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Η 49η 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 ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και θα ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα: 
 
1. ΕΞΕΤΑΣΗ της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ενοποιηµένων οικονοµικών 
 καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018. 
 
2. ΕΚΛΟΓΗ µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ της αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
4. ΕΠΑΝΑ∆ΙΟΡΙΣΜΟ των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της 
 αµοιβής τους. 
 

 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 

Χ.Γ. Χωµατένος 

Γραµµατέας 

Λευκωσία 18 Απριλίου 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ετήσια Έκθεση 
Η Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 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 ∆ιγενή  
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 ∆ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, 

τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D (απεβίωσε στις 5/10/2018) 

Πρόεδρος 
 

Γιώργος Γεωργίου  

Αντιπρόεδρος 
 

∆ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης (παραιτήθηκε στις 2/2/2018) 

Έβαν Γαβάς (διορίστηκε την 1/7/2018) 

Ανδρέας Γεωργίου  

Κωνσταντίνος ∆εκατρής 

∆ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης 

Σωκράτης Σολοµίδης 

Αλέξης Φ. Φωτιάδης 

Παύλος Φ. Φωτιάδης 

Σταύρος Χριστοδουλίδης 

Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου  
 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης (παραιτήθηκε στις 2/2/2018) 
∆ιευθύνων Σύµβουλος & Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής  
 
Έβαν Γαβάς Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής (διορίστηκε την 1/7/2018) 
 
Κύπρος Μοιράνθης 
Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και  
Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 
 
Ανδρέας Σιακαλλής 
Γενικός ∆ιευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Χαράλαµπος Γ. Χωµατένος 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Παντελής Ιακωβίδης  
 
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Ρεβέκκα Ευαγγέλου  
 
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ικηγορικό Γραφείο Λέλλου Π. ∆ηµητριάδη 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  
Ernst & Young Cyprus Ltd 
 
 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Universal Tower 

Λεωφόρος ∆ιγενή Ακρίτα 85 

1070 Λευκωσία 

Τ.Θ. 21270, 1505 Λευκωσία 
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 2018 
 

2017  
Αναθεωρηµένο 

2018/2017 
Αύξηση/ 
(µείωση)  

 €000 €000 % 

Ασφάλιστρα Οµίλου 135 444 124 017 9,2 
    

Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία  1 223 3 054 (59,9) 
    
(Ζηµιές)/κέρδη για το έτος µετά τη 
φορολογία (253) 1 736 (114,6) 

    

Υποχρεώσεις Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 295 905 287 623 2,9 
    

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 400 305 388 935 2,9 
    
Ίδια Κεφάλαια  32 251 32 324 (0,2) 
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Ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
κ. Γιώργος Α. Γεωργίου 

Αγαπητοί µέτοχοι, 
 

Είναι η πρώτη φορά που απευθύνοµαι σε εσάς από την θέση 
του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Universal 
Life µετά τον θάνατο του αείµνηστου ∆ρ Φώτου Ια. 
Φωτιάδη τον Οκτώβριο του 2018. Αισθάνοµαι έντονα την 
ανάγκη να αποτίσω φόρο τιµής µέσω αυτής της Ετήσιας 
Έκθεσης στον εξαίρετο αυτόν άνθρωπο, τον πολυτάλαντο 
και αυτοδηµιούργητο επιχειρηµατία του οποίου η προσφορά 
στα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονοµικά δρώµενα του 
τόπου µας ήταν αναµφισβήτητα πολύ σηµαντική και 
πολύτιµη. Ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Universal Life για 12 συνολικά χρόνια συνέβαλε στην 
υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράµµατος µε την 
ισχυρή του προσωπικότητα, την ευγένεια, το ήθος αλλά και 
την διορατικότητα που τον χαρακτήριζε. Ο θάνατος του 
ήταν για εµάς µια µεγάλη απώλεια, η µνήµη του όµως θα 
παραµείνει αιώνια. 
 
Το 2018 είναι το τέταρτο στη σειρά έτος ανάκαµψης και ανάπτυξης της οικονοµίας µας.  Ιδιαίτερα 
σηµαντική είναι η δραστική µείωση της ανεργίας, η σταδιακή αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος και της 
ιδιωτικής κατανάλωσης και η βελτίωση στους δείκτες της κοινωνικής ανισότητας και της κατανοµής 
εισοδήµατος. 
 
Είναι γεγονός πλέον ότι η οικονοµία έχει σταθεροποιηθεί, η εµπιστοσύνη έχει αποκατασταθεί και η χώρα 
µας στέκεται ξανά στα πόδια της. Στον βαθµό που κάποιος µπορεί να προβλέψει, εκτιµούµε ότι οι θετικοί 
ρυθµοί ανάπτυξης θα συνεχιστούν σε ένα µεσοπρόθεσµο ορίζοντα.  Πραγµατικοί πρωταγωνιστές αυτής της 
ανάκαµψης είναι ασφαλώς οι συµπολίτες µας, οι εργαζόµενοι, οι επιχειρήσεις του τόπου µας και το σύνολο 
των παραγωγικών δυνάµεων που µε την σκληρή δουλειά, τις αντοχές και την προσπάθεια τους έχουν 
οδηγήσει την χώρα µας σε πορεία ανάκαµψης και ανάπτυξης. 
 
Ο κρατικός προϋπολογισµός είναι πλέον πλεονασµατικός διασφαλίζοντας την βιωσιµότητα του δηµοσίου 
χρέους, όπως επιβεβαιώνεται από τις αναβαθµίσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης και από την πιο εύκολη 
πρόσβαση µας στις διεθνείς αγορές. Το επίτευγµα αυτό στέλνει ένα θετικό µήνυµα στην διεθνή επενδυτική 
κοινότητα και αποτελεί µια εξέλιξη που θωρακίζει την οικονοµία µας σε µια εποχή έντονης αβεβαιότητας 
που επικρατεί τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  µε την διαδικασία για την έξοδο του Ηνωµένου Βασιλείου, 
όσο και παγκόσµια.  
 
Όσον αφορά την ασφαλιστική βιοµηχανία της Κύπρου, αφού σταθεροποιήθηκε, άρχισε µια σταθερά 
ανοδική πορεία για να φθάσει το 2018 σε µια δυναµική ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις, τα αντικειµενικά 
προβλήµατα και τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που έγιναν: Φερεγγυότητα ΙΙ, ΓΕΣΥ, GDPR, νέα νοµοθεσία για 
την διανοµή Ασφαλιστικών Προϊόντων. Η ασφαλιστική βιοµηχανία δεικνύει ανθεκτικότητα, 
προσαρµοστικότητα, δυναµισµό και ανάπτυξη. Παράλληλα, συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην 
τεχνολογία και την καινοτοµία, στην αναµόρφωση των εσωτερικών δοµών και γενικά στην ανασυγκρότηση 
και τον επανασχεδιασµό των στόχων και των εργασιών της. 
 
Η Universal Life, µέσα στο οικονοµικό αυτό περιβάλλον και παρόλες τις αντιξοότητες, συνέχισε την πορεία 
προόδου ως αποτέλεσµα της συνετούς διαχείρισης και του επαγγελµατισµού του ανθρώπινου δυναµικού 
της. Παραµένουµε σε εγρήγορση και ετοιµότητα για να αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα και τις προκλήσεις 
που ορθώνονται µπροστά µας παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και υποστηρίζοντας τα δικαιώµατα των 
πελατών µας και της κοινωνίας γενικότερα. 
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Με την ευκαιρία αυτής µας της επικοινωνίας θα ήθελα να καλωσορίσω τον κ. ‘Εβαν Γαβά στην θέση του 
Πρώτου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή της Εταιρείας µας.  Είµαστε πεπεισµένοι ότι ο κ. Γαβάς µε την 
επιχειρηµατική εµπειρία του και την πολύ επιτυχηµένη του σταδιοδροµία στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αλλά και µε τα στοιχεία του χαρακτήρα που διαθέτει, είναι ο 
κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει την Εταιρείας µας σε περαιτέρω ανάπτυξη, στην συνέχιση των 
επιτυχιών της και στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.  
 

Κλείνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε εσάς τους µετόχους και µαζί τους πελάτες και συνεργάτες µας, 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αλλά και το ανθρώπινο δυναµικό και τα στελέχη του Οµίλου για την 
στήριξη τους. 
 
 

Γιώργος Α. Γεωργίου  

Αντιπρόεδρος  
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Ο Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής  
κ. Έβαν Γαβάς  

Κατά το 2018 η κυπριακή οικονοµία διατήρησε τη σταθερή 
πορεία ανάκαµψης. Η βελτίωση των δηµοσιονοµικών δεικτών 
αντικατοπτρίζεται πλέον στην πραγµατική οικονοµία, µε µία 
σταθερή µείωση του δείκτη ανεργίας και αυξηµένους 
ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξής. Οι τοµείς του τουρισµού, 
εµπορίου, κατασκευών, και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 
καθώς και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αποτέλεσαν 
τους κύριους µοχλούς αυτής της ανάπτυξης.  
 
 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 3,9% σε 
σύγκριση µε 4,5% το 2017 ενώ η ανεργία σηµείωσε µείωση 
16,7% σε σύγκριση µε τον ∆εκέµβριο του 2017. Όσον 
αφορά τις τιµές, ο πληθωρισµός σηµείωσε µικρή επιτάχυνση 
το 2018 στο 1,4% από 0,5% το 2017. 
 
Παρά ταύτα η οικονοµία της Κύπρου εξακολουθεί να αντιµετωπίζει προκλήσεις, πρωτίστως σε σχέση µε τη 
µείωση του δηµόσιου και ιδιωτικού χρέους, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και την πιθανή επιδείνωση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα η ασφαλιστική βιοµηχανία έχει να αντιµετωπίσει σηµαντικές 
προκλήσεις όπως την έναρξη της εφαρµογής του ΓΕΣΥ, την εφαρµογή της Οδηγίας για τη ∆ιανοµή 
Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD) καθώς και τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρµογής του Κανονισµού για 
συσκευασµένα επενδυτικά προϊόντα βασιζόµενα σε ασφάλιση (PRIIPS) και του Κανονισµού για την 
Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR). Ακόµα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι οι 
ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, η ψηφιοποίηση των δεδοµένων και οι αλλαγές που εισάγουν τα νέα 
τεχνολογικά προϊόντα στον κλάδο των ασφαλειών.  
 
Όσον αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο, το 2018 ήταν µια χρονιά που η βιοµηχανία αναπτύχθηκε µε 
ταχύτερους ρυθµούς από την οικονοµία στο σύνολο της. Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής 
αυξήθηκαν κατά 8,8% σε σύγκριση µε το 2017 φθάνοντας τα €378,9 εκ. Συµπεριλαµβανοµένων των 
ασφαλίστρων του Κλάδου Ατυχηµάτων & Υγείας, η αύξηση για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
Κλάδο Ζωής ήταν ακόµη ψηλότερη, 10,1%, µε το σύνολο των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων να ανέρχεται 
σε €499,7 εκ.  Τα ετησιοποιηµένα ασφάλιστρα από νέα συµβόλαια σηµείωσαν αύξηση 18% σε σχέση µε 
τον προηγούµενο χρόνο.  
 
Ο Όµιλος κατέγραψε για τη χρονιά που πέρασε λογιστικές ζηµιές ύψους €0,3 εκ. σε σχέση µε κέρδη €1,7 
εκ. το 2017. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αρνητική απόδοση των επενδύσεων συνεπεία της 
γενικότερής πτώσης των διεθνών αγορών επηρεάζοντας αρνητικά την κερδοφορία του κλάδου ασφαλειών 
ζωής. Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας κατά το τέλος του 2018 που αντιπροσωπεύει την υφιστάµενη αξία 
των καθαρών πλεονασµάτων από συµβόλαια σε ισχύ πλέον τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας 
ανήλθε σε €74,2 εκ. από €71,2 εκ. στο τέλος του 2017 .  
 
Κατά το 2018 το µερίδιο αγοράς της εταιρίας µας στον Κλάδο Ζωής διαµορφώθηκε στο 23,4% σε 
σύγκριση µε 23,9% το 2017. Τα µεικτά ασφάλιστρα ανήλθαν σε €87,0 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 5,6% 
από τον προηγούµενο χρόνο ενώ τα ετησιοποιηµένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες του Κλάδου Ζωής 
ανήλθαν σε €6,3 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 10,0% από τον προηγούµενο χρόνο. Παράλληλα 
παρατηρήθηκε µείωση των εξαγορών ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά 15,0% ως αποτέλεσµα της 
σταθεροποίησης του οικονοµικού κλίµατος. Η Εταιρεία για έκτη συνεχή χρονιά αναδείχθηκε ως η πιο 
αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Κύπρο από ανεξάρτητες έρευνες αγοράς. 
 
Ο Κλάδος Ατυχηµάτων και Υγείας στην Κύπρο σηµείωσε αύξηση 12,3% στα µεικτά ασφάλιστρα του 
κλάδου, που ανήλθαν σε €152,2 εκ. Αυτό καταδεικνύει ότι οι πολίτες συνεχίζουν να εµπιστεύονται ττο 
θεσµό της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας για την κάλυψη των αναγκών τους. Η Εταιρεία µας µε µεικτά 
ασφάλιστρα €48,4 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 16,3% από τον προηγούµενο χρόνο, παρέµεινε µε 
διαφορά η µεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο αυτό µε µερίδιο αγοράς 31,8%. Κατά το 2018 ο Κλάδος 
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Ατυχηµάτων και Υγείας της Εταιρείας παρουσίασε πλεόνασµα €0,2 εκ. σε σχέση µε €0,7 εκ. έλλειµµα το 
2017. 
 
Η εφαρµογή του ΓΕΣΥ αποτελεί µια ευκαιρία για εκσυγχρονισµό των προϊόντων της Εταιρείας και 
αναβάθµιση της εµπειρίας εξυπηρέτησης των πελατών µας. Ήδη η Universal Life έχει δηµιουργήσει 
επιπρόσθετες επιλογές στην υφιστάµενη γκάµα των προϊόντων της µε αφαιρετέα ποσά σε σχέδια υγείας 
ενδονοσοκοµειακής κάλυψης τα οποία προσφέρονται ειδικά για ενδιαφερόµενους που επιδιώκουν µια πιο 
οικονοµική λύση στην ασφάλιση της υγείας τους η οποία όµως να τους παρέχει το ίδιο επίπεδο ποιότητας 
τόσο στις καλύψεις όσο και στην ταχύτητα εξυπηρέτησής τους.  

