόεδρος μέχρι 20/09/2019) 

   Αλέξης Φ. Φωτιάδης 

                        Έβαν Γαβάς (από 1/7/2018) 

   

 Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

 Κατά το έτος 2019 η Επιτροπή συνεδρίασε εννέα φορές. 

  

 Η Επιτροπή εξετάζει στρατηγικά θέματα, νέες ευκαιρίες ή σημαντικές εξελίξεις σχετικά με την Εταιρεία, 

καθώς και τυχόν αποκλίσεις από την καθορισθείσα πορεία και παρέχει ανατροφοδότηση στην 

Εκτελεστική Διεύθυνση. Επιπρόσθετα η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της στρατηγικής 

που προτείνει ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής  πριν την παρουσίαση της στο Διοικητικό Συμβούλιο 

για περεταίρω συζήτηση. Τα ζητήματα που αξιολογούνται μπορούν να παραπεμφθούν στην Επιτροπή 

είτε από τη Διοίκηση της Εταιρείας είτε από μέλη της Επιτροπής. 

 

 Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 Η Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης απαρτίζεται από τα πιο κάτω τρία μη εκτελεστικά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο από τα οποία είναι μη ανεξάρτητα και ένα ανεξάρτητο. 

 

 Πρόεδρος: Δημοσθένης Ζ. Σεβέρης 

 Μέλη: Γιώργος Α.Γεωργίου 

   Παύλος Φ. Φωτιάδης 

 

 Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

 Κατά το έτος 2019 η Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις φορές. 

 

 Η Επιτροπή εξετάζει θέματα σχετικά με διορισμούς Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

Ανώτερου Διευθυντικού Προσωπικού της Εταιρείας, προβαίνει σε εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο 

για την αναθεώρηση των καθηκόντων των υφιστάμενων Επιτροπών και εισηγείται τη σύσταση νέων 

Επιτροπών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον εφαρμοζόμενο Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. 

 

 Η Επιτροπή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο το διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων για 

πλήρωση των κενών θέσεων. Επιπλέον έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στην Εταιρεία. 
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 Επιτροπή Αμοιβών 

 Η Επιτροπή Αμοιβών απαρτίζεται από τα πιο κάτω τρία μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Πρόεδρος: Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου (από 20/09/2019) 

  Σωκράτης Σολομίδης (μέχρι 20/09/2019) 

 Μέλη:  Κωνσταντίνος Δεκατρής 

   Σταύρος Χριστοδουλίδης  

     

 Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

 Κατά το έτος 2019 η Επιτροπή συνεδρίασε τρεις φορές. 

 

 Η Επιτροπή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την αμοιβή των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου ώστε αυτή να είναι ανάλογη με τις ευθύνες και το χρόνο που διαθέτουν για τις 

συνεδριάσεις του και τη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε 

Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης κάνει εισηγήσεις για την πολιτική αμοιβών που πρέπει 

να ακολουθείται για την προσέλκυση και διατήρηση των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και του 

Ανώτερου Διευθυντικού Προσωπικού της Εταιρείας. 

  

 Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων υπό την ιδιότητα τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

εγκρίνονται από τους μετόχους σε Γενική Συνέλευση. 

 

 Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που διεξήχθη στις 18 Ιουλίου 2019 εγκρίθηκε ετήσια 

αμοιβή ύψους €8 000 για κάθε μέλος και το ποσό των €130 για κάθε Σύμβουλο που κατοικεί εντός 

Λευκωσίας και €190 για κάθε Σύμβουλο που κατοικεί εκτός Λευκωσίας, για κάθε συνεδρία του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Επιπρόσθετα, κατά την ίδια συνέλευση εγκρίθηκε η 

ετήσια αμοιβή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους €35 000 για 

τον καθένα και των Προέδρων της Επιτροπής Στρατηγικής και Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διορισμών 

και Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Επιτροπής Αμοιβών, της Επιτροπής Ελέγχου, και της Επιτροπής 

Διαχείρισης Κινδύνων ύψους €1 000 για τον καθένα. 

   

 Επιτροπή Ελέγχου 

 Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συσταθεί με σκοπό να υποβοηθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων του που αφορούν: 

 

 Την ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

 Τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και κώδικες συμπεριφοράς 

 Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

 Την άσκηση των λειτουργιών του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 Τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των 

Εξωτερικών Ελεγκτών 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τα πέντε πιο κάτω μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τρία από τα οποία είναι ανεξάρτητα και δύο μη ανεξάρτητα. 

 Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Δεκατρής 

 Μέλη: Σωκράτης Σολομίδης (μέχρι 20/09/2019) 

   Αλέξης Φ. Φωτιάδης 

  Ανδρέας Γεωργίου 

  Δημοσθένης Ζ. Σεβέρης 

  Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου  
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 Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

 Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να συγκληθεί από τον Πρόεδρο, οποιοδήποτε μέλος της καθώς επίσης και 

από τον Εσωτερικό ή τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής λαμβάνει 

πάντοτε μέρος στις συνεδρίες της Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια, εφόσον το κρίνει 

σκόπιμο, να καλέσει στις συνεδρίες της οποιοδήποτε μέλος της Διεύθυνσης ή του προσωπικού όπως 

τον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή, τον Αρχιλογιστή, τον Αναλογιστή ή 

τους Εξωτερικούς Ελεγκτές για τη λήψη πληροφοριών επί συγκεκριμένων θεμάτων. 

 

 Κατά τις συνεδρίες της η Επιτροπή εξετάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και μελετά 

θέματα που απορρέουν από τις εργασίες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και από τον ετήσιο 

εξωτερικό έλεγχο της Εταιρείας. Ασχολείται με τις λογιστικές και αναλογιστικές αρχές στις οποίες 

βασίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και με τυχόν θέματα που εγείρονται αναφορικά 

με αδυναμίες στα εσωτερικά συστήματα ελέγχου της Εταιρείας. Επίσης εισηγείται προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο τον διορισμό ή τερματισμό και την αμοιβή των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας. 
 

 Κατά το έτος 2019 η Επιτροπή συνεδρίασε δεκατρείς φορές. 
 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων  

 Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων απαρτίζεται από τα πέντε πιο κάτω μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Τρία μέλη είναι μη εκτελεστικά και μη ανεξάρτητα και τρία μέλη είναι μη εκτελεστικά και 

ανεξάρτητα.  

 

 Πρόεδρος:  Γιώργος Α. Γεωργίου (από 20/09/2019) 

  Παύλος Φ. Φωτιάδης (μέχρι 20/09/2019) 

 Μέλη:  Ανδρέας Γεωργίου 

  Σωκράτης Σολομίδης 

  Σταύρος Χριστοδουλίδης 

  Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου  
 
 Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

 Η Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος της. Επίσης, έχει τη 

διακριτική ευχέρεια, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να καλέσει στις συνεδρίες της τον Πρώτο Εκτελεστικό 

Διευθυντή, τον Ανώτερο Λειτουργό Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέλος της 

Ανώτερης Διεύθυνσης και του προσωπικού.  

 

 Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων μεταξύ άλλων: 
 

 Υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάληψης κινδύνων καθώς 

και στον καθορισμό πολιτικών διαχείρισης κινδύνων. 

 Αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων της 

Εταιρείας. 

 Παρακολουθεί την εφαρμογή τόσο της στρατηγικής όσο και των πολιτικών διαχείρισης κινδύνων. 

 Ενημερώνεται για οποιαδήποτε παραβίαση των επιπέδων ανοχής κινδύνου (risk tolerance limits) 

που καθορίζονται στις διάφορες πολιτικές διαχείρισης κινδύνων και προχωρά σε επισκόπηση και 

έγκριση των προτεινόμενων σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων αυτών 

ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Εξετάζει την ετήσια έκθεση σχετικά με την προοπτική αξιολόγησης των ιδίων κινδύνων με βάση 

τις αρχές ORSA (Own Risks Solvency Assessment), η οποία ετοιμάζεται από τη Λειτουργία 

Διαχείρισης Κινδύνων και προτείνει την έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο και την 

αποστολή της στην Έφορο Ασφαλίσεων. 
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 Κατά το έτος 2019 η Επιτροπή συνεδρίασε δύο φορές.  

 

Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνδεόμενων προσώπων τους 

παρουσιάζονται στη Σημείωση 38 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Όλες οι συναλλαγές 

γίνονται στην πορεία των εργασιών της Εταιρείας, υπό συνήθεις εμπορικούς όρους (arms length) και 

με διαφάνεια. 

 

Ε. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Δρώσα Οικονομική Μονάδα (Going concern) 

 Οι παγκόσμιες προσπάθειες για περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, που συχνά αναφέρεται ως 

κορωνοϊός, έχουν επηρεάσει σημαντικά τις επιχειρήσεις παγκοσμίως και οδήγησαν σε παγκόσμια 

οικονομική επιβράδυνση. Ενώ η κατάσταση εξελίσσεται ταχέως και ο πλήρης αντίκτυπος δεν είναι 

ακόμη γνωστός, η διαταραχή που προκαλείται από τον κορονοϊό επηρεάζει τις δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών παγκοσμίως.  

 
 Το ΔΛΠ 1 "Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων" απαιτεί από τη Διεύθυνση να εκτιμά την 

ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα και να δηλώνει κατά πόσο η 

παραδοχή αυτή είναι κατάλληλη. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 1, η εκτίμηση αυτή αφορά μια περίοδο που 

ορίζεται ως το προβλεπτό μέλλον το οποίο γενικά είναι αποδεκτό ως οι 12 μήνες από την ημερομηνία 

του ισολογισμού ή οι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων. 

Επιπλέον, απαιτούνται γνωστοποιήσεις όταν δεν χρησιμοποιείται η βάση της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας ή όταν η Διεύθυνση έχει συνειδητοποιήσει, κατά την εκτίμησή της, τυχόν ουσιώδεις 

αβεβαιότητες που σχετίζονται με γεγονότα ή συνθήκες που μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση την 

ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα.  

 
 Η Διεύθυνση του Ομίλου αναγνωρίζει ότι οι επιδράσεις της πανδημίας θα οδηγήσουν σε ιδιαίτερες 

λογιστικές εκτιμήσεις, γνωστοποιήσεις και προσκλήσεις στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου που θα 

πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά. Ως εκ τούτου, διενεργήθηκε αξιολόγηση αντικτύπου λαμβάνοντας 

υπόψη τις υπάρχουσες και τις αναμενόμενες επιδράσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου με ιδιαίτερη 

έμφαση στην εκτίμησή για την καταλληλόλητα της χρήσης της βάσης συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

ως δρώσα οικονομική μονάδα. 

 

 Η αξιολόγηση αυτή επικεντρώθηκε στους τέσσερεις κύριους πυλώνες των εργασιών του Ομίλου: 

Ανθρώπινο Δυναμικό, Εργασίες, Επενδύσεις, Οικονομικά. Για κάθε ένα από τους πυλώνες αυτούς έγινε 

αξιολόγηση των επιπτώσεων, σημειώθηκαν οι ενέργειες που έγιναν και οι δράσεις που αναλήφθηκαν 

και καταγράφηκαν τα συμπεράσματα.  

 
 Σε όλους τους πυλώνες η Διεύθυνση κρίνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά ενδεικνυόμενα μέτρα και 

πιστεύει ότι ο Όμιλος μπορεί να διαχειριστεί επιτυχώς τους επιχειρηματικούς κινδύνους ενώ παράλληλα 

διαθέτει ικανοποιητικούς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργική του δραστηριότητα στο προβλεπτό 

μέλλον, όπως ορίζεται από το ΔΛΠ 1. 

 
 Με βάση τα πιο πάνω η Διεύθυνση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις της 

πανδημίας είναι σημαντικές σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, δεν θα επηρεάσουν την ικανότητα του 

Ομίλου να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. Ως αποτέλεσμα, η Διεύθυνση του Ομίλου συνεχίζει 

να χρησιμοποιεί τη βάση αυτή στην ετοιμασία των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Controls) 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη τήρησης ενός υγιούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου, που 

να διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των πελατών της, την 

ορθότητα των συναλλαγών, την εγκυρότητα των οικονομικών καταστάσεων και τη συμμόρφωση με 

την κείμενη νομοθεσία. 

 

 Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι σχεδιασμένο για την καλύτερη διαχείριση και συγκράτηση των 

κινδύνων, με σκοπό να διασφαλίζει λογικό αλλά όχι απόλυτο βαθμό προστασίας από σημαντική 

λανθασμένη παρουσίαση ή ζημιά. 

  

 Προς το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει εισάξει και λειτουργεί σύστημα ελέγχου που 

συνάδει με τη φύση και το εύρος των εργασιών της και το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα 

ακόλουθα: 

 

 •  Σαφή οργανωτική δομή και κατανομή ευθυνών, περιλαμβανομένης της επίβλεψης και της 

 ιεραρχικής έγκρισης συναλλαγών. 

 •  Καταρτισμό και παρακολούθηση εφαρμογής στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων και 

 ετησίων προϋπολογισμών για κάθε σημαντικό τομέα δραστηριότητας. 

 •  Αποτελεσματικές γραμμές εσωτερικής επικοινωνίας και κοινοποίησης σημαντικών θεμάτων. 

 •  Τακτική ενημέρωση του προσωπικού μέσω εγκυκλίων, ανακοινώσεων και εκπαιδευτικών 

 σεμιναρίων για την ενδεδειγμένη πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της Εταιρείας. 

 •  Αποτελεσματικό διαχωρισμό καθηκόντων και αποφυγή ανάθεσης καθηκόντων που να οδηγούν 

 σε σύγκρουση συμφερόντων. 

 •  Ετοιμασία τακτικών οικονομικών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων απόδοσης. 

 •  Επαρκή υποστήριξη των εργασιών από αξιόπιστα και ασφαλή μηχανογραφικά συστήματα. 

 •  Διενέργεια τακτικών οικονομικών ελέγχων. 

 •  Πρόνοια για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (contingency planning). 

 •  Επαρκή ασφαλιστική κάλυψη. 

  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώνεται για τον έλεγχο, τη λειτουργία και την εξέλιξη των συστημάτων 

ελέγχου και διαχείρισης χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων και επιθεωρεί την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

βεβαιώνει ότι έχει επιθεωρήσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και 

συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας και 

κρίνει ότι είναι ικανοποιητικά. 

  

 Το 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη δημιουργία Τμήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου και το 2014 τη δημιουργία Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων και τη Λειτουργία Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης διασφαλίζοντας περαιτέρω την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου, τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς και την αποτελεσματική 

διαχείριση κινδύνων.  

  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και έχει συμμορφωθεί με διαδικασίες 

επαλήθευσης της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους μετόχους και 

ότι δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι οι πληροφορίες δεν είναι πλήρεις και ορθές. 

  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Σταύρο Χριστοδουλίδη, ως υπεύθυνο για την εφαρμογή του 

‘Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 

Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188 (1)2007)’.   

 

 Συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Γραμματέα της Εταιρείας, κ. Χαράλαμπο Γ. Χωματένο, ως 

Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
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Z. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι όλοι οι μέτοχοι πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης. 

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων εγγυούνται 

την ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων. 

  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση σαν μέσο επικοινωνίας με τους 

επενδυτές και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή τους σ’ αυτή. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέχει 

την ευκαιρία στους μετόχους να υποβάλουν ερωτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει ως Λειτουργό Επικοινωνίας με τους μετόχους της Εταιρείας 

(Investor Liaison Officer) τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Παντελή Ιακωβίδη. Καθήκον του 

Λειτουργού Επικοινωνίας με τους μετόχους είναι, μεταξύ άλλων, η έγκαιρη και χωρίς κόστος παροχή 

πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία, στους μετόχους, σε πιθανούς επενδυτές καθώς και σε 

χρηματιστές και αναλυτές. 

 

 Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει την Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου ως Ανώτερο Ανεξάρτητο 

Διοικητικό Σύμβουλο η οποία θα είναι διαθέσιμη να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων, των οποίων το 

πρόβλημα δεν έχει λυθεί διαμέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας.  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στους μετόχους την Έκθεσή του και τις ελεγμένες Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η Universal Life Insurance Public Company Limited (η «Εταιρεία») είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Ομίλου 

Universal (ο «Όμιλος»). Οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν η 

διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών κλάδων ζωής, ατυχημάτων και υγείας και η διαχείριση ταμείων 

αφυπηρέτησης και συντάξεων στην Κύπρο. Οι εταιρείες του Ομίλου παρατίθενται στη Σημείωση 8. 

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δικτύου εννέα υποκαταστημάτων ασφαλιστικών εργασιών στην 

Κύπρο. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το 2019 ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €4 325 000 σε σχέση με ζημιές 

€253 000 κατά το 2018.  

 

Τα βασικότερα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2019 και 2018 έχουν ως ακολούθως: 

 

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος για το 2019.  
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Όπως όλοι οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους, οι πιο σημαντικοί από τους 

οποίους είναι οι κίνδυνοι που απορρέουν από υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους και οι κίνδυνοι από 

τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία κατέχει. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται με διάφορους 

μηχανισμούς πάνω σε συστηματική βάση και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η 

συσσώρευση υπέρμετρων κινδύνων. Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαχείριση του ασφαλιστικού και των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου παρουσιάζονται στη Σημείωση 33 των Ενοποιημένων 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Οι βασικότεροι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

•  Μετασχηματισμός του χαρτοφυλακίου Κλάδου Ατυχημάτων & Υγείας. 

•  Ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

•  Βελτιστοποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. 

•  Περαιτέρω διείσδυση στην αγορά Ασφαλιστηρίων Ζωής. 

 

Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων. 

 2019 2018  

€000 €000 

Ασφάλιστρα Ομίλου 106 590 135 444 

Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία  5 325 1 223  

Κέρδη/(ζημιές) για το έτος μετά τη φορολογία 4 325 (253) 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων 304 625 295 905 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 404 448 400 305 

Ίδια κεφάλαια 36 003 32 251 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την έξαρση του Κορονοϊού COVID-19 

ως πανδημία, αναγνωρίζοντας την ταχεία εξάπλωσή του σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές κυβερνήσεις 

λαμβάνουν όλο και πιο αυστηρά μέτρα για να συμβάλουν στη συγκράτηση, και σε πολλές χώρες τώρα 

στην καθυστέρηση της διάδοσης του ιού. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν: αυτοπεριορισμό/καραντίνα σε 

αυτούς που ενδεχομένως επηρεάστηκαν, εφαρμογή κοινωνικής απομάκρυνσης και έλεγχο ή κλείσιμο των 

συνόρων καθώς και καθολικό "κλείσιμο" πόλεων/περιοχών ή ακόμα και ολόκληρων χωρών.  

 

Τα μέτρα αυτά έχουν επιβραδύνει την οικονομία τόσο της Κύπρου όσο και την παγκόσμια οικονομία, και 

υπάρχει πιθανότητα να συντελέσουν σε ευρύτερες επιπτώσεις στις αντίστοιχες οικονομίες καθώς τα μέτρα 

εξακολουθούν να ισχύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  

 

Επιπλέον σχετικές γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται στη Σημείωση 39 για τα γεγονότα μεταγενέστερα της 

ημερομηνίας αναφοράς. 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρχαν αλλαγές στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Το ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύζυγοι, τα ανήλικα τέκνα τους και εταιρείες στις οποίες αυτοί κατέχουν, 

άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση, στις 31 Δεκεμβρίου 

2019 και 15 Απριλίου 2020 παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 

 

31 Δεκεμβρίου 15 Απριλίου 

2019 2020 

 % % 

Ανδρέας Γεωργίου 0,36 0,36 

Δημοσθένης Ζ. Σεβέρης 0,08 0,08 

Παύλος Φ. Φωτιάδης 84,93 84,93 

Αλέξης Φ. Φωτιάδης 58,38 58,38 

Γιώργος Α. Γεωργίου 27,75 27,75 

   

 

Τα πιο πάνω ποσοστά των κ.κ. Παύλου Φ. Φωτιάδη και Αλέξη Φ. Φωτιάδη περιλαμβάνουν τη συμμετοχή 

58,34% σε εταιρείες στις οποίες ο καθένας έχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώματος 

ψήφου σε γενική συνέλευση. 

 

Επίσης, τα πιο πάνω ποσοστά των κ.κ. Παύλου Φ. Φωτιάδη και Γιώργου Α. Γεωργίου περιλαμβάνουν τη 

συμμετοχή 24,77% σε εταιρεία στην οποία έχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώματος 

ψήφου σε γενική συνέλευση. 

 

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ. Κωνσταντίνος Δεκατρής, 

Σωκράτης Σολομίδης, Σταύρος Χριστοδουλίδης, Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου και Έβαν Γαβάς και τα 

συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα και εταιρείες, δεν κατέχουν κανένα ποσοστό δικαιώματος ψήφου σε 

γενική συνέλευση. 
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ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Σύμφωνα με το μητρώο μετόχων της Εταιρείας, οι πιο κάτω μέτοχοι κατείχαν άμεσα στις 31 Δεκεμβρίου 

2019 και 15 Απριλίου 2020 πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 

 

31 Δεκεμβρίου 15 Απριλίου 

2019 2020 

 % % 

Photos Photiades Group Ltd 54,10 54,10 

Magnum Investments Ltd 24,77 24,77 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει εθελοντικά τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτός εκδόθηκε από το 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 

παρουσιάζεται στις σελίδες 15-24 της Ετήσιας Έκθεσης και περιλαμβάνει και τις σχετικές πληροφορίες 

σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019 και μέχρι την ημερομηνία της Έκθεσης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο 

απαρτίζετο από τα ακόλουθα μέλη: 
 

Σωκράτης Σολομίδης (Πρόεδρος από 20/09/2019)  

Γιώργος Α.Γεωργίου (Aντιπρόεδρος) 

Έβαν Γαβάς  

Ανδρέας Γεωργίου  

Κωνσταντίνος Δεκατρής 

Δημοσθένης Ζ. Σεβέρης 

Αλέξης Φ. Φωτιάδης 

Παύλος Φ. Φωτιάδης 

Σταύρος Χριστοδουλίδης 

Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου  

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Σωκράτης Σολομίδης και Ανδρέας Γεωργίου εξέρχονται 

εκ περιτροπής είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.  

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, Ernst & Young Cyprus Ltd έχουν ολοκληρώσει την προσφορά 

υπηρεσιών τους προς τον Όμιλο.  

 

Κατά το 2019 η Εταιρεία διενήργησε διαδικασία προσφορών στα πλαίσια του Κανονισμού της Ευρωπαικής 

Ένωσης αναφορικά με τις Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος και τις επιπτώσεις αναφορικά με την 

υποχρεωτική αλλαγή των υφιστάμενων εξωτερικών ελεγκτών. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται τον διορισμό των PricewaterhouseCoopers (Pwc) ως 

εξωτερικούς ελεγκτές του Ομίλου από την 1η Ιανουαρίου 2020. Θα κατατεθεί ψήφισμα στην Ετήσια Γενική 

Συνέλευση για το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής τους. 

 

 

 

Σωκράτης Σολομίδης 

Πρόεδρος 

15 Απριλίου 2020 



Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
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 Σημ. 2019 2018 

  €000 €000 

Μεταφορά από Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων Κλάδου:    

  Ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων  5 900 200 

  Ασφαλειών ατυχημάτων και υγείας  869 163 

  6 769 363 

Κόστος σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης  3 (1 905) - 

Έξοδα από διαχείριση ταμείων αφυπηρέτησης και συντάξεων  (12) (7) 

Καθαρά κέρδη από άλλες εργασίες 6 578 943 

Απομείωση οφειλόμενων ποσών  (87) (61) 
 
Λοιπά έξοδα που δεν κατανέμονται         (18)   (15)                   

Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία  5 325 1 223 

Φορολογία 7 (1 000) (1 476) 

Κέρδη/(ζημιά) για το έτος μετά τη φορολογία  4 325 (253) 

 
Αναλογούνται σε: 
Ιδιοκτήτες του Ομίλου  4 325 (253) 

Δικαιώματα μειοψηφίας  - - 

 
 

 4 325 (253) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(έξοδα) που δεν πρόκειται να  
επανακατηγοριοποιηθούν στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων σε μετέπειτα περιόδους    

Επανεκτίμηση ακινήτων  (33) 194 

Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση ακινήτων  42 2 

Καθαρά συνολικά εισοδήματα που δεν πρόκειται να 
επανακατηγοριοποιηθούν στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων σε μετέπειτα περιόδους  9 196 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα για το έτος μετά τη φορολογία  9 196 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(έξοδα) για το έτος μετά 

τη φορολογία  4 334 (57) 

 

Αναλογούνται σε:    

Ιδιοκτήτες του Ομίλου  4 334 (57) 

Δικαιώματα μειοψηφίας  - - 

  4 334 (57) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 37 μέχρι 90 αποτελούν μέρος των οικονομικών καταστάσεων 



Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
Κλάδου Ασφαλειών Ζωής και Ετησίων Προσόδων 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
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 Σημ. 2019 2018 

 €000 €000 

Έσοδα 

 
   

Μεικτά ασφάλιστρα  53 686 87 014 

Αντασφάλιστρα  (4 889) (27 898) 

Καθαρά ασφάλιστρα  48 797 59 116 

Προμήθειες από αντασφαλιστές  842 659 

Εισόδημα από επενδύσεις και λοιπά εισοδήματα  4 959 1 208 

Aύξηση /(μείωση) στην εύλογη αξία και κέρδη /(ζημιές) από πώληση  
επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  12 429 (8 085) 

  63 027 52 898 

Έξοδα    

Μεικτές πληρωμές σε ασφαλισμένους  (37 461) (53 076) 

Μερίδιο αντασφαλιστών στις πληρωμές σε ασφαλισμένους  4 685 18 291 

Λειτουργικά έξοδα  5 (5 837) (6 021) 

Προμήθειες σε αντιπροσώπους ασφαλειών  (4 726) (10 991) 

Έξοδα από τόκους  (38) (46) 

Συναλλαγματικές διαφορές  2 - 

  (43 375) (51 843) 

Μεταβολή στις υποχρεώσεις και στο μη 
κατανεμηθέν πλεόνασμα    

Μεικτή μεταβολή στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων  26 (9 568) (4 789) 

Μερίδιο αντασφαλιστών στη μεταβολή στις υποχρεώσεις 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων  26 (4 154) 3 631 

Μεταβολή στο μη κατανεμηθέν πλεόνασμα  25 (30) 303 

  (13 752) (855) 

Πλεόνασμα εσόδων για το έτος που μεταφέρεται στην 
ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων  5 900 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 37 μέχρι 90 αποτελούν μέρος των οικονομικών καταστάσεων 



Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
Κλάδου Ασφαλειών Ατυχημάτων και Υγείας 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
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 Σημ. 2019 2018 

 €000 €000 

Έσοδα 

 
   

Μεικτά ασφάλιστρα  52 904 48 430 

Αντασφάλιστρα  (38 702) (35 444) 

Καθαρά ασφάλιστρα  14 202 12 986 

Προμήθειες από αντασφαλιστές   7 850 7 536 

Εισόδημα από επενδύσεις και λοιπά εισοδήματα  4 3 3 

  22 055 20 525 

Έξοδα    

Μεικτές πληρωμές σε ασφαλισμένους  (40 860) (35 411) 

Μερίδιο αντασφαλιστών στις πληρωμές σε ασφαλισμένους  30 030 25 849 

Λειτουργικά έξοδα  5 (5 253) (4 882) 

Προμήθειες σε αντιπροσώπους ασφαλειών  (5 144) (4 792) 

Έξοδα από τόκους  (213) (180) 

  (21 440) (19 416) 

Μεικτή μεταβολή στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων  26 848 (3 493) 

Μερίδιο αντασφαλιστών στη μεταβολή στις υποχρεώσεις 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων  26 (594) 2 547 

  254 (946) 

Πλεόνασμα εσόδων για το έτος που μεταφέρεται στην 
ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων  869 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 37 μέχρι 90 αποτελούν μέρος των οικονομικών καταστάσεων 



Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
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Σημ. 2019 2018   

 €000 €000 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες  10 42 926 26 223 

Χρεώστες και δεδουλευμένα έσοδα  11 2 397 2 605 

Επενδύσεις σε ακίνητα  12 107 768 108 657 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία  
μέσω των αποτελεσμάτων  13 162 819 161 061 

Δάνεια και απαιτήσεις  14 4 068 4 410 

Μερίδιο αντασφαλιστών στις υποχρεώσεις 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων   26 16 845  21 593  

Ασφάλιστρα εισπρακτέα και άλλες ασφαλιστικές απαιτήσεις  16 6 300 14 730 

Φορολογία εισπρακτέα  7 380 380 

Αποθέματα ακινήτων  19 42 890 42 671 

Ακίνητα και εξοπλισμός  20 17 165 17 306 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης       22 475 - 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  21 415 669 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  404 448 400 305 

    
Υποχρεώσεις    

Τραπεζικό παρατράβηγμα  10 5 034 5 044 

Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα  23 3 949 2 091 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις  24 30 331 39 985 

Υποχρεώσεις μισθώσεων      22 631 - 

Φορολογία πληρωτέα  7 1 016 1 333 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  7 7 691 7 788 

Μη κατανεμηθέν πλεόνασμα κλάδου ασφαλειών ζωής  25 462 432 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων  26 304 625 295 905 

Υποχρεώσεις ταμείων αφυπηρέτησης και συντάξεων  15 14 706 15 476 

Σύνολο υποχρεώσεων  368 445 368 054 

    

Ίδια κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο  29 14 489 14 489 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο   5 379 5 379 

Αποθεματικά επανεκτίμησης  30 8 850 8 841 

Δικαιώματα μειοψηφίας      30 2 107 - 

Αδιανέμητα κέρδη   30 5 178 3 542 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  36 003 32 251 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  404 448 400 305 

 

Σωκράτης Σολομίδης, Πρόεδρος 
 

Έβαν Γαβάς, Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής 
 

  Παντελής Ιακωβίδης, Οικονομικός Διευθυντής 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 37 μέχρι 90 αποτελούν μέρος των οικονομικών καταστάσεων  



Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
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 Μετοχικό 

κεφάλαιο 

(Σημείωση 

29) 

Αποθεματικό 

υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικά 

Επανεκτίμησης 

(Σημείωση 30) 

Αδιανέμητα 

Κέρδη 

(Σημείωση 30) 

 

 

Δικαιώματα 

Μειοψηφίας 

(Σημείωση 30) 

30) 

Σύνολο 

 
€000 €000 €000 €000 €000 €000 

Την 1 Ιανουαρίου 2019 14 489 5 379 8 841 3 542 - 32 251 

Αποτελέσμα από την 
υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 – 
Μισθώσεις - - - (153) - (153) 

Την 1 Ιανουαρίου 2019 
(Αναπροσαρμοσμένα) 14 489 5 379 8 841 3 389 - 32 098 

Κέρδος για το έτος - - - 4 325 - 4 325 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
για το έτος μετά τη 
φορολογία - - 9 - - 9 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα για το έτος - - 9 4 325 - 4  334 

Μερίσματα (Σημ. 9)  - - - (2 536) 2 107 (429) 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 14 489 5 379 8 850 5 178 2 107 36 003 

 

Την 1 Ιανουαρίου 2018 14 303 4 623 8 645 4 753 - 32 324 

Ζημιά για το έτος  - - - (253) - (253) 

Λοιπά συνολικά έξοδα για  
το έτος μετά τη φορολογία - - 196 - - 196 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα/ (έξοδα) για το 
έτος - - 196 (253) - (57) 

Έκδοση μετοχών (Σημ. 29) 186 756 - - - 942 

Μερίσματα (Σημ. 9) - - - (958) - (958) 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018  14 489 5 379 8 841 3 542 - 32 251 
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Σημ. 2019 2018  

 €000 €000 

Ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες  32 1 237 10 530 

    

Ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες    

Καθαρές εισπράξεις από επενδύσεις σε ακίνητα  5 763 

Καθαρές εισπράξεις /(πληρωμές) από πώληση και αγορά μεικτών 

αμοιβαίων κεφαλαίων  9 802 (5 670) 

Καθαρές πληρωμές για αγορά και πώληση και λήξη ομολόγων  (11 114) (5 764) 

Καθαρές εισπράξεις /(πληρωμές) για αγορά και πώληση μετοχών  15 394 (4 680) 

Καθαρές εισπράξεις από δάνεια σε ασφαλισμένους  181 468 

(Αύξηση)/μείωση καταθέσεων προθεσμίας με τράπεζες  (17 073) 1 537 

Καθαρές πληρωμές για αγορά και πώληση ακινήτων  
και εξοπλισμού   (147) (370) 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης  (1 014) - 

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων   (128) (32) 

Εισόδημα από επενδύσεις που εισπράχθηκε  962 1 214 

Καθαρή ταμειακή ροή για επενδυτικές δραστηριότητες   (3 132) (12 534) 

    

Ταμειακή ροή για χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Πληρωμές μισθωμάτων   (190) - 

Δικαιώματα μειοψηφίας  2 107 - 

Μέρισμα που πληρώθηκε  (382) - 

Καθαρή ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  1 535 - 

    

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  (360) (2 004) 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών την 1 Ιανουαρίου  10 (2 517) (513) 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στις 31 Δεκεμβρίου  10 (2 877) (2 517) 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 37 μέχρι 90 αποτελούν μέρος των οικονομικών καταστάσεων 



Περίληψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών 
 

 
  

 
 

37 

 

Μία περίληψη των λογιστικών πολιτικών που ακολουθούνται αναφορικά με στοιχεία που κρίνονται 

σημαντικά ή ουσιώδη για τα αποτελέσματα του έτους και για την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης 

του Ομίλου αναφέρονται πιο κάτω. 

 

1. Βάση ετοιμασίας 

 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιπρόσθετα, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου. 

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
εκτός από τα ακίνητα που κρατούνται για ίδια χρήση, τις επενδύσεις σε ακίνητα, και τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, τα οποία 
επιμετρούνται στην εύλογη αξία. 

 

 Ο Όμιλος παρουσιάζει την ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης του γενικά κατά σειρά 

ρευστότητας. Η ανάλυση σχετικά με την αναμενόμενη είσπραξη ή διακανονισμό του κάθε 

περιουσιακού στοιχείου και υποχρέωσης αντίστοιχα, σε χρόνο μικρότερο και μεγαλύτερο των 

δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης παρουσιάζεται 

στη Σημείωση 34. 

 

 Συνεχιζόμενη δραστηριότητα  
 Οι παγκόσμιες προσπάθειες για περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, που συχνά αναφέρεται 

ως κορωνοϊός, έχουν επηρεάσει σημαντικά τις επιχειρήσεις παγκοσμίως και οδήγησαν σε παγκόσμια 

οικονομική επιβράδυνση. Ενώ η κατάσταση εξελίσσεται ταχέως και ο πλήρης αντίκτυπος δεν είναι 

ακόμη γνωστός, η διαταραχή που προκαλείται από τον κορονοϊό επηρεάζει τις δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών παγκοσμίως.  

 

 Το ΔΛΠ 1 "Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων" απαιτεί από τη Διεύθυνση να εκτιμά την 

ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα και να δηλώνει κατά πόσο η 

παραδοχή αυτή είναι κατάλληλη. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 1, η εκτίμηση αυτή αφορά μια περίοδο που 

ορίζεται ως το προβλεπτό μέλλον το οποίο γενικά είναι αποδεκτό ως οι 12 μήνες από την 

ημερομηνία του ισολογισμού ή οι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής των οικονομικών 

καταστάσεων. Επιπλέον, απαιτούνται γνωστοποιήσεις όταν δεν χρησιμοποιείται η βάση της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όταν η Διεύθυνση έχει συνειδητοποιήσει, κατά την εκτίμησή της, 

τυχόν ουσιώδεις αβεβαιότητες που σχετίζονται με γεγονότα ή συνθήκες που μπορούν να θέσουν σε 

αμφισβήτηση την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα.  

 

 Η Διεύθυνση του Ομίλου αναγνωρίζει ότι οι επιδράσεις της πανδημίας θα οδηγήσουν σε ιδιαίτερες 

λογιστικές εκτιμήσεις, γνωστοποιήσεις και προσκλήσεις στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου που θα 

πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά. Ως εκ τούτου, διενεργήθηκε αξιολόγηση αντικτύπου 

λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες και τις αναμενόμενες επιδράσεις στις δραστηριότητες του 

Ομίλου με ιδιαίτερη έμφαση στην εκτίμησή για την καταλληλόλητα της χρήσης της βάσης 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας ως δρώσα οικονομική μονάδα. 

 

 Η αξιολόγηση αυτή επικεντρώθηκε στους τέσσερεις κύριους πυλώνες των εργασιών του Ομίλου: 

Ανθρώπινο Δυναμικό, Εργασίες, Επενδύσεις, Οικονομικά. Για κάθε ένα από τους πυλώνες αυτούς 

έγινε αξιολόγηση των επιπτώσεων, σημειώθηκαν οι ενέργειες που έγιναν και οι δράσεις που 

αναλήφθηκαν και καταγράφηκαν τα συμπεράσματα.  

 

 Σε όλους τους πυλώνες η Διεύθυνση κρίνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά ενδεικνυόμενα μέτρα 

και πιστεύει ότι ο Όμιλος μπορεί να διαχειριστεί επιτυχώς τους επιχειρηματικούς κινδύνους ενώ 

παράλληλα διαθέτει ικανοποιητικούς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργική του δραστηριότητα 
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στο προβλεπτό μέλλον, όπως ορίζεται από το ΔΛΠ1. 

 

 Με βάση τα πιο πάνω η Διεύθυνση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις της 

πανδημίας είναι σημαντικές σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, δεν θα επηρεάσουν την ικανότητα του 

Ομίλου να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. Ως αποτέλεσμα, η Διεύθυνση του Ομίλου 

συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη βάση αυτή στην ετοιμασία των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

2. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) που είναι το νόμισμα 
λειτουργίας και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Όλα τα ποσά 

στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 

3. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 

 
3.1  Νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία ο Όμιλος έχει υιοθετήσει 

κατά την 1 Ιανουαρίου 2019. 

 

ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις 

Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση 

των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον 

προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες 

μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για 

όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά 

αμετάβλητη. Η πιο σημαντική συνέπεια από την αρχική αναγνώριση του ΔΠΧΑ 16 αφορά στην 

αναγνώριση σε σχέση με τα κτίρια τα οποία ενοικιάζει ο Όμιλος  τα οποία δεν αναγνωρίζονταν στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου κάτω από το ΔΛΠ 17 εφόσον δεν πληρούσαν τα κριτήρια για 

χρηματοδοτική μίσθωση. Με βάση το ΔΠΧΑ 16 ο Όμιλος αναγνώρισε στην ενοποιημένη κατάσταση 

οικονομικής θέσης τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και την υποχρέωση από τη 

μίσθωση, κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική 

προσέγγιση. Βάσει αυτής της προσέγγισης, ο Όμιλος αναγνώρισε μια υποχρέωση την οποία 

επιμετρά την παρούσα αξία όπως προκύπτει από την προεξόφληση των μισθωμάτων που 

απομένουν να πληρωθούν με το επιπλέον επιτόκιο δανεισμού που ίσχυε κατά την ημέρα της 

αρχικής εφαρμογής. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, το πρότυπο εφαρμόζεται αναδρομικά με το 

συσσωρευτικό αποτέλεσμα της αρχικής εφαρμογής του προτύπου που να αναγνωρίζεται κατά την 

ημερομηνία της υιοθέτησης του. Ο Όμιλος επέλεξε να χρησιμοποιήσει πρακτικές εξελίξεις 

μετάβασης για να μην επαναξιολογήσει εάν μια σύμβαση είναι ή περιέχει μίσθωση την 1η 

Ιανουαρίου 2019. Αντ 'αυτού, ο Όμιλος εφάρμοσε το πρότυπο μόνο στις συμβάσεις που είχαν 

αναγνωριστεί προηγουμένως ως μισθώσεις, εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 17 και την ΕΔΔΠΧA 4 κατά την 

ημερομηνία της υιοθέτησης. 

 

Ο Όμιλος μισθώνει διάφορα ακίνητα και οχήματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικών 

μισθώσεων. Οι μισθώσεις έχουν διαφορετικούς όρους και δικαιώματα ανανέωσης. 

 

Με την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, ο Όμιλος εφάρμοσε μια ενιαία προσέγγιση αναγνώρισης και 

επιμέτρησης για όλες τις μισθώσεις εκτός από τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις 

περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας. Το πρότυπο παρέχει συγκεκριμένες απαιτήσεις μετάβασης 

και πρακτικές εξελίξεις, τα οποία ο Όμιλος επέλεξε να εφαρμόσει. 
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Ο Όμιλος εφάρμοσε τις διαθέσιμες πρακτικές εξελίξεις κατά τις οποίες: 

 Χρησιμοποίησε ένα ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο (μέσος όρος 3,0%) σε ένα χαρτοφυλάκιο 

μισθώσεων με σχετικά συγκρίσιμα χαρακτηριστικά, 

 Αξιολόγησε το κατά πόσο οι μισθώσεις είναι επαχθείς αμέσως πριν από την ημερομηνία της 

υιοθέτησης του προτύπου, 

 Εφάρμοσε εξαιρέσεις για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και για μισθώσεις περιουσιακών 

στοιχείων χαμηλής αξίας κατά την υιοθέτηση του προτύπου. 

 

H επίδραση από την υιοθέτηση του προτύπου παρουσιάζεται στους πιο κάτω πίνακες καθώς και 

στην Σημείωση 22. 

 

 Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 

Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων  

 

 

Με την υιοθέτηση της τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης του ΔΠΧΑ 16, ο ‘Ομιλος 

αναγνώρισε στην ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων την επίπτωση από την 

υιοθέτηση του προτύπου που ισούται με €153 000. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει την διαφορά 

μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης και των υποχρεώσεων μίσθωσης κατά την 

1 Ιανουαρίου 2019 που ισούνται με €650 000 και €803 000 αντίστοιχα. 

 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 μπορούν να συμφιλιωθούν με τις 

δεσμεύσεις των λειτουργικών μισθώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ως ακολούθως. 

 

 

 

   31/12/2019 

   €000 

Περιουσιακά στοιχεία     

          Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης    475 

          Υποχρεώσεις    

          Υποχρεώσεις μισθώσεων   631 

   31/12/2019 

   €000 

    

Αποσβέσεις      175 

          Χρηματοοικονομικά έξοδα     18 

   €000 

 Περιουσιακά στοιχεία     

      Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 

2018  
  818 

      Μέσο προεξοφλητικό επιτόκιο την 1 Ιανουαρίου 2019    3,0% 

      Υποχρεώσεις    

      Υποχρεώσεις μισθώσεων την 1 Ιανουαρίου 2019   803 
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ΔΠΧΑ 9: Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση (Τροποποίηση) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα 

προπληρωμής που επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να 

λάβει εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά 

του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης 

εξόφλησης) επιτρέπεται να επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Ο Όμιλος έχει επιλέξει να επωφεληθεί από τις 

πρόνοιες στο ΔΠΧΑ 4 Εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 

4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. Στο πλαίσια της υιοθέτησης της τροποποίησης αυτής, ο Όµιλος έχει 

επιλέξει την προσωρινή αναβολή της υιοθέτησης του ∆ΠΧΑ 9 µέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2023. 

 

ΔΛΠ 28: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και κυρίως η απομείωση) των 

μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία, 

αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται 

από το ΔΠΧΠ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι 

μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις 

μακροπρόθεσμες συμμετοχές για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά 

την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 η οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην 

λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του 

ΔΛΠ 28. Oι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και στη 

χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. 

 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος  

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε 

φορολογικούς χειρισμούς, κατά το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία 

παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων 

μεμονωμένα ή από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, 

την κατάλληλη μέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η  αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από 

τις φορολογικές αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγματικά 

περιστατικά και τις περιστάσεις. Η υιοθέτηση της διερμηνείας αυτής δεν είχε σημαντική επίδραση 

στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. 

 

ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών 
(Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες αναλογιστικές 

παραδοχές για τον προσδιορισμό του κόστους  τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για 

το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής 

ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν 

επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού 

στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του 

προγράμματος καθορισμένων παροχών. Oι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν σημαντική επίδραση στα 

αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. 

 

Ετήσιος Κύκλος Αναβαθμίσεων ΔΠΧΑ 2015-2017 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 - 2017, το οποίο είναι μια 

συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Oι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν σημαντική επίδραση στα 

αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. 
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 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο 

Oi τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον 
έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου 

τη συμμετοχή  που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 

11 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης 
που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που 

προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. 
 

 ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος 

Oι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των πληρωμών για 
χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να 

αναγνωρίζονται ανάλογα με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που 
δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί. 

 
 ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

Oι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου ώστε, όταν ένα περιουσιακό 

στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για 

πώληση και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο παραμένει ως 
ανοικτό υπόλοιπο κατά τη στιγμή εκείνη, το κόστος δανεισμού αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί 

στα κεφάλαια που προέρχονται από γενικό δανεισμό. 

 

3.2 Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική 
περίοδο και ο Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα 

  

ΔΠΧΑ 17: Ασφαλιστήρια Συμβόλαια 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2023 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή εφόσον το ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με 

Πελάτες και το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση, έχουν εφαρμοστεί. 

Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση 

των ασφαλιστήριων συμβολαίων. Απαιτεί επίσης να εφαρμόζονται παρόμοιες αρχές σε συμβόλαια 

αντασφάλισης που κατέχονται και σε συμβόλαια επένδυσης που εκδίδονται με χαρακτηριστικά 

προαιρετικής συμμετοχής. Στόχος είναι, η διασφάλιση της παρεχόμενης πληροφόρησης, από τις 

οικονομικές οντότητες, να αντιπροσωπεύει αξιόπιστα αυτά τα συμβόλαια. Η παρεχόμενη 

πληροφόρηση επιτρέπει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να προβούν σε αξιολόγηση 

της επίδρασης των συμβολαίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17,  στην 

κατάσταση οικονομική θέσης, στη χρηματοοικονομική απόδοση και στις ταμειακές ροές μιας 

οικονομικής οντότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος 

έχει ξεκινήσει την διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης της εφαρμογής του προτύπου στα 

αποτελέσματα και στην χρηματοοικονομική του θέση. 

 

ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις 
και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή 
και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 
10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών 
στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια 
συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η 
συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό 
κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν 
συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 
2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, 
αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος δεν αναμένει η τροποποίηση 
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αυτή να έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική του θέση. 

Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
στις 29 Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την 

καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη 
στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές 
του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται 

προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του 
εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις 

εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν 
κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές 

πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2020. 
 

ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις) 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο 
ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα 

προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Οι 
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης 

προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2020 και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της 

περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει σημαντική επίδραση 

στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική του θέση. 
 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις 
λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό 
της σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει 

πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι 

ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των οικονομικών 
καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν 

οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις 
που συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της 

σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία 
αξιολόγησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στα αποτελέσματα και στην 

χρηματοοικονομική του θέση.  
 

Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2020, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Τον Σεπτέμβριο του 2019, το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, 
ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των εργασιών του αναφορικά με 

τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση. Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί από ένα επιτόκιο μηδενικού 

κινδύνου.  Οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε θέματα που προκύπτουν στη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση σε περιόδους που προηγούνται της αντικατάστασης ενός υφιστάμενου επιτοκίου 

αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες 
απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Οι τροποποιήσεις προβλέπουν 
προσωρινές διευκολύνσεις εφαρμόσιμες σε υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται 
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από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς, επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής 

αντιστάθμισης κατά την περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου 
επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Eπίσης οι 

τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις γύρω από την αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων 

αναφοράς. Ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης 

στα αποτελέσματα και στην χρηματοοικονομική του θέση. 
 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως 
Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη 
συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν 

κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού 
ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην κατάσταση οικονομικής 

θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση 

ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις 

γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις 
ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας 

συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στα 

αποτελέσματα και στην χρηματοοικονομική του θέση. 
 

Λογιστικές πολιτικές σε ισχύ πριν και μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 
 

4. Ταξινόμηση ασφαλιστικών προϊόντων 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι το συμβόλαιο στο οποίο το ένα μέρος (ο φορέας ασφάλισης) δέχεται 

σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από το έτερο 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 κατατάχθηκε 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. 
 

5. Βάση ενοποίησης 

 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

Universal Life Insurance Public Company Ltd (η «Εταιρεία») και όλων των θυγατρικών εταιρειών 

(Σημ. 8), που μαζί με την Εταιρεία αναφέρονται ως ο «Όμιλος». Όλες είναι πλήρως εξηρτημένες 

τόσο κατά το 2019 όσο και κατά το 2018 εκτός από την Universal Golf Enterprises PLC στην οποίαν 

κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εταρεία κατείχε το 94,14% (2018: 99,92%) του μετοχικού 

κεφαλαίου της. Συναλλαγές και υπόλοιπα που προκύπτουν μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών του 

Ομίλου απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται από την 

ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος μεταφέρθηκε στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται όταν ο 

έλεγχός τους μεταφερθεί εκτός Ομίλου. Έλεγχος επιτυγχάνεται όταν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα 

κατεύθυνσης των οικονομικών και επιχειρηματικών πολιτικών μιας οντότητας, ούτως ώστε να 

λαμβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητες της. 

 

 Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών ετοιμάζονται για την ίδια οικονομική περίοδο 

με την ιθύνουσα εταιρεία και με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές. 

 

 



Περίληψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών 
 

 
44 

6. Μετατροπή ξένου συναλλάγματος 

 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόμισμα λειτουργίας 

και παρουσίασης της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών της στην Κύπρο. Συναλλαγές σε ξένα 

νομίσματα αναγνωρίζονται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημέρα της 

συναλλαγής. Χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε 

Ευρώ με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία της ενοποιημένης 

κατάστασης οικονομικής θέσης. Τα μη χρηματικά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία σε 

ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που υπήρχαν όταν προσδιορίστηκε 

η εύλογη αξία. 

 

 Συναλλαγματικές διαφορές από τρέχουσες συναλλαγές αναφορικά με ασφαλιστικές εργασίες και από 

τη μετατροπή επενδύσεων των ασφαλιστικών εργασιών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες καταστάσεις 

λογαριασμού αποτελεσμάτων των αντίστοιχων κλάδων. 

 

7. Ασφαλιστικές εργασίες 

 Κλάδος ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων 
 Οι εργασίες του κλάδου αυτού περιλαμβάνουν ασφάλειες ζωής και τα συμπληρωματικά τους 

ωφελήματα και ετήσιες προσόδους. Τα ασφάλιστρα λογίζονται όταν είναι εισπρακτέα με βάση τους 

όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

 

 Οι προμήθειες σε αντιπροσώπους ασφαλειών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη βάση των 

δεδουλευμένων εξόδων με βάση τους όρους των συμβολαίων με τους αντιπροσώπους. 