Κατά το 2018 η θυγατρική του Οµίλου Universal Golf Enterprises PLC ανακοίνωσε την εξασφάλιση της 
πολεοδοµικής άδειας για τη δηµιουργία του Limassol Hills Golf Resort, ενός µεγαλεπήβολου έργου που θα 
περιλαµβάνει τη δηµιουργία διεθνών προδιαγραφών γηπέδου και λέσχης γκολφ, αθλητικών 
εγκαταστάσεων, ξενοδοχείου,  τουριστικού χωριού καθώς επίσης και εκτεταµένη οικιστική ανάπτυξη µε 
υψηλή αισθητική και ανώτερες προδιαγραφές ποιότητας. 
 
Με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας και της κερδοφορίας της, οι 
βασικοί στρατηγικοί άξονες για το 2019 επικεντρώνονται στη βελτίωση των δεξιοτήτων και την 
παρακίνηση του Προσωπικού και των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών µε στόχο την ποιοτική 
διαφοροποίηση της Εταιρείας στην αγορά και την καθιέρωσή της ως εργοδότης επιλογής. Όσον αφορά τον 
κλάδο Ατυχηµάτων και Υγείας, η Εταιρεία µέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων και υιοθέτησης καινοτόµων  
τεχνολογιών, στοχεύει στην αύξηση της κερδοφορίας του κλάδου και παράλληλα στην ποιοτική 
αναβάθµισης των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.  
 
Ιδιαίτερης σηµασίας στρατηγικός στόχος είναι η ψηφιοποίηση, αυτοµατοποίηση και ανασχεδιασµός των 
επιχειρησιακών διαδικασιών µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα την αναβάθµιση 
της εµπειρίας των πελατών και του ανθρώπινου δυναµικού µας.  Ταυτόχρονα η Εταιρεία προσδίδει 
ιδιαίτερη σηµασία στην βελτιστοποίηση των αποδόσεων του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου και στην 
περαιτέρω αύξηση του µεριδίου αγοράς στον κλάδο Ζωής. 
 
Μέσα στα επόµενα χρόνια αναµένονται σηµαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις στην ασφαλιστική 
βιοµηχανία της Κύπρου. Η σταθερή αξιοπιστία, το έµπειρο εργατικό δυναµικό µας, και η ευελιξία λήψης 
αποφάσεων, κατατάσσουν την Universal Life σε πλεονεκτική θέση για αξιοποίηση των ευκαιριών που θα 
δηµιουργηθούν. Ως νεοεισελθών Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής, προτεραιότητα µου είναι η ανάπτυξη 
του µακροπρόθεσµου στρατηγικού σχεδιασµού της Universal Life, µε απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της 
πρωταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας στην Κυπριακή ασφαλιστική βιοµηχανία.  
 
Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες µου προς τους πελάτες µας για τη 
εµπιστοσύνη που διαχρονικά µας δείχνουν, καθώς και την ευγνωµοσύνη µου προς το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, τους µετόχους και το ανθρώπινο δυναµικό του Οµίλου για την αφοσίωση και υποστήριξη τους. 
 
 
Έβαν Γαβάς 
Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 
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Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ζωής 
Η νέα παραγωγή σε ατοµικά ασφάλιστρα ζωής ανήλθε σε €7,3 εκατοµµύρια παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξης του 9,2% συγκριτικά µε το 2017. Τα συνολικά ασφάλιστρα ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 
5,6% από €82,4 εκατοµµύρια που ήταν το 2017 σε €87,0 εκατοµµύρια. 

 
Οι µεικτές πληρωµές σε κατόχους ασφαλιστηρίων ανήλθαν σε €53,1 εκατοµµύρια (2017: €55,2 
εκατοµµύρια) εκ των οποίων τα €13,0 εκατοµµύρια αφορούσαν λήξεις συµβολαίων (2017: €14,2 
εκατοµµύρια) και τα €16,4 εκατοµµύρια εξαγορές συµβολαίων (2017: €15,4 εκατοµµύρια). Το υπόλοιπο 
ποσό ύψους €23,7 εκατοµµυρίων αφορούσε µεικτές αποζηµιώσεις σε ασφαλιστήρια του κλάδου ζωής 
(2017: €25,6 εκατοµµύρια) µε τις καθαρές αποζηµιώσεις που αναλογούν στην Εταιρεία µετά και την 
αφαίρεση του µεριδίου των αντασφαλιστών να ανέρχονται σε €5,4 εκατοµµύρια (2017: €4,4 
εκατοµµύρια).  
 
Οι επενδύσεις του κλάδου ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν ζηµιές ύψους €6,9 εκατοµµυρίων (2017: κέρδη 
€7,3 εκατοµµύρια). Οι ζηµιές από την µείωση στην κεφαλαιουχική αξία καθώς και από τη διάθεση 
επενδύσεων ανήλθαν το 2018 σε €8,1 εκατοµµύρια (2017: κέρδη €6,0 εκατοµµύρια) ενώ τα έσοδα από 
επενδύσεις ανήλθαν στα €1,2 εκατοµµύρια (2017: €1,2 εκατοµµύρια).  
 
Οι προµήθειες που καταβάλλονται προς τους ασφαλιστικούς αντιπροσώπους παρουσίασαν αύξηση κατά 
2,4% στα €11,0 εκατοµµύρια (2017: €10,7 εκατοµµύρια).  
 
Τα αποθεµατικά του κλάδου ζωής παρουσίασαν αύξηση από €268,5 εκατοµµύρια το 2017 σε €269,3 
εκατοµµύρια το 2018. Με τη διενέργεια της αναλογιστικής εκτίµησης µεταφέρθηκε πλεόνασµα €0,2 
εκατοµµύρια στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (2017: πλεόνασµα €5,1 
εκατοµµύρια) ενώ παρέµεινε αδιανέµητο πλεόνασµα ύψους €0,4 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 ∆εκεµβρίου 2018 ανήλθαν 
σε €268,8 εκατοµµύρια σε σχέση µε €267,7 εκατοµµύρια τον προηγούµενο χρόνο. Προέκυψε αναλογιστικό 
πλεόνασµα για το έτος ύψους €0,2 εκατοµµύρια (2017: πλεόνασµα €5,4 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 2018 µειώθηκε  
στα €20 ανά χιλιάδα ασφαλισµένου ποσού. Επίσης, έχει αλλάξει η κλίµακα κατανοµής κερδών λήξης σε 
ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη τα οποία κυµαίνονται στο 5% των συνήθων κερδών. 
 
Το µεταφερόµενο πλεόνασµα προς όφελος των µετόχων για το 2018 ανήλθε σε €0,2 εκατοµµύρια ενώ 
€0,2 εκατοµµύρια χρησιµοποιήθηκαν για την παραχώρηση των προαναφερθέντων συνήθων κερδών σε 
συµβόλαια µε συµµετοχή στα κέρδη. Κατά τη διάρκεια του 2018 έχει πληρωθεί το συνολικό ποσό των €0,4 
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.  
 
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. 
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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 €273,7 εκατοµµυρίων στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, το 
µεγαλύτερο ποσό €259,3 εκατοµµύρια αφορούσε επενδύσεις του κλάδου ζωής (2017: €253,0 
εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις συνδεδεµένες µε τα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία ανήλθαν σε €202,5 
εκατοµµύρια, σε σχέση µε €209,2 εκατοµµύρια το 2017 και αποτελούσαν ποσοστό 74,0% των συνολικών 
επενδύσεων. Οι επενδύσεις εξωτερικού του κλάδου ζωής ανήλθαν σε €155,4 εκατοµµύρια ή το 56,8% 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 2017 2016 

€000 €000 €000 

Κατανοµή για το έτος στους κατόχους ασφαλιστηρίων 240 319 343 

Μεταφορά προς την κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων  200 5 100 3 450 

(Μείωση) / αύξηση στο µη κατανεµηθέν πλεόνασµα (244) 28 9 

Πλεόνασµα για το έτος πριν την κατανοµή  196 5 447 3 802 
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Το ύψος των περιουσιακών στοιχείων του κάθε ταµείου στο τέλος του 2018 και 2017 είχε ως εξής: 
 

 

Κατά το 2018, τα επενδυτικά ταµεία της Εταιρείας είχαν τις ακόλουθες αποδόσεις. Η µετοχική µονάδα του 
Universal Growth Fund, σηµείωσε µείωση 5,46% (2017: αύξηση 4,37%), του Universal Property Fund 
µείωση 1,99% (2017: µείωση 1,31%), του Universal Security Fund µείωση 4,69% (2017: αύξηση 0,62%) 
και του Universal Guaranteed Fund παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε το 2017.  
 
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 2018 ήταν 7,0% (2017: 7,0%).  
 
Η αξία των συµβολαίων σε ισχύ στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 ανήλθε στα €39,3 εκατοµµύρια (2017 €36,0). Το 
σύνολο της κεκτηµένης αξίας στο τέλος του 2018, που περιλαµβάνει τόσο τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 
της Εταιρείας όσο και τυχόν µη κατανεµηθέν πλεόνασµα του κλάδου ζωής, αυξήθηκε στα €74,3 
εκατοµµύρια σε σχέση µε €72,3 εκατοµµύρια το 2017. 
 
Κατ’ επέκταση, η εσωτερική αξία της Εταιρείας κατά µετοχή αυξήθηκε σε €5,13 στο τέλος του 2018 σε 
σχέση µε €5,06 που ήταν στο τέλος του 2017. Τα κέρδη του 2018 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 €2,0 εκατοµµύρια (2017: ζηµιά €0,50 εκατοµµύρια). 
 
Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ατυχηµάτων και Υγείας 
Τα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου ατυχηµάτων και υγείας σηµείωσαν αύξηση 16,2% σε σχέση µε το 2017 
και ανήλθαν σε €48,4 εκατοµµύρια ενώ καταγράφηκε κέρδος €0,2 εκατοµµύρια (2017: ζηµιά €0,7 
εκατοµµύρια).  
 
Το σχέδιο υγείας MultiCare, που αποτελεί το κατεξοχήν σχέδιο ολοκληρωµένης ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης στην Κυπριακή αγορά, παρουσίασε αύξηση 15,8% στα µεικτά ασφάλιστρα και συνέβαλε στην 
παραγωγή µε ποσοστό 97,0% στο σύνολο των µεικτών ασφαλίστρων του κλάδου. Επίσης, τα υπόλοιπα 
σχέδια υγείας που προσφέρει η Εταιρεία και τα σχέδια προσωπικών ατυχηµάτων παρουσίασαν µείωση στα 
µεικτά ασφάλιστρα της τάξης του 1,2%.  
 
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. 
 
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.  
 

 Ύψος Περιουσιακών 
Στοιχείων 

 
2018 2017 

€000 €000 

Universal Growth Fund 86 940 88 568 

Universal Property Fund 66 602 70 315 

Universal Security Fund 45 609 46 908 

Universal Guaranteed Fund 19 818 
 

17 798 

 218 969 223 589 
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Κτηµατικές δραστηριότητες  
Η Εταιρεία, µαζί µε τις εξ’ ολοκλήρου 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 2018 ήταν 
€108,6 εκατοµµύρια από τα οποία τα €101,3 εκατοµµύρια αφορούσαν ακίνητα στην Κύπρο και τα 
υπόλοιπα €7,3 εκατοµµύρια στη Ρουµανία. Από τις συνολικές αυτές επενδύσεις σε ακίνητα στην Κύπρο, 
ακίνητη ιδιοκτησία αξίας €61,1 εκατοµµυρίων είναι κατανεµηµένη στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία της 
Εταιρείας προς όφελος των ασφαλισµένων. Μέσα στο 2018 η Εταιρεία προέβη στην πώληση του 
ιδιόκτητου γραφείου της στο Μέγαρο Παναγίδη στην Λεµεσό για €0,6 εκατοµµύρια. 
 
Το µεγαλύτερο µέρος της πιο πάνω ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχει η Εταιρεία στην Κύπρο βρίσκεται σε 
γεωργικές και αγροτικές ζώνες. Σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη ∆ήλωση 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.  
 
Μέσα στο 2018 και αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι αναγκαίες διαβουλεύσεις µε όλα τα αρµόδια κρατικά 
τµήµατα σχετικά µε την εξέταση της αίτησης που έχει υποβληθεί από τον ∆εκέµβριο του 2013, για τη 
δηµιουργία γηπέδου γκολφ στην περιοχή Βάσας Κελλακίου από την θυγατρική Universal Golf Enterprises 
PLC, έχει εκδοθεί η πολεοδοµική άδεια και έχει υπογραφεί η συµφωνία µε το δηµόσιο, για την δηµιουργία 
του γηπέδου γκολφ 18 οπών στο οποίο περιλαµβάνεται και οικιστική ανάπτυξη 150 000 τ.µ.  Για τον 
σκοπό αυτό η Εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει στο κράτος το ποσό των €5 εκ. σε δέκα ίσες ετήσιες δόσεις 
των €0,5 εκατοµµυρίων έκαστη.  
 
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 ∆εκεµβρίου 2018 ανήλθε 
συνολικά σε €16,8 εκατοµµύρια, ποσό που περιλαµβάνεται στα περιουσιακά της στοιχεία. 
 
Τεχνολογία και Πληροφορική 
Έχοντας πλήρη επίγνωση του καθοριστικού ρόλου που διαδραµατίζει η Τεχνολογία και Πληροφορική στις 
επιχειρησιακές της δραστηριότητες, η Εταιρεία παρέµεινε προσηλωµένη στην πάγια πολιτική της για 
συνεχή αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής και των συστηµάτων της, µε γνώµονα 
την αδιάλειπτη υποστήριξη και περεταίρω ενίσχυση των επιχειρηµατικών της δυνατοτήτων.  
 