 

 Γίνεται πρόβλεψη για κινδύνους που έχουν επισυμβεί και ασφαλιστήρια που δεν έχουν λήξει μέχρι 

την ημερομηνία αναφοράς. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματα του 

κλάδου εξακριβώνονται μετά από αναλογιστικές εκτιμήσεις των υποχρεώσεων για συμβόλαια σε 

ισχύ στο τέλος της περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των ωφελημάτων σε κατόχους ασφαλιστηρίων 

με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη. Το ποσό που κατανέμεται στους μετόχους της Εταιρείας και σε 

κατόχους ασφαλιστηρίων με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή που μεταφέρεται για κατανομή σε 

επόμενα έτη, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη σύσταση των αναλογιστών. 

 

 Μη κατανεμηθέν πλεόνασμα 
 Το μη κατανεμηθέν πλεόνασμα αντιπροσωπεύει την υπέρβαση των περιουσιακών στοιχείων επί των 

υποχρεώσεων των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων με Χαρακτηριστικά Προαιρετικής 

Συμμετοχής (ΧΠΣ), που δεν έχει ακόμα κατανεμηθεί μεταξύ αυτών και των μετόχων. Ο Όμιλος έχει 

επιλέξει να ταξινομεί ολόκληρο το μη κατανεμηθέν πλεόνασμα ως υποχρέωση χωρίς επιμερισμό στα 

ίδια κεφάλαια. Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι η συμμετοχή των μετόχων στην κατανομή κερδών 

προκύπτει μόνο κατά τη διανομή. Ο Όμιλος έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει το ποσό και 

το χρόνο κατανομής του πλεονάσματος αυτού. 
  
 Κλάδος ασφαλειών ατυχηµάτων και υγείας 
 Τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται όταν είναι εισπρακτέα με βάση τους όρους των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων. 

  

 Οι υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων περιλαμβάνουν πρόβλεψη για το υπολογιζόμενο ποσό 

των απαιτήσεων που έχουν επισυμβεί αλλά δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι την ημερομηνία 

αναφοράς. Για τις περιπτώσεις για τις οποίες η απαίτηση έχει γνωστοποιηθεί, η πρόβλεψη 

υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση βάσει του κόστους που αναμένεται ότι θα προκύψει και 

συμπεριλαμβάνει τις δαπάνες για το διακανονισμό των απαιτήσεων. Για τον υπολογισμό της 

πρόβλεψης σε σχέση με κινδύνους που έχουν επισυμβεί, αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί (I.B.N.R.) 

μέχρι την ημερομηνία αναφοράς, λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία του παρελθόντος όσον αφορά τον 

αριθμό και το ύψος των απαιτήσεων που δηλώνονται μετά την ημερομηνία αναφοράς και τα 
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πραγματικά δεδομένα μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων.  

  

 Οι προμήθειες σε αντιπροσώπους ασφαλειών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη βάση των 

δεδουλευμένων εξόδων με βάση τους όρους των συμβολαίων με τους αντιπροσώπους. 

 

 Η πρόβλεψη για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα αντιπροσωπεύει το ποσό των ασφαλίστρων που 

αναλογεί στην περίοδο κινδύνου μετά την ημερομηνία αναφοράς. Η πρόβλεψη υπολογίζεται 

ξεχωριστά για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα πληρωμής των 

ασφαλίστρων. 

 

 Τα αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης (έξοδα που σχετίζονται με ασφαλιστήρια τα οποία έχουν συναφθεί 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αλλά αφορούν και μεταγενέστερο οικονομικό έτος) 

υπολογίζονται πάνω σε συμβατή βάση με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τα μη δεδουλευμένα 

ασφάλιστρα. Τα αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης συμψηφίζονται με την πρόβλεψη για μη 

δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 

 

 Το απόθεμα για κινδύνους σε ισχύ υπολογίζεται βάσει των απαιτήσεων και των εξόδων διαχείρισης 

που ενδέχεται να προκύψουν μετά το τέλος του οικονομικού έτους και σχετίζονται με ασφαλιστήρια 

που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, στο βαθμό που το προβλεπόμενο ύψος τους 

υπερβαίνει το απόθεμα για τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 

  
 Διαχείριση ταμείων αφυπηρέτησης και συντάξεων 
 Ο Όμιλος διαχειρίζεται ταμεία αφυπηρέτησης και ομαδικών σχεδίων συντάξεων για λογαριασμό 

πελατών του. Οι σχετικές αμοιβές αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών 

εισοδημάτων. 

 

8. Εισόδημα από επενδύσεις 

 Το εισόδημα από επενδύσεις περιλαμβάνει έσοδα από τόκους, μερίσματα και ενοίκια από επενδύσεις 

σε ακίνητα και παρουσιάζεται μετά την αφαίρεση δαπανών διαχείρισης των επενδύσεων. 

 
 Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη βάση των δεδουλευμένων εσόδων, λαμβάνοντας 

υπόψη την πραγματική απόδοση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

 Τα μερίσματα από επενδύσεις σε μετοχές αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα 

είσπραξής τους. 

 

 Τα έσοδα από ενοίκια από επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται σε συστηματική βάση κατά τη 

διάρκεια της μίσθωσης. 

 

9. Παροχή ωφελημάτων αφυπηρέτησης 

 Ο Όμιλος λειτουργεί αριθμό προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών για παροχή ωφελημάτων 

αφυπηρέτησης στο μόνιμο προσωπικό και στους αντιπροσώπους ασφαλειών. 
  

 Καταβάλλονται εισφορές σε ξεχωριστά ταμεία αφυπηρέτησης με καθορισμένα ποσοστά επί των 

απολαβών του προσωπικού και επί των προμηθειών των αντιπροσώπων ασφαλειών. Η σχετική 

δαπάνη αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. 

  

10. Έξοδα από τόκους  

 Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στο έτος κατά το οποίο πραγματοποιούνται. 
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11. Επενδύσεις σε ακίνητα 

 Ακίνητα που κατέχονται από τον Όμιλο για ενοικίαση και/ή για κεφαλαιουχικό κέρδος, 

κατατάσσονται ως επενδύσεις σε ακίνητα. Στην περίπτωση όπου ακίνητα που κατέχονται από τον 

Όμιλο περιλαμβάνουν ένα μέρος που χρησιμοποιείται για τις εργασίες του Ομίλου και ένα μέρος που 

ενοικιάζεται ή κρατείται για κεφαλαιουχικό κέρδος, η κατάταξή τους βασίζεται στο κατά πόσο τα 

συστατικά μέρη μπορούν να πωληθούν ξεχωριστά. Διαφορετικά, ολόκληρο το ακίνητο 

αναγνωρίζεται ως ακίνητο που χρησιμοποιείται για τις εργασίες του Ομίλου εκτός αν το μέρος που 

χρησιμοποιείται από τον Όμιλο είναι ασήμαντο. Η κατάταξη των ακινήτων στις διάφορες κατηγορίες 

εξετάζεται σε συστηματική βάση και αναθεωρείται όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη χρήση 

τους. 

 

 Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει τα έξοδα 

συναλλαγής. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται στην εύλογη 

αξία κατά την ημερομηνία της αναφοράς. Οι εκτιμήσεις γίνονται από ανεξάρτητους προσοντούχους 

εκτιμητές. Ανάλογα με τη φύση του ακινήτου και την υπάρχουσα πληροφόρηση στην αγορά, για 

τον καθορισμό της εύλογης αξίας μπορεί να απαιτηθεί η χρήση εκτιμήσεων όπως οι μελλοντικές 

ταμειακές ροές από ακίνητα και ο κατάλληλος συντελεστής προεξόφλησης των ροών αυτών. Για 

επενδύσεις σε ακίνητα που αφορούν επενδυτικά ασφαλιστικά σχέδια (unit-linked investment plans) 

γίνονται ενδιάμεσες εκτιμήσεις από τη Διεύθυνση του Ομίλου. 

  

 Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα 

αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την περίοδο κατά την 

οποία προκύπτουν. 

 

 Μεταφορές προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα γίνονται όταν υπάρχει μια μεταβολή στη χρήση 

που αποδεικνύεται από την λήξη της ιδιοχρησίας, την έναρξη μιας λειτουργικής μίσθωσης σε τρίτο ή 

την ολοκλήρωση της κατασκευής ή αξιοποίησης. Για μια μεταφορά από επένδυση σε ακίνητα σε 

ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο, το τεκμαρτό κόστος του ακινήτου για μεταγενέστερη αναγνώριση 

είναι η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της μεταβολής της χρήσης. Αν ένα ιδιοχρησιμοποιούμενο 

ακίνητο μεταφέρεται σε επένδυση σε ακίνητα, ο Όμιλος αναγνωρίζει αυτό το ακίνητο σύμφωνα με 

την πολιτική που ακολουθείται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα μέχρι την ημερομηνία της 

αλλαγής της χρήσης.  

 

12. Επενδύσεις 

 Όλες οι επενδύσεις κατατάσσονται ως επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία. 

 

 Όλες οι αγορές και πωλήσεις επενδύσεων κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται με την ημερομηνία 

της εμπορικής συναλλαγής, κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την 

επένδυση. 

 

 Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών 

των επενδύσεων ή όταν ο Όμιλος μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας μιας επένδυσης. 

 Οι επενδύσεις που κατατάσσονται ως επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

περιλαμβάνουν επενδύσεις προς εμπορία και άλλες επενδύσεις. 
 

 Οι επενδύσεις προς εμπορία είναι οι επενδύσεις οι οποίες (α) αποκτούνται ή πραγματοποιούνται 

κυρίως για σκοπούς πώλησης ή επαναγοράς στο εγγύς μέλλον ή (β) αποτελούν μέρος 

χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων επενδύσεων που είχαν κοινή διαχείριση και για τις οποίες 

υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών. 
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 Οποιεσδήποτε άλλες επενδύσεις κατατάσσονται ως επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση τους όταν: (α) ο προσδιορισμός απαλείφει ή μειώνει 

σε σημαντικό βαθμό μία ανακολουθία που αφορά στην επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων ή από την αναγνώριση των σχετικών κερδών ή ζημιών σε διαφορετικές βάσεις, ή (β) 

γίνεται διαχείριση τους ως μια ομάδα επενδύσεων, η απόδοση τους εκτιμάται βάσει της εύλογης 

αξίας σύμφωνα με τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου ή επένδυσης και η πληροφόρηση 

σχετικά με την ομάδα επενδύσεων παρέχεται σε αυτή τη βάση στα βασικά διοικητικά στελέχη του 

Ομίλου. 
 

 Οι επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επιμετρούνται στην εκτιμημένη εύλογη 

αξία τους με βάση τις τρέχουσες αγοραίες τιμές για τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήρια. 

Επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους παρουσιάζονται στην εκτιμημένη εύλογη αξία τους που 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένα μοντέλα και δείκτες αποτίμησης, που περιλαμβάνουν 

δεδομένα βασισμένα σε μη-παρατηρήσιμα στοιχεία και αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ειδικές 

συνθήκες του εκδότη ή που βασίζεται στη θεώρηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, την 

υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του εκδότη συγκρινόμενες με αυτές παρόμοιων εταιρειών 

εισηγμένων σε χρηματιστήρια για τις οποίες υπάρχουν τρέχουσες αγοραίες τιμές. Οι μεταβολές στην 

εύλογη αξία των επενδύσεων που κατατάσσονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. 
 

 Όλες οι επενδύσεις του Ομίλου κατατάσσονται ως επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων καθώς πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τέτοια κατάταξη. 
 

13. Ακίνητα, εξοπλισμός και λογισμικά προγράμματα 

 Ακίνητα που κατέχονται από τον Όμιλο για ίδια χρήση στην παροχή υπηρεσιών ή για διοικητικούς 

σκοπούς κατατάσσονται ως ακίνητα που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες του Ομίλου και 

επιμετρούνται αρχικά στο κόστος. Περιοδικά τα ακίνητα αυτά επιμετρούνται στην εύλογη αξία, με 

βάση εκτίμηση από ανεξάρτητους προσοντούχους εκτιμητές, μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. 
 

 Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στη εύλογη αξία μείον την υπολειμματική αξία των κτιρίων, με βάση 

τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, από 25 

μέχρι 50 έτη. 

 

 Στην περίπτωση διάθεσης ακινήτων, το σχετικό υπόλοιπο στο αποθεματικό επανεκτίμησης 

μεταφέρεται στο αποθεματικό αδιανέμητων κερδών / συσσωρευμένων ζημιών. 

 

 Οι δαπάνες τροποποίησης / βελτίωσης μισθωμένων κτιρίων αποσβένονται σε περίοδο 10 ετών ή 

κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα 10 έτη. 

 

 Ο εξοπλισμός και τα λογισμικά προγράμματα επιμετρούνται στο κόστος, μείον συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και οποιαδήποτε απομείωση στην αξία. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στο κόστος, με 

βάση τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, με 

τους ακόλουθους συντελεστές ετησίως: 

 

 

 Έπιπλα και εξοπλισμός 10% - 25% 

 Οχήματα   12% - 20% 

 Λογισμικά προγράμματα  20% - 33 1/3% 

 

 Η λογιστική αξία των ακινήτων, εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων αναθεωρείται για 

απομείωση όταν γεγονότα ή μεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν 

να μην είναι ανακτήσιμη. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη και η λογιστική αξία ξεπερνά το προβλεπόμενο 

ανακτήσιμο ποσό, τα στοιχεία ενεργητικού ή μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών απομειώνονται 
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στο ανακτήσιμο ποσό. Το ανακτήσιμο ποσό των ακινήτων, εξοπλισμού και λογισμικών 

προγραμμάτων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής πωλήσεως τους και της αξίας 

χρήσεως τους. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο 

που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και των 

συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο. Για περιουσιακά στοιχεία που δεν δημιουργούν 

ταμειακές εισροές από τη συνεχή χρήση, που είναι κυρίως ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων 

περιουσιακών στοιχείων, το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται για τη μονάδα που δημιουργεί 

ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

 

14. Αποθέματα ακινήτων 

Ακίνητα που αποκτήθηκαν ή είναι υπό κατασκευή με σκοπό την πώληση κατά τη συνήθη πορεία 
των εργασιών, ταξινομούνται ως αποθέματα και αποτιμούνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους 

ή καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

 

Το κόστος περιλαμβάνει: 
 Κόστος απόκτησης της γης. 

 Δικαιώματα ιδιοκτησίας και εκμίσθωσης για τη γη. 

 Ποσά που καταβλήθηκαν σε εργολάβους για την κατασκευή. 

 Κόστος δανεισμού, το σχεδιασμό και τα έξοδα σχεδιασμού, το κόστος της προετοιμασίας του 

χώρου, επαγγελματικές αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων, τα 

γενικά έξοδα κατασκευής και άλλα συναφή έξοδα. 
 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη παρούσα τιμή πώλησης κατά τις συνήθεις 
εργασίες του Ομίλου, με βάση τις τιμές της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς, μείον τα έξοδα 

για την ολοκλήρωση και το εκτιμώμενο κόστος της πώλησης. 

 

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίζεται για τον υπολογισμό του κέρδους ή της ζημίας από 
την πώληση, προσδιορίζεται με αναφορά στις ειδικές δαπάνες που έγιναν για το πωλούμενο ακίνητο 

και για κατανομή των μη ειδικών δαπανών με βάση το σχετικό μέγεθος της μονάδας που πωλείται. 
 

15. Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 

 Ο Όμιλος αντασφαλίζει τους κινδύνους που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδίδει 

μέσα στα πλαίσια της συνήθους διεξαγωγής των εργασιών του. 

 

 Οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές περιλαμβάνουν το μερίδιο των αντασφαλιστών στις υποχρεώσεις 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τις απαιτήσεις για αποζημιώσεις και υπολογίζονται βάσει των όρων 

των αντασφαλιστικών συμβάσεων.  

 

Τα αντασφάλιστρα, οι προμήθειες από αντασφαλιστές και το μερίδιο των αντασφαλιστών στις 

υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων παρουσιάζονται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

 Οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές αναθεωρούνται για τυχόν απομείωση και απομειώνονται στο 

ανακτήσιμο ποσό όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι ο Όμιλος μπορεί να μην εισπράξει 

ολόκληρο το ποσό που οφείλεται σύμφωνα με τους όρους των αντασφαλιστικών συμβάσεων. 

 

16. Ασφαλιστικές απαιτήσεις και άλλοι χρεώστες 

 Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις και άλλοι χρεώστες παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση 

οικονομικής θέσης αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που τυχόν να 

προκύψουν κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών. 

 

 Γίνεται ειδική πρόβλεψη όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν θα εισπράξει όλο το 

οφειλόμενο ποσό. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της 
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απαίτησης και της εκτιμημένης ανακτήσιμης αξίας της, η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία 

των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων 

ανακτήσιμων ποσών από εγγυήσεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις, προεξοφλούμενων με το 

πραγματικό επιτόκιο της απαίτησης. 

 

17. Φορολογία εισοδήματος 

 Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες του Ομίλου και αναγνωρίζεται ως 

έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήματα. Η αναβαλλόμενη φορολογία 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως. 

 

 Αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές κατά την ημερομηνία της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης, μεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από τις 

οποίες θα προκύψουν φορολογητέα ποσά σε μελλοντικές περιόδους. 

  

 Αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και για τις μεταφερόμενες μη χρησιμοποιημένες φορολογικές ζημιές όταν πιθανολογείται 

ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν. Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης και 

μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι 

των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των εκπεστέων προσωρινών διαφορών ή 

φορολογικών ζημιών. 

 

 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επιμετρούνται στο ποσό που αναμένεται 

να ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές ή να καταβληθεί σε αυτές λαμβάνοντας υπόψη τους 

φορολογικούς συντελεστές και νόμους που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την 

ημερομηνία αναφοράς. 

 

 Τρέχουσες και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν 

προκύπτουν από την ίδια φορολογητέα επιχείρηση και αφορούν την ίδια φορολογική αρχή και όπου 

υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού. 

 

18. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

 Για τους σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα 

μετρητών αποτελούνται από μετρητά και άλλες αξίες που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμες ή 

αποπληρωτέες εντός τριών μηνών από την ημερομηνία απόκτησής τους, αφαιρουμένων των 

τραπεζικών παρατραβηγμάτων. 

 

19. Προβλέψεις για επιδικίες 

 Προβλέψεις για επιδικίες αναγνωρίζονται όταν: (α) ο Όμιλος έχει παρούσα δέσμευση (νομική ή 

τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος, (β) πιθανολογείται ότι θα 

απαιτηθεί μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για διακανονισμό της δέσμευσης 

και (γ) μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση για το ποσό της δέσμευσης. 

  

20. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

 Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση 

συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης, 

όταν ο Όμιλος έχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά που 

αναγνωρίστηκαν και προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισμό του καθαρού υπολοίπου, είτε να 

εισπράξει το ποσό της απαίτησης εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση. 
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21. Διαγραφή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

 Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, δηλαδή όταν η υποχρέωση που 

καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

 

22. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο 

 Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Η διαφορά ανάμεσα στην εύλογη αξία που 

εισπράττεται από τον Όμιλο κατά την έκδοση μετοχών και της ονομαστικής αξίας του εκδοθέντος 

μετοχικού κεφαλαίου, μεταφέρεται στο λογαριασμό αποθεματικό υπέρ το άρτιο. 

 

 Η διαφορά αυτή μπορεί να ανακτηθεί με περιορισμένους τρόπους, οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν τη 

διανομή μερίσματος και υπόκειται στις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου σχετικά με τη μείωση 

μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Λογιστικές πολιτικές σε ισχύ πριν την 1 Ιανουαρίου 2019 

 
23.    Μισθώσεις 

 Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που 

συνοδεύουν την κυριότητα του στοιχείου ενεργητικού κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Η 

καταβολή μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζεται ως έξοδο σε συστηματική βάση 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Λογιστικές πολιτικές σε ισχύ μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

 

24.    Μισθώσεις  

 

Ο Όμιλος αξιολογεί κατά τη σύναψη της σύμβασης κατά πόσο μια σύμβαση είναι ή περιέχει 

μίσθωση. Αυτό συμβαίνει εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα να ελέγχει τη χρήση ενός 

προσδιορισμένου περιουσιακού στοιχείου για μια χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος. 

 

Ο Όμιλος ως μισθωτής 

Ο Όμιλος εφαρμόζει μια ενιαία προσέγγιση αρχικής αναγνώρισης και επιμέτρησης για όλες τις 

μισθώσεις εκτός από τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων 

χαμηλής αξίας. Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις μισθώσεων για τις πληρωμές μισθωμάτων και 

περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. 

 

Α)   Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης  
 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία έναρξης της 

μίσθωσης (δηλ. την ημερομηνία που το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για χρήση). 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποτιμώνται στο κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις 

και ζημίες απομείωσης, προσαρμόζοντας τα επίσης για τυχόν αναπροσαρμογή των υποχρεώσεων 

μισθώσεων. Το κόστος των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης περιλαμβάνει το ποσό των 

αναγνωρισμένων υποχρεώσεων μίσθωσης, το αρχικό άμεσο κόστος καθώς επίσης και τις πληρωμές 

μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης ή πριν από την ημερομηνία 

έναρξης, μείον τα κίνητρα μίσθωσης που ελήφθησαν. Τα περιουσιακά στοιχεία για δικαιώματα 

χρήσης αποσβένονται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της μικρότερης εκ των 

περιόδου μίσθωσης και την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων, ως εξής: 
 
• Ακίνητα – 4 με 6 έτη 

• Οχήματα – 6 έτη 
 

Εάν η ιδιοκτησία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβαστεί στoν Όμιλο κατά το τέλος 

της μίσθωσης ή το κόστος αντανακλά την άσκηση ενός δικαιώματος αγοράς, η απόσβεση 

υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου. Τα περιουσιακά 
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στοιχεία με δικαίωμα χρήσης υπόκεινται επίσης σε απομείωση. 
 
Β) Υποχρεώσεις μισθώσεων  
 
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις από μίσθωση που 

επιμετρώνται στην παρούσα αξία των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης. Οι πληρωμές μισθωμάτων περιλαμβάνουν σταθερές πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων 

των σταθερών πληρωμών εντός της συμφωνίας) μείον τυχόν εισπρακτέα κίνητρα, μεταβλητές 

μισθώσεις (που εξαρτώνται από κάποιο δείκτη ή ποσοστό) και ποσά που αναμένεται να 

καταβληθούν με εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας. Οι πληρωμές μισθωμάτων περιλαμβάνουν επίσης 

το κόστος εξάσκησης ενός δικαιώματος αγοράς που είναι ευλόγως βέβαιο ότι θα ασκηθεί από τον 

Όμιλο και πληρωμές ποινών για τον τερματισμό της μίσθωσης, εάν η διάρκεια της μίσθωσης 

υποδηλώνει ότι ο Όμιλος αναμένεται να ασκήσει το δικαίωμα τερματισμού. Οι μεταβλητές πληρωμές 

μισθωμάτων που δεν εξαρτώνται από ένα δείκτη ή ένα ποσοστό αναγνωρίζονται ως έξοδα κατά την 

περίοδο κατά την οποία συμβαίνει το γεγονός ή η κατάσταση που ενεργοποιεί την πληρωμή. 

 

Κατά τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των πληρωμών μίσθωσης, ο Όμιλος χρησιμοποιεί το 

αυξητικό χρεωστικό της επιτόκιο κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, καθώς το επιτόκιο 

που εμπεριέχεται στη μίσθωση δεν είναι άμεσα προσδιορίσιμο. Μετά την ημερομηνία έναρξης, το 

ποσό των υποχρεώσεων από μίσθωμα αυξάνεται για να αντικατοπτρίζει την αύξηση των τόκων και 

μειώνεται για τις πληρωμές μισθωμάτων. Επιπλέον, η λογιστική αξία των υποχρεώσεων από 

χρηματοδοτικές μισθώσεις αποτιμάται εκ νέου εάν υπάρχει τροποποίηση, μεταβολή της διάρκειας 

μίσθωσης, αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων (π.χ. μεταβολές μελλοντικών πληρωμών που 

προκύπτουν από μεταβολή του δείκτη ή συντελεστή που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

αυτών των πληρωμών) ή μεταβολή στην αξιολόγηση του δικαιώματος αγοράς του περιουσιακού 

στοιχείου. 

 

Γ) Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας  

 

Ο Όμιλος εφαρμόζει την απαλλαγή από την αναγνώριση βραχυπρόθεσμης μίσθωσης στις 

βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (δηλ. εκείνες τις μισθώσεις που έχουν διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή 

λιγότερο από την ημερομηνία έναρξης και δεν περιλαμβάνουν δικαίωμα αγοράς). Ο Όμιλος 

εφαρμόζει την απαλλαγή από την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας στις 

μισθώσεις που θεωρούνται χαμηλής αξίας. Οι πληρωμές μισθωμάτων για βραχυπρόθεσμες 

μισθώσεις και μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας αναγνωρίζονται ως έξοδα με τη 

σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ  

  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Universal για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2019, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 15 Απριλίου 2020. 

 

Η Universal Life Insurance Public Company Ltd (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Κύπρο και είναι δημόσια 

εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

Νόμου της Κύπρου. Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Ομίλου Universal. 

 

Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία. Οι 

κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας και των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά τη διάρκεια 

του έτους συνέχισαν να είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών κλάδων ζωής, ατυχημάτων και υγείας, η 

διαχείριση ταμείων αφυπηρέτησης και συντάξεων, η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η 

επένδυση σε ακίνητα. 

 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί όπως η Διοίκηση του Ομίλου 

προβαίνει σε παραδοχές και εκτιμήσεις που επηρεάζουν τη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό 

εξέταση περίοδο. Κατά συνέπεια τα πραγματικά αποτελέσματα πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις 

αυτές. Οι εκτιμήσεις αυτές εξετάζονται περιοδικά και όταν απαιτούνται αναπροσαρμογές αυτές 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία προκύπτουν. Οι κυριότερες παραδοχές και 

εκτιμήσεις σε σχέση με το μέλλον κατά την ημερομηνία της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης, 

που εμπερικλείουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αναπροσαρμογές στις λογιστικές αξίες 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εντός του επόμενου οικονομικού έτους, αναφέρονται πιο 

κάτω. 

 
Ασφαλιστήρια συμβόλαια κλάδου ζωής 
Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κλάδου ζωής γίνονται εκτιμήσεις σύμφωνα με τον αναμενόμενο αριθμό 

θανάτων για κάθε έτος που ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο. Ο Όμιλος βασίζει τις εκτιμήσεις αυτές σε 

τυποποιημένους διεθνείς πίνακες θνησιμότητας που αντικατοπτρίζουν ιστορικά την εμπειρία θνησιμότητας. 

Ο αναμενόμενος αριθμός θανάτων καθορίζει την αξία των πιθανών μελλοντικών ωφελημάτων που θα 

πληρωθούν. Η αξία αυτή συμβάλλει στον υπολογισμό επαρκών αποθεμάτων τα οποία παρακολουθούνται 

σε συσχετισμό με το αναμενόμενο εισόδημα από τα τρέχοντα και μελλοντικά ασφάλιστρα του Ομίλου. 

 

Γίνονται επίσης εκτιμήσεις σε σχέση με το μελλοντικό εισόδημα από επενδύσεις, που προκύπτει από τα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για κάλυψη των υποχρεώσεων από ασφαλιστήρια συμβόλαια 

κλάδου ζωής. Αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται σε τρέχουσες αποδόσεις των επενδύσεων και σε 

αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς. 

 

Εκτιμήσεις που αφορούν μελλοντικούς θανάτους, θεληματικούς τερματισμούς, αποδόσεις επενδύσεων και 

έξοδα διαχείρισης χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της υποχρέωσης κατά τη διάρκεια της ζωής του 

συμβολαίου. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς οι εκτιμήσεις αυτές αναθεωρούνται και ελέγχονται για 

επάρκεια, με αντίστοιχες αναπροσαρμογές. 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια κλάδου ατυχηµάτων και υγείας  
Για τα συμβόλαια κλάδου ατυχημάτων και υγείας γίνονται εκτιμήσεις για το αναμενόμενο τελικό κόστος 

των απαιτήσεων που έχουν γνωστοποιηθεί στον Όμιλο όπως και των απαιτήσεων που έχουν επισυμβεί 

αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί (I.B.N.R.) κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η εκτίμηση των απαιτήσεων 

γίνεται με βάση την εμπειρία του παρελθόντος και τα πραγματικά δεδομένα μέχρι την ημερομηνία 

ετοιμασίας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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Προβλέψεις για αποµείωση αξίας των χρεωστών 
Ο Όμιλος εξετάζει αν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά. Οι 

ενδείξεις περιλαμβάνουν το ιστορικό αποπληρωμής, την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και τη 

ρευστοποιήσιμη αξία τυχόν εξασφαλίσεων. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο 

ποσό της απαίτησης και δημιουργείται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των χρεωστών. Το ποσό της 

πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Η θεώρηση του 

πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής. Η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης για 

απομείωση εξετάζονται τακτικά ώστε να περιορίζονται οι διαφορές μεταξύ των υπολογισθέντων και 

πραγματικών ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις. 

 
Εύλογη αξία ακινήτων για ίδια χρήση και ακινήτων για επένδυση 
Η λογιστική πολιτική του Ομίλου σε σχέση τόσο με τα ακίνητα που κατέχει ο Όμιλος για ίδια χρήση όσο και 

τα ακίνητα που κατέχονται για επένδυση απαιτεί την επιμέτρησή τους σε εύλογη αξία. Στην περίπτωση των 

ακινήτων που κατέχονται για ίδια χρήση, η εκτίμηση γίνεται σε τακτά διαστήματα ούτως ώστε η λογιστική 

αξία να μην διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία, ενώ στην περίπτωση των ακινήτων για επένδυση η 

εύλογη αξία καθορίζεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Οι εκτιμήσεις γίνονται από προσοντούχους 

εκτιμητές μέσω εφαρμογής μοντέλων αποτίμησης όπως συνίσταται από το Royal Institution of Chartered 

Surveyors και την Επιτροπή Διεθνών Προτύπων Εκτίμησης. Για τις εκτιμήσεις τους οι εκτιμητές έχουν 

χρησιμοποιήσει τη γνώση τους για την αγορά και την επαγγελματική τους κρίση και δεν έχουν βασιστεί 

αποκλειστικά σε ιστορικά στοιχεία συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός της αβεβαιότητας είναι 

αυξημένος σε σχέση με την ύπαρξη μιας πιο ενεργούς αγοράς για τον καθορισμό της αγοραίας αξίας των 

ακινήτων. Ανάλογα με τη φύση του εν λόγω ακινήτου και την υπάρχουσα πληροφόρηση στην αγορά, για 

τον καθορισμό της εύλογης αξίας του ακινήτου μπορεί να απαιτηθεί η χρήση εκτιμήσεων όπως οι 

μελλοντικές ταμειακές ροές από το ακίνητο και ο κατάλληλος συντελεστής προεξόφλησης των ροών 

αυτών. Όλες αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται στις συνθήκες που επικρατούν στην τοπική αγορά κατά την 

ημερομηνία αναφοράς.  

 
Απόθεμα ακινήτων – εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας  
Τα αποθέματα ακινήτων αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία καθορίζεται ως η εκτιμημένη τιμή πώλησης μείον τα εκτιμημένα 

έξοδα πώλησης. Ο Όμιλος εκτιμά την αναμενομένη τιμή πώλησης μέσω των εκτιμήσεων που γίνονται από 

προσοντούχους εκτιμητές. Για τις εκτιμήσεις τους οι εκτιμητές έχουν χρησιμοποιήσει τη γνώση τους για 

την αγορά και την επαγγελματική τους κρίση και δεν έχουν βασιστεί αποκλειστικά σε ιστορικά στοιχεία 

συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός της αβεβαιότητας είναι αυξημένος σε σχέση με την ύπαρξη 

μιας πιο ενεργούς αγοράς για τον καθορισμό της αγοραίας αξίας των ακινήτων. Τα έξοδα πώλησης 

λαμβάνονται πάντα υπόψη και αφαιρούνται από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Ανάλογα με την αξία 

του εν λόγω ακινήτου και την υπάρχουσα πληροφόρηση στην αγορά, ο καθορισμός της αναμενόμενης 

τιμής πώλησης καθώς και των σχετικών εξόδων πώλησης μπορεί να απαιτήσει επαγγελματική κρίση η 

οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας.  

 

Φόρος εισοδήµατος 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται, και επομένως υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, στην Κύπρο και τη Ρουμανία. 

Ο προσδιορισμός της πρόβλεψης φόρου εισοδήματος απαιτεί εκτιμήσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης 

των οικονομικών καταστάσεων, αφού ο τελικός προσδιορισμός της φορολογίας είναι αβέβαιος. Όπου η 

τελική φορολογία διαφέρει από τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα αρχικά, οι διαφορές θα 

επηρεάσουν το έξοδο φορολογίας, τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της περιόδου κατά την οποία γίνεται ο τελικός διακανονισμός με τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές. 
 

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

Επιπλέον, η επιλογή ανανέωσης για μισθώσεις οχημάτων δεν περιλαμβάνεται ως μέρος της μίσθωσης διότι 

ο Όμιλος συνήθως μισθώνει οχήματα για περίοδο όχι περισσότερη από έξι χρόνια και, ως εκ τούτου, δεν 

ασκεί το δικαίωμα ανανέωσης. Επιπλέον, οι περιόδοι που καλύπτονται από τις επιλογές τερματισμού 

περιλαμβάνονται ως μέρος της μίσθωσης μόνο όταν είναι βέβαιο ότι δεν θα ασκηθούν. 

 

Μισθώσεις - Εκτίμηση του σταδιακού χρεωστικού επιτοκίου (incremental borrowing cost - IBR) 
Ο Όμιλος δεν μπορεί εύκολα να καθορίσει το νοητό επιτόκιο της μίσθωσης επομένως χρησιμοποιεί το 

σταδιακό χρεωστικό επιτόκιο (IBR) για τη μέτρηση των υποχρεώσεων μίσθωσης. Το IBR είναι το επιτόκιο 

που θα πρέπει να καταβάλει ο Όμιλος για να δανειστεί με παρόμοιο όρο και με παρόμοια ασφάλεια, τα 

αναγκαία κεφάλαια για να αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο παρόμοιας αξίας με το περιουσιακό στοιχείο 

με δικαίωμα χρήσης σε παρόμοιες χρηματοοικονομικές συνθήκες. Το IBR αντανακλά δηλαδή τι θα έπρεπε 

να πληρώσει ο Όμιλος, που απαιτεί την κρίση και εκτίμηση της Διεύθυνσης του Ομίλου όταν δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα παρατηρήσιμα επιτόκια ή όταν πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να αντικατοπτρίζουν τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης. Ο Όμιλος εκτιμά το IBR χρησιμοποιώντας παρατηρήσιμες εισροές 

(όπως τα επιτόκια της αγοράς) όταν είναι διαθέσιμα και προβαίνει σε συγκεκριμένες προσαρμοσμένες για 

να αντικατοπτρίσει τα δεδομένα του Ομίλου. 
 
 

3. ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ  

 

Κατά την διάρκεια του έτους, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών εξορθολογισμού των διοικητικών εξόδων 

της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Διεύθυνσης η οποία έτυχε διαβούλευσης και 

με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ), για την προσφορά Σχεδίου Εθελούσιας 

Αποχώρησης (ΣΕΑ) προς το προσωπικό. Στο ΣΕΑ είχε δικαίωμα συμμετοχής όλο το μόνιμο προσωπικό της 

Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών. 

 

Το συνολικό κόστος της Εταιρείας από το ΣΕΑ για το 2019 ανήλθε σε €1 905 000 και  αναγνωρίστηκε στην 

ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για το έτος. 

 
 

4. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

 

 

  

2019 2018 

€000 €000 

Κλάδος ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων   

Έσοδα από τόκους 424 483 

Μερίσματα από επενδύσεις σε μετοχές 384 563 

Έσοδα από ενοίκια για εκμισθώσεις επενδύσεων σε ακίνητα 151 162 

 959 1 208 

Κλάδος ασφαλειών ατυχημάτων και υγείας   

Έσοδα από τόκους 3 3 
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

 

  2019 2018 

€000 €000 

Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων  
Κλάδου Ασφαλειών Ζωής και Ετησίων Προσόδων 5 837 6 021 

Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων  
Κλάδου Ασφαλειών Ατυχημάτων και Υγείας 5 253 4 882 

 11 090 10 903 

   

Μισθοί και εισφορές εργοδότη 6 724 6 409 

Ωφελήματα αφυπηρέτησης προσωπικού 515 508 

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου:   

 - Δικαιώματα 144 162 

 - Απολαβές υπό εκτελεστική ιδιότητα 197 135 

 - Εισφορές εργοδότη 30 18 

Αποσβέσεις ακινήτων και εξοπλισμού 424 296 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 383 460 

(Κέρδος)/ ζημιά από πώληση και διαγραφή ακινήτων 
και εξοπλισμού και άυλων περιουσιακών στοιχείων (2) 1 

Έξοδα για ενοίκια για εκμισθώσεις εκμετάλλευσης κτιρίων 8 182 

Έξοδα διαφήμισης και προβολής 299 339 

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης 393 400 

Τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομικά έξοδα 244 231 

Έξοδα διαχείρισης κτιρίων και σχετικές προμήθειες 283 259 

Εκτυπώσεις και γραφική ύλη 159 195 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 1 289 1 308 

 11 090 10 903 

 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνουν αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) των ανεξάρτητων 

ελεγκτών της Εταιρείας Ernst & Young Cyprus Limited για τις ελεγκτικές και λοιπές επαγγελματικές 

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ως ακολούθως: 
 
  2019 2018 
 €000 €000 

Ιθύνουσας Εταιρείας:   

- Αμοιβές για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 109 101 

- Αμοιβές για φορολογικές υπηρεσίες  3 3 

- Αμοιβές για λοιπές υπηρεσίες 37 37 

Θυγατρικών εταιρειών:   

- Αμοιβές για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 30 33 

- Αμοιβές για φορολογικές υπηρεσίες  2 3 

 
 

 
 

 



Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

 
56 

6. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 2019 2018 

€000 €000 

Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 338 367 

(Μείωση)/ αύξηση στην εύλογη αξία από άλλες επενδύσεις (1) 1 

 337 368 

Μισθοί και άλλα λειτουργικά έξοδα (268) (310) 

Μεταβολή στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα και στην καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία αποθέματος ακινήτων 509 885 

 578 943 

 

Οι άλλες εργασίες διεξάγονται από θυγατρικές εταιρείες και αφορούν κυρίως τη διαμεσολάβηση 

ασφαλίσεων γενικού κλάδου και επενδύσεις σε ακίνητα. 

 

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 

2019 2018 

€000 €000 

Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 

Εταιρικός φόρος 1 029 1 487 

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 3 4 

Αναβαλλόµενη φορολογία 
Εταιρεία 

(32) (15) 

Σύνολο φορολογίας 1 000 1 476 

 

 

 

 

  

Ανάλυση της χρέωσης για φορολογία   

 2019 2018 

 €000 €000 

Φόρος προς 1,5% των μεικτών ασφαλίστρων κλάδου ασφαλειών ζωής στην 
Κύπρο 805 1 305 

Φόρος προς 12,5% του φορολογητέου εισοδήματος του κλάδου ατυχημάτων 
και υγείας  224 134 

Φόρος προγενέστερων περιόδων   - 48 

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 3 4 

Φορολογία στο πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα με 
συντελεστές φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (32) (15) 

Σύνολο φορολογίας 1 000 1 476 

 

Η συμφωνία της φορολογίας με τα κέρδη πριν τη φορολογία με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές παρουσιάζεται πιο κάτω: 
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2019 2018 

€000 €000 

5 325 1 223 

Κέρδη πριν τη φορολογία   

   

Φόρος με τους κανονικούς συντελεστές στην Κύπρο 666 153 

Φορολογική επίδραση: - δαπανών που δεν εκπίπτουν 517 648 

  - εσόδων που δεν φορολογούνται (160) (474) 

Επιπρόσθετος ελάχιστος φόρος 6 1 099 

Φόρος προγενέστερων περιόδων - 48 

Ζημιές που έχουν εκχωρηθεί (από)/προς θυγατρικές εταιρείες  (1) 40 

Ζημιές που έχουν χρησιμοποιηθεί  1 - 

Ζημιές που μεταφέρονται - (27) 

Αναβαλλόμενη φορολογία με συντελεστή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (32) (15) 

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 3 4 

 1 000 1 476 

 
 

Κύπρος 

Φόρος εισοδήματος  

Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από το φόρο στις ασφαλιστικές εργασίες και άλλα κέρδη. Η φορολογία 

ασφαλιστικών εργασιών υπόκειται σε ειδικές φορολογικές διατάξεις. Ο φόρος εισοδήματος πληρωτέος 

αναφορικά με τις ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ: 

 

(α) του φόρου που υπολογίζεται με συντελεστή 12,5% (2018:12,5%) στο φορολογητέο εισόδημα που 

αναλογεί στους μετόχους και που αποτελείται από τα καθαρά έσοδα / έξοδα στην ενοποιημένη 

κατάσταση λογαριασμού εσόδων κλάδου ασφαλειών ζωής και ετήσιων προσόδων και  

(β) του φόρου που υπολογίζεται με συντελεστή 1,5% στα μεικτά ασφάλιστρα (ελάχιστος φόρος). 

Η χρέωση για φορολογία ασφαλιστικών εργασιών κλάδου ζωής στα έτη 2019 και 2018 αντιπροσωπεύει 

τον ελάχιστο φόρο. 

 

Ο φόρος εισοδήματος αναφορικά με τον κλάδο ασφαλειών ατυχημάτων και υγείας και τις 

χρηματοοικονομικές εργασίες υπολογίζεται με συντελεστή 12,5% (2018:12,5%) στο φορολογητέο 

εισόδημα του έτους. 

 

Φορολογικές ζημιές ύψους €169 626 (2018: €309 924) προκύπτουν από τις δραστηριότητες των 

κυπριακών θυγατρικών εταιρειών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι φορολογικές ζημιές μπορούν 

να μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με φορολογητέα εισοδήματα των επόμενων πέντε ετών από την 

ημερομηνία αναφοράς. Το υπόλοιπο των φορολογικών ζημιών στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μπορεί να 

συμψηφιστεί με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη μέχρι το έτος 2024 (2018: μέχρι το 2023). 

 

Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία για τις πιο πάνω ζημιές εφόσον δεν αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν πριν από τη λήξη τους. 

 

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 

Η έκτακτη εισφορά για την άμυνα υπολογίστηκε με συντελεστή 3% στα εισοδήματα από ενοίκια. 
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Ρουμανία 

Φόρος εισοδήματος  

Από τις δραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου (Priority Properties Srl και Unilife Properties 

Srl) στη Ρουμανία προκύπτουν φορολογικές ζημιές. Το υπόλοιπο των φορολογικών ζημιών στις 31 

Δεκεμβρίου 2019 ήταν €7 059 000 (2018: €8 225 000). Η φορολογία στις εταιρείες αυτές υπολογίζεται με 

συντελεστή 3% επί των καθαρών κερδών (2018: 3%). Οι ζημιές αυτές μεταφέρονται και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν έναντι μελλοντικών φορολογικών κερδών για επτά χρόνια όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 €000 
Μεταφέρονται 

μέχρι 

2013 1 106 2020 

2014 886 2021 

2015 1 085 2022 

2016 1 643 2023 

2017 956 2024 

2018 1 328 2025 

2019 55 2026 

Σύνολο 7 059  

 

Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για τις πιο πάνω ζημιές εφόσον δεν αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν πριν από τη λήξη τους 

 

Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

Φορολογία εισπρακτέα 380 380 

Φορολογία πληρωτέα  1 016 1 333 

 
Αναβαλλόμενη φορολογία 

Το υπόλοιπο της αναβαλλόμενης φορολογίας αφορά: 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

Εταιρεία   

Διαφορά στις φορολογικές εκπτώσεις μείον αποσβέσεις  (1 231) (1 235) 

Επανεκτιμήσεις επενδύσεων σε ακίνητα (3 869) (3 939) 

  (5 100) (5 174) 

Θυγατρικές εταιρείες   

Επανεκτιμήσεις επενδύσεων σε ακίνητα (2 591) (2 614) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (7 691) (7 788) 
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8. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 
Universal Insurance Agency Ltd   Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών 

γενικού κλάδου ως αντιπρόσωπος 
 
Corenca Investments PLC (πρώην Universal Investments PLC) Επενδυτικός οργανισμός κλειστού 

τύπου 
 
Universal Properties Ltd     Ιδιοκτησία γης 
 
Priority Properties Srl     Ιδιοκτησία γης 
 
Unilife Properties Srl     Ιδιοκτησία γης 
 
Wizcode Ltd (πρώην Universal Nominees Ltd)    Εργασίες καταπιστευματοδόχου 
 
Towmetre Ltd (πρώην Universal Securities Ltd)    Δεν διεξάγει εργασίες 
  
Universal Golf Enterprises PLC   Ανάπτυξη και λειτουργία του Limassol 

Hills Golf Project 
 

Όλες οι πιο πάνω εταιρείες ιδρύθηκαν και διεξάγουν εργασίες στην Κύπρο, εκτός από τις Priority Properties 

Srl και Unilife Properties Srl που ιδρύθηκαν στη Ρουμανία και κατέχουν ακίνητα. Όλες είναι πλήρως 

εξηρτημένες τόσο κατά το 2019 όσο και κατά το 2018 εκτός από την Universal Golf Enterprises PLC στην 

οποίαν κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εταρεία κατείχε το 94,14% (2018: 99,92%) του μετοχικού 

κεφαλαίου της (βλέπε Σημείωση 9). Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 οι εταιρείες Corenca Investments PLC, 

Wizcode Ltd και Towmetre Ltd υπέβαλαν αίτηση στον Έφορο Εταιρειών για διαγραφή τους από το μητρώο 

του. 

 

9. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019 αποφασίσθηκε η διανομή 
μερίσματος από τα κέρδη του 2017 ύψους €0,175 ανά συνήθη μετοχή της Εταιρείας υπό τον όρο ότι το 

καθαρό πληρωτέο μέρισμα που αναλογεί στον κάθε μέτοχο ο οποίος κατέχει ποσοστό πέραν του 4% του 

εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλαδή πέραν των 579 569 μετοχών, δεν θα του 
καταβληθεί σε μετρητά αλλά θα του καταβληθεί σε είδος υπό μορφή πλήρως εξοφλημένων μετοχών της 

θυγατρικής της εταιρείας Universal Golf Enterprises PLC ονομαστικής αξίας €0,01 στη τιμή των €1,06 η 
κάθε μία. 

 
Το μέρισμα καταβλήθηκε στους μετόχους στις 18 Δεκεμβρίου 2019 και ανήλθε στο ποσό των €2 535 617. 

Ποσό €42 033 αποκόπηκε στην πηγή για έκτακτη αμυντική εισφορά που εφαρμόζεται, με βάση τον περί 
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμο και ποσό €4 203 για εισφορά στο 

Γενικό Σχέδιο Υγείας.   

 
Σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2018 αποφασίσθηκε η διανομή 

μερίσματος από τα κέρδη του 2016 ύψους €0,067 κατά συνήθη μετοχή με τη μορφή έκδοσης μετοχών της 
Εταιρείας. Η τιμή έκδοσης ήταν €5,07 κατά μετοχή, με βάση την υπολογιζόμενη Κεκτημένη Αξία 

(Embedded Value) της Εταιρείας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2018. Το μέρισμα καταβλήθηκε στους 
μετόχους στις 28 Δεκεμβρίου 2018 και ανήλθε στο ποσό των €958 324. Ποσό €15 928 αποκόπηκε στην 

πηγή για έκτακτη αμυντική εισφορά που εφαρμόζεται, με βάση τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμο.   
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10. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

Μετρητά και καταθέσεις στις τράπεζες 2 157 2 527 

Τραπεζικό παρατράβηγμα (5 034) (5 044) 

Ως η ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών (2 877) (2 517) 

Καταθέσεις που αποτελούν επενδύσεις των ασφαλιστικών εργασιών 40 769 23 696 

 37 892 21 179 

 

Τα μετρητά και οι καταθέσεις στις τράπεζες φέρουν τόκο από 0% - 1% ετησίως (2018: 0% - 1% ετησίως) 

και αφορούν καταθέσεις που λήγουν εντός ενός έτους. 

 

Ποσό €1 078 157 (2018: €1 092 000) είναι δεσμευμένο από τραπεζικά ιδρύματα για παροχή τραπεζικών 

εγγυήσεων που απαιτούνται για τις εργασίες της Εταιρείας. 

 

Το τραπεζικό παρατράβηγμα είναι πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση και δεν είναι εξασφαλισμένο.  

 

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

Χρεώστες 2 351 2 548 

Τόκοι εισπρακτέοι 46 57 

 2 397 2 605 

   

Τόκοι εισπρακτέοι που συνδέονται με ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια 

FGFGF 
13 20 

Χρεώστες και δεδουλευμένα έσοδα  

 
2 384 2 585 

 2 397 2 605 

 

Οι πιο πάνω χρεώστες προκύπτουν κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών του Ομίλου, είναι 

εισπρακτέοι εντός 12 μηνών και δεν φέρουν τόκο. 

 

12. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

1 Ιανουαρίου 108 657 110 088 

Αγορές 5 1 

Πωλήσεις - (680) 

Επανεκτίμηση (894) (752) 

31 Δεκεμβρίου 107 768 108 657 

   

Επενδύσεις σε ακίνητα που συνδέονται με ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια 60 010 61 100 

Άλλες επενδύσεις σε ακίνητα  47 758 47 557 

 107 768 108 657 
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Το εισόδημα από ενοίκια σε επενδύσεις σε ακίνητα (Σημείωση 4) €151 000 (2018: €162 000) περιλαμβάνει 

ποσό €41 000 (2018: €41 000) ενοίκια από επενδύσεις που συνδέονται με ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια. 

 

Η μεταβολή στην εκτιμημένη εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα κατά τη διάρκεια του έτους 

καταχωρείται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων και στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 

κλάδου ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων για τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων και επενδύσεις 

ασφαλιστικών σχεδίων, αντίστοιχα. 

 

Περιγραφή των τεχνικών αποτίμησης και των εισροών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα 

 
 

Κατηγορία 
 

Τεχνική 
αποτίμησης 

 
Σημαντικές μη 
παρατηρήσιμες 

εισροές 

          
Διακύμανση αξιών 
         (μέσος όρος) 

 

   2019 2018 
 
Γραφεία και άλλα 
εμπορικά ακίνητα 

 
Συγκριτική 
μέθοδος αγοράς 
και Μέθοδος 
κεφαλαιοποίησης 
εισοδήματος 

 
Ετήσια εκτιμημένη 
αξία ενοικίου ανά τ.μ. 
 