Μεταξύ άλλων τη χρονιά που πέρασε ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και υλοποιήθηκαν µε επιτυχία, η 
πρωτοποριακή εφαρµογή «Μελέτη Ασφαλιστικών Αναγκών και Επιθυµιών Πελάτη» που αναµένεται να 
ενισχύσει σηµαντικά την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών µας από τους ασφαλιστικούς  
διαµεσολαβητές, καθώς και η εφαρµογή για το ξέπλυµα χρήµατος.  Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν µε 
επιτυχία οι εργασίες της Οµάδας Εργασίας για συµµόρφωση µε τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισµό Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR) εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας.  Το 2018 συνεχίστηκαν µε 
αµείωτους ρυθµούς οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση του έργου για τη ∆ιαδικτυακή 
Πύλη Πελατών το οποίο έχει ήδη προχωρήσει στο στάδιο της υλοποίησης και επίσης αναµένεται να 
ενισχύσει σηµαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών µας. 
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Αποτελώντας έναν από τους στρατηγικούς της στόχους, η Εταιρεία δροµολόγησε την πρώτη φάση 
επανασχεδιασµού των επιχειρηµατικών της λειτουργιών (Business Process Reengineering – BPR) σε 
συνεργασία µε εξειδικευµένους εξωτερικούς συµβούλους. Στόχος της µεγαλεπήβολης αυτής προσπάθειας 
είναι η σηµαντική βελτίωση της παραγωγικότητας, απόδοσης και ποιότητας στις επιχειρησιακές λειτουργίες 
της εταιρείας µε επανασχεδιασµό των διαδικασιών και την εισαγωγή καινοτόµων αυτοµατοποιηµένων 
λύσεων τεχνολογίας και πληροφορικής καθώς και Ψηφιακών Μετατροπών (Digital Transformation). Στον 
σχεδιασµό υλοποίησης των επιµέρους έργων που θα προκύψουν από τον επανασχεδιασµό των 
επιχειρηµατικών λειτουργιών θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη ο παράγοντας “πελάτης”.         
 
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 ήταν για µια ακόµα χρονιά ο τοµέας της υγείας, 
αφού αυτή αποτελεί το υπέρτατο αγαθό. Η Εταιρεία το 2018 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 2018, ήταν η 29η συνεχή χρονιά που η Εταιρεία συνέδεσε το όνοµα της µε τον ΠΑΣΥΚΑΦ κερδίζοντας 
επάξια τον τιµητικό τίτλο του ∆ιαχρονικού Χορηγού του Συνδέσµου. Ήταν επίσης και η 3η 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 16η συνεχή χρονιά τη χορηγία της 
προς τον Αντιρευµατικό Σύνδεσµο Κύπρου για την Ετήσια Εβδοµάδα Ενηµέρωσης για τις Ρευµατικές 
Παθήσεις.  
 
Πέραν των καθιερωµένων χορηγιών προς τους πιο πάνω Συνδέσµους, η Εταιρεία ανέλαβε και τη 
χρηµατοδότηση πρόσθετων ενεργειών που στόχο είχαν να συµβάλλουν ακόµη πιο ενεργά στο έργο που 
επιτελούν οι εν λόγω οργανισµοί. Συγκεκριµένο παράδειγµα ήταν η χορηγία της διαδικτυακής εκστρατείας 
«Το Χριστουγεννιάτικο Αστέρι του ΠΑΣΥΚΑΦ». Οι εισφορές της εκστρατείας ενίσχυσαν οικονοµικά τις 
Υπηρεσίες και τα Προγράµµατα του ΠΑΣΥΚΑΦ για την πρόληψη και αντιµετώπιση του καρκίνου. 
 
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, 
στήριξε και φέτος τα Χριστούγεννα συνανθρώπους µας που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα, 
«υιοθετώντας» 25 οικογένειες µέσω του Παγκύπριου Συντονιστικού Συµβουλίου Εθελοντισµού.  
 
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 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Κύπρου αλλά και 
η χορηγία διαφόρων διαλέξεων. ∆είχνοντας 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 στον Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό Τεχνολογίας «F1 in Schools 2018». 
Στήριξε επίσης, ως Χρυσός Χορηγός την κυπριακή αποστολή µαθητών του Εκπαιδευτικού Κέντρου 
Επίτευγµα στον Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό Ροµποτικής «Robotic Day 2018». 
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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 2018 ανήλθε κατά µέσο όρο στους 146 υπαλλήλους  (2017: 151 
υπαλλήλους).
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στόχος της πολιτικής για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση είναι η αξιόπιστη και λειτουργική κατανοµή 
εξουσιών µεταξύ των µετόχων και του ∆ιοικητικού 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 ∆ιακυβέρνησης που έχει καταρτιστεί από το 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  
 
Στα πλαίσια της ορθής εφαρµογής των αρχών της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, η Εταιρεία έχει θεσπίσει 
ένα σύνολο εσωτερικών κανόνων και µηχανισµών ελέγχου. Στο σχετικό εσωτερικό κανονισµό που 
ετοιµάστηκε περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι αρχές λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
των Επιτροπών που έχουν εγκαθιδρυθεί καθώς και οι αρχές που διέπουν τις Γενικές Συνελεύσεις και τις 
σχέσεις µε τους Μετόχους. Κατά το 2018 λειτούργησαν οι ακόλουθες πέντε Επιτροπές του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου: 
 
1. Επιτροπή Στρατηγικής και Ανάπτυξης  
2. Επιτροπή ∆ιορισµών και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
3. Επιτροπή Αµοιβών 
4. Επιτροπή Ελέγχου 
5. Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 
 

Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής, το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικός 
Σύµβουλος. 
 
Το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και έχουν στη διάθεση τους όλα τα έγγραφα σχετικά µε την κάθε συνεδρία. 
 
Κατά το 2018, έγιναν οκτώ συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα της 
Εταιρείας. Ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές είναι διαθέσιµες στους ∆ιοικητικούς Συµβούλους 
σύµφωνα µε την εσωτερική πολιτική που διαµορφώθηκε και ψηφίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Ο Αντιπρόεδρος κατέχει τη θέση του µη εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Εταιρείας και θεωρείται µη 
ανεξάρτητο µέλος. 
 
Οι Πρόεδροι των Επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να παρευρίσκονται στις Γενικές 
Συνελεύσεις της Εταιρείας. 
 
Οι κανόνες όσον αφορά τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το διορισµό και την 
αντικατάσταση των µελών του, καθορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας ως ακολούθως: 
 
•  Ο αριθµός των ∆ιοικητικών Συµβούλων δεν πρέπει να είναι µικρότερος των πέντε και µεγαλύτερος 

των δεκατριών. 
 
• Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση δύο από τα εκάστοτε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 αποχωρούν. 
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•  Οι ∆ιοικητικοί 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 
∆ιοικητικούς Συµβούλους οι οποίοι απέκτησαν συγχρόνως την ιδιότητα αυτή, εκείνοι που θα 
αποχωρούν (εκτός αν µεταξύ τους συµφωνήσουν διαφορετικά) θα καθορίζονται µε κλήρο. 

 
•  ∆ιοικητικός Σύµβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να επανεκλεγεί. 
 
•  Στη συνέλευση κατά την οποία ένας ∆ιοικητικός 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 ∆ιοικητικός 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 ∆ιοικητικού Συµβούλου αυτού είχε προταθεί στη 
συνέλευση και απορριφθεί. 

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

να εκλεγεί ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση χωρίς την εισήγηση του 
∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα µπορεί οποτεδήποτε να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στο αξίωµα 

του ∆ιοικητικού Συµβούλου, είτε προς το σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε 
επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες ∆ιοικητικούς Συµβούλους, νοουµένου ότι ο συνολικός αριθµός 
των ∆ιοικητικών Συµβούλων δεν θα υπερβαίνει κατά οποιοδήποτε χρόνο τον αριθµό που 
καθορίζεται σύµφωνα µε το Καταστατικό. ∆ιοικητικός 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 ∆ιοικητικών 
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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβούλου τούτου. 
Η παύση αυτή του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 

Συµβούλου που έχει παυθεί σύµφωνα µε τον αµέσως προηγούµενο Κανονισµό και χωρίς 
επηρεασµό των εξουσιών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δυνάµει του Κανονισµού 100, η Εταιρεία 
µπορεί σε Γενική Συνέλευση να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου είτε για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε είτε ως επιπρόσθετου ∆ιοικητικού 
Συµβούλου. Πρόσωπο που θα έχει διοριστεί στη θέση του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
στη θέση του οποίου το πρόσωπο αυτό διορίστηκε, ως εάν αυτό να έγινε µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου την ηµέρα που έγινε το απελθόν µέλος. 
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•  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να διορίζει ένα ή περισσότερα από τα µέλη του ως 
∆ιευθύνοντες 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποχωρούν 
εκ περιτροπής. Ο διορισµός του όµως τερµατίζεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο 
χάσει την ιδιότητά του ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

• Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας είναι έγκυρη µόνο µε ειδικό 
ψήφισµα σε συνέλευση των µετόχων. 

 

• Το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τα πιο κάτω µέλη: 
 

Γιώργος Α. Γεωργίου Αντιπρόεδρος  
Γεννήθηκε το 1973. Σπούδασε Mechanical Engineering (B. Eng) στο Imperial College στο Λονδίνο και 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Columbia Business School της Νέας Υόρκης. Είναι Εκτελεστικός 
∆ιευθυντής της Protamare Hotels Ltd και συνιδρυτής των εταιρειών iMER Medical Services Ltd και G11 
Holdings Ltd. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού 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 ∆ιευθυντής Εξωτερικών Εργασιών της Τράπεζας. Την 
1η Νοεµβρίου 1969 διορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής της υπό ίδρυση τότε Universal Life στην οποία 
υπηρέτησε ως Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής µέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος 
της Εταιρείας από τις 18 ∆εκεµβρίου 2001 µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2005. ∆ιετέλεσε 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 ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της LIMRA Αµερικής (1991-94). Είναι Πρόεδρος της Universal Insurance Agency Ltd και 
της Universal Golf Enterprises PLC. 
 

Έβαν Γαβάς – Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής  
Ο κ. Γαβάς είναι Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής και ∆ιευθύνων 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 
Νότιο Αφρική. Μετά την ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού του πτυχίου (MBA) στη ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήµιο του Harvard στις ΗΠΑ, εργάστηκε στην ΑΤ Kearney στο Λονδίνο 
ως Σύµβουλος Στρατηγικής.  Το 2007 προσλήφθηκε στην τράπεζα Βarclays ως ∆ιευθυντής 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 ∆ιευθυντή Στρατηγικής Ευρώπης, ∆ιευθύνοντα Συµβούλου στην Barclays Κύπρου και ∆ιευθυντή 
Υπεράκτιων και Τοπικών αγορών στο Ηνωµένο Βασίλειο.  Είναι µέλος των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του 
Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και της ΟΕΒ. 
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Κωνσταντίνος Π. ∆εκατρής 
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 ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 
της Ασφαλιστικής Εταιρείας Commercial General Insurance Limited. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του 
Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ασφάλισης 
(CEA) και µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Γενικού Κλάδου του πιο 
πάνω Συνδέσµου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων, µέλος της Επιτροπής Εξεταστών του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, Πρόεδρος της 
Κοινοπραξίας Ασφαλιστών Οχηµάτων ∆ηµόσιας Χρήσης, καθώς επίσης και µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας από το 2005 και µέλος σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ιδιωτικών εταιρειών. 
 

∆ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης 
Γεννήθηκε το 1945. Σπούδασε Οικονοµικά και Εµπορικά στην Ecole des Hautes Commerciales, στο 
Πανεπιστήµιο της Λωζάννης στην Ελβετία. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού 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 
∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το 1995. Είναι ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Photos Photiades Breweries Ltd.  
 

Σωκράτης Σολοµίδης 
Γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε Οικονοµικά (B.Sc.) και Accounting & Finance (M.Sc.) στο London 
School of Economics, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Πανεπιστήµιο Berkeley, California και 
Πολιτικές Επιστήµες / ∆ιεθνείς Σχέσεις (Β.Sc.) στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. ∆ιετέλεσε για σειρά 
ετών Γενικός ∆ιευθυντής 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.  
 

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

Massachusetts Institute of Technology. Είναι ∆ιευθύνων 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 ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Columbia Business School της 
Νέας Υόρκης. ∆ιευθύνει 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. ∆ιαδραµάτισε 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 ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. Το 2010 ανέλαβε την ανάπτυξη 
εργασιών της Barclays Bank Plc - Cyprus branch ως Head of Business Development και µετέπειτα τη 
γενική διεύθυνση ως Country Director. 
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Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει 5 επιτροπές: την Επιτροπή Στρατηγικής και Ανάπτυξης, την 

Επιτροπή ∆ιορισµών και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, την Επιτροπή Αµοιβών, την Επιτροπή Ελέγχου και 
την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 

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

ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 

 Πρόεδρος: Γιώργος Γεωργίου  
 Μέλη: Παύλος Φ. Φωτιάδης 
   Αλέξης Φ. Φωτιάδης 
                        Έβαν Γαβάς (από 1/7/2018) 
   Ανδρέας Κ. Κρητιώτης (µέχρι τις 2/2/2018) 
 
 Η Επιτροπή διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 Κατά το έτος 2018 η Επιτροπή συνεδρίασε δέκα 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 ∆ιεύθυνση. Επιπρόσθετα η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της στρατηγικής 
που προτείνει ο Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής  πριν την παρουσίαση της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
για περεταίρω συζήτηση. Τα ζητήµατα που αξιολογούνται µπορούν να παραπεµφθούν στην Επιτροπή 
είτε από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας είτε από µέλη της Επιτροπής. 

 
 Επιτροπή ∆ιορισµών και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 Η Επιτροπή ∆ιορισµών και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης απαρτίζεται από τα πιο κάτω τρία µη εκτελεστικά 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δύο από τα οποία είναι µη ανεξάρτητα και ένα ανεξάρτητο. 
 
 Πρόεδρος: ∆ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης 
 Μέλη: Γιώργος Γεωργίου 
   Παύλος Φ. Φωτιάδης 
 
 Η Επιτροπή διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 Κατά το έτος 2018 η Επιτροπή συνεδρίασε οκτώ φορές. 
 
 Η Επιτροπή εξετάζει θέµατα σχετικά µε διορισµούς Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 

Ανώτερου ∆ιευθυντικού Προσωπικού της Εταιρείας, προβαίνει σε εισηγήσεις στο ∆ιοικητικό 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 
∆ιακυβέρνησης. 

 
 Η Επιτροπή εισηγείται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το διορισµό νέων ∆ιοικητικών Συµβούλων για 

πλήρωση των κενών θέσεων. Επιπλέον έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρµογή της Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης στην Εταιρεία. 

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

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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 Πρόεδρος: Σωκράτης Σολοµίδης 
 Μέλη:  Κωνσταντίνος ∆εκατρής 
   Σταύρος Χριστοδουλίδης  
     
 Η Επιτροπή διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 Κατά το έτος 2018 η Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις φορές. 
 
 Η Επιτροπή εισηγείται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού 

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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Επίσης κάνει εισηγήσεις για την πολιτική αµοιβών που πρέπει 
να ακολουθείται για την προσέλκυση και διατήρηση των εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων και του 
Ανώτερου ∆ιευθυντικού Προσωπικού της Εταιρείας. 

  
 Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων υπό την ιδιότητα τους ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

εγκρίνονται από τους µετόχους σε Γενική Συνέλευση. 
 
 Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων που διεξήχθη στις 20 Ιουνίου 2018 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 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του. Επιπρόσθετα, κατά την ίδια συνέλευση εγκρίθηκε η 
ετήσια αµοιβή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ύψους €35 000 για 
τον καθένα και των Προέδρων της Επιτροπής Στρατηγικής και Ανάπτυξης, της Επιτροπής ∆ιορισµών 
και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, της Επιτροπής Αµοιβών, της Επιτροπής Ελέγχου, και της Επιτροπής 
∆ιαχείρισης Κινδύνων ύψους €1 000 για τον καθένα. 

   
 Επιτροπή Ελέγχου 
 Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συσταθεί µε σκοπό να υποβοηθήσει το ∆ιοικητικό 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 έξι πιο κάτω µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, τέσσερα από τα οποία είναι ανεξάρτητα και δύο µη ανεξάρτητα. 

 Πρόεδρος: Κωνσταντίνος ∆εκατρής 
 Μέλη: Σωκράτης Σολοµίδης 
   Αλέξης Φ. Φωτιάδης 
  Ανδρέας Γεωργίου 
  ∆ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης 
  Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου  
 
 Η Επιτροπή διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
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 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 ∆ιεύθυνσης ή του προσωπικού όπως 
τον Πρώτο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή, τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή, 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 ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο τον διορισµό ή τερµατισµό και την αµοιβή των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας. 

 
 Κατά το έτος 2018 η Επιτροπή συνεδρίασε οκτώ φορές. 
 

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων  
 Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων απαρτίζεται από τα έξι πιο κάτω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Τρία µέλη είναι µη εκτελεστικά και µη ανεξάρτητα και τρία µέλη είναι µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα.  
 
 Πρόεδρος:  Παύλος Φ. Φωτιάδης  
 Μέλη:  Ανδρέας Γεωργίου 
  Γιώργος Α. Γεωργίου 
  Σωκράτης Σολοµίδης 
  Σταύρος Χριστοδουλίδης 
  Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου  
 
 Η Επιτροπή έχει συσταθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του στις  

27 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή διορίζεται από το ∆ιοικητικό 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 
∆ιευθυντή, τον Ανώτερο Λειτουργό ∆ιαχείρισης Κινδύνων καθώς και οποιοδήποτε άλλο µέλος της 
Ανώτερης ∆ιεύθυνσης και του προσωπικού.  

 
 Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων µεταξύ άλλων: 
 

• Υποβοηθά το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό 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 
∆ιαχείρισης Κινδύνων και προτείνει την έγκριση της από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την 
αποστολή της στην Έφορο Ασφαλίσεων. 
 

 Κατά το έτος 2018 η Επιτροπή συνεδρίασε δύο φορές.  
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∆. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 Οι συναλλαγές µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των συνδεόµενων προσώπων τους 

παρουσιάζονται στη σηµείωση 37 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 
 ∆ρώσα Οικονοµική Μονάδα (Going concern) 
 Η ∆ιεύθυνση του Οµίλου έχει αξιολογήσει την ικανότητα του Οµίλου να συνεχίσει ως δρώσα 

οικονοµική µονάδα. Η ∆ιεύθυνση πιστεύει ότι ο Όµιλος µπορεί να διαχειριστεί επιτυχώς τους 
επιχειρηµατικούς του κινδύνους, παρά τις αβέβαιες οικονοµικές προοπτικές της κυπριακής οικονοµίας 
και ότι διαθέτει ικανοποιητικούς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργική του ύπαρξη στο προσεχές 
µέλλον. Έτσι, συνεχίζει να χρησιµοποιεί τη βάση της δρώσας οικονοµικής µονάδας στην ετοιµασία  των 
ετήσιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

  
 Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Controls) 
 Το ∆ιοικητικό 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 ∆ιεύθυνση 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. 
 •  ∆ιενέργεια τακτικών οικονοµικών ελέγχων. 
 •  Πρόνοια για αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (contingency planning). 
 •  Επαρκή ασφαλιστική κάλυψη. 
  
 Το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη δηµιουργία Τµήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου και το 2014 τη δηµιουργία Λειτουργίας ∆ιαχείρισης Κινδύνων και τη Λειτουργία Κανονιστικής 
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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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε τον κ. Σταύρο Χριστοδουλίδη, ως υπεύθυνο για την εφαρµογή του 

‘Περί της Παρεµπόδισης και Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες 
∆ραστηριότητες Νόµο του 2007 (188 (1)2007)’.   

 
 Συµµόρφωση µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε τον Γραµµατέα της Εταιρείας, κ. Χαράλαµπο Γ. Χωµατένο, ως 

Λειτουργό Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
Z. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι όλοι οι µέτοχοι πρέπει να τυγχάνουν ισότιµης µεταχείρισης. 

Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων εγγυούνται 
την ισότιµη µεταχείριση όλων των µετόχων. 

  
 Το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

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

(Investor Relations Officer) τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή 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 ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τον κ. Σωκράτη Σολoµίδη ως Ανώτερο Ανεξάρτητο ∆ιοικητικό 

Σύµβουλο ο οποίος θα είναι διαθέσιµος να ακούει τις ανησυχίες των µετόχων, των οποίων το 
πρόβληµα δεν έχει λυθεί διαµέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας.  
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει στους µετόχους την Έκθεσή του και τις ελεγµένες Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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 2018 ο Όµιλος πραγµατοποίησε ζηµιές µετά τη φορολογία ύψους €253 000 σε σχέση µε κέρδη 
€1 736 000 κατά το 2017.  

 

Τα βασικότερα οικονοµικά στοιχεία για τα έτη 2018 και 2017 έχουν ως ακολούθως: 

 

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την καταβολή µερίσµατος για το 2018.  
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
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 32 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. 

 2018 2017  

 Αναθεωρηµένο 

 €000 €000 

Ασφάλιστρα Οµίλου 135 444 124 017 

Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία  1 223 2 991  

(Ζηµιές) /κέρδη για το έτος µετά τη φορολογία (253) 1 736 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων 295 905 287 623 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 400 305 388 935 

Ίδια κεφάλαια 32 251 32 324 
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Έχουν ήδη δροµολογηθεί οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
Η οικονοµική ανάκαµψη στην Κύπρο σηµείωσε επιτάχυνση µέσα στο 2018 και οι µεσοπρόθεσµες 
προοπτικές είναι θετικές, βοηθούµενες από τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, τις 
διευρυµένες επενδύσεις και την αυξηµένη ανθεκτικότητα της οικονοµίας. Η Κύπρος εξακολουθεί να 
αντιµετωπίζει προκλήσεις, πρωτίστως σε σχέση µε το δηµόσιο και ιδιωτικό χρέος και τα µη 
εξυπηρετούµενα δάνεια αλλά και µε πιθανή επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 
Το πραγµατικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) σηµείωσε αύξηση 3,9% το 2018 µετά τις αυξήσεις 4,5% 
και 4,8% των προηγούµενων δύο ετών (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου). Η αύξηση του ΑΕΠ το 2018 
προήλθε από την έντονη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών υπηρεσιών, ιδιαίτερα του 
τουρισµού. Οι πάγιες επενδύσεις, ιδίως η κατασκευαστική δραστηριότητα, επίσης συνέβαλαν σηµαντικά. 
Σε ότι αφορά τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στον τουρισµό, το 
εµπόριο και τις µεταφορές, τις κατασκευές και τις επαγγελµατικές και επιχειρηµατικές υπηρεσίες.  
 
Στο δηµόσιο τοµέα, το πλεόνασµα του προϋπολογισµού συνεχίστηκε το 2018 ενώ στον τραπεζικό τοµέα, 
οι συνθήκες χρηµατοδότησης συνέχισαν να βελτιώνονται σε συνάρτηση µε θετικές εξελίξεις σε ότι αφορά 
τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. 

 
Η αναπτυξιακή δυναµική αναµένεται να διατηρηθεί σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. Η ανάπτυξη θα προέλθει 
κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση, τις πάγιες επενδύσεις και από τη συνεχή βελτίωση στην αγορά 
εργασίας. Από την πλευρά της προσφοράς, η ανάπτυξη αναµένεται να στηριχτεί στις εξελίξεις στον τοµέα 
του τουρισµού και στις επιδόσεις του τοµέα διεθνών επιχειρηµατικών υπηρεσιών. Ο τουρισµός συνεχίζει να 
ευνοείται από συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας σε ανταγωνιστικούς προορισµούς.  

 
Οι παράγοντες για περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ σχετίζονται µε µεγαλύτερη περίοδο χαµηλών τιµών 
πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, περαιτέρω βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών στη ζώνη του ευρώ και 
την αύξηση των επενδύσεων καθώς οι τιµές των ακινήτων σταθεροποιούνται και καθώς υλοποιούνται 
σηµαντικά αναπτυξιακά έργα στον τοµέα του τουρισµού, της ενέργειας και των δηµοσίων έργων. Οι 
αρνητικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές συνδέονται µε τα ήδη υψηλά µη εξυπηρετούµενα δάνεια και του 
δηµόσιου χρέους. Επίσης η Κύπρος δυνατόν να επηρεαστεί αρνητικά από την έξοδο του Ηνωµένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον διατηρεί στενούς εµπορικούς και επενδυτικούς δεσµούς µε 
το Ηνωµένο Βασίλειο.  
 
H Κυπριακή κυβέρνηση πέτυχε µια σειρά αναβαθµίσεων της πιστοληπτικής της ικανότητας από τους 
διεθνείς οίκους αξιολόγησης µετά την επίδοση των δηµοσίων οικονοµικών και της προόδου που 
σηµειώθηκε στον τραπεζικό τοµέα. 

 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Κατά τη διάρκεια του έτους το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 185 884 πλήρως 
πληρωθείσες συνήθεις µετοχές αξίας €1,00 η καθεµιά. Οι µετοχές αυτές ήταν το αποτέλεσµα της διανοµής 
µερίσµατος από τα κέρδη του 2016 ύψους €0,067 κατά µετοχή και της χρησιµοποίησης του για την 
εξόφληση των πιο πάνω µετοχών που εκδόθηκαν στην καθορισθείσα τιµή των €5,07 η καθεµιά. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Το ποσοστό στο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα τα µέλη του 
∆ιοικητικού 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 ∆εκεµβρίου 
2018 και 18 Απριλίου 2019 παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 

 

31 ∆εκεµβρίου 18 Απριλίου 

2018 2019 

 % % 

Ανδρέας Γεωργίου 0,36 0,36 

∆ηµοσθένης 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συγκεκριµένα οι κ.κ. Κωνσταντίνος ∆εκατρής, 
Σωκράτης Σολοµίδης, Σταύρος Χριστοδουλίδης, Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου και Έβαν Γαβάς και τα 
συνδεόµενα µε αυτούς πρόσωπα και εταιρείες, δεν κατέχουν κανένα ποσοστό δικαιώµατος ψήφου σε 
γενική συνέλευση. 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Σύµφωνα µε το µητρώο µετόχων της Εταιρείας, οι πιο κάτω µέτοχοι κατείχαν άµεσα στις 31 ∆εκεµβρίου 
2018 και 18 Απριλίου 2019 πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 

 

31 ∆εκεµβρίου 18 Απριλίου 

2018 2019 

 % % 

Photos Photiades Group Ltd 54,10 54,10 

Magnum Investments Ltd 24,77 24,77 

 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει εθελοντικά τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης όπως αυτός εκδόθηκε από το 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
παρουσιάζεται στις σελίδες 15-25 της Ετήσιας Έκθεσης και περιλαµβάνει και τις σχετικές πληροφορίες 
σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της Οδηγίας Ο∆190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 και µέχρι την ηµεροµηνία της Έκθεσης αυτής, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
απαρτίζετο από τα ακόλουθα µέλη: 

 
Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D (Πρόεδρος) (απεβίωσε στις 5/10/2018) 

Γιώργος Γεωργίου (Aντιπρόεδρος) 

∆ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης (παραιτήθηκε στις 02/02/2018) 

Έβαν Γαβάς (διορίστηκε την 1/7/2018) 

Ανδρέας Γεωργίου  

Κωνσταντίνος ∆εκατρής 

∆ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης 

Σωκράτης Σολοµίδης 

Αλέξης Φ. Φωτιάδης 

Παύλος Φ. Φωτιάδης 

Σταύρος Χριστοδουλίδης 

Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου  

 

Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Αλέξης Φωτιάδης και Σταύρος Χριστοδουλίδης 
εξέρχονται εκ περιτροπής είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή.  

 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
Tα συµβόλαια οµαδικής ασφάλισης τα οποία είχαν συναφθεί µε την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα 
το 2017, τερµατίστηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ως 
πιστωτικό ίδρυµα. Τα συνολικά ασφάλιστρα από τα συµβόλαια αυτά ανήλθαν στα €33 εκατοµµύρια κατά 
το 2018. 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, Ernst & Young Cyprus Ltd έχουν εκδηλώσει επιθυµία να συνεχίσουν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Θα κατατεθεί ψήφισµα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για τον 
επαναδιορισµό και τον καθορισµό της αµοιβής τους. 
 