Συντελεστής ετήσιας  
μισθωτικής απόδοσης 
(“yield”)  

 
€68-€250 

 
 

5,00%-6,00% 

 
€68-€250 

 
 

5,00%-6,00% 

   
Ετήσια εκτιμημένη  
εύλογη αξία ανά τ.μ. 
  

 
€1 057 - €4 182 

 
€1 057 - €4 182 

   
Εμβαδό σε τ.μ.  

 
Συνολικό 3 826 

 
Συνολικό 3 826 

  
 
Υψηλότερη και  
βέλτιστη χρήση 

 
Υφιστάμενη 

 
Υφιστάμενη 

Οικόπεδα και  
αγροτεμάχια 

Συγκριτική 
μέθοδος αγοράς 

 
Ετήσια εκτιμημένη  
εύλογη αξία ανά τ.μ. 

 
€10 - €34 

 
€10 - €34 

  Εμβαδό σε τ.μ.  Συνολικό 4 508 188 Συνολικό 4 508 188 

  
 
Υψηλότερη και  
βέλτιστη χρήση 
 
 
 

 
Υφιστάμενη 

 

 
Υφιστάμενη 

 
 
Οικιστική Συγκριτική 

μέθοδος αγοράς 

 
Ετήσια εκτιμημένη  
εύλογη αξία ανά τ.μ. 

 
€1 451 - €1 647 

 
€1 451 - €1 647 

 
 
 

 

 
Εμβαδό σε τ.μ.  

 
 Συνολικό 2 761  

 
Συνολικό 2 761 

  
 
Υψηλότερη και  
βέλτιστη χρήση 
 
 
 

 
Υφιστάμενη 

 

 
Υφιστάμενη 

 

 

Η συγκριτική μέθοδος αγοράς βασίζεται στη σύγκριση με ακίνητα που παρουσιάζουν παρόμοια φυσικά και 

νομικά χαρακτηριστικά τόσο στην υπό εξέταση περιοχή όσο και σε άλλες περιοχές. Τα εν λόγω συγκριτικά 

στοιχεία έχουν συλλεχθεί από το αρχείο του κτηματολογίου και έχουν αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη 

παράγοντες όπως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου, την τοποθεσία, τα πολεοδομικά δεδομένα και 

τυχόν περιορισμούς στη χρήση και τα χαρακτηριστικά της άμεσης και ευρύτερης περιοχής. 

 

Η μέθοδος κεφαλαιοποίησης του εισοδήματος προσδιορίζει την αξία του ακινήτου κεφαλαιοποιώντας το 

ετήσιο μίσθωμα με το συντελεστή ετήσιας μισθωτικής απόδοσης (“yield”) και εφαρμόζεται κατά περίπτωση 

με βάση τη γνώση της αγοράς, τα ευρύτερα αποδεκτά επίπεδα αποδόσεων εισοδηματικών ακινήτων κατά 

τύπο ακινήτου και ελκυστικότητα της περιοχής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται δεν υποθέτει ούτε άμεση ούτε συνεχιζόμενη ενοικίαση του υπό εξέταση ακινήτου και η 
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απόδοση που χρησιμοποιείται για την κεφαλαιοποίηση του ενοικίου λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο να 

παραμείνει κενό το ακίνητο μέχρι την εξεύρεση νέου ενοικιαστή. 

 

Οι περιορισμένες πληροφορίες (έλλειψη επαρκούς αριθμού συγκριτικών πωλήσεων) και τα χαμηλά επίπεδα 

ρευστότητας και δραστηριότητας στην αγορά έχουν επηρεάσει το βαθμό βεβαιότητας στη διεξαγωγή 

εκτιμήσεων. 

 

13. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 

2019 2018 

€000 €000 

Ομόλογα (Σημ. 13.1) 68 010 54 605 

Μετοχές (Σημ. 13.2) 69 444 70 639 

Μεικτά αμοιβαία κεφάλαια (Σημ. 13.3) 12 581 12 985 

Αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων (Σημ. 13.4) 12 783 22 832 

 162 818 161 061 

   
Επενδύσεις που συνδέονται με ασφαλιστικά επενδυτικά ταμεία 126 518 120 024 

Επενδύσεις που συνδέονται με ταμεία αφυπηρέτησης και συντάξεων 12 827 13 590 

Άλλες επενδύσεις  23 473  27 447 

 162 818 161 061 
 

13.1 Ομόλογα 
 

 

2019 2018 

€000 €000 

Ξένων εταιρειών 68 010 54 605 

 68 010 54 605 

Αποπληρωτέα:   

Εντός ενός έτους  - - 

Μεταξύ δύο και πέντε ετών - - 

Πέραν των πέντε ετών 68 010 54 605 

 68 010 54 605 

   

Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - - 

Εισηγμένα σε Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 68 010 54 605 

 68 010 54 605 

 

Οι επενδύσεις σε ομόλογα περιλαμβάνουν ομόλογα προς εμπορία που ανέρχονται σε €42 803 000  

(2018: €40 466 000) και συνδέονται με ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια. Οι επενδύσεις σε ομόλογα που 

συνδέονται με ταμεία αφυπηρέτησης και συντάξεων ανέρχονται σε €4 279 000 (2018: €5 674 000). 
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13.2 Μετοχές 
 

 

2019 2018 

€000 €000 

Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 4 312 8 693 

Εισηγμένες σε Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 64 979 61 801 

Μη εισηγμένες 153 145 

 69 444 70 639 

 

Οι επενδύσεις σε μετοχές που συνδέονται με ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια ανέρχονται σε €59 623 000 

(2018: €53 710 000). Οι επενδύσεις σε μετοχές που συνδέονται με ταμεία αφυπηρέτησης και συντάξεων 

ανέρχονται σε €7 124 000 (2018: €5 934 000). 

 

13.3 Μεικτά αμοιβαία κεφάλαια 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

Μη εισηγμένα 12 581 12 985 

 

Οι επενδύσεις σε μεικτά αμοιβαία κεφάλαια που συνδέονται με ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια ανέρχονται 

σε €11 157 000 (2018: €11 000 000). Οι επενδύσεις σε μεικτά αμοιβαία κεφάλαια που συνδέονται με 

ταμεία αφυπηρέτησης και συντάξεων ανέρχονται σε €1 425 000 (2018: €1 982 000). 

 

13.4 Αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

Μη εισηγμένα 12 783 22 832 

 

Οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων που συνδέονται με ασφαλιστικά επενδυτικά 

σχέδια ανέρχονται σε €12 783 000 (2018: €14 850 000). Δεν υπήρχαν επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια 

διαχείρισης διαθεσίμων που συνδέονται με ταμεία αφυπηρέτησης και συντάξεων το 2019. 

 

14. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

Ενυπόθηκα δάνεια σε ασφαλισμένους (Σημ. 14.1) 1 957 2 226 

Δάνεια επί ασφαλιστηρίων (Σημ. 14.2) 2 111 2 184 

 4 068 4 410 

   
Δάνεια και απαιτήσεις που συνδέονται με ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια 636 758 

Άλλα δάνεια και απαιτήσεις 3 432 3 652 

 4 068 4 410 

 

14.1 Ενυπόθηκα δάνεια σε ασφαλισμένους 

 

Τα ενυπόθηκα δάνεια σε ασφαλισμένους φέρουν τόκο προς 5,5% - 7% ετησίως (2018: 5,5% - 7% 

ετησίως), είναι εξασφαλισμένα με πρώτη υποθήκη επί ακίνητης περιουσίας ή με τραπεζική εγγύηση και 
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αποπληρώνονται πριν ή κατά τη λήξη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
 

 

2019 2018 

€000 €000 

Ενυπόθηκα δάνεια σε ασφαλισμένους 2 792 2 954 

Προβλέψεις για απομείωση (835) (728) 

 1 957 2 226 
 
14.2 Δάνεια επί ασφαλιστηρίων 

 

Τα δάνεια επί ασφαλιστηρίων είναι εξασφαλισμένα από την αξία εξαγοράς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

και φέρουν τόκο προς 7,25% ετησίως (2018: 7,25% ετησίως). 

 

15. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 

15.1 Επενδύσεις ταμείων αφυπηρέτησης και συντάξεων  

 

Τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων αφυπηρέτησης και συντάξεων παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

Ομόλογα 4 278 5 674 

Μετοχές 7 893 6 719 

Μεικτά αμοιβαία κεφάλαια  1 425  1 982 

 13 596 14 375 

Καταθέσεις με τράπεζες (Σημ. 10) 1 110 1 101 

 14 706 15 476 

 

Οι μετοχές στον πιο πάνω πίνακα περιλαμβάνουν και τις μετοχές που κατέχουν τα ταμεία αφυπηρέτησης 

και συντάξεων στην Universal Golf Enterprises Plc, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, στην εύλογη αξία 

τους. Για σκοπούς των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η επένδυση αυτή έχει απαλειφθεί και τα 

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Universal Golf Enterprises Plc παρουσιάζεται στις κατάλληλες 

γραμμές στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης. 
 
15.2 Υποχρεώσεις ταμείων αφυπηρέτησης και συντάξεων  

 

Η κίνηση των υποχρεώσεων των ταμείων αφυπηρέτησης και συντάξεων παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

1 Ιανουαρίου 15 476 17 175 

Εισφορές εργοδότη και μελών 973 1 144 

Εισόδημα από επενδύσεις 4 13 

Πληρωμές σε αποχωρούντα μέλη (3 381) (1 788) 

Έξοδα διαχείρισης (54) (46) 

Κέρδος από πώληση επενδύσεων (15) 29 

Κέρδος /(ζημιά) από μεταβολή στην εύλογη αξία επενδύσεων 1 703 (1 051) 

31 Δεκεμβρίου 14 706 15 476 
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16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα 4 257 2 447 

Απαιτήσεις από αντιπροσώπους ασφαλειών 148 343 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 1 895 11 940 

 6 300 14 730 

 

Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δεν φέρουν τόκο. 

 

Οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές περιλαμβάνουν το μερίδιο των αντασφαλιστών στις απαιτήσεις για 

αποζημιώσεις όπως παρουσιάζεται στη Σημείωση 24 και παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση οφειλών 

προς τους ιδίους.  

 

17. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

Περιουσιακά στοιχεία   

Ομόλογα 42 803 40 466 

Μετοχές 74 627 68 885 

Μεικτά αμοιβαία κεφάλαια 11 157 11 000 

Αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων 12 783 14 850 

 141 370 135 201 

Επενδύσεις σε ακίνητα (Σημ.12)  60 010 61 100 

Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες (Σημ. 10) 28 697 20 591 

 

 
230 077 216 892 

 

Οι μετοχές στον πιο πάνω πίνακα, επιπρόσθετα των επενδύσεων σε μετοχές που παρουσιάζονται στη 

Σημείωση 13.2, περιλαμβάνουν και τις μετοχές που κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία στη Universal Golf 

Enterprises Plc, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, στην εύλογη αξία τους. Για σκοπούς των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων η επένδυση αυτή έχει απαλειφθεί και τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις της Universal Golf Enterprises Plc παρουσιάζονται στις κατάλληλες γραμμές της ενοποιημένης 

κατάστασης οικονομικής θέσης.  

 

18. ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

Ο Όμιλος πληρεί τις πρόνοιες που καθορίζονται στις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια 

σχετικά με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα και αποφάσισε να αναβάλει την εφαρμογή 

του ΔΠΧΑ 9 έως την ημερομηνία που ο Όμιλος θα υιοθετήσει για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια 

Συμβόλαια (η «επιλογή αναβολής»), η οποία επί του παρόντος αναμένεται να είναι οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις για το έτος που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2023. 

 

Τα κριτήρια για την εφαρμογή της επιλογής της σχετικής αναβολής είναι ότι οι δραστηριότητες του Ομίλου 

συνδέονται κυρίως με ασφαλιστικές δραστηριότητες κατά την ετήσια ημερομηνία αναφοράς που έλαβε 

χώρα πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό της συνολικής 

λογιστικής αξίας των υποχρεώσεων του Ομίλου που συνδέεται με τις ασφαλιστικές δραστηριότητες είναι 

μεγαλύτερο από το 97% της συνολικής αξίας όλων των υποχρεώσεών του. Δεν υπήρξε σημαντική 
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μεταβολή στις δραστηριότητες του Ομίλου μετά την ημερομηνία αυτή. 

  

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την εύλογη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις μεταβολές στις 

εύλογες αξίες για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων ξεχωριστά για τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια του SPPI του ΔΠΧΑ 9, 

εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που “κατέχονται για εμπορία” ή τα 
οποία διαχειρίζονται και αποτιμώνται σε εύλογη αξία, και 

 
 Όλα τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων εκείνων που δεν 

πληρούν τα κριτήρια του SPPI του ΔΠΧΑ 9 και εκείνα τα  οποία “κατέχονται για εμπορία” ή τα οποία 

διαχειρίζονται και αποτιμώνται βάση της εύλογης αξίας. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια του SPPI του ΔΠΧΑ 9 είναι εκείνα 

των οποίων οι οι συµβατικές ταµειακές τους ροές αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωµές κεφαλαίων και 

τόκων (SPPI). 

 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων στις 31 Δεκεμβρίου 2019 που αναλύθηκαν μεταξύ εκείνων 

που πληρούν και εκείνων που δεν πληρούν το κριτήριο του SPPI παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

  

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά  

Στοιχεία 

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 
που πληρούν το SPPI 

 

Λοιπά 
χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 

 
Εύλογη  

αξία 

Μεταβολή 
στην εύλογη 

αξία 
Εύλογη  

αξία 

Μεταβολή 
στην εύλογη 

αξία 

 €000 €000 €000 €000 

Μετρητά και καταθέσεις με τράπεζες (Σημ. 10) 42 926 - - - 

Χρεώστες και δεδουλευμένα έσοδα (Σημ. 11) 2 397 - - - 

Δάνεια και απαιτήσεις (Σημ. 14) 4 068 - - - 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα (Σημ. 16) 4 257 - - - 

Απαιτήσεις από αντιπροσώπους (Σημ. 16) 148 - - - 

Ομόλογα (Σημ. 13.1)  - - 68 010 2 312 

Μετοχές (Σημ. 13.2) - - 69 444 14 150 

Μεικτά αμοιβαία κεφάλαια (Σημ. 13.3) - - 12 581 (504) 

Αμοιβαία κεφάλαια  διαχείρισης διαθεσίμων 

(Σημ. 13.4) - - 12 783 (80) 

 53 796 - 162 818 15 878 

 

Ο πιο κάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εύλογη αξία και τη λογιστική αξία σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του SPPI, τα οποία έχει καθορίσει ο Όμιλος ότι δεν 

έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. Η λογιστική αξία επιμετρείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, αν και αυτή 

παρουσιάζεται πριν από οποιαδήποτε απομείωση για εκείνα που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος. 

 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά  

Στοιχεία 
Εύλογη  

αξία 
Λογιστική  

αξία 

 €000 €000 

Μετρητά και καταθέσεις με τράπεζες (Σημ. 10) 11 188 11 188 
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Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια του SPPI, οι τρέχουσες 

λογιστικές αξίες που μετρούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα με την 

πιστοληπτική τους διαβάθμιση: 

 

 Πιστωτική διαβάθμιση 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά  

Στοιχεία Σύνολο B3 Caa1-Caa3 
Χωρίς 

διαβάθμιση 

 €000 €000 €000 €000 

Μετρητά και καταθέσεις με τράπεζες (Σημ. 10) 11 188 1 161 9 665 362 

 
19. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Τα αποθέματα ακινήτων αποτελούνται από ακίνητα που ο Όμιλος κατέχει και σκοπεύει να αναπτύξει και να 

πωλήσει πριν ή μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους. 

 

Τα ακίνητα αυτά ανήκουν στην εξ’ ολοκλήρου εξαρτημένη θυγατρική Universal Golf Enterprises PLC η 

οποία έχει συσταθεί με σκοπό την ανάπτυξη ακινήτων προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών 

της. Κατά συνέπεια τα ακίνητα αυτά παρουσιάζονται ως αποθέματα.  

 

Τα ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια του Ομίλου και τα ταμεία αφυπηρέτησης και συντάξεων συμμετέχουν 

στο μετοχικό της Universal Golf Enterprises PLC. Για σκοπούς υπολογισμού της αξίας των ταμείων οι εν 

λόγω μετοχές αποτιμούνται στην εύλογη τους αξία. 

 

Τα αποθέματα ακινήτων περιλαμβάνουν τα έξοδα κτήσης, το κόστος κατασκευής, το κόστος για άμεσες 

εργασίες, τις χωματουργικές εργασίες και άλλα έμμεσα κόστη για την ανάπτυξη των ακινήτων. 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

1 Ιανουαρίου 42 671 39 420 

Αγορές 551 698 

Κεφαλαιοποιημένοι τόκοι 310             326 

Μεταβολή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία (642) 2 227 

31 Δεκεμβρίου 42 890 42 671 

 

Η εκτιμημένη τιμή πώλησης των αποθεμάτων ήταν €45 147 000 στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (2018:         

€44 917 000). Για τον προσδιορισμό της εκτιμημένης τιμής πώλησης, ο Όμιλος χρησιμοποιεί τεχνικές 

αποτίμησης που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις και για τις οποίες υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα 

στοιχεία για την επιμέτρηση της εκτιμήμενης τιμής πώλησης, μεγιστοποιώντας τη χρήση σχετικών 

παρατηρήσιμων δεδομένων και ελαχιστοποιώντας τη χρήση μη παρατηρήσιμων δεδομένων, τα οποία είναι 

σημαντικά για τη επιμέτρηση της εύλογης αξίας. 

 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων ακινήτων ήταν €42 889 650 ως αποτέλεσμα της 

παραδοχής ότι το εκτιμημένο κόστος πώλησης αναμένεται να είναι το 5% της εκτιμημένης τιμής πώλησης 

των αποθεμάτων. 

 

Το μοντέλο αποτίμησης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) εφαρμόστηκε από τον Όμιλο για τα 

αποθέματα ακινήτων που βρίσκονται εντός του γενικού σχεδίου του έργου, ενώ η συγκριτική μέθοδος 

αγοράς, προσαρμοσμένη για συγκεκριμένες συνθήκες αγοράς και ιδιοκτησίας, εφαρμόστηκε για την 

εκτίμηση των αποθεμάτων ακινήτων που βρίσκονται εκτός του γενικού σχεδίου του έργου. 
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20. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

2019 

Ακίνητα Εξοπλισμός Σύνολο 

€000 €000 €000 

Κόστος ή εκτιμημένη εύλογη αξία    

1 Ιανουαρίου 18 253 6 324 24 577 

Προσθήκες (1) 182 181 

Πωλήσεις και διαγραφές - (54) (54) 

Επανεκτίμηση (169) - (169) 

31 Δεκεμβρίου 18 083 6 452 24 535 

    

Αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου  1 413 5 858 7 271 

Επιβάρυνση έτους 136 153 289 

Πωλήσεις και διαγραφές - (54) (54) 

Αντιλογισμός αποσβέσεων λόγω επανεκτίμησης (136) - (136) 

31 Δεκεμβρίου 1 413 5 957 7 370 

    

Λογιστική αξία    

31 Δεκεμβρίου 16 670 495 17 165 

2018 

   

   

Κόστος ή εκτιμημένη εύλογη αξία    

1 Ιανουαρίου 18 160 6 374 24 534 

Προσθήκες 37 147 184 

Πωλήσεις και διαγραφές - (197) (197) 

Επανεκτίμηση 56 - 56 

31 Δεκεμβρίου 18 253 6 324 24 577 

    

Αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου  1 413 5 888 7 301 

Επιβάρυνση έτους 139 157 296 

Πωλήσεις και διαγραφές - (187) (187) 

Αντιλογισμός αποσβέσεων λόγω επανεκτίμησης (139) - (139) 

31 Δεκεμβρίου 1 413 5 858 7 271 

    

Λογιστική αξία    

31 Δεκεμβρίου 16 840 466 17 306 
 
 
 
 

Όλα τα ακίνητα είναι ιδιόκτητα και χρησιμοποιούνται για τις εργασίες του Ομίλου. Τα ακίνητα 

επανεκτιμήθηκαν το 2019 στην εύλογη αξία από ανεξάρτητους εκτιμητές. Το συσσωρευμένο πλεόνασμα 

στις 31 Δεκεμβρίου 2019 από την επανεκτίμηση περιλαμβάνεται στα αποθεματικά επανεκτίμησης του 

Ομίλου (Σημείωση 30) και ανέρχεται σε €8 850 000 (2018: €8 841 000). 
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Η λογιστική αξία των ιδιόκτητων ακινήτων του Ομίλου με βάση το κόστος μείον συσσωρευμένες 

αποσβέσεις, θα ήταν €6 880 000 (2018: €7 050 000). Τα ακίνητα περιλαμβάνουν γη αξίας €6 959 000 

(2018: €6 959 000) για την οποία δεν λογίζεται απόσβεση. 
 

Οι αποσβέσεις των ακινήτων και εξοπλισμού για το έτος συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα 

ασφαλιστικών εργασιών (Σημείωση 5) στις ενοποιημένες καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων ανά 

κλάδο. 
 
Περιγραφή των τεχνικών αποτίμησης και των εισροών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας των ακινήτων 
 
Κατηγορία Τεχνική αποτίμησης Σημαντικές μη 

παρατηρήσιμες 
Εισροές 

        Διακύμανση αξιών 
      (μέσος όρος) 

 

   2019 2018 
 
Γραφεία  

 
Συγκριτική μέθοδος 
αγοράς και Μέθοδος 
κεφαλαιοποίησης 
εισοδήματος 

 
Ετήσια εκτιμημένη αξία 
ενοικίου ανά τ.μ. 
 
Συντελεστής ετήσιας 
μισθωτικής απόδοσης 
(“yield”)  

 
€40-€354 

 
 

5,00%-6,00% 

 
€40-€354 

 
 

5,00%-6,00% 

  

 
Ετήσια εκτιμημένη  
εύλογη αξία ανά τ.μ. 
  

 
€1 039 - €2 912 

 

 
€1 039 - €2 912 

 
 
Εμβαδό σε τ.μ.  

 
Συνολικό 12 502 

 
Συνολικό 12 502 

 
 
Υψηλότερη και  
βέλτιστη χρήση 

 

Υφιστάμενη 

 

Υφιστάμενη 

 
21. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 
                Λογισμικά                         
   προγράμματα 

 

2019 2018 

€000 €000 

Κόστος    

1 Ιανουαρίου  6 369 6 337 

Προσθήκες 129 32 

31 Δεκεμβρίου 6 498 6 369 

Αποσβέσεις   

1 Ιανουαρίου 5 700 5 240 

Επιβάρυνση έτους 383 460 

31 Δεκεμβρίου 6 083 5 700 

Λογιστική αξία   

31 Δεκεμβρίου 415 669 
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22. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 

O Όμιλος ως μισθωτής  

 

Ο Όμιλος διατηρεί συμβάσεις μισθώσεων για κτίρια γραφείων οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης τους 

έχουν διάρκεια μίσθωσης πέντε με έξι χρόνια και δεν περιλαμβάνουν δικαίωμα αγοράς. Επίσης ο ‘Ομιλος 

διατηρεί συμβάσεις για οχήματα διάρκειας έξι χρόνων. Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 έχει οδηγήσει στην 

αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των μισθώσεων.  

 

2019 

Ακίνητα Οχήματα Σύνολο 

€000 €000 €000 

Κόστος     

1 Ιανουαρίου - - - 

Προσθήκες         925 89 1 014 

31 Δεκεμβρίου   925 89 1 014 

    

Αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου  - - - 

Επιβάρυνση έτους 509 30 539 

31 Δεκεμβρίου 509 30 539 

    

Λογιστική αξία    

31 Δεκεμβρίου 416 59 475 

 

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

 

 

2019 2018 

€000 €000 

1 Ιανουαρίου - - 

Προσθήκες  803 - 

Επαυξητικό χρεωστικό επιτόκιο 18 - 

Πληρωμές έναντι μισθώσεων (190)                     - 

31 Δεκεμβρίου 631 - 

 

Στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων έχουν αναγνωριστεί τα πιο κάτω όσον αφορά τις 

μισθώσεις. 

 

 

  2019 

€000 

Έξοδα τόκων στις υποχρεώσεις των μισθώσεων  18 

Αποσβέσεις  175 

Σύνολο 193 
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23. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ  
 

 

2019 2018 

€000 €000 

Πιστωτές 529 530 

Οφειλόμενα έξοδα  3 064 1 146 

Προβλέψεις για έξοδα 356 415 

 3 949 2 091 

 

Οι πιστωτές αντιπροσωπεύουν ποσά πληρωτέα εντός 12 μηνών κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών 

του Ομίλου και δεν φέρουν τόκο. 