 
 
Γιώργος Α. Γεωργίου 

Αντιπρόεδρος 
18 Απριλίου 2018 
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 Σηµ. 2018 2017 
  Αναθεωρηµένα 

   €000 €000 

Μεταφορά από Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού 
Αποτελεσµάτων Κλάδου:    

  Ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων  200 5 100 

  Ασφαλειών ατυχηµάτων και υγείας  163 (684) 

           363 4 416 

(Έξοδα)/έσοδα από διαχείριση ταµείων αφυπηρέτησης και συντάξεων  (7) 49 

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από άλλες εργασίες 6 943 (1 168) 

Αποµείωση οφειλόµενων ποσών  (61) (194) 

Λοιπά έξοδα που αναλογούν στη διαχείριση ταµείων αφυπηρέτησης  
και συντάξεων και δεν κατανέµονται   - (49) 
 
Λοιπά έξοδα που δεν κατανέµονται         (15)   (63)                  

Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία  1 223 2 991 

Φορολογία 7 (1 476) (1 255) 

(Ζηµιά)/κέρδη για το έτος µετά τη φορολογία  (253) 1 736 

    

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

Επανεκτίµηση ακινήτων  194 (60) 

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση ακινήτων  2 (66) 

Καθαρά συνολικά εισοδήµατα/(έξοδα) που δεν πρόκειται να 
επανακατηγοριοποιηθούν στην ενοποιηµένη κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων σε µετέπειτα περιόδους  196 (126) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(έξοδα) για το έτος µετά τη 
φορολογία  196 (126) 

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/εισοδήµατα για το έτος µετά 
τη φορολογία  (57) 1 610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 37 µέχρι 89 αποτελούν µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 



Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 
Κλάδου Ασφαλειών Ζωής και Ετησίων Προσόδων 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 
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 Σηµ. 2018 2017 
 €000 €000 

Έσοδα 
 

   

Μεικτά ασφάλιστρα  87 014 82 359 

Αντασφάλιστρα  (27 898) (28 808) 

Καθαρά ασφάλιστρα  59 116 53 551 

Προµήθειες από αντασφαλιστές  659 741 

Εισόδηµα από επενδύσεις και λοιπά έσοδα  4 1 208 1 235 

(Μείωση)/αύξηση στην εύλογη αξία και (ζηµιές)/κέρδη από πώληση  
επενδύσεων στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων  (8 085) 6 034 

  52 898 61 561 

Έξοδα   

Μεικτές πληρωµές σε ασφαλισµένους  (53 076) (55 237) 

Μερίδιο αντασφαλιστών στις πληρωµές σε ασφαλισµένους  18 291 21 185 

Λειτουργικά έξοδα  5 (6 021) (6 035) 

Προµήθειες σε αντιπροσώπους ασφαλειών  (10 991) (10 734) 

Έξοδα από τόκους  (46) (57) 

Συναλλαγµατικές διαφορές  - (2) 

  (51 843) (50 880) 

Μεταβολή στις υποχρεώσεις και στο µη 
κατανεµηθέν πλεόνασµα   

Μεικτή µεταβολή στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων  25 (4 789) (8 032) 

Μερίδιο αντασφαλιστών στη µεταβολή στις υποχρεώσεις 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων  25 3 631 2 479 

Μεταβολή στο µη κατανεµηθέν πλεόνασµα  24 303 (28) 

  (855) (5 581) 

Πλεόνασµα εσόδων για το έτος που µεταφέρεται στην 
ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων  200 5 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 37 µέχρι 89 αποτελούν µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 



Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 
Κλάδου Ασφαλειών Ατυχηµάτων και Υγείας 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 
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 Σηµ. 2018 2017 
 €000 €000 

Έσοδα 
 

   

Μεικτά ασφάλιστρα  48 430 41 658 

Αντασφάλιστρα  (35 444) (30 337) 

Καθαρά ασφάλιστρα  12 986 11 321 

Προµήθειες από αντασφαλιστές   7 536 6 042 

Εισόδηµα από επενδύσεις και λοιπά έσοδα  4 3 5 

  20 525 17 368 

Έξοδα    

Μεικτές πληρωµές σε ασφαλισµένους  (35 411) (32 357) 

Μερίδιο αντασφαλιστών στις πληρωµές σε ασφαλισµένους  25 849 23 602 

Λειτουργικά έξοδα  5 (4 882) (4 527) 

Προµήθειες σε αντιπροσώπους ασφαλειών  (4 792) (4 081) 

Έξοδα από τόκους  (180) (158) 

  (19 416) (17 521) 

Μεικτή µεταβολή στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων  25 (3 493) (1 882) 

Μερίδιο αντασφαλιστών στη µεταβολή στις υποχρεώσεις 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων  25 2 547 1 351 

  (946) (531) 

Πλεόνασµα εσόδων/(εξόδων) για το έτος που µεταφέρεται 
στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων  163 (684) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 37 µέχρι 89 αποτελούν µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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Σηµ. 31/12/2018 31/12/2017  01/01/2017  
   Αναθεωρηµένο Αναθεωρηµένο 

 
 

 €000 €000 €000 
Περιουσιακά στοιχεία    

Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες  10 26 223 27 362 21 658 

Χρεώστες και δεδουλευµένα έσοδα  11 2 605 2 757 3 868 

Επενδύσεις σε ακίνητα  12 108 657 110 088 110 179 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία  
µέσω των αποτελεσµάτων  13 161 061 153 322 143 702 

∆άνεια και απαιτήσεις  14 4 410 4 940 5 250 

Μερίδιο αντασφαλιστών στις υποχρεώσεις 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων   25 21 593  15 415 11 585 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα και άλλες ασφαλιστικές απαιτήσεις  16 14 730 16 921 3 407 

Φορολογία εισπρακτέα  7 380 380 289 

Αποθέµατα ακινήτων  19 42 671 39 420 41 408 

Ακίνητα και εξοπλισµός  20 17 306 17 233 17 407 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  21 669 1 097 1 492 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  400 305 388 935 360 245 
     
Υποχρεώσεις     

Τραπεζικό παρατράβηγµα  10 5 044 2 643 1 772 

Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα  22 2 091 2 300 2 708 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις  23 39 985 36 973 20 030 

Φορολογία πληρωτέα  7 1 333 1 224 1 131 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  7 7 788 7 748 7 781 

Μη κατανεµηθέν πλεόνασµα κλάδου ασφαλειών ζωής  24 432 735 707 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων  25 295 905 287 623 277 709 

Υποχρεώσεις ταµείων αφυπηρέτησης και συντάξεων  15 15 476 17 365 16 686 

Σύνολο υποχρεώσεων  368 054 356 611 328 524 

     
Ίδια κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο  28 14 489 14 303 14 036 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   5 379 4 623 3 482 

Αποθεµατικά επανεκτίµησης  29 8 841 8 645 8 771 

Αδιανέµητα κέρδη   29 3 542 4 753 5 432 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  32 251 32 324 31 721 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  400 305 388 935 360 245 
 

 

 

Γιώργος Γεωργίου, Αντιπρόεδρος 
 

Έβαν Γαβάς, Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 
 

  Παντελής Ιακωβίδης, Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 37 µέχρι 89 αποτελούν µέρος των οικονοµικών καταστάσεων  
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 Μετοχικό 

κεφάλαιο 
(Σηµείωση 28) 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεµατικά 
Επανεκτίµησης 
(Σηµείωση 29) 

Αδιανέµητα 
Κέρδη 

(Σηµείωση 29) 
Αναθεωρηµένα Σύνολο 

 
€000 €000 €000 €000 €000 

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

Ζηµιά για το έτος - - - (253) (253) 

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

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

Έκδοση µετοχών (Σηµ. 28) 186 756 - - 942 

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

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 14 489 5 379 8 841 3 542 32 251 
 

Την 1 Ιανουαρίου 2017 14 036 3 482 8 771 6 526 32 815 

∆ιόρθωση λαθών προγενέστερων 
περιόδων (Σηµ. 3) - - - (1 094) (1 094) 

Αναθεωρηµένα την  
1 Ιανουαρίου 2017 14 036 3 482 8 771 5 432 31 721 

Κέρδη για το έτος 
(Αναθεωρηµένα) - - - 1 736 1 736 

Λοιπά συνολικά έξοδα για  
το έτος µετά τη φορολογία - - (126) - (126) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
(έξοδα)/εισοδήµατα για το έτος 
(Αναθεωρηµένα) - - (126) 1 736 1 610 

Έκδοση µετοχών (Σηµ. 28) 267 1 141 - - 1 408 

Μερίσµατα (Σηµ. 9) - - - (2 415) (2 415) 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 
(Αναθεωρηµένα) 14 303 4 623 8 645 4 753 32 324 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 37 µέχρι 89 αποτελούν µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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Σηµ. 2018 2017  
  Αναθεωρηµένο 

 €000 €000 

Ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες  31 10 530 7 985 

    

Ταµειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες    

Καθαρές εισπράξεις από επενδύσεις σε ακίνητα  763 22 

Καθαρές πληρωµές για αγορά αποθέµατος ακινήτων  - (415) 

Καθαρές (πληρωµές)/εισπράξεις  από αγορά µεικτών αµοιβαίων 
κεφαλαίων  (5 670) 7 676 

Καθαρές πληρωµές για αγορά και πώληση και λήξη οµολόγων  (5 764) (6 431) 

Καθαρές πληρωµές για αγορά και πώληση µετοχών  (4 680) (4 178) 

Καθαρές εισπράξεις από δάνεια σε ασφαλισµένους  468 116 

Μείωση / (αύξηση) καταθέσεων προθεσµίας µε τράπεζες  1 537 (5 477) 

Καθαρές πληρωµές για αγορά και πώληση ακινήτων  
και εξοπλισµού   (370) (139) 

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων   (32) (59) 

Εισόδηµα από επενδύσεις που εισπράχθηκε  1 214 1 240 

Καθαρή ταµειακή ροή για επενδυτικές δραστηριότητες   (12 534) (7 645) 

    

Ταµειακή ροή για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Μέρισµα που πληρώθηκε  - (983) 

Καθαρή ταµειακή ροή για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  - (983) 

    

Καθαρή µείωση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών  (2 004) (643) 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών την 1 Ιανουαρίου  10 (513) 130 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στις 31 ∆εκεµβρίου  10 (2 517) (513) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 37 µέχρι 89 αποτελούν µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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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 ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 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 33. 

 
 Συνεχιζόµενη δραστηριότητα  
 Η ∆ιεύθυνση του Οµίλου έχει αξιολογήσει την ικανότητα του Οµίλου να συνεχίσει ως δρώσα 
 οικονοµική µονάδα. Η ∆ιεύθυνση πιστεύει ότι ο Όµιλος µπορεί να διαχειριστεί επιτυχώς τους 
 επιχειρηµατικούς του κινδύνους, παρά τις αβέβαιες οικονοµικές προοπτικές της κυπριακής οικονοµίας 
 και ότι διαθέτει ικανοποιητικούς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργική του ύπαρξη στο προσεχές 
 µέλλον. Έτσι, συνεχίζει να χρησιµοποιεί τη βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας 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 την 
προηγούµενη οικονοµική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία ο Όµιλος έχει υιοθετήσει 
κατά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

 

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Το ∆ΠΧΑ 9 έχει ηµεροµηνία εφαρµογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2018. Ο Όµιλος έχει επιλέξει να επωφεληθεί από τις πρόνοιες της Τροποποιήσεις στο 
∆ΠΧΠ 4 Εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε συνδυασµό µε το ∆ΠΧΑ 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 2022, 
όπου θα υιοθετήσει και το ∆ΠΧΑ 17. 
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Κατά την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 9, ο Όµιλος θα πρέπει να εξετάσει το επιχειρηµατικό µοντέλο για τη 
διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών του µέσων και τα συµβατικά χαρακτηριστικά των ταµειακών 
τους ροών. Αυτά µπορεί να επηρεαστούν από τη βάση αποτίµησης των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων του Οµίλου κατά το χρόνο υιοθέτησης του ∆ΠΧΑ 9, η ακριβής φύση του οποίου είναι 
προς το παρόν αβέβαιη. 

 

∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε πελάτες 

Το ∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που 
προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το 
είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης 
για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις 
δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις 
υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των 
υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Η υιοθέτηση του 
προτύπου δεν είχε σηµαντική επίδραση, καθώς τα ασφαλιστήρια συµβόλαια του Οµίλου που 
εµπίπτουν κάτω από τον λογιστικό χειρισµό του ∆ΠΧΑ 4, παραµένουν εκτός του εύρους του ∆ΠΧΑ 
15. 

 

∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες (Αποσαφηνίσεις) 

Στόχος των αποσαφηνίσεων είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του Σ∆ΛΠ κατά την ανάπτυξη των 
απαιτήσεων του προτύπου ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες, σχετικά µε: (α) το λογιστικό 
χειρισµό των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του 
«µεµονωµένα αναγνωρίσιµο», (β) των εκτιµήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή 
εκπρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης κατά πόσο µία εταιρεία είναι εντολέας ή 
εκπρόσωπος, των εφαρµογών της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες 
διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των δικαιωµάτων. Οι αποσαφηνίσεις 
παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 15 πλήρως 
αναδροµικά η επιλέγουν να εφαρµόσουν την τροποποιηµένη αναδροµική προσέγγιση. Η υιοθέτηση 
του προτύπου δεν είχε σηµαντική επίδραση, καθώς τα ασφαλιστήρια συµβόλαια του Οµίλου που 
εµπίπτουν κάτω από τον λογιστικό χειρισµό του ∆ΠΧΑ 4, παραµένουν εκτός του εύρους του ∆ΠΧΑ 
15. 

 

∆ΠΧΑ 2 Ταξινόµηση και επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 
(Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό (α) των επιπτώσεων των 
προϋποθέσεων κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε συνιστούν κατοχύρωση, στην 
επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά, (β) 
παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών µε δυνατότητα συµψηφισµού των υποχρεώσεων 
παρακρατούµενων φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισµό των τροποποιήσεων όρων και 
προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών, η οποία διαφοροποιεί την 
ταξινόµηση µιας συναλλαγής από  διακανονισµό σε µετρητά σε συναλλαγή που διακανονίζεται µε 
συµµετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα 
και στη χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου. 

 

∆ΛΠ 40 Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε µία οντότητα µεταφέρει ένα ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένου 
ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι τροποποιήσεις 
αναφέρουν ότι µεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου πραγµατοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή 
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παύει να πληροί, τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής ένδειξη της µεταβολής 
αυτής. Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, δεν αποδεικνύει 
µεταβολή στη χρήση του. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίδραση στα 
αποτελέσµατα και στη χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου. 

 

∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΑ 22 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές 

Η διερµηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό συναλλαγών που περιλαµβάνουν την είσπραξη ή 
πληρωµή προκαταβολής σε ξένο νόµισµα. Η διερµηνεία εξετάζει τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 
όπου η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µη χρηµατική 
υποχρέωση που προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής, πριν από την αρχική 
αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η διερµηνεία αναφέρει ότι η 
ηµεροµηνία συναλλαγής, για τον καθορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της 
αρχικής αναγνώρισης ενός µη χρηµατικού στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόµενου εσόδου. 
Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολών, η οικονοµική οντότητα πρέπει να 
καθορίσει την ηµεροµηνία συναλλαγής για κάθε µία πληρωµή και είσπραξη προκαταβολής. Η 
διερµηνεία αυτή δεν έχει σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα και στη χρηµατοοικονοµική θέση 
του Οµίλου. 

 

Ετήσιος Κύκλος Αναβαθµίσεων ∆ΠΧΑ 2014-2016 

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2014 -2016, το οποίο είναι µια 
συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίδραση στα 
αποτελέσµατα και στη χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου. 

 
• ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η επιλογή της επιµέτρησης στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων, µίας επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία που κατέχεται από 
οντότητα η οποία είναι οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόµοια οικονοµική 
οντότητα, δύναται να διενεργείται χωριστά για κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή 
κοινοπραξία, κατά την αρχική αναγνώριση. 

  
3.2 Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική 

περίοδο και ο Όµιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα 
  

∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Στις 24 Ιουλίου 2014, το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο σηµατοδοτεί 
την ολοκλήρωση του σχεδίου του Σ∆ΛΠ, το οποίο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, το οποίο ορίζει νέες πρόνοιες για την ταξινόµηση, αποτίµηση 
και αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, στους ακόλουθους τοµείς: 

 
• Ταξινόµηση και αποτίµηση - Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται σε µία 

από τις τρεις κατηγορίες µέτρησης: εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, εύλογη αξία µέσω 
των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ή στο αποσβεσµένο κόστος. Η ταξινόµηση προσδιορίζεται 
µε αναφορά στο επιχειρηµατικό µοντέλο διαχείρισης και κατοχής χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και τα συµβατικά χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των 
χρηµατοπιστωτικών µέσων που κατέχονται. Οι πρόνοιες ταξινόµησης για χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις παραµένουν σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητες από τις υφιστάµενες πρόνοιες του ∆ΛΠ 
39, µε εξαίρεση τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που επιµετρούνται στο πλαίσιο της 
εύλογης αξίας όταν οι µεταβολές στην εύλογη αξία προκύπτουν από αλλαγές στον πιστωτικό 
κίνδυνο του Οµίλου. 

• Αποµείωση - Εισάγεται ένα νέο µοντέλο αποµείωσης (“αναµενόµενης πιστωτικής ζηµίας”) για την 
αποτίµηση της αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που ταξινοµούνται 
στην εύλογη αξία µέσω  των άλλων συνολικών εισοδηµάτων ή στο αποσβεσµένο κόστος. Αυτό 
αντικαθιστά το µοντέλο “ζηµιών που προέκυψαν” σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 
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• Λογιστική αντιστάθµισης - Ένα νέο µοντέλο λογιστικής αντιστάθµισης που έχει σχεδιαστεί για να 
ευθυγραµµίζεται πληρέστερα µε τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της οικονοµικής οντότητας 
για την αντιστάθµιση των χρηµατοδοτικών και µη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων στους οποίους 
εκτίθεται. 
 

Παρόλο που το ∆ΠΧΑ 9 έχει ηµεροµηνία εφαρµογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2018, o Όµιλος έχει επιλέξει να επωφεληθεί από τις πρόνοιες των 
τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 4 Εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, σε συνδυασµό µε 
το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια. Στο πλαίσια της υιοθέτησης της τροποποίησης αυτής, ο 
Όµιλος έχει επιλέξει την προσωρινή αναβολή της υιοθέτησης του ∆ΠΧΑ 9 µαζί µε την υιοθέτηση του 
∆ΠΧΑ 17, που αναµένεται να είναι η λογιστική περίοδος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2022. Στη 
βάση της επιλογής του Οµίλου για αναβολή της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9, οι απαιτούµενες 
γνωστοποιήσεις, παρουσιάζονται σε λεπτοµέρεια στη σηµείωση 18. 

 

Κατά την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 9, ο Όµιλος θα πρέπει να εξετάσει το επιχειρηµατικό µοντέλο για τη 
διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών του µέσων και τα συµβατικά χαρακτηριστικά των ταµειακών 
τους ροών. Αυτά µπορεί να επηρεαστούν από τη βάση αποτίµησης των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων του Οµίλου κατά το χρόνο υιοθέτησης του ∆ΠΧΑ 9, η ακριβής φύση του οποίου είναι 
προς το παρόν αβέβαιη. 

 

∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις 

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2019. Το ∆ΠΧΑ 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 θα έχουν 
ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις µισθώσεις, µε ορισµένες εξαιρέσεις. Το πρότυπο παρέχει 
εξαιρέσεις για τις βραχυχρόνιες µισθώσεις και τις µισθώσεις παγίων χαµηλής αξίας. Η λογιστική των 
εκµισθωτών παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητη.  Η πιο σηµαντική συνέπεια από την αρχική 
αναγνώριση του ∆ΠΧΑ 16 αφορά στην αναγνώριση σε σχέση µε τα κτίρια τα οποία ενοικιάζει ο 
Όµιλος  τα οποία δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου κάτω από το ∆ΛΠ 
17 εφόσον δεν πληρούν τα κριτήρια για χρηµατοδοτική µίσθωση. Με βάση το ∆ΠΧΑ 16 ο Όµιλος θα 
αναγνωρίσει 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 θα αναγνωρίσει 
µια υποχρέωση την οποία θα επιµετρά στην 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. Ο Όµιλος είναι σε διαδικασία αξιολόγησης των συµβάσεων της 
καθώς και του καθορισµού της ποσοτικής επίδρασης. ∆εν αναµένεται επίδραση στην καθαρή θέση 
του Οµίλου καθώς ο Όµιλος θα αναγνωρίσει ένα δικαίωµα χρήσης παγίου επιµετρώντας το δικαίωµα 
αυτό σε ένα ποσό το οποίο θα ισούται µε την αντίστοιχη υποχρέωση που θα αναγνωριστεί.  

 

∆ΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2021 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή εφόσον το ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε 
Πελάτες και το ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα – Ταξινόµηση και επιµέτρηση, έχουν εφαρµοστεί. 
Το ∆ΠΧΑ 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 
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της επίδρασης των συµβολαίων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 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 
αναµένει να ξεκινήσει την διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης της εφαρµογής του προτύπου στα 
αποτελέσµατα και στην χρηµατοοικονοµική του κατάσταση εντός του 2019. 

 

∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 
10 και εκείνες του ∆ΛΠ 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 ∆εκέµβριο του 
2015 το Σ∆ΛΠ 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 
αυτή να έχει σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα και στη χρηµατοοικονοµική του θέση. 

 

∆ΠΧΑ 9 ∆ικαίωµα Προπληρωµής µε Αρνητική Αποζηµίωση (Τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. 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. Η 
∆ιοίκηση του Οµίλου αναµένει να ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης της 
εφαρµογής του προτύπου στα αποτελέσµατα και στη χρηµατοοικονοµική του θέση εντός του 2019. 

 

∆ΛΠ 28 Μακροπρόθεσµες Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. 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 ∆ΠΧΠ 9, ∆ΛΠ 28 ή ένα συνδυασµό των 
δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι µια οικονοµική οντότητα εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 9, 
προτού εφαρµόσει το ∆ΛΠ 28, σε αυτές τις µακροπρόθεσµες συµµετοχές για τις οποίες δεν 
εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 9 η οικονοµική 
οντότητα δεν λαµβάνει υπόψη τυχόν προσαρµογές στην λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων 
συµµετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 28. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. O Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η διερµηνεία θα έχει 
επίδραση στα αποτελέσµατα και στη χρηµατοοικονοµική του θέση. 

 

∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΑ 23 Αβεβαιότητα σχετικά µε τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήµατος 

Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. 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 
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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. Ο 
Όµιλος βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στα 
αποτελέσµατα και στην χρηµατοοικονοµική του κατάσταση. 

 

∆ΛΠ 19 Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισµός προγράµµατος καθορισµένων παροχών 
(Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. O Όµιλος δεν 
αναµένει ότι αυτή η διερµηνεία θα έχει επίδραση στα αποτελέσµατα και στη χρηµατοοικονοµική του 
θέση. 
 
Εννοιολογικό πλαίσιο ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

Το Σ∆ΛΠ 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 ∆ιεθνών 
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 ∆ΠΧΑ για τις 
εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν 
κανένα πρότυπο ∆ΠΧΑ 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. 

 

∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις) 

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά µε τον ορισµό µιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο 
∆ΠΧΑ 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. O Όµιλος δεν αναµένει ότι η διερµηνεία αυτή θα έχει επίδραση στα 
αποτελέσµατα και στη χρηµατοοικονοµική του θέση. 

 

∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων και ∆ΛΠ 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 
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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 ∆ΠΧΑ. 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 κατάσταση. 

 

Ετήσιος Κύκλος Αναβαθµίσεων ∆ΠΧΑ 2015-2017 

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2015-2017, το οποίο είναι µια 
συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. 
Οι αναβαθµίσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται 
σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης αυτών των τροποποιήσεων στα αποτελέσµατα και στην 
χρηµατοοικονοµική του κατάσταση. 

 
• ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο: οι τροποποιήσεις στο 

∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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. 

• ∆ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος: οι 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. 

• ∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού: οι 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. 

 
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». 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 
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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. 

 
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 ∆ιοικητικό 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 
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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 
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. 

 
 ∆ιαχείριση 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. 
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10. Έξοδα από τόκους  
 Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στο έτος κατά το οποίο πραγµατοποιούνται. 

 
11. 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. 

 
12. 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. ∆ιαφορετικά, 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 ∆ιεύθυνση 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.  

 
13. 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. 
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 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. 

 
 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. 
 
14. 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: 
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 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 
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. 

 
15. 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. 
• ∆ικαιώµατα 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. 
 

16. 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. 
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17. 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 
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. 

 
18. 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. 

 
19. 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. 

 
20. 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. 
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21. 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. 

 
22. ∆ιαγραφή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
 Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, δηλαδή όταν η υποχρέωση που 

καθορίζεται στο συµβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

 
23. 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. 
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ  
  
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Universal για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2018, εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 18 Απριλίου 2019. 
 
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 ∆ιγενή 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 ∆ΠΧΑ, απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση 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 ∆ιεθνών 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. 
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3. ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ 
 

Φόρος εισοδήµατος  
Κατά την διάρκεια του έτους περιήλθε στην αντίληψη του Οµίλου ότι για κάποιες απολαβές και άλλα 
ωφελήµατα που είχαν πληρωθεί σε προηγούµενα έτη (Σηµ. 37) δεν είχαν γίνει οι ενδεδειγµένες αποκοπές, 
µε αποτέλεσµα να προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τα έτη αυτά. Ο Όµιλος έχει 
προχωρήσει, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8-Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών 
εκτιµήσεων και λάθη, στην αναγνώριση των υποχρεώσεων αυτών, συµπεριλαµβανοµένων προστίµων και 
τόκων που έχουν προκύψει αναπροσαρµόζοντας τα ίδια κεφάλαια του για περιόδους πριν την 1 Ιανουαρίου 
2017 και την ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2017. 
 
Υποχρεώσεις ταµείων αφυπηρέτησης και συντάξεων 
Κατά την διάρκεια του έτους µετά από επανεξέταση των υποχρεώσεων ταµείων αφυπηρέτησης και 
συντάξεων του Οµίλου, προέκυψε επιπρόσθετη υποχρέωση από αυτήν που είχε αρχικά αναγνωρισθεί, σε 
ένα από τα ταµεία αφυπηρέτησης και συντάξεων που ο Όµιλος διαχειρίζεται. Ο Όµιλος έχει προχωρήσει, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8-Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και 
λάθη, στην αναγνώριση των υποχρεώσεων αυτών, αναπροσαρµόζοντας τα ίδια κεφάλαια του για 
περιόδους πριν την 1 Ιανουαρίου 2017 και την ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων για το 
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017. 
 
Οι αναπροσαρµογές που έγιναν στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα του 
Οµίλου, ως αποτέλεσµα των πιο πάνω για τη συγκριτική περίοδο έχουν ως ακολούθως: 
 
Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

 

 
 

 
Ως αρχικά 

αναφέρθηκε   ∆ιόρθωση 
Αναθεωρη- 

µένο 

31/12/2017 €000 €000 €000 

Υποχρεώσεις    

Φορολογία πληρωτέα 257 967 1 224 

Υποχρεώσεις ταµείων αφυπηρέτησης και συντάξεων 17 175 190 17 365 

 17 432 1 157 18 589 

Ίδια κεφάλαια    

Αδιανέµητα κέρδη 5 910 (1 157) 4 753 

 5 910 (1 157) 4 753 

 
Ως αρχικά 

αναφέρθηκε   ∆ιόρθωση 
Αναθεωρη- 

µένο 

01/01/2017 €000 €000 €000 

Υποχρεώσεις    

Φορολογία πληρωτέα 218 913 1 131 

Υποχρεώσεις ταµείων αφυπηρέτησης και συντάξεων 16 505 181 16 686 

 16 723 1 094 17 817 

Ίδια κεφάλαια    

Αδιανέµητα κέρδη 6 526 (1 094) 5 432 

 6 526 (1 094) 5 432 
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων  
 

 
4. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 
 

 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 
  2018 2017 

€000 €000 

Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων  
Κλάδου Ασφαλειών Ζωής και Ετησίων Προσόδων 6 021 6 035 

Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων  
Κλάδου Ασφαλειών Ατυχηµάτων και Υγείας 4 882 4 527 

 10 903 10 562 

   

Μισθοί και εισφορές εργοδότη 6 409 6 216 

Ωφελήµατα αφυπηρέτησης προσωπικού 508 482 

Αµοιβή µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου:   

 - ∆ικαιώµατα 162 168 

 - Απολαβές υπό εκτελεστική ιδιότητα 135 193 

 - Εισφορές εργοδότη 18 31 

Αποσβέσεις ακινήτων και εξοπλισµού 296 312 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 460 453 

Ζηµιά / (κέρδος) από πώληση και διαγραφή ακινήτων 
και εξοπλισµού και άυλων περιουσιακών στοιχείων 1 (2) 

Έξοδα για ενοίκια για εκµισθώσεις εκµετάλλευσης κτιρίων 182 176 

Έξοδα διαφήµισης και προβολής 339 372 

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης 400 369 

 
Ως αρχικά 

αναφέρθηκε   ∆ιόρθωση 
Αναθεωρη- 

µένο 
31/12/2017 
 

€000 €000 €000 

Λοιπά έξοδα που δεν κατανέµονται  - (63) (63) 