 

24. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

Υποχρεώσεις για αποζημιώσεις προς τους ασφαλισμένους 20 333 30 124 

Οφειλές σε αντιπροσώπους ασφαλειών 41 37 

Οφειλές σε αντασφαλιστές   

- Κλάδου ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων 36 425 

- Κλάδου ασφαλειών ατυχημάτων και υγείας - 369 

Καταθέσεις αντασφαλιστών   

- Κλάδου ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων 2 204 1 910 

- Κλάδου ασφαλειών ατυχημάτων και υγείας 7 717 7 120 

 30 331 39 985 

 

Η κίνηση στο υπόλοιπο των απαιτήσεων για αποζημιώσεις προς τους ασφαλισμένους έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Μεικτές 
   Απαιτήσεις 

Μερίδιο 
αντασφαλιστών 

    Καθαρές 
    απαιτήσεις 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

1 Ιανουαρίου 30 124 27 203 (2 292) (531) 27 832 26 672 

Αύξηση στις υποχρεώσεις για 
αποζημιώσεις ασφαλισμένων  
κλάδου ζωής 37 461 53 076 (4 685) (18 291) 32 776 34 785 

Εξόφληση υποχρεώσεων για 
αποζημιώσεις ασφαλισμένων  
κλάδου ζωής (47 252) (50 155) 6 273 16 530 (40 979) (33 625) 

31 Δεκεμβρίου 20 333 30 124 (704) (2 292) 19 629 27 832 
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25. ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ  

 

Η κίνηση στο μη κατανεμηθέν πλεόνασμα αναλύεται ως εξής: 

 

  

2019 2018 

€000 €000 

1 Ιανουαρίου 432 735 

Πλεόνασμα για το έτος πριν την κατανομή 6 194 137 

Μεταφορά στα αποτελέσματα κλάδου ασφαλειών ζωής και 
ετησίων προσόδων (καθαρή)  (5 900) (200) 

Κατανεμηθέν πλεόνασμα σε ασφαλιστήρια συμβόλαια 
με Χαρακτηριστικά Προαιρετικής Συμμετοχής (ΧΠΣ) (Σημείωση 26)  (264) (240) 

31 Δεκεμβρίου 462 432 

 

Το μη κατανεμηθέν πλεόνασμα παρουσιάζεται ξεχωριστά στην Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων Κλάδου Ασφαλειών Ζωής και Ετησίων Προσόδων και κατανέμεται στους μετόχους και 

στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων με χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής κατά την κρίση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού ληφθεί υπόψη η σύσταση του αναλογιστή. 

 

26. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

 

 

 

Οι υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλάδου ζωής αναλύονται ως εξής: 

 

 

      Υποχρεώσεις 
    ασφαλιστηρίων 

     συμβολαίων 
Μερίδιο 

αντασφαλιστών 
   Καθαρές 

   υποχρεώσεις 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια 
κλάδου ζωής 287 628 278 060 (5 029) (9 183) 282 599 268 877 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια κλάδου 
ατυχημάτων και υγείας 16 997 17 845 (11 816) (12 410) 5 181 5 435 

Ολικό υποχρεώσεων 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων 304 625 295 905 (16 845) (21 593) 287 780 274 312 

      Υποχρεώσεις 
    ασφαλιστηρίων 

     συμβολαίων 
Μερίδιο 

αντασφαλιστών 
   Καθαρές 

   υποχρεώσεις 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

Με αμετάβλητες και 
εγγυημένες παροχές 12 304 17 201 (4 324) (8 533) 7 980 8 668 

Με Χαρακτηριστικά Προαιρετικής 
Συμμετοχής (ΧΠΣ) 27 097 24 672 - - 27 097 24 672 

Χωρίς ΧΠΣ 248 227 236 187 (705) (650) 247 522 235 537 

Ολικό υποχρεώσεων 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
κλάδου ζωής 287 628 278 060 (5 029) (9 183) 282 599 268 877 
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Η κίνηση στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλάδου ζωής παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 

 

 

Οι υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλάδου ατυχημάτων και υγείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

      Υποχρεώσεις 
    ασφαλιστηρίων 

     συμβολαίων 
Μερίδιο 

αντασφαλιστών 
   Καθαρές 

   υποχρεώσεις 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

1 Ιανουαρίου  278 060 273 271 (9 183) (5 552) 268 877 267 719 

Εισπραχθέντα ασφάλιστρα 53 686 87 014 (4 888)  (27 898)  48 798 59 116 

Πληρωμές απαιτήσεων θανάτου και 
ωφελημάτων λήξης και εξαγοράς (37 461) (53 076) 4 685 18 291 (32 776) (34 785) 

Χρεώσεις διαχείρισης (12 748) (18 722) - - (12 748) (18 722) 

Προσαρμογή λόγω αλλαγής 
σε παραδοχές (898) (2 264) (73) - (971) (2 264) 

Απόδοση επενδύσεων ασφαλιστικών 
επενδυτικών σχεδίων  12 387 (6 010) - - 12 387 (6 010) 

Κατανεμηθέν πλεόνασμα σε 
ασφαλιστήρια συμβόλαια με ΧΠΣ 264 240 - - 264 240 

Διαφοροποίηση εμπειρίας απαιτήσεων 
και ωφελημάτων και άλλες κινήσεις (5 662) (2 393) 4 430 5 976 (1 232) 3 583 

31 Δεκεμβρίου 287 628 278 060 (5 029) (9 183) 282 599 268 877 

      Υποχρεώσεις 
    ασφαλιστηρίων 

     συμβολαίων 
Μερίδιο 

αντασφαλιστών 
   Καθαρές 

   υποχρεώσεις 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

Πρόβλεψη για απαιτήσεις 
που έχουν γνωστοποιηθεί  5 624 7 162 (4 154) (5 291) 1 470 1 871 

Πρόβλεψη για απαιτήσεις που  
έχουν επισυμβεί αλλά δεν έχουν 
γνωστοποιηθεί (Ι.Β.Ν.R.) 5 118 4 551 (3 792) (3 349) 1 326 1 202 

Σύνολο πρόβλεψης απαιτήσεων 10 742 11 713 (7 946) (8 640) 2 796 3 073 

Πρόβλεψη για έξοδα 
διαχείρισης απαιτήσεων 322 351 - - 322 351 

Πρόβλεψη για μη 
δεδουλευμένα ασφάλιστρα 5 933 5 781 (3 869) (3 770) 2 064 2 011 

Ολικό υποχρεώσεων 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
κλάδου ατυχημάτων και υγείας 16 997 17 845 (11 815) (12 410) 5 182 5 435 
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Η πρόβλεψη για απαιτήσεις κλάδου ατυχημάτων και υγείας που έχουν γνωστοποιηθεί και απαιτήσεις που 

έχουν επισυμβεί αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί αναλύεται ως εξής: 

 

 

Η πρόβλεψη για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλάδου ατυχημάτων και υγείας αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

27. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Όροι και προϋποθέσεις  

Ασφαλιστήρια συμβόλαια κλάδου ζωής 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κλάδου ζωής που προσφέρονται από τον Όμιλο περιλαμβάνουν ισόβια 

ασφάλιση ζωής, απλή ασφάλιση πρόσκαιρης διάρκειας, μεικτή ασφάλιση, ετήσιες προσόδους και 

ασφαλιστήρια συμβόλαια συνδεδεμένα με εσωτερικά επενδυτικά ταμεία (τύπου unit-linked). Επιπλέον 

υπάρχει η δυνατότητα επιλογής επιπρόσθετων ωφελημάτων ανικανότητας, θανάτου από ατύχημα, 

σοβαρών ασθενειών και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. 

 

Οι ισόβιες ασφαλίσεις ζωής αναφέρονται σε σχέδια όπου το ασφαλισμένο ποσό καταβάλλεται σε 

περίπτωση θανάτου και αποκτούν αξία εξαγοράς κατά τη διάρκεια ισχύς του συμβολαίου. 

 

Οι απλές ασφαλίσεις πρόσκαιρης διάρκειας αναφέρονται σε σχέδια προκαθορισμένης διάρκειας με σκοπό 

την προστασία από τον κίνδυνο θανάτου. Σε περίπτωση θανάτου εντός της περιόδου κάλυψης 

καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό. Τα σχέδια αυτά εκπνέουν χωρίς καμία αξία. 

 

Οι μεικτές ασφαλίσεις αναφέρονται σε σχέδια προκαθορισμένης διάρκειας όπου το ασφαλισμένο ποσό 

καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου εντός της περιόδου κάλυψης ή κατά τη λήξη του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου. 

      Υποχρεώσεις 
    ασφαλιστηρίων 

     συμβολαίων 
Μερίδιο 

αντασφαλιστών 
   Καθαρές 

   Υποχρεώσεις 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

1 Ιανουαρίου  11 713 8 736 (8 640) (6 434) 3 073 2 302 

Πρόβλεψη για το έτος 39 889 38 388 (29 337) (28 055) 10 552 10 333 
Πληρωμές απαιτήσεων κατά 
τη διάρκεια του έτους (40 860) (35 411) 30 030 25 849 (10 830) (9 562) 

31 Δεκεμβρίου 10 742 11 713 (7 947) (8 640) 2 795 3 073 

      Υποχρεώσεις 
    ασφαλιστηρίων 

     συμβολαίων 
Μερίδιο 

αντασφαλιστών 
   Καθαρές 

   Υποχρεώσεις 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

1 Ιανουαρίου  5 781 5 354 (3 770) (3 429) 2 011 1 925 

Ασφάλιστρα:       

-  που ενεγράφησαν κατά τη 
 διάρκεια του έτους 52 904 48 430 (38 702) (35 444) 14 202 12 986 

-  δεδουλευμένα κατά τη 
 διάρκεια του έτους (52 752) (48 003) 38 603 35 103 (14 149) (12 900) 

31 Δεκεμβρίου 5 933 5 781 (3 869) (3 770) 2 064 2 011 
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Οι ετήσιες πρόσοδοι αναφέρονται σε σχέδια όπου σε προκαθορισμένη ηλικία αρχίζει η καταβολή 

περιοδικών πληρωμών εφ’ όρου ζωής. 

 

Τα ασφαλιστήρια συνδεδεμένα με εσωτερικά επενδυτικά ταμεία αναφέρονται σε σχέδια (ισόβια ή 

προκαθορισμένης διάρκειας), όπου το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου είναι το μεγαλύτερο 

μεταξύ του επιλεγμένου ασφαλισμένου ποσού και της αξίας των μονάδων που έχουν κατανεμηθεί στους 

ασφαλισμένους. 

 

Χαρακτηριστικά Προαιρετικής Συµµετοχής (ΧΠΣ) σε ασφαλιστήρια συµβόλαια κλάδου ζωής 
Ορισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια κλάδου ζωής περιέχουν Χαρακτηριστικό Προαιρετικής Συμμετοχής. Ως 

ΧΠΣ καθορίζεται το συμβατικό δικαίωμα λήψης επιπρόσθετων παροχών, συμπληρωματικά των 

εγγυημένων παροχών: 

(α) που είναι πιθανό να αποτελέσουν σημαντικό τμήμα των συνολικών συμβατικών παροχών, 

(β) των οποίων το ποσό ορίζεται ετησίως από τον Όμιλο μετά από αναλογιστική εκτίμηση των 

 υποχρεώσεων και 

(γ) που βασίζονται στο πλεόνασμα του κλάδου ζωής. 

 
Ασφαλιστήρια συµβόλαια κλάδου ατυχηµάτων και υγείας 
Τα σχέδια υγείας του Ομίλου προσφέρουν διάφορες επιλογές ιατροφαρμακευτικής κάλυψης τόσο 

αναφορικά με το είδος κάλυψης (ενδονοσοκομειακή ή εξωνοσοκομειακή) όσο και με το ύψος και τα 

γεωγραφικά όρια κάλυψης. 

 

Επιπλέον ο Όμιλος εκδίδει συμβόλαια προσωπικών ατυχημάτων τα οποία προσφέρουν ασφαλιστική 

κάλυψη σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας μετά από ατύχημα. 

 

Σημαντικές παραδοχές 

Ο καθορισμός των υποχρεώσεων και η επιλογή παραδοχών που αφορούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

απαιτούν όπως η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε σημαντικές εκτιμήσεις. 

 

Οι παραδοχές βασίζονται κυρίως στην εμπειρία του παρελθόντος, σε εσωτερικά στοιχεία και προϋποθέσεις 

και σε εξωτερικά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες τιμές αγοράς και άλλες δημοσιευμένες 

πληροφορίες. Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις καθορίζονται κατά την ημερομηνία εκτίμησης των 

υποχρεώσεων και αξιολογούνται συστηματικά ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ρεαλιστική εικόνα 

της αναλογιστικής εκτίμησης. 

 

Οι εκτιμήσεις για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια γίνονται σε δύο στάδια: Αρχικά, στην έναρξη του 

συμβολαίου ο Όμιλος καθορίζει τις παραδοχές αναφορικά με μελλοντικούς θανάτους, θεληματικούς 

τερματισμούς, αποδόσεις επενδύσεων και έξοδα διαχείρισης. Μεταγενέστερα, σε κάθε ημερομηνία 

αναφοράς διενεργείται αναλογιστική εκτίμηση η οποία αξιολογεί κατά πόσο οι υποχρεώσεις είναι επαρκείς 

σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις. 

 

Οι παραδοχές με τη μεγαλύτερη επίδραση στην εκτίμηση των υποχρεώσεων αναφέρονται πιο κάτω: 

 

Ποσοστά θνησιµότητας 
Οι παραδοχές βασίζονται σε τυποποιημένους διεθνείς πίνακες θνησιμότητας ανάλογα με τον τύπο 

ασφαλιστικού σχεδίου. Επιπλέον πραγματοποιείται έρευνα βασισμένη στην πραγματική εμπειρία 

(πραγματικούς θανάτους) για σκοπούς σύγκρισης και εάν κριθεί ότι τα στοιχεία είναι επαρκή και άρα 

στατιστικά αξιόπιστα ενσωματώνονται στους εν λόγω πίνακες. 

 

Αύξηση στους ρυθμούς θνησιμότητας οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό απαιτήσεων (και σε συντομότερο 

διάστημα από το προβλεπόμενο) και άρα στην αύξηση των δαπανών και κατά συνέπεια στη μείωση 

κερδοφορίας για τους μετόχους. 
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Απόδοση επενδύσεων και προεξοφλητικός συντελεστής 

Ο σταθμισμένος μέσος όρος απόδοσης υπολογίζεται με βάση τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν 

τις υποχρεώσεις σε συνάρτηση με τη μακροχρόνια επενδυτική στρατηγική του Ομίλου. Οι εκτιμήσεις 

αυτές βασίζονται σε τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς καθώς και σε αναμενόμενες χρηματοοικονομικές 

εξελίξεις. 

 

Αύξηση στους ρυθμούς απόδοσης επενδύσεων οδηγεί σε αύξηση στα κέρδη των μετόχων. 

 

Έξοδα διαχείρισης 

Γίνονται παραδοχές για τα προβλεπόμενα έξοδα διαχείρισης συμβολαίων καθώς επίσης και για τα γενικά 

έξοδα, οι οποίες βασίζονται στα πραγματικά έξοδα του Ομίλου, αφού ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες της 

νομοθεσίας για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών εταιρειών. Γίνονται παραδοχές και 

για το ρυθμό αύξησης των εξόδων σε σχέση με το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού. 
 
Αύξηση των εξόδων οδηγεί σε μείωση της κερδοφορίας για τους μετόχους. 
 
Διατηρησιµότητα (Lapses) 

Κάθε έτος γίνεται ανάλυση των ποσοστών διακοπής συμβολαίων, χρησιμοποιώντας πραγματικά στοιχεία 

μέχρι και το αμέσως προηγούμενο έτος. Τα ποσοστά διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο και τη διάρκεια 

του σχεδίου. Σύμφωνα με τους περί Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους της 

Κύπρου, δεν γίνονται παραδοχές για ποσοστά διακοπής συμβολαίων στην αναλογιστική εκτίμηση. 
 
Οι παραδοχές με τη μεγαλύτερη επίδραση στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης και την 

ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων είναι οι ακόλουθες: 
 

Παραδοχές κλάδου ζωής Ποσοστά θνησιμότητας 
Προεξοφλητικός 

συντελεστής 
Έξοδα 

διαχείρισης 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Συμβόλαια με αμετάβλητες και 
εγγυημένες παροχές 

 
50% Α67/70 

 
50% Α67/70 

 
0,80% 

 
1,80% 

 
€74 

 
€80 

Συμβόλαια με ΧΠΣ 50% Α67/70 50% Α67/70 1,50% 1,00% €74 €80 

Συμβόλαια χωρίς ΧΠΣ 50% Α67/70 50% Α67/70 1,50% 1,80% €74 €80 

 

Ευαισθησία αποτελεσμάτων 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των αποτελεσμάτων σε μεταβολές παραδοχών που 

επιδρούν ουσιαστικά σε αυτά. 

 

 

Αλλαγή σε 
παραδοχή 

      Αύξηση / (μείωση) στο κέρδος               
        και στα ίδια κεφάλαια 

 2019 2018 

% €000 €000 

Θνησιμότητα     

- Αύξηση  10 (452) (417) 

- Μείωση 10 234 226 

Προεξοφλητικός συντελεστής    

- Αύξηση  1 3 303 3 346 

- Μείωση 1 (5 049) (4 896) 

Έξοδα διαχείρισης    

- Αύξηση  10 (2 109) (2 349) 

- Μείωση 10  1 633  1 841 
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28. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Αριθμός πελατών έχει καταχωρίσει διάφορες αγωγές εναντίων του Ομίλου σε σχέση με τα ασφαλιστικά 

συμβόλαια τους. Το σύνολο των ενδεχόμενων υποχρεώσεων από εκκρεμείς αγωγές ανέρχεται σε             

€900 785 (2018: €1 000 000). 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος για τις πιο πάνω αγωγές, ο Όμιλος 

αξιολόγησε την πιθανότητα αρνητικής εκδίκασης των αγωγών μικρότερη του 50%, επομένως δεν έγινε 

πρόβλεψη στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

29. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

Εγκεκριμένο   

16 000 000 μετοχές προς €1 η καθεμιά 16 000 16 000 

   

Εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν   

14 489 231 μετοχές (2018: 14 303 347) προς €1 η καθεμιά 14 489 14 303 

Επανεπένδυση μερίσματος - 186 

 14 489 14 489 

 

Σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2018 αποφασίσθηκε η διανομή 

μερίσματος από τα κέρδη του 2016 ύψους €0,067 ανά συνήθη μετοχή συνολικού ποσού  

€958 324 με τη μορφή έκδοσης μετοχών της Εταιρείας, με βάση την Κεκτημένη Αξία (Embedded Value) 

της Εταιρείας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2018. 

 

Στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του αριθμού των μετοχών που παραχωρήθηκαν στον κάθε 

μέτοχο ως ανωτέρω προέκυψε κλασματικός αριθμός τότε εάν ο κλασματικός αυτός αριθμός ήταν 

μικρότερος του ½ αγνοήθηκε ενώ στις περιπτώσεις που ήταν ίσος ή μεγαλύτερος του ½, τότε 

παραχωρήθηκε μία επιπλέον ακέραια μετοχή. 
 

Οι δικαιούχοι του μερίσματος ήταν όσοι κατείχαν μετοχές κατά την 27η Δεκεμβρίου 2018. Το ενδιάμεσο 

μέρισμα, με τη μορφή έκδοσης μετοχών ως ανωτέρω, καταβλήθηκε στους μετόχους στις 31 Δεκεμβρίου 

2018. 
 

Σαν αποτέλεσμα της επανεπένδυσης του μερίσματος εκδόθηκαν 185 884 μετοχές και το εκδοθέν και 

πλήρως καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €185 884. Από τη διαφορά της 

ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών δημιουργήθηκε αποθεματικό από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους €756 513. 
 

30. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 
 

Τα αποθεματικά επανεκτίμησης είναι η διαφορά μεταξύ εύλογης αξίας και κόστους για τα ακίνητα που 

χρησιμοποιούνται για εργασίες του Ομίλου καθώς και η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από την 

επανεκτίμηση τους. 
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Αποθεματικά επανεκτίμησης 
 

 

2019 2018 

€000 €000 

1 Ιανουαρίου 8 841 8 645 

Επανεκτίμηση ακινήτων  (33)  194 

Αναβαλλόμενη φορολογία  42  2 

31 Δεκεμβρίου 8 850 8 841 
 
Αδιανέμητα κέρδη 

Τα αδιανέμητα κέρδη είναι το μόνο αποθεματικό που είναι διανεμητέο ως μέρισμα. 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέμουν τουλάχιστον το 70% των κερδών τους μετά τη 

φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα 

κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη αμυντική 

εισφορά προς 17% (2018: 17%) θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος. 

Εξαιρούνται κέρδη στην έκταση που αυτά αναλογούν σε μετόχους που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι 

Κύπρου και κατέχουν μετοχές στον Όμιλο είτε άμεσα ή / και έμμεσα κατά το τέλος της περιόδου των δύο 

ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Το ποσό αυτό της 

λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για 

τη χρήση στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Η έκτακτη αυτή εισφορά καταβάλλεται από τον Όμιλο για 

λογαριασμό των μετόχων.  
 
Δικαιώματα μειοψηφίας   

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εταρεία κατείχε το 94,14% του μετοχικού κεφαλαίου της Universal Golf 

Enterprises PLC (βλέπε Σημείωση 9) και ως αποτέλεσμα προέκυψαν δικαιώματα μειοψηφίας. 
 

31. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμφωνίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου ανέρχονται σε 

€638 000 (2018: €668 000). 
 

32. ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 

 Σημ. 

2019 2018 

 €000 €000 

Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία   5 325 1 223 

Αναπροσαρμογές για:    

Εισόδημα εισπρακτέο από επενδύσεις       (951) (1 221) 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  21 383 460 

Αποσβέσεις ακινήτων και εξοπλισμού  20 289 297 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης  22 539 - 

Πρόβλεψη για απομείωση αποθέματος ακινήτων  (219) (3 251) 

Πρόβλεψη για απομείωση οφειλόμενων ποσών  87 61 

(Κέρδη)/ζημιά από πώληση και διαγραφή ακινήτων και  
εξοπλισμού και άυλων περιουσιακών στοιχείων    (2) 1 

(Αύξηση)/μείωση στην εύλογη αξία επενδύσεων και  
κέρδη από πώληση επενδύσεων   (15 679) 8 376 

(Αύξηση)/μείωση στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα  12 (894) 603 

  (11 122) 6 549 
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Μεταβολή σε:    

Αύξηση/(μείωση) στο μη κατανεμηθέν πλεόνασμα κλάδου 
ασφαλειών ζωής  25          30 (303) 

Αύξηση στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων  15, 26 7 689 6 394 

Μείωση/(αύξηση) στο μερίδιο αντασφαλιστών στις  
υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων  26  4 748  (6 178) 

Αύξηση/(μείωση) στους πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα   23 1 855  (209) 

Μείωση στα ασφάλιστρα εισπρακτέα και άλλες ασφαλιστικές 

απαιτήσεις  16 8 430 2 192 

(Μείωση)/αύξηση στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις  26 (9 654) 3 012 

Αύξηση στις υποχρεώσεις μισθώσεων  22 478 - 

Μείωση στους χρεώστες και δεδουλευμένα έσοδα  11 197 141 

Ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες  2 651 11 598 

Φόρος εισοδήματος που πληρώθηκε  (1 414) (1 068) 

Καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες 
 

1 237 10 530 

 

33. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

 
Στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους, από τις ασφαλιστικές 

του εργασίες και από τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία κατέχει. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται 

με διάφορους μηχανισμούς πάνω σε συστηματική βάση και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να 

αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρμετρων κινδύνων. 

 

Κίνδυνοι από ασφαλιστικές εργασίες 

Ο ασφαλιστικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο να συμβεί ένα ασφαλιζόμενο συμβάν το οποίο θα 

υποχρεώσει τον Όμιλο να καταβάλει παροχές αβέβαιου μεγέθους σε άγνωστη χρονική στιγμή. Για τους 

κινδύνους από ασφαλιστικές εργασίες δημιουργούνται προβλέψεις για να καλυφθούν επαρκώς οι 

υποχρεώσεις του Ομίλου κάτω από ασφαλιστήρια συμβόλαια, με τη σύσταση αναλογιστών. Ο κυριότερος 

κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο Όμιλος είναι οι πραγματικές απαιτήσεις και ωφελήματα να υπερβούν το 

ποσό των υποχρεώσεων που έχουν αναγνωριστεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

Ο κίνδυνος αυτός επηρεάζεται από τη συχνότητα και δριμύτητα των απαιτήσεων και από το γεγονός ότι 

οι πραγματικές πληρωμές μπορεί να ξεπεράσουν την αρχική εκτίμηση του Ομίλου. 

 

Η έκθεση σε κινδύνους περιορίζεται με τη διασπορά σε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων και με τη σωστή επιλογή ασφαλιζομένων στα πλαίσια της στρατηγικής ανάληψης και 

εκτίμησης κινδύνου (underwriting) του Ομίλου. Επίσης περιορίζεται μέσω της χρήσης αντασφάλισης. 

 

Παρόλο που ο Όμιλος κατέχει αντασφάλιση, δεν απαλλάσσεται από τις άμεσες υποχρεώσεις του προς 

τους ασφαλιζομένους. Κατά συνέπεια, υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος στο βαθμό όπου οι αντασφαλιστές 

αδυνατούν να τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος παρακολουθεί 

σε τακτά χρονικά διαστήματα την πιστοληπτική ικανότητα των αντασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες 

συνεργάζεται μέσω των οικονομικών τους αποτελεσμάτων και της βαθμολογικής τους κατάταξης από 

γνωστούς οίκους αξιολόγησης και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε ο κίνδυνος αυτός να 

ελαχιστοποιείται. 

 
Ασφαλιστήρια συμβόλαια κλάδου ζωής 

Οι κυριότεροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ολική συχνότητα απαιτήσεων είναι οι 

επιδημίες, οι εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο ζωής και οι φυσικές καταστροφές. 
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Η στρατηγική ανάληψης και εκτίμησης κινδύνου έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 

διασπορά των κινδύνων αναφορικά με το είδος του κινδύνου και το επίπεδο των ασφαλιζομένων 

ωφελημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με ιατρικούς ελέγχους ώστε η παρούσα κατάσταση υγείας και το 

ιατρικό ιστορικό να λαμβάνονται υπόψη στην κοστολόγηση των προϊόντων και με συχνή ανασκόπηση των 

πραγματικών απαιτήσεων και της τιμολόγησης προϊόντων. Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής 

συμβολαίου, επιβολής επιπρόσθετων χρεώσεων και απόρριψης πληρωμής δόλιων απαιτήσεων. 

 
Ασφαλιστήρια συµβόλαια κλάδου ατυχηµάτων και υγείας 
Οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι που αφορούν τα συμβόλαια του κλάδου απορρέουν από αλλαγές στον τρόπο 

ζωής, κλιματολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές. 

 

Οι κίνδυνοι περιορίζονται με την εφαρμογή αυστηρής στρατηγικής επιλογής και ανάληψης κινδύνου και 

με τον έλεγχο και διερεύνηση για πιθανές δόλιες απαιτήσεις. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ένα από τα μέρη ενός χρηματοοικονομικού μέσου να προκαλέσει 

οικονομική ζημιά στο άλλο μέρος αθετώντας μια δέσμευση του. 

 

Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο: 

 

 2019 2018 
Άμεσα 

 συνδεδεμένα με 

 ασφαλιστικά 

ταμεία  Άλλα Ολικό 

Άμεσα 

 συνδεδεμένα με 

 ασφαλιστικά 

ταμεία  Άλλα Ολικό 

 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

Ομόλογα (Σημ. 13.1 και 17) 42 803 25 207 68 010 40 466 14 139 54 605 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  
(Σημ. 10 και 16) 28 697 12 072 40 769 20 591 3 104 23 695 

Δάνεια επί ασφαλιστηρίων (Σημ. 14.2) 636 1 475 2 111 758 1 426 2 184 

Ενυπόθηκα δάνεια σε  
ασφαλισμένους (Σημ. 14.1) - 1 957 1 957 - 2 226 2 226 

Χρεώστες και δεδουλευμένα έσοδα 

(Σημ. 11) - 2 397 2 397 - 2 605 2 605 

Μερίδιο αντασφαλιστών στις 
υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων (Σημ. 24) - 16 845 16 845 - 21 593 21 593 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα και άλλες 
ασφαλιστικές απαιτήσεις (Σημ. 16) 6 104 196 6 300 14 374 356 14 730 

  78 240 60 149 138 389  76 189 45 449 121 638 

 

Τα δάνεια επί ασφαλιστηρίων και τα ενυπόθηκα δάνεια σε ασφαλισμένους είναι πλήρως εξασφαλισμένα με 

την αξία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και υποθήκες σε ακίνητα αντίστοιχα. 
 

Οι χρεώστες περιλαμβάνουν οφειλές προς τον Όμιλο που προκύπτουν από πωλήσεις ακινήτων τα οποία 

δεν μεταβιβάζονται μέχρι την αποπληρωμή τους. 

 

Τα ασφάλιστρα εισπρακτέα εξασφαλίζονται με την αξία εξαγοράς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την έκθεση των απαιτήσεων σε πιστωτικό κίνδυνο: 
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2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

Χωρίς 
καθυστέρηση 
 ή απομείωση Απομειωμένα Ολικό 

€000 €000 €000 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα και άλλες 
ασφαλιστικές απαιτήσεις  6 300 18 6 318 

Χορηγήσεις  - 90 90 

 6 300 108 6 408 

2018 

 
   

Ασφάλιστρα εισπρακτέα και άλλες 
ασφαλιστικές απαιτήσεις  14 730 12 14 742 

Χορηγήσεις  - 90 90 

 14 730 102 14 832 
    
 

Ανάλυση πιστοληπτικής διαβάθμισης χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο με κατηγοριοποίηση ανάλογα με την 

πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών ομολόγων και των τραπεζών: 

 

 
 

Aaa -Aa3 A1-A3 B1-B3 Caa1- Caa3 
Χωρίς 

 διαβάθμιση Ολικό 

2019 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

Ομόλογα  - - - - 68 010 68 010 

Μετρητά και καταθέσεις  
με τράπεζες 73  35 309 4 270 951 2 323 42 926 

 73 35 309 4 270 951 70 333 110 936 

2018       

Ομόλογα - - - - 54 605 54 605 

Μετρητά και καταθέσεις  
με τράπεζες 16 191 - - 6 937 3 096 26 224 

 16 191 - - 6 937 57 701 80 829 

 

Ο Όμιλος δεν έχει πραγματοποιήσει την ανάλυση πιστωτικού κινδύνου για τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία συνδεδεμένα με ασφαλιστικά επενδυτικά ταμεία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για 

τα ταμεία αυτά, οι υποχρεώσεις έναντι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων συνδεόνται άμεσα με την απόδοση 
και την αξία των περιουσιακών στοιχείων που υποστηρίζουν αυτές τις υποχρεώσεις και οι μέτοχοι δεν 

έχουν άμεση έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο όσον αφορά τα περιουσιακά αυτά στοιχεία. 
 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας προκύπτει από την πιθανή αδυναμία του Ομίλου να αποπληρώσει τις τρέχουσες 

και μελλοντικές υποχρεώσεις του πλήρως ή έγκαιρα. Στον κίνδυνο αυτό περιλαμβάνεται η πιθανότητα 

επαναχρηματοδότησης των υποχρεώσεων με ψηλότερα επιτόκια και η πώληση περιουσιακών στοιχείων με 

έκπτωση. 

 

Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών απαιτείται η συνεχής ροή μετρητών για την πληρωμή των 

υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους και συνεργάτες. 

 

Η βασική πηγή πόρων χρηματοδότησης της ρευστότητας του Ομίλου είναι τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα, 

οι πωλήσεις και τα εισοδήματα από επενδύσεις, οι ρευστοποιήσιμες καταθέσεις και το τραπεζικό 

παρατράβηγμα. 
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Για την εξασφάλιση ικανοποιητικής ροής μετρητών για κάλυψη των μελλοντικών του υποχρεώσεων ο 

Όμιλος επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία με χρονική διάρκεια που συμπίπτει με τις αναμενόμενες 

περιόδους αποπληρωμών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου με βάση την 

εναπομείνασα συμβατική του λήξη στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η ανάλυση έγινε 
με βάση τις μη προεξοφληθείσες ταμειακές ροές, αναλυμένες σε χρονικές περιόδους σύμφωνα με το 

χρονικό διάστημα που απομένει από τις 31 Δεκεμβρίου μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης τους. 

 
 

 
 

Εντός ενός 
έτους 
€000 

1-5 έτη 
€000 

6-15 έτη  
€000 

Πέραν 
των 

15 ετών 
€000 

Χωρίς 
ημερομηνία 

λήξης 
€000 

Άμεσα 
συνδεδεμένα 

με  
ασφαλιστικά 

ταμεία  
€000 

Ολικό 
€000 

2019        

Τραπεζικό παρατράβηγμα 5 034 - - - - - 5 034 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων 19 476 27 745 5 733 5 094 14 014 232 563 304 625 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 20 783 5 038 1 041 925 2 545 - 30 332 

Πιστωτές  3 645 - - - - - 3 645 

 48 938 32 783 6 774 6 019 16 559 232 563 343 636 

        

2018        

Τραπεζικό παρατράβηγμα 5 044 - - - - - 5 044 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων 24 180 24 858 6 203 5 006 16 688 218 970 295 905 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 31 180 4 149 1 035  836 2 785 - 39 985 

Πιστωτές  1 676 - - - - - 1 676 

 62 080 29 007 7 238 5 842 19 473 218 970 342 610 
 
Κίνδυνος αγοράς 

Οι κίνδυνοι της αγοράς προκύπτουν από αρνητικές μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος, επιτοκίων, 

μετοχών και άλλων αξιών. Οι μεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν την επικερδότητα του Ομίλου στο βαθμό 

που αφορούν επενδύσεις συνδεδεμένες με ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια (unit-linked investment plans). 

Ο κίνδυνος αυτός σε σχέση με τις υπόλοιπες επενδύσεις ασφαλιστικών εργασιών διατηρείται στα 

χαμηλότερα δυνατά επίπεδα αφού είναι διεσπαρμένος στους διάφορους κλάδους της οικονομίας και 

γεωγραφικά. 
 
Κίνδυνος από μεταβολές στις τιμές των μετοχών 

Ο κίνδυνος σε σχέση με τις μετοχές που κατέχει ο Όμιλος πηγάζει από τυχόν αρνητικές μεταβολές στις 

τιμές των μετοχών. Οι επενδύσεις του Ομίλου σε μετοχικούς τίτλους στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 και 

2018 ήταν κυρίως σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια του εξωτερικού. Επιπλέον, μείωση του κινδύνου 

επιτυγχάνεται μέσω διασποράς σε διάφορους τομείς δραστηριότητας. 
 
 
 Μεταβολή στο 

δείκτη 
Επίδραση στα 
κέρδη πριν τη 

φορολογία 

Επίδραση στα 
κέρδη μετά τη 

φορολογία 

2019  €000 €000 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου +5% 45 40 

 -5% (45) (40) 

Άλλα Χρηματιστήρια +5% 83 74 

 -5% (83) (74) 
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 Μεταβολή στο 

δείκτη 
Επίδραση στα 
κέρδη πριν τη 

φορολογία 

Επίδραση στα 
κέρδη μετά τη 

φορολογία 

2018  €000 €000 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου +5% 132 119 

 -5% (132) (119) 

Άλλα Χρηματιστήρια +5% 410 369 

 -5% (410) (225) 

 

Οι επενδύσεις σε άλλα χρηματιστήρια περιλαμβάνουν άμεσα και έμμεσα επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια 

που διαπραγματεύονται σε Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα Χρηματιστήρια. 

 

Κίνδυνος επιτοκίων  

Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου, να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. 

Ο κίνδυνος αυτός επικεντρώνεται στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. Οι μεταβολές στα επιτόκια 

δεν επηρεάζουν την επικερδότητα του Ομίλου στο βαθμό που αφορούν επενδύσεις συνδεδεμένες με 

ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια (unit-linked investment plans). 

 

Ο Όμιλος μετριάζει την έκθεση του στον κίνδυνο αυτό διαθέτοντας συνδυασμό χρηματοοικονομικών 

μέσων σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου και παρακολουθώντας τις εξελίξεις μέσω περιοδικών 

αναθεωρήσεων των θέσεων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 εάν τα επιτόκια όλων των τοκοφόρων χρηματοοικονομικών μέσων και 

υποχρεώσεων σε όλα τα νομίσματα αυξάνονταν / μειώνονταν κατά 0,5%, με όλες τις άλλες μεταβλητές να 

παραμένουν σταθερές, το κέρδος του Ομίλου μετά τη φορολογία για το έτος και κατά συνέπεια τα ίδια 

κεφάλαια θα αυξάνονταν / μειώνονταν κατά €145 901 (2018: €75 000). 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου 

συναλλάγματος. 

 

Η έκθεση του Ομίλου στο συναλλαγματικό κίνδυνο δεν είναι σημαντική. 
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34. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων με βάση 

την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης ή ρευστοποίησης: 

 

2019 Εντός ενός 
έτους 

Πέραν του 
ενός έτους Σύνολο 

 €000 €000 €000 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 2 157 - 2 157 

Χρεώστες και δεδουλευμένα έσοδα 2 397 - 2 397 

Επενδύσεις ασφαλιστικών εργασιών και ταμείων 
αφυπηρέτησης και συντάξεων    

 Μετοχές  - 69 444 69 444 

 Ομόλογα - 68 010 68 010 

 Μεικτά αμοιβαία κεφάλαια - 12 581 12 581 

 Αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων 12 783 - 12 783 

 Δάνεια σε ασφαλισμένους 98 1 859 1 957 

 Δάνεια επί ασφαλιστηρίων 317 1 794 2 111 

 Καταθέσεις με τράπεζες 40 769 - 40 769 

Μερίδιο αντασφαλιστών στις υποχρεώσεις  
ασφαλιστηρίων συμβολαίων 758 16 087 16 845 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα και άλλες 
ασφαλιστικές απαιτήσεις 6 300 - 6 300 

Αποθέματα ακινήτων - 42 890 42 890 

Ακίνητα και εξοπλισμός - 17 165 17 165 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - 415 415 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης   475 475 

 65 579 230 720 296 299 

    
Υποχρεώσεις    

Τραπεζικό παρατράβηγμα 5 034 - 5 034 

Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 3 949 - 3 949 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  - 631 631 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 20 783 9 548 30 331 

Φορολογία πληρωτέα 1 016 - 1 016 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 7 691 7 691 

Μη κατανεμηθέν πλεόνασμα κλάδου ασφαλειών ζωής 462 - 462 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων 19 476 285 149 304 625 

Υποχρεώσεις ταμείων αφυπηρέτησης και συντάξεων 14 706  770 15 476 

 65 426 303 789 369 215 
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2018 Εντός ενός 
έτους 

Πέραν του 
ενός έτους Σύνολο 

 €000 €000 €000 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 2 527 - 2 527 

Χρεώστες και δεδουλευμένα έσοδα 2 605 - 2 605 

Επενδύσεις ασφαλιστικών εργασιών και ταμείων 
αφυπηρέτησης και συντάξεων    

 Μετοχές  - 70 639 70 639 

 Ομόλογα - 54 605 54 605 

 Μεικτά αμοιβαία κεφάλαια - 12 986 12 986 

 Αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων 22 832 - 22 832 

 Δάνεια σε ασφαλισμένους 111 2 115 2 226  

 Δάνεια επί ασφαλιστηρίων 328 1 857 2 185 

 Καταθέσεις με τράπεζες 23 695 - 23 695 

Μερίδιο αντασφαλιστών στις υποχρεώσεις  
ασφαλιστηρίων συμβολαίων 2 315 19 278 21 593 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα και άλλες 
ασφαλιστικές απαιτήσεις 14 730 - 14 730 

Αποθέματα ακινήτων - 42 671 42 671 

Ακίνητα και εξοπλισμός - 17 306 17 306 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - 669 669 

 69 143 222 126 291 269 

    
Υποχρεώσεις    

Τραπεζικό παρατράβηγμα 5 044 - 5 044 

Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 2 091 - 2 091 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 31 181 8 804 39 985 

Φορολογία πληρωτέα 1 333 - 1 333 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 7 788 7 788 

Μη κατανεμηθέν πλεόνασμα κλάδου ασφαλειών ζωής 432 - 432 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων 24 180 271 725 295 905 

Υποχρεώσεις ταμείων αφυπηρέτησης και συντάξεων 15 476  1 699 17 175 

 79 737 290 016 369 753 

 

35. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Την 1 Ιανουαρίου 2016 τέθηκε σε εφαρμογή η Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου και οι σχετικοί Κανονισμοί αναφορικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 

ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ). Η νέα Οδηγία εισάγει σημαντικά αυξημένες απαιτήσεις 

τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο και χωρίζεται σε τρεις πυλώνες: 
 

 Πυλώνας Ι: Ποσοτικές απαιτήσεις - περιλαμβάνει τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

φερεγγυότητας, των τεχνικών προβλέψεων και τις αρχές επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων.  

 Πυλώνας ΙΙ: Ποιοτικές απαιτήσεις - περιλαμβάνει τις απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης που 

εγγυώνται τη σωστή και συνετή διαχείριση της ασφαλιστικής επιχείρησης, περιλαμβανομένων των 
λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και αναλογιστικής 

λειτουργίας. 
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 Πυλώνας ΙΙΙ: Δημοσιοποίηση στοιχείων - περιλαμβάνει τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης ποσοτικών και 

ποιοτικών πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες για τις εποπτικές αρχές και για την καλύτερη 

ενημέρωση των ασφαλισμένων - καταναλωτών. 

 

Με την εφαρμογή της Οδηγίας, η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιουχική της βάση αξιολογώντας σε 

τριμηνιαία βάση την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της Εταιρείας με υψηλής 
ποιότητας ίδια κεφάλαια. Στα πλαίσια αυτά, προβαίνει σε αριθμό ενεργειών για τη βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων της, περιλαμβανομένης της ρύθμισης της 

μερισματικής πολιτικής της, ώστε να βρίσκεται σε θέση να καλύπτει τις αυξημένες ποσοτικές απαιτήσεις 
κεφαλαίου. Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 το ποσοστό κάλυψης των απαιτήσεων φερεγγυότητας της Εταιρείας 

ήταν πέρα του 115% που είναι το ελάχιστο ποσοστό που έχει τεθεί από την Υπηρεσία Ελέγχου 
Ασφαλιστικών Εταιρειών. 

 

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία αξιολογεί σε ετήσια βάση τη συνεχή συμμόρφωση με τις εποπτικές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις της Οδηγίας καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου του επιχειρηματικού σχεδιασμού της. Η 

αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις πιθανές μελλοντικές μεταβολές στο προφίλ κινδύνου, την ποσότητα 

και ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και τη σύνθεση τους ανά κατηγορία και πώς αυτή μπορεί να 

μεταβληθεί κατά την περίοδο του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Τα αποτελέσματα της προοπτικής 

αξιολόγησης των ιδίων κινδύνων λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο διαχείρισης των κεφαλαίων, του 

επιχειρηματικού προγραμματισμού και της ανάπτυξης και σχεδιασμού των προϊόντων της Εταιρείας. 

 

36. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Παρατίθενται πιο κάτω επιπρόσθετα στοιχεία με βάση τις Λογιστικές Οδηγίες οι οποίες εκδόθηκαν βάσει 
των διατάξεων του εδαφίου 2 του άρθρου 87 των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 

Συναφών Θεμάτων Νόμων: 

 

Κλάδος ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων 

 

  

2019 2018 

€000 €000 

Ατομικά ασφάλιστρα 50 338 50 837 

Ασφάλιστρα ομαδικών συμβολαίων ζωής 3 348  36 178  

  53 686  87 015 

   

Περιοδικά ασφάλιστρα 48 247 77 736 

Εφάπαξ ασφάλιστρα 5 439 9 279 

 53 686 87 015 

Ασφάλιστρα κλάδου ζωής που δεν συνδέονται με επενδύσεις:   

- Χωρίς συμμετοχή στα κέρδη 5 909 39 137 

- Με συμμετοχή στα κέρδη 1 230 1 649 

 7 139 40 786 

Ασφάλιστρα κλάδου ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις όπου 
τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι  46 547 47 346 

 53 686 88 132 

   

Αντασφάλιστρα κλάδου ζωής που δεν συνδέονται με επενδύσεις 3 770 26 839 

Αντασφάλιστρα κλάδου ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις 1 119 1 058 

 4 889 27 897 
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37. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την ακόλουθη ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης 

αξίας: 

 

Επίπεδο 1: επενδύσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία με βάση χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργείς 

αγορές. 

 

Επίπεδο 2: επενδύσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία όλα 

τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα στοιχεία της 

αγοράς. 

 

Επίπεδο 3: επενδύσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία τα 

στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα της 

αγοράς. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μη εισηγμένες επενδύσεις. 

 

H μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων, που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία με την χρήση μοντέλων αποτίμησης, περιγράφεται στη λογιστική πολιτική 

αριθμός 12 για τις επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα μοντέλα αυτά 

περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις του Ομίλου σχετικά με τις παραδοχές που θα χρησιμοποιούσε ένας 

επενδυτής στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της 

εύλογης αξίας των ακινήτων, περιγράφεται στη λογιστική πολιτική 11 και 13. 

 

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών μέσων και ακινήτων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία ανά 

επίπεδο παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 

 

Επίπεδο 1  Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

€000 €000 €000 €000 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία και ακίνητα     

2019     

Μετοχές 69 291 - 153 69 444 

Ομόλογα 68 010 - - 68 010 

Μεικτά αμοιβαία κεφάλαια 12 581 - - 12 581 

Αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων 12 783 - - 12 783 

Επενδύσεις σε ακίνητα - - 107 768 107 768 

Ιδιόκτητα ακίνητα - - 16 841 16 841 

 162 665 - 124 762 287 427 
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 Επίπεδο 1  Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

 €000 €000 €000 €000 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία και ακίνητα     

2018     

Μετοχές 70 494 - 145 70 639 

Ομόλογα 54 605 - - 54 605 

Μεικτά αμοιβαία κεφάλαια 12 986 - - 12 986 

Αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων 22 832 - - 22 832 

Επενδύσεις σε ακίνητα - - 108 657 108 657 

Ιδιόκτητα ακίνητα - - 16 841 16 841 

 160 917 - 125 643 286 560 

 

Ευαισθησία της επιμέτρησης εύλογης αξίας στις μεταβολές σε μη παρατηρήσιμες εισροές 

Ενόψει της αβεβαιότητας που παρατηρείται στην αγορά, τυχόν μεταβολές σε μη παρατηρήσιμες εισροές 

δύναται να οδηγήσουν σε επιμέτρηση σημαντικά υψηλότερης ή χαμηλότερης εύλογης αξίας. Μια 

διαφοροποίηση του συντελεστή ετήσιας μισθωτικής απόδοσης θα επηρέαζε την εύλογη αξία των 

επενδύσεων σε ακίνητα και των ιδιόκτητων ακινήτων ως ακολούθως: 

 

Μεταβολή στο συντελεστή ετήσιας μισθωτικής απόδοσης 

Επίδραση στην εύλογη 
αξία επενδύσεων  

σε ακίνητα 

+0,05 (+5%)  -7,5% μέχρι -9% 

-0,05 (-5%) +9% 

 

Τυχόν μεταβολές στις μη παρατηρήσιμες εισροές των μη εισηγμένων μετοχών δεν αναμένεται να 

οδηγήσουν σε σημαντικά υψηλότερη ή χαμηλότερη τιμή της αξίας τους. 

 

38. ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ   

 

Ο κ. Γιώργος Α. Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα συνδεδεμένα 

του πρόσωπα είναι δικαιούχοι αριθμού ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οποίων τα ετήσια ασφάλιστρα 

πληρωτέα προς την Εταιρεία ανέρχονται σε €12 062 (2018: €13 535). 

 

Ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα συνδεδεμένα του πρόσωπα 

είναι δικαιούχοι αριθμού ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οποίων τα ετήσια ασφάλιστρα ανέρχονται σε   

€9 029 (2018: €6 736). Επιπλέον, κατά την διάρκεια του έτους έλαβε ωφελήματα αφυπηρέτησης, υπό 

μορφή σύνταξης, ύψους €138 930 (2018: €162 760) ενώ διατηρούσε χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. 

 

Ο κ. Κωνσταντίνος Δεκατρής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα συνδεδεμένα 

πρόσωπα είναι δικαιούχοι αριθμού ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οποίων τα ετήσια ασφάλιστρα 

ανέρχονται σε €7 171 (2018: €7 171). Ο κ. Δεκατρής είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της 

Commercial General Insurance Ltd η οποία διατηρεί ομαδικά συμβόλαια ζωής, ατυχημάτων και υγείας και 

συνταξιοδοτικό σχέδιο. Κατά το 2019 η Commercial General Insurance Ltd πλήρωσε στην Εταιρεία το 

συνολικό ποσό των €132 882 (2018: €145 322). 

 

Ο κ. Αλέξης Φωτιάδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα συνδεδεμένα του πρόσωπα 

είναι δικαιούχοι αριθμού ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οποίων τα ετήσια ασφάλιστρα ανέρχονται σε  

€38 442 (2018: €34 450). 
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Ο κ. Παύλος Φ. Φωτιάδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα συνδεδεμένα του 

πρόσωπα είναι δικαιούχοι αριθμού ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οποίων τα ετήσια ασφάλιστρα 

ανέρχονται σε €13 784 (2018: €13 784). 

 

Ο κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα συνδεδεμένα 

πρόσωπα είναι δικαιούχοι αριθμού ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οποίων τα ετήσια ασφάλιστρα 

ανέρχονται σε €5 028 (2018: €4 910). 

 

Ο κ. Έβαν Γαβάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα πρόσωπα δεν είναι δικαιούχοι 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

 

Από εταιρείες του Ομίλου Φωτιάδη καταβλήθηκαν προς τον Όμιλο κατά το έτος 2019 ασφάλιστρα κλαδών 

ζωής και ατυχημάτων και υγείας που ανέρχονται σε €478 236 (2018: €461 833). Επίσης ο Όμιλος 

ενήργησε σαν διαμεσολαβητής για την ασφάλιση περιουσίας του Ομίλου Φωτιάδη και εξασφάλισε 

προμήθειες ύψους €64 951 (2018: €61 280). 

 

 

 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

2019 2018 

€000 €000 

Δικαιώματα ως μέλη:   

Μη εκτελεστικοί 142 161 

Εκτελεστικοί - 1 

Σύνολο αμοιβών ως μέλη  142 162 

Απολαβές υπό εκτελεστική ιδιότητα 
συμπεριλαμβανομένων εισφορών εργοδότη  227 153 

Σύνολο αμοιβών Διοικητικών Συμβούλων 369 315 

 

Κατά τα έτη 2019 και 2018 υπήρχε ένας εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος. 

 

 
39. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 

Με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη της νόσου του Κορονοϊού (COVID-19) η παγκόσμια οικονομία εισήλθε 

σε μια περίοδο πρωτοφανής κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει 

σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Πολλές 

χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν υιοθετήσει έκτακτα και δαπανηρά μέτρα 

περιορισμού απαιτώντας από τις εταιρείες να περιορίσουν ή και να αναστείλουν τις συνήθεις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ενώ επιπλέον έχουν εφαρμόσει περιορισμούς στα ταξίδια καθώς και 

αυστηρά μέτρα καραντίνας.  