Κέρδη για το έτος πριν την φορολογία  3 054 (63) 2 991 

 
Ίδια κεφάλαια 

   

  

2018 2017 

€000 €000 

Κλάδος ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων   

Έσοδα από τόκους 483 576 

Μερίσµατα από επενδύσεις σε µετοχές 563 490 

Έσοδα από ενοίκια για εκµισθώσεις επενδύσεων σε ακίνητα 162 169 

 1 208 1 235 

Κλάδος ασφαλειών ατυχηµάτων και υγείας   

Έσοδα από τόκους 3 5 
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Τηλεπικοινωνίες και ταχυδροµικά έξοδα 231 221 

Έξοδα διαχείρισης κτιρίων και σχετικές προµήθειες 259 259 

Εκτυπώσεις και γραφική ύλη 195 162 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 1 308 1 150 

 10 903 10 562 

 
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: 
 
  2018 2017 
 €000 €000 

Ιθύνουσας Εταιρείας:   

- Αµοιβές για έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 101 98 

- Αµοιβές για φορολογικές υπηρεσίες  3 3 

- Αµοιβές για λοιπές υπηρεσίες 37 37 

Θυγατρικών εταιρειών:   

- Αµοιβές για έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 33 19 

- Αµοιβές για φορολογικές υπηρεσίες  3 3 
 
6. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
 2018 2017 

€000 €000 

Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες 367 354 

Αύξηση/(µείωση) στην εύλογη αξία από άλλες επενδύσεις 1 (1) 

 368 353 

Μισθοί και άλλα λειτουργικά έξοδα (310) (344) 

Μεταβολή στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα και στην καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία αποθέµατος ακινήτων 885 (1 177) 

 943 (1 168) 
 
Οι άλλες εργασίες διεξάγονται από θυγατρικές εταιρείες και αφορούν κυρίως τη διαµεσολάβηση 
ασφαλίσεων γενικού κλάδου και επενδύσεις σε ακίνητα. 
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7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 

  

2018 2017 
 €000 €000 

Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων  
Αναθεωρη- 

µένο 

Εταιρικός φόρος 1 487 1 235 

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 4 4 

Αναβαλλόµενη φορολογία (15) 16 

Σύνολο φορολογίας 1 476 1 255 

 
 

  

Ανάλυση της χρέωσης για φορολογία  2017 

 2018 
Αναθεωρη- 

µένο 

 €000 €000 

Φόρος προς 1,5% των µεικτών ασφαλίστρων κλάδου ασφαλειών ζωής στην 
Κύπρο 1 305 1 235 

Φόρος προς 12,5% του φορολογητέου εισοδήµατος του κλάδου ατυχηµάτων 
και υγείας  134 - 

Φόρος προγενέστερων περιόδων   48 - 

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 4 4 

Φορολογία στο πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα µε 
συντελεστές φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (15) 16 

Σύνολο φορολογίας 1 476 1 255 
 
Η συµφωνία της φορολογίας µε τα κέρδη πριν τη φορολογία µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 

 

 2017 

2018 
Αναθεωρη- 

µένο 

€000 €000 

Κέρδη πριν τη φορολογία 1 223 2 991 

   

Φόρος µε τους κανονικούς συντελεστές στην Κύπρο 153 374 

Φορολογική επίδραση: - δαπανών που δεν εκπίπτουν 648 474 

  - εσόδων που δεν φορολογούνται (474) (167) 

Επιπρόσθετος ελάχιστος φόρος 1 099 515 

Φόρος προγενέστερων περιόδων 48 - 

Ζηµιές που έχουν εκχωρηθεί από θυγατρικές εταιρείες  40 - 

Ζηµιές που µεταφέρονται (27) 39 

Αναβαλλόµενη φορολογία µε συντελεστή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (15) 16 

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 4 4 

 1 476 1 255 
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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% (2017: 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 2018 και 2017 αντιπροσωπεύει 
τον ελάχιστο φόρο. 

 
Ο φόρος εισοδήµατος αναφορικά µε τον κλάδο ασφαλειών ατυχηµάτων και υγείας και τις 
χρηµατοοικονοµικές εργασίες υπολογίζεται µε συντελεστή 12,5% (2017: 12,5%) στο φορολογητέο 
εισόδηµα του έτους. 

 
Φορολογικές ζηµιές ύψους €309 924 (2017: €314 180) 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 ∆εκεµβρίου 2018, µπορεί να 
συµψηφιστεί µε µελλοντικά φορολογητέα κέρδη µέχρι το έτος 2023 (2017: µέχρι το 2022). 
 
∆εν 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. 

 
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 
∆εκεµβρίου 2018 ήταν €8 225 000 (2017: €8 075 000). Η φορολογία στις εταιρείες αυτές υπολογίζεται µε 
συντελεστή 3% επί των καθαρών κερδών (2017: 3%). Οι ζηµιές αυτές µεταφέρονται και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν έναντι µελλοντικών φορολογικών κερδών για επτά χρόνια όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 €000 
Μεταφέρονται 

µέχρι 

2012  1 221 2019 

2013 1 106 2020 

2014 886 2021 

2015 1 085 2022 

2016 1 643 2023 

2017 956 2024 

2018 1 328 2025 

Σύνολο 8 225  

 
∆εν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση για τις πιο πάνω ζηµιές εφόσον δεν αναµένεται να 
χρησιµοποιηθούν πριν από τη λήξη τους 
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

 

2018 31/12/2017 01/01/2017 

 
Αναθεωρη-

µένο 
Αναθεωρη-

µένο 

€000 €000 €000 

Φορολογία πληρωτέα (Σηµ. 3) 1 333 1 224 1 131 

 

 

2018 2017 

€000 €000 

Φορολογία εισπρακτέα 380 380 

 
Αναβαλλόµενη φορολογία 
Το υπόλοιπο της αναβαλλόµενης φορολογίας αφορά: 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Εταιρεία   

∆ιαφορά στις φορολογικές εκπτώσεις µείον αποσβέσεις  (1 235) (1 243) 

Επανεκτιµήσεις επενδύσεων σε ακίνητα (3 939) (3 948) 

  (5 174) (5 191) 

Θυγατρικές εταιρείες   

Επανεκτιµήσεις επενδύσεων σε ακίνητα (2 614) (2 557) 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (7 788) (7  748) 

 
 
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)    ∆εν 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 2018 όσο και κατά το 2017. Στις 19 ∆εκεµβρίου 2018 οι εταιρείες Corenca 
Investments PLC, Wizcode Ltd και Towmetre Ltd υπέβαλαν αίτηση στον Έφορο Εταιρειών για διαγραφή 
τους από το µητρώο του 
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9. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 18 ∆εκεµβρίου 2018 αποφασίσθηκε η διανοµή 
ενδιάµεσου 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 ενδιάµεσο µέρισµα 
καταβλήθηκε στους µετόχους στις 28 ∆εκεµβρίου 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 ∆ηµοκρατίας Νόµο.   
 
Κατά τη διάρκεια του 2017, στην ετήσια γενική συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2017 
αποφασίσθηκε η διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη του 2015 ύψους €0,07 κατά συνήθη µετοχή µε τη 
µορφή έκδοσης µετοχών της Εταιρείας. Το ενδιάµεσο µέρισµα καταβλήθηκε στους µετόχους στις 24 
Ιουλίου 2017 και ανήλθε στο ποσό των €982 534. Ποσό €16 343 αποκόπηκε στην πηγή για έκτακτη 
αµυντική εισφορά που εφαρµόζεται, µε βάση τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας Νόµο. 
 
Σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 19 ∆εκεµβρίου 2017 αποφασίσθηκε η διανοµή 
ενδιάµεσου µερίσµατος από τα κέρδη του 2015 ύψους €0,102 κατά συνήθη µετοχή µε τη µορφή έκδοσης 
µετοχών της Εταιρείας. Η τιµή έκδοσης ήταν €5,27 κατά µετοχή, µε βάση την υπολογιζόµενη Κεκτηµένη 
Αξία (Embedded Value) της Εταιρείας κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2017. Το ενδιάµεσο µέρισµα 
καταβλήθηκε στου µετόχους στις 27 ∆εκεµβρίου 2017 και ανήλθε στο ποσό των €1 431 693. Ποσό       
€23 813 αποκόπηκε στην πηγή για έκτακτη αµυντική εισφορά που εφαρµόζεται, µε βάση τον περί 
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Νόµο.     
 
10. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Μετρητά και καταθέσεις στις τράπεζες 2 527 2 130 

Τραπεζικό παρατράβηγµα (5 044) (2 643) 

Ως η ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών (2 517) (513) 

Καταθέσεις που αποτελούν επενδύσεις των ασφαλιστικών εργασιών 23 696 25 232 

 21 179 24 719 

 

Τα µετρητά και οι καταθέσεις στις τράπεζες φέρουν τόκο από 0% - 1% ετησίως (2017: 0% - 1% ετησίως) 
και αφορούν καταθέσεις που λήγουν εντός ενός έτους. 

 
Ποσό €1 092 000 (2017: €1 218 000) 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.  
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11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Χρεώστες 2 548 2 689 

Τόκοι εισπρακτέοι 57 68 

 2 605 2 757 

   
Τόκοι εισπρακτέοι που συνδέονται µε ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια 

FGFGF 
20 27 

Χρεώστες και δεδουλευµένα έσοδα  

 
2 585 2 730 

 2 605 2 757 

 
Οι πιο πάνω χρεώστες προκύπτουν κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών του Οµίλου, είναι 
εισπρακτέοι εντός 12 µηνών και δεν φέρουν τόκο. 

 
12. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

1 Ιανουαρίου 110 088 110 179 

Αγορές 1 38 

Πωλήσεις (680) (60) 

Επανεκτίµηση (752) (69) 

31 ∆εκεµβρίου 108 657 110 088 

   

Επενδύσεις σε ακίνητα που συνδέονται µε ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια 61 100 63 666 

Άλλες επενδύσεις σε ακίνητα  47 557 46 422 

 108 657 110 088 

 
Το εισόδηµα από ενοίκια σε επενδύσεις σε ακίνητα (σηµείωση 4) €162 000 (2017: €169 000) περιλαµβάνει 
ποσό €41 000 (2017: €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. 
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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 

          
∆ιακύµανση αξιών 
         (µέσος όρος) 

 

   2018 2017 
 
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 4 413 

   
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 
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. 
 
 



Σηµειώσεις στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

 
62 

13. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

2018 2017 

€000 €000 

Οµόλογα (Σηµ. 13.1) 54 605 50 475 

Μετοχές (Σηµ. 13.2) 70 639 70 017 

Μεικτά αµοιβαία κεφάλαια (Σηµ. 13.3) 12 985 18 704 

Αµοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίµων (Σηµ. 13.4) 22 832 14 126 

 161 061 153 322 

   
Επενδύσεις που συνδέονται µε ασφαλιστικά επενδυτικά ταµεία 120 024 125 117 

Επενδύσεις που συνδέονται µε ταµεία αφυπηρέτησης και συντάξεων 13 590 15 454 

Άλλες επενδύσεις  27 447 12 751 

 161 061 153 322 
 
13.1 Οµόλογα 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Ξένων εταιρειών 54 605 49 482 

Κυπριακών δηµοσίων εταιρειών - 993 

 54 605 50 475 

Αποπληρωτέα:   

Μεταξύ δύο και πέντε ετών - 993 

Πέραν των πέντε ετών 54 605 49 482 

 54 605 50 475 

   

Εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου - 993 

Εισηγµένα σε Ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια 54 605 49 482 

 54 605 50 475 

 
Οι επενδύσεις σε οµόλογα περιλαµβάνουν οµόλογα προς εµπορία που ανέρχονται σε €40 466 000  
(2017: €40 395 000) και συνδέονται µε ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια. Οι επενδύσεις σε οµόλογα που 
συνδέονται µε ταµεία αφυπηρέτησης και συντάξεων ανέρχονται σε €5 674 000 (2017: €5 288 000). 

 
13.2 Μετοχές 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 8 693 9 550 

Εισηγµένες σε Ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια 61 801 60 293 

Μη εισηγµένες 145 174 

 70 639 70 017 

 
Οι επενδύσεις σε µετοχές που συνδέονται µε ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια ανέρχονται σε €53 710 000 
(2017: €55 401 000). Οι επενδύσεις σε µετοχές που συνδέονται µε ταµεία αφυπηρέτησης και συντάξεων 
ανέρχονται σε €5 934 000 (2017: €6 662 000). 
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13.3 Μεικτά αµοιβαία κεφάλαια 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Μη εισηγµένα 12 985 18 704 

 
Οι επενδύσεις σε µεικτά αµοιβαία κεφάλαια που συνδέονται µε ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια ανέρχονται 
σε €11 000 000 (2017: €15 196 000). Οι επενδύσεις σε µεικτά αµοιβαία κεφάλαια που συνδέονται µε 
ταµεία αφυπηρέτησης και συντάξεων ανέρχονται σε €1 982 000 (2017: €3 504 000). 
 
13.4 Αµοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίµων 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Μη εισηγµένα 22 832 14 126 

 
Οι επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων που συνδέονται µε ασφαλιστικά επενδυτικά 
σχέδια ανέρχονται σε €14 850 000 (2017: €14 126 000). ∆εν υπήρχαν επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια 
διαχείρισης διαθεσίµων που συνδέονται µε ταµεία αφυπηρέτησης και συντάξεων το 2018. 