 

Βιομηχανίες όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία και η ψυχαγωγία αναμένεται να διαταραχθούν άμεσα από αυτά 

τα μέτρα. Άλλες βιομηχανίες όπως οι κατασκευαστικές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αναμένεται να 

επηρεαστούν έμμεσα και τα αποτελέσματά τους να επηρεαστούν επίσης αρνητικά. Όσον αφορά την 

ασφαλιστική βιομηχανία αναμένεται πως θα υπάρξει αντίκτυπος αυξημένων απαιτήσεων λόγω 

νοσηρότητας και θνησιμότητας αλλά και της μείωσης των δεικτών φερεγγυότητας ως αποτέλεσμα της 

μείωσης της αξίας των επενδύσεων στις διεθνείς αγορές.   
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Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο 

λόγω του ρυθμού επέκτασης της έξαρσης και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την 

αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα. 

 

Στην Κύπρο, στις 15 Μαρτίου 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση ανακοίνωσε ότι 

θεωρεί ότι η Κύπρος εισέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λαμβάνοντας υπόψη την αβέβαιη 

κατάσταση όπως εξελίσσετε καθημερινά, την αυξανόμενη εξάπλωση του COVID-19 και τα στοιχεία του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με την κατάσταση. Για το σκοπό αυτό, ελήφθησαν μέτρα για τη 

διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων, των ευάλωτων ομάδων και της οικονομίας γενικότερα. Έχουν ανακοινωθεί νέοι κανονισμοί 

εισόδου για την προστασία του πληθυσμού από την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας που καθιστούν 

αυστηρότερη την είσοδο ατόμων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε ότι ένας 

σημαντικός αριθμός ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας 

θα παραμείνει κλειστός από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.  

 

Επιπλέον, στις 23 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκαν επιπλέον μέτρα που περιλαμβάνουν κυρίως απαγόρευση 

όλων των αχρείαστων μετακινήσεων εξαιρουμένων ορισμένων περιπτώσεων όπως αυτές που σχετίζονται 

με την εργασία, την αγορά προμηθειών πρώτης ανάγκης, τις επισκέψεις σε ιατρό και την μετάβαση σε 

φαρμακείο. 

 

Η Διεύθυνση έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος και έχει καταλήξει 

στο συμπέρασμα ότι οι κυριότερες επιπτώσεις στη κερδοφορία, ρευστότητα και δείκτη φερεγγυότητας του 

Ομίλου ενδέχεται να προκύψουν από την αύξηση των απαιτήσεων, από την μείωση των πωλήσεων και από 

τις αναμενόμενες ζημιές από επενδύσεις. Η Διεύθυνση έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να 

διασφαλίσει ότι η δραστηριότητα της εταιρείας θα είναι συνεχής και θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 

ανάγκες των πελατών της.  

 

Η Διεύθυνση βρίσκεται σε διαδικασία επαναξιολόγησης των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων 

και των σχετικών ταμειακών ροών, χρησιμοποιώντας αναθεωρημένες υποθέσεις και ενσωματώνοντας 

αρνητικά σενάρια στην αξιολόγηση των πραγματικών και δυνητικών χρηματοδοτικών αναγκών, 

λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες επιπτώσεις που προσδιορίστηκαν παραπάνω. Από την ανάλυση που 

διενεργήθηκε δεν εντοπίστηκαν πρόσθετες ανάγκες ρευστότητας, θα συνεχίσει όμως να παρακολουθεί 

στενά την κατάσταση και να αξιολογεί πρόσθετα μέτρα ως εφεδρικό σχέδιο στην περίπτωση που η 

περίοδος διαταραχής παραταθεί. 

 

Το συμβάν θεωρείται ως μη διορθωτικό γεγονός και ως εκ τούτου δεν απεικονίζεται στην αναγνώριση και 

επιμέτρηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 
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Προς τα Μέλη της Universal Life Insurance Public Company Limited 

 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Γνώμη 

 

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Universal Life Insurance Public Company Ltd 
(η “Εταιρεία”) και των θυγατρικών της (ο “Όμιλος”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 31 μέχρι 90 και οι 

οποίες αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 
2019, την ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων κλάδου ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων, την ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων κλάδου ασφαλειών ατυχημάτων και υγείας,  μεταβολών καθαρής θέσης και 

ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών 
πολιτικών και σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και της ενοποιημένης 

χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ενοποιημένων ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 
113. 

 
Βάση γνώμης 

 

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση 
αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των 

Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Παραμείναμε ανεξάρτητοι από τον Όμιλο καθ’ 
όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το 

Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην 

Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις 

αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 

 
Κύρια θέματα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων κινδύνων ουσιωδών 

ανακριβειών, που περιλαμβάνει εκτιμώμενους κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών που 
οφείλονται σε απάτη 

 
Τα κύρια θέματα ελέγχου είναι εκείνα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας 

στον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Τα θέματα αυτά 

έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη 
διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη σχετικά με αυτά τα θέματα. 

Για  καθένα από τα πιο κάτω θέματα, η περιγραφή μας ως το πώς ο έλεγχό μας εξέτασε το θέμα παρέχεται 
στο πλαίσιο αυτό. 

 
Έχουμε εκπληρώσει τις ευθύνες που περιγράφονται στην παράγραφο Ευθύνες του  Ελεγκτή για τον 

Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας, συμπεριλαμβανομένων σε σχέση με τα θέματα 
αυτά. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος μας περιελάβανε τη διενέργεια διαδικασιών που σχεδιάστηκαν για να 

ανταποκρίνονται στην εκτίμηση μας για τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές 

καταστάσεις. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών μας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
που διενεργήθηκαν για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων, παρέχουν τη βάση για την ελεγκτική μας 

γνώμη στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 
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Κύρια θέματα ελέγχου Πώς ο έλεγχός μας αντιμετώπισε το κύριο 

θέμα ελέγχου 

Εκτίμηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν 
από απαιτήσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

κλάδου ζωής 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, οι υποχρεώσεις 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλάδου ζωής 

ανέρχονται σε €287 628 000. 

 
Η αποτίμηση των υποχρεώσεων των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλάδου ζωής 
περιλαμβάνει παραδοχές σχετικά με το αναμενόμενο 

επίπεδο θνησιμότητας, θεληματικούς τερματισμούς 
συμβολαίων, τις αποδόσεις των επενδύσεων που 

υποστηρίζουν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις και το 
ποσοστό αύξησης των εξόδων διαχείρισης. Λόγω 

του γεγονότος ότι η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει 

σε παραδοχές και εκτιμήσεις  που επηρεάζουν τα 
υπόλοιπα των πιο πάνω υποχρεώσεων, θεωρούμε 

ότι αυτό είναι ένα εκ των Κύριων Θεμάτων του 
Ελέγχου. 

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου σχετικά με τις 
υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλάδου 

ζωής περιλαμβάνονται στις λογιστικές πολιτικές και 
στις σημειώσεις 26 και 27 των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

Μεταξύ άλλων, έχουμε διεκπεραιώσει τις ακόλουθες 
διαδικασίες: 

 
 Έχουμε επικαιροποιήσει την κατανόησή μας 

σχετικά με τη διαδικασία του υπολογισμού των 

τεχνικών αποθεμάτων ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων κλάδου ατυχημάτων και υγείας, 

μέσω της διεξαγωγής μιας επιβεβαίωσης 

διαδικασίας (“Walkthrough”) και έχουμε 

αξιολογήσει το σχεδιασμό και την 

αποτελεσματικότητα των δικλίδων ασφαλείας 

σε αυτόν τον τομέα. 

 Έχουμε αξιολογήσει τη μεθοδολογία και τις 

βασικές παραδοχές που χρησιμοποιεί ο 

εσωτερικός αναλογιστής του Ομίλου για την 

εκτίμηση του IBNR και οποιωνδήποτε άλλων 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων κλάδου ατυχημάτων και υγείας 

μέσω της συμμετοχής εσωτερικών 

εμπειρογνωμόνων αναλογιστών στην ελεγκτική 

ομάδα. 

 Έχουμε πραγματοποιήσει έναν 

επαναϋπολογισμό του IBNR για κάθε κλάδο 

δραστηριοτήτων του Ομίλου που διατηρεί αυτό 

το αποθεματικό. 

 Έχουμε προβεί σε αναδρομικό έλεγχο (“back 

testing”) για να εξετάσουμε το πώς είχαν 

εξελιχθεί οι προβλέψεις της Διοίκησης του 

Ομίλου τα προηγούμενα 5 χρόνια σε 

συνάρτηση με τις πραγματικές απαιτήσεις, 

ούτως ώστε να αξιολογήσουμε τα 

αποτελέσματα του Ομίλου. 

 Αξιολογήσαμε την επαγγελματική ικανότητα, τις 

δυνατότητες, καθώς και την αντικειμενικότητα 

του εσωτερικού αναλογιστή του Ομίλου. 

 Αξιολογήσαμε επιπλέον την επάρκεια των 

γνωστοποιήσεων στις σχετικές σημειώσεις των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Εκτίμηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν 
από απαιτήσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

κλάδου ατυχημάτων και υγείας 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, οι υποχρεώσεις 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλάδου ατυχημάτων 
και υγείας ανέρχονται σε €16 997 000. 

 
 

Η αποτίμηση των υποχρεώσεων των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλάδου ατυχημάτων 

Μεταξύ άλλων, έχουμε διεκπεραιώσει τις ακόλουθες 
διαδικασίες: 

 
 

 Έχουμε επικαιροποιήσει την κατανόησή μας 

σχετικά με τη διαδικασία του υπολογισμού των 

τεχνικών αποθεμάτων ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων κλάδου ατυχημάτων και υγείας, 

μέσω της διεξαγωγής μιας επιβεβαίωσης 

διαδικασίας (“Walkthrough”) και έχουμε 

αξιολογήσει το σχεδιασμό και την 
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και υγείας γίνεται με εκτιμήσεις για το αναμενόμενο 

τελικό κόστος των απαιτήσεων που έχουν 

γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία και των απαιτήσεων 
που έχουν  επισυμβεί αλλά δεν έχουν 

γνωστοποιηθεί (IBNR) κατά την ημερομηνία 
αναφοράς. Η εκτίμηση των απαιτήσεων γίνεται με 

βάση την εμπειρία του παρελθόντος αναφορικά με 
τον αριθμό και το ύψος των απαιτήσεων που 

δηλώνονται μετά την ημερομηνία αναφοράς. 
Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα εκ των Κύριων 

Θεμάτων του Ελέγχου, λόγω του γεγονότος ότι η 

Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε παραδοχές και 
εκτιμήσεις  που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των πιο 

πάνω υποχρεώσεων. 
Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου σχετικά με τις 

υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλάδου 
ατυχημάτων και υγείας περιλαμβάνονται στις 

λογιστικές πολιτικές και στις σημειώσεις 26 και 27 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

αποτελεσματικότητα των δικλίδων ασφαλείας 

σε αυτόν τον τομέα. 

 Έχουμε αξιολογήσει τη μεθοδολογία και τις 

βασικές παραδοχές που χρησιμοποιεί ο 

εσωτερικός αναλογιστής του Ομίλου για την 

εκτίμηση του IBNR και οποιωνδήποτε άλλων 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων κλάδου ατυχημάτων και υγείας, με 

την βοήθεια εσωτερικών εμπειρογνωμόνων 

αναλογιστών που συμμετείχαν στην ελεγκτική 

ομάδα. 

 Έχουμε πραγματοποιήσει έναν 

επαναϋπολογισμό του IBNR για κάθε κλάδο 

δραστηριοτήτων του Ομίλου που διατηρεί αυτό 

το αποθεματικό. 

 Έχουμε προβεί σε αναδρομικό έλεγχο (“back 

testing”) για να εξετάσουμε το πώς είχαν 

εξελιχθεί οι προβλέψεις της Διοίκησης του 

Ομίλου τα προηγούμενα χρόνια σε συνάρτηση 

με τις πραγματικές απαιτήσεις, ούτως ώστε να 

αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

 Αξιολογήσαμε την επαγγελματική ικανότητά, τις 

δυνατότητες, καθώς και την αντικειμενικότητα 

του εσωτερικού αναλογιστή του Ομίλου. 

 Αξιολογήσαμε επιπλέον την επάρκεια των 

γνωστοποιήσεων στις σχετικές σημειώσεις των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Αποτίμηση αξίας Αποθέματος ακινήτων και 
εύλογης αξίας Επενδύσεων σε ακίνητα 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, τα Αποθέματα ακινήτων 

ανέρχονται σε €42 890 000 και οι Επενδύσεις σε 
ακίνητα ανέρχονται σε €107 768 000. 

 
Η θυγατρική εταιρεία, Universal Golf Enterprises 

PLC, κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία που 

αποκτήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη έργου Golf στη 
Βάσα Κελλακίου. Αυτή η ακίνητη περιουσία έχει 

ταξινομηθεί από την Εταιρεία ως αποθέματα 
ακινήτων σύμφωνα με το ΔΛΠ 2. Το απόθεμα 

ακινήτων, αποτιμάται στο χαμηλότερο του κόστους 
και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας (NRV), 

όπου το NRV προσδιορίζεται ως η εκτιμώμενη τιμή 
πώλησης μείον το κόστος πώλησης. Επιπρόσθετα, ο 

Όμιλος κατέχει Επενδύσεις σε Ακίνητα, οι οποίες 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 40. Λόγω του γεγονότος ότι η Διοίκηση του 

Ομίλου προβαίνει σε παραδοχές και εκτιμήσεις για 
τον προσδιορισμό της καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας του αποθέματος ακινήτων και για τον 
προσδιορισμό της εύλογης αξίας των επενδύσεων 

Μεταξύ άλλων, έχουμε διεκπεραιώσει τις ακόλουθες 
διαδικασίες: 

 
 Έχουμε επικαιροποιήσει την κατανόησή μας 

σχετικά με τη διαδικασία του υπολογισμού 

του αποθέματος ακινήτων και των 

επενδύσεων σε ακίνητα, μέσω της 

διεξαγωγής μιας επιβεβαίωσης διαδικασίας 

(“Walkthrough”) και έχουμε αξιολογήσει το 

σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα 

των δικλίδων ασφαλείας σε αυτούς τους 

τομείς. 

 Έχουμε προβεί σε αξιολόγηση της 

ανεξαρτησίας και της ικανότητας των 

εξωτερικών εκτιμητών που χρησιμοποιεί ο 

Όμιλος. 

 Έχουμε επιβεβαιώσει την ύπαρξη και 

ιδιοκτησία ενός δείγματος επενδύσεων σε 

ακίνητα και του αποθέματος ακινήτων, με 

βεβαίωση που έχει ληφθεί από το Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

 Έχουμε λάβει από τον Όμιλο τη κατάσταση 
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σε ακίνητα, θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί Κύριο 

Θέμα του Ελέγχου. 

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου σχετικά με τα 
αποθέματα ακινήτων και τις επενδύσεις σε ακίνητα 

περιλαμβάνονται στις λογιστικές πολιτικές και στις 
σημειώσεις 12 και 19 των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

σύγκρισης του κόστους και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας και εξετάσαμε ότι η 

Διοίκηση του Ομίλου έχει χρησιμοποιήσει 

το χαμηλότερο από τα δύο καταγράφηκε 

ως η αξία του αποθέματος ακίνητης 

περιουσίας κατά την ημερομηνία 

αναφοράς. 

 Έχουμε λάβει και διαβάσει τις εκθέσεις 

αποτίμησης της εύλογης αξίας που 

καταρτίστηκαν από τους εξωτερικούς 

εκτιμητές της Διοίκησης του Ομίλου και 

εξετάσαμε ότι οι πληροφορίες στις σχετικές 

εκθέσεις συνάδουν με τα λογιστικά βιβλία 

του Ομίλου. 

 Έχουμε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός 

ανεξάρτητου εξωτερικού εκτιμητή 

ακινήτων για να αξιολογήσει την αποτίμηση 

της εύλογης αξίας που ενσωματώθηκε στον 

υπολογισμό της καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας από τον Όμιλο. 

 Έχουμε προβεί σε αναδρομικό έλεγχο 

(“back testing”) για να εξετάσουμε την 

εκτίμηση της διεύθυνσης του Ομίλου για το  

για το κόστος πώλησης που ενσωματώθηκε 

στον υπολογισμό της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας, σε συνάρτηση με 

τα πραγματικά έξοδα που 

πραγματοποιήθηκαν για την προώθηση του 

Αποθέματος Ακινήτων. 

 Για ένα δείγμα εκθέσεων εκτιμήσεων, 

έχουμε προβεί στην αξιολόγηση των 

παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν, τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε καθώς 

και την εφαρμογή της μεθοδολογίας που 

εφαρμόστηκε από τους εξωτερικούς 

εκτιμητές της Διοίκησης του Ομίλου, μέσω 

της συμμετοχής εσωτερικών και 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων εκτιμητών 

στην ελεγκτική ομάδα. 

 Αξιολογήσαμε επιπλέον την επάρκεια των 

γνωστοποιήσεων στις σχετικές σημειώσεις 

των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Αναφορά σε άλλες πληροφορίες 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται 

από την Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Διεύθυνση, 
τα Βασικά Οικονομικά Στοιχεία του Ομίλου, το Χαιρετισμό Προέδρου, το Χαιρετισμό Πρώτου Εκτελεστικού 

Διευθυντή, την Ανασκόπηση Εργασιών, την Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Έκθεση 

Διαχείρισης, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί 
αυτών. 

 
Η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 

εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 

Σχετικά με τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις 
άλλες πληροφορίες, που αναφέρονται παραπάνω, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν 

συνάδουν ουσιωδώς με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες 
που έχουμε πραγματοποιήσει σχετικά με τις άλλες πληροφορίες που έχουμε παραλάβει πριν την 

ημερομηνία της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές 
τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να 

αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 
 

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων για θέματα διακυβέρνησης για τις 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει 

ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
υπεύθυνο να αξιολογήσει την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 

γνωστοποιώντας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της 
δραστηριότητας του Ομίλου και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το 

Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει ο Όμιλος σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή 
όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 

 
Οι υπεύθυνοι για θέματα διακυβέρνησης είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας 

χρηματοοικονομικής αναφοράς του Ομίλου. 

 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη 

διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση αλλά όχι εγγύηση ότι ο έλεγχος, όπως αυτός 
πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ, πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλματα δύναται να προκύψουν είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, 

μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών που λήφθηκαν με βάση αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 

σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
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 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και 
εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 

λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη 
βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε 

απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να 

περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την 
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου να 

σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό 

την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του 
Συγκροτήματος. 

 
 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του 

λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

 Συμπεραίνουμε για τη καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν 

την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς 

την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε ότι 
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την 

προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες 
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας 

βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Όμιλος να παύσει 

να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να 
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
 Λαμβάνουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες 

των οντοτήτων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για να εκφράσουμε γνώμη 

επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, 
επίβλεψη και εκτέλεση του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Παραμένουμε 

αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης θέματα σχετικά με το 

προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 

Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης δήλωση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις 
σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στην ανεξαρτησία μας και κοινοποιούμε σε αυτό όλες τις 

σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και, όπου 
είναι εφαρμόσιμο, τα σχετικά μέτρα προστασίας. 

 

Από τα θέματα που κοινοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης, καθορίζουμε τα θέματα 
που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 

τρέχουσας περιόδου και, ως εκ τούτου, είναι τα κύρια θέματα ελέγχου. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10(2) του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 

537/2014, παρέχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες στην Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή, οι οποίες απαιτούνται 

επιπρόσθετα από τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. 
 

Διορισμός του Ελεγκτή και Περίοδος Διορισμού 
 

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως ελεγκτές του Ομίλου στις 18 Φεβρουαρίου 1970 από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας. Ο διορισμός μας ανανεώνεται ετησίως με ψήφισμα των μετόχων και 

αντιπροσωπεύει μια συνολική περίοδο αδιάκοπου διορισμού 50 ετών.  
 

Συνοχή της πρόσθετης Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου  

 
Επιβεβαιώνουμε ότι η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων η οποία εκφέρεται σε 

αυτήν την έκθεση, συνάδει με την πρόσθετη έκθεση μας στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας που έχει 
εκδοθεί στις 3 Απριλίου 2020 σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

αριθ. 537/2014. 
 

Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 
 

Δηλώνουμε ότι δεν παρείχαμε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το άρθρο 72 του περί Ελεγκτών Νόμου του 
2017. Επίσης δεν υπάρχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από εμάς προς τον Όμιλο οι 

οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή στην Έκθεση Διαχείρισης. 
 

Άλλα Νομικά Θέματα 
 

Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 

 
 Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, η 

ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 

Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 
 Mε βάση τη γνώση και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος του 

Ομίλου που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, είμαστε 

υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην ενοποιημένη 
έκθεση διαχείρισης. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 

 
 

Άλλο Θέμα 

 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και 

μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 10(1) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το 
Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν 

αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 

 
Ο συνέταιρος ανάθεσης για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι ο Νικόλας Παύλου. 
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Νικόλας Παύλου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 

εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
Ernst & Young Cyprus Limited 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
Λευκωσία 
15 Απριλίου 2020 
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Η Universal Life, παράλληλα με την αναλογιστική εκτίμηση των εργασιών της που 
διεξάγεται κάθε χρόνο και της οποίας τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται στους 
ετήσιους λογαριασμούς της, δημοσιεύει για πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων 
της την εκτίμηση των κερδών της με βάση την “κεκτημένη αξία” γνωστή σαν 
“embedded value”. 
 

 
Η κεκτημένη αξία μιας ασφαλιστικής εταιρείας ζωής αποτελείται από το συμφέρον των μετόχων στα 

καθαρά περιουσιακά της στοιχεία, αφού γίνει πρόνοια για φορολογία, και από την υφιστάμενη αξία των 
καθαρών (μετά τη φορολογία) μελλοντικών πλεονασμάτων από τα συμβόλαια σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία υπολογισμού. Δεν συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις για κέρδη που θα προκύψουν από 
μελλοντικές νέες εργασίες (goodwill). 

 

Ο υπολογισμός των προβλεπόμενων μελλοντικών ταμειακών κινήσεων (cash flows) βασίζεται σε υποθέσεις 

για αποδόσεις από επενδύσεις, θνησιμότητα και νοσηρότητα, ποσοστά ακυρώσεων, προμηθειακά και 
διοικητικά έξοδα, φορολογία και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες που συντελούν θετικά ή αρνητικά στη 

διαχείριση κινδύνων και στην επικερδότητα μιας ασφαλιστικής εταιρείας ζωής. Οι υποθέσεις αυτές 
καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες και τις πρόσφατες εμπειρίες της εταιρείας. Οι 

υπολογισμένες μελλοντικές ταμειακές κινήσεις εκπίπτονται προς την τωρινή αξία τους με ένα ποσοστό 
προεξόφλησης κινδύνου (risk discount rate) που αντιπροσωπεύει την απόδοση που ο μέτοχος μιας 

ασφαλιστικής εταιρείας ζωής αναμένει από μια επένδυση τέτοιας φύσεως. 

 

Η κεκτημένη αξία της εταιρείας υπολογίζεται στην αρχή και στο τέλος του έτους, η δε αλλαγή στην αξία, η 

οποία προσαρμόζεται ανάλογα με οποιεσδήποτε μεταφορές από ή προς τους μετόχους, αντιπροσωπεύει τα 

κέρδη με βάση την κεκτημένη αξία της εταιρείας (embedded value earnings). 

 
Αποτελέσματα 2019 

 
Ο πιο κάτω πίνακας δίνει την ανάλυση της κεκτημένης αξίας της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Οι αντίστοιχοι αριθμοί για το 2018 παρατίθενται για σκοπούς σύγκρισης. Το ποσοστό προεξόφλησης 
κινδύνου (risk discount rate) που χρησιμοποιήθηκε για τις προβλέψεις του 2019 ήταν 7,00% κατ’ έτος 

(2018: 7,00%).  

 

                                                                                               

 

 

 

2019 2018 

 €000 €000 

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τις οικονομικές  
καταστάσεις που ετοιμάστηκαν με βάση τα ΔΠΧΠ 36 003 32 251 

Διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας και του κόστους των  
ακινήτων της Universal Golf Enterprises PLC 139 2 256 

Μη κατανεμημένο πλεόνασμα Κλάδου Ζωής 462 432 

Αξία συμβολαίων σε ισχύ 41 766 39 254 

Κεκτημένη Αξία - Embedded Value 78 370 74 193 

 

Η αλλαγή στην κεκτημένη αξία από έτος σε έτος και το μέρισμα που πληρώθηκε στους μετόχους εντός του 
έτους αντιπροσωπεύουν τα κέρδη / ζημιές με βάση την κεκτημένη αξία για το έτος. Τα κέρδη με βάση την 

κεκτημένη αξία για το έτος 2019 ανέρχονται σε €6 677 000 (2018: κέρδη €3 021 000). 

 

Για σκοπούς σύγκρισης, τα βασικά στοιχεία των ελεγμένων αποτελεσμάτων του 2019 καθώς και του 2018 

πάνω στην υφιστάμενη παραδοσιακή λογιστική βάση και με την εναλλακτική μέθοδο της κεκτημένης αξίας 
παρουσιάζονται πιο κάτω. 
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Σύμφωνα με τις 
ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις 

                 Με βάση την 
                Κεκτημένη Αξία 

 

2019 2018 2019 2018 

€000 €000 €000 €000 

Kέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία που 
αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας     4 325  (253)     6 677             (3 021) 

Συμφέρον μετόχων    36 003 32 251  78 370 74 193 

Kέρδη/(ζημιά) ανά μετοχή - σεντ        0,30  (1,74)       46,08               (20,9) 

Εσωτερική αξία μετοχής - € 2,49 2,22 5,41 5,12 

 
 

Το παρόν δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Ομίλου. 

 

 