 
14. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Ενυπόθηκα δάνεια σε ασφαλισµένους (Σηµ. 14.1) 2 226 2 330 

∆άνεια επί ασφαλιστηρίων (Σηµ. 14.2) 2 184 2 610 

 4 410 4 940 

   
∆άνεια και απαιτήσεις που συνδέονται µε ασφαλιστικά επενδυτικά σχέδια 758 949 

Άλλα δάνεια και απαιτήσεις 3 652 3 991 

 4 410 4 940 

 
14.1 Ενυπόθηκα δάνεια σε ασφαλισµένους 
 
Τα ενυπόθηκα δάνεια σε ασφαλισµένους φέρουν τόκο προς 5,5% - 7% ετησίως (2017: 5,5% - 7% 
ετησίως), είναι εξασφαλισµένα µε πρώτη υποθήκη επί ακίνητης περιουσίας ή µε τραπεζική εγγύηση και 
αποπληρώνονται πριν ή κατά τη λήξη των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Ενυπόθηκα δάνεια σε ασφαλισµένους 2 954 2 883 

Προβλέψεις για αποµείωση (728) (553) 

 2 226 2 330 

 
14.2 ∆άνεια επί ασφαλιστηρίων 
 
Τα δάνεια επί ασφαλιστηρίων είναι εξασφαλισµένα από την αξία εξαγοράς των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 
και φέρουν τόκο προς 7,25% ετησίως (2017: 7,25% ετησίως). 
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15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
 
15.1 Επενδύσεις ταµείων αφυπηρέτησης και συντάξεων  
 
Τα περιουσιακά στοιχεία των ταµείων αφυπηρέτησης και συντάξεων παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 

 

2018 2017 

€000 €000 

Οµόλογα 5 674 5 288 

Μετοχές 6 719 7 403 

Μεικτά αµοιβαία κεφάλαια  1 982 3 504 

 14 375 16 195 

Καταθέσεις µε τράπεζες (Σηµ. 10) 1 101 980 

 15 476 17 175 

 

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: 
 

 

2018 2017 

 
Ως αρχικά 

αναφέρθηκε ∆ιόρθωση Αναθεωρηµένο 

 €000 €000 €000 €000 

1 Ιανουαρίου 17 175 16 505 181 16 686 

Εισφορές εργοδότη και µελών 1 144 924 - 924 

Εισόδηµα από επενδύσεις 13 15 - 15 

Πληρωµές σε αποχωρούντα µέλη (1 788) (1 084) - (1 084) 

Έξοδα διαχείρισης (46) (49) - (49) 

Κέρδος από πώληση επενδύσεων 29 185 - 185 

(Ζηµιά)/κέρδος από µεταβολή στην εύλογη αξία (1 051) 679 - 679 

∆ιόρθωση λαθών του έτους (Σηµ. 3) - - 9 9 

31 ∆εκεµβρίου 15 476 17 175 190 17 365 

 
16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα 2 447 4 985 

Απαιτήσεις από αντιπροσώπους ασφαλειών 343 135 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 11 940 11 801 

 14 730 16 921 
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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 23 και παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση οφειλών 
προς τους ιδίους.  
 
17. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Περιουσιακά στοιχεία   

Οµόλογα 40 466 40 395 

Μετοχές 68 885 69 759 

Μεικτά αµοιβαία κεφάλαια 11 000 15 196 

Αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων 14 850 14 126 

 135 201 139 476 

Επενδύσεις σε ακίνητα (Σηµ.12)  61 100 63 666 

Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες (Σηµ. 10) 20 591 19 414 

 
 

216 892 222 556 

 

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 ∆ΠΧΑ 9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 
Ο Όµιλος πληρεί τις πρόνοιες που καθορίζονται στις τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συµβόλαια 
σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα και αποφάσισε να αναβάλει την εφαρµογή 
του ∆ΠΧΑ 9 έως την ηµεροµηνία που ο Όµιλος θα υιοθετήσει για πρώτη φορά το ∆ΠΧΑ 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 ∆εκεµβρίου 2022. 

 

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 ∆εκεµβρίου 2018, 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. ∆εν υπήρξε σηµαντική 
µεταβολή στις δραστηριότητες του Οµίλου µετά την ηµεροµηνία αυτή. 

  

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την εύλογη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 και τις µεταβολές στις 
εύλογες αξίες για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων ξεχωριστά για τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια του SPPI του ∆ΠΧΑ 9, 

εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που “κατέχονται για εµπορία” ή τα 
οποία διαχειρίζονται και αποτιµώνται σε εύλογη αξία, και 
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• Όλα τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, περιλαµβανοµένων εκείνων που δεν 
πληρούν τα κριτήρια του SPPI του ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆εκεµβρίου 2018 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) 26 223 - - - 

Χρεώστες και δεδουλευµένα έσοδα (Σηµ. 11) 2 605 - - - 

∆άνεια και απαιτήσεις (Σηµ. 14) 4 410 - - - 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα (Σηµ. 16) 2 447 - - - 

Απαιτήσεις από αντιπροσώπους (Σηµ. 16) 343 - - - 

Οµόλογα (Σηµ. 13.1)  - - 54 605 (1 632) 

Μετοχές (Σηµ. 13.2) - - 70 639 (4 136) 

Μεικτά αµοιβαία κεφάλαια (Σηµ. 13.3) - - 12 985 (2 547) 

Αµοιβαία κεφάλαια  διαχείρισης διαθεσίµων 
(Σηµ. 13.4) - - 22 832 (94) 

 36 028 - 161 061 (8 409) 

 

Ο πιο κάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την εύλογη αξία και τη λογιστική αξία σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 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) 10 033 10 033 

 

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

Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά  
Στοιχεία Σύνολο Caa1-Caa3 

Χωρίς 
διαβάθµιση 

 €000 €000 €000 

Μετρητά και καταθέσεις µε τράπεζες (Σηµ. 10) 10 033 6 937 3 096 

 
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. 
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20. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

2018 
Ακίνητα Εξοπλισµός Σύνολο 

€000 €000 €000 

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 ∆εκεµβρίου 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 ∆εκεµβρίου 1 413 5 858 7 271 

    

Λογιστική αξία    

31 ∆εκεµβρίου 16 840 466 17 306 

2017 

   

   

Κόστος ή εκτιµηµένη εύλογη αξία    

1 Ιανουαρίου 18 340 6 241 24 581 

Προσθήκες 21 178 199 

Πωλήσεις και διαγραφές - (45) (45) 

Επανεκτίµηση (201) - (201) 

31 ∆εκεµβρίου 18 160 6 374 24 534 

    

Αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου  1 413 5 761 7 174 

Επιβάρυνση έτους 141 172 313 

Πωλήσεις και διαγραφές - (45) (45) 

Αντιλογισµός αποσβέσεων λόγω επανεκτίµησης (141) - (141) 

31 ∆εκεµβρίου 1 413 5 888 7 301 

    

Λογιστική αξία    

31 ∆εκεµβρίου 16 747 486 17 233 
 
 
Όλα τα ακίνητα είναι ιδιόκτητα και χρησιµοποιούνται για τις εργασίες του Οµίλου. Τα ακίνητα 
επανεκτιµήθηκαν το 2018 στην εύλογη αξία από ανεξάρτητους εκτιµητές. Το συσσωρευµένο 
πλεόνασµα στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 από την επανεκτίµηση περιλαµβάνεται στα αποθεµατικά 
επανεκτίµησης του Οµίλου (σηµείωση 29) και ανέρχεται σε €8 841 000 (2017: €8 645 000). 
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Η λογιστική αξία των ιδιόκτητων ακινήτων του Οµίλου µε βάση το κόστος µείον συσσωρευµένες 
αποσβέσεις, θα ήταν €7 050 000 (2017: €7 152 000). Τα ακίνητα περιλαµβάνουν γη αξίας €6 959 000 
(2017: €6 891 000) 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 

        ∆ιακύµανση αξιών 
      (µέσος όρος) 

 

   2018 2017 
 
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 

 

2018 2017 

€000 €000 

Κόστος   

1 Ιανουαρίου  6 337 6 278 

Προσθήκες 32 59 

31 ∆εκεµβρίου 6 369 6 337 

Αποσβέσεις   

1 Ιανουαρίου 5 240 4 787 

Επιβάρυνση έτους 460 453 

31 ∆εκεµβρίου 5 700 5 240 

Λογιστική αξία   

31 ∆εκεµβρίου 669 1 097 
 
22. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α  
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Πιστωτές 530 972 

Οφειλόµενα έξοδα  1 146 914 

Προβλέψεις για έξοδα 415 414 

 2 091 2 300 
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Οι πιστωτές αντιπροσωπεύουν ποσά πληρωτέα εντός 12 µηνών κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών 
του Οµίλου και δεν φέρουν τόκο. 
 
23. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Υποχρεώσεις για αποζηµιώσεις προς τους ασφαλισµένους 30 124 27 203 

Οφειλές σε αντιπροσώπους ασφαλειών 37 163 

Οφειλές σε αντασφαλιστές   

- Κλάδου ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων 425 242 

- Κλάδου ασφαλειών ατυχηµάτων και υγείας 369 1 060 

Καταθέσεις αντασφαλιστών   

- Κλάδου ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων 1 910 2 353 

- Κλάδου ασφαλειών ατυχηµάτων και υγείας 7 120 5 952 

 39 985 36 973 

 
Η κίνηση στο υπόλοιπο των απαιτήσεων για αποζηµιώσεις προς τους ασφαλισµένους έχει ως εξής: 
 

 
24. ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ  
 
Η κίνηση στο µη κατανεµηθέν πλεόνασµα αναλύεται ως εξής: 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

1 Ιανουαρίου 735 707 

Πλεόνασµα για το έτος πριν την κατανοµή 137 5 447 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα κλάδου ασφαλειών ζωής και 
ετησίων προσόδων (καθαρή)  (200) (5 100) 

Κατανεµηθέν πλεόνασµα σε ασφαλιστήρια συµβόλαια 
µε Χαρακτηριστικά Προαιρετικής Συµµετοχής (ΧΠΣ) (σηµείωση 25)  (240) (319) 

31 ∆εκεµβρίου 432 735 

 
  

    Μεικτές 
   απαιτήσεις 

Μερίδιο 
αντασφαλιστών 

    Καθαρές 
    απαιτήσεις 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

1 Ιανουαρίου 27 203 11 575 (531) (432) 26 672 11 143 

Αύξηση στις υποχρεώσεις για 
αποζηµιώσεις ασφαλισµένων  
κλάδου ζωής 53 076 55 237 (18 291) (23 661) 34 785 31 576 

Εξόφληση υποχρεώσεων για 
αποζηµιώσεις ασφαλισµένων  
κλάδου ζωής (50 155) (39 609) 16 530 23 562 (33 625) (16 047) 

31 ∆εκεµβρίου 30 124 27 203 (2 292) (531) 27 832 26 672 
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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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αφού ληφθεί υπόψη η σύσταση του αναλογιστή. 
 
25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
 

 
Οι υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων κλάδου ζωής αναλύονται ως εξής: 
 

 
  

      Υποχρεώσεις 
    ασφαλιστηρίων 

     συµβολαίων 
Μερίδιο 

αντασφαλιστών 
   Καθαρές 

   υποχρεώσεις 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια 
κλάδου ζωής 278 060 273 271 (9 183) (5 552) 268 877 267 719 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια κλάδου 
ατυχηµάτων και υγείας 17 845 14 352 (12 410) (9 863) 5 435 4 489 

Ολικό υποχρεώσεων 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων 295 905 287 623 (21 593) (15 415) 274 312 272 208 

      Υποχρεώσεις 
    ασφαλιστηρίων 

     συµβολαίων 
Μερίδιο 

αντασφαλιστών 
   Καθαρές 

   υποχρεώσεις 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

Με αµετάβλητες και 
εγγυηµένες παροχές 17 201 13 166 (8 533) (4 931) 8 668 8 235 

Με Χαρακτηριστικά Προαιρετικής 
Συµµετοχής (ΧΠΣ) 24 672 19 826 - - 24 672 19 826 

Χωρίς ΧΠΣ 236 187 240 279 (650) (621) 235 537 239 658 

Ολικό υποχρεώσεων 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων 
κλάδου ζωής 278 060 273 271 (9 183) (5 552) 268 877 267 719 
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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 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

1 Ιανουαρίου  273 271 265 239 (5 552) (3 073) 267 719 262 166 

Εισπραχθέντα ασφάλιστρα 87 014 82 359 (27 898) (28 808) 59 116 53 551 

Πληρωµές απαιτήσεων θανάτου και 
ωφεληµάτων λήξης και εξαγοράς (53 076) (55 237) 18 291 21 185 (34 785) (34 052) 

Χρεώσεις διαχείρισης (18 722) (18 494) - - (18 722) (18 494) 

Προσαρµογή λόγω αλλαγής 
σε παραδοχές (2 264) (2 734) - - (2 264) (2 734) 

Απόδοση επενδύσεων ασφαλιστικών 
επενδυτικών σχεδίων  (6 010) 5 853 - - (6 010) 5 853 

Κατανεµηθέν πλεόνασµα σε 
ασφαλιστήρια συµβόλαια µε ΧΠΣ 240 319 - - 240 319 

∆ιαφοροποίηση εµπειρίας απαιτήσεων 
και ωφεληµάτων και άλλες κινήσεις (2 393) (4 034) 5 976 5 144 3 583 1 110 

31 ∆εκεµβρίου 278 060 273 271 (9 183) (5 552) 268 877 267 719 

      Υποχρεώσεις 
    ασφαλιστηρίων 

     συµβολαίων 
Μερίδιο 

αντασφαλιστών 
   Καθαρές 

   υποχρεώσεις 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

Πρόβλεψη για απαιτήσεις 
που έχουν γνωστοποιηθεί  7 162 5 666 (5 291) (4 174) 1 871 1 492 

Πρόβλεψη για απαιτήσεις που  
έχουν επισυµβεί αλλά δεν έχουν 
γνωστοποιηθεί (Ι.Β.Ν.R.) 4 551 3 070 (3 349) (2 260) 1 202 810 

Σύνολο πρόβλεψης απαιτήσεων 11 713 8 736 (8 640) (6 434) 3 073 2 302 

Πρόβλεψη για έξοδα 
διαχείρισης απαιτήσεων 351 262 - - 351 262 

Πρόβλεψη για µη 
δεδουλευµένα ασφάλιστρα 5 781 5 354 (3 770) (3 429) 2 011 1 925 

Ολικό υποχρεώσεων 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων 
κλάδου ατυχηµάτων και υγείας 17 845 14 352 (12 410) (9 863) 5 435 4 489 
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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: 
 

 
26. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 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 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

1 Ιανουαρίου  8 736 7 423 (6 434) (5 473) 2 302 1 950 

Πρόβλεψη για το έτος 38 388 33 670 (28 055) (24 563) 10 333 9 107 
Πληρωµές απαιτήσεων κατά 
τη διάρκεια του έτους (35 411) (32 357) 25 849 23 602 (9 562) (8 755) 

31 ∆εκεµβρίου 11 713 8 736 (8 640) (6 434) 3 073 2 302 

      Υποχρεώσεις 
    ασφαλιστηρίων 

     συµβολαίων 
Μερίδιο 

αντασφαλιστών 
   Καθαρές 

   Υποχρεώσεις 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

1 Ιανουαρίου  5 354 4 750 (3 429) (3 039) 1 925 1 711 

Ασφάλιστρα:       

-  που ενεγράφησαν κατά τη 
 διάρκεια του έτους 48 430 41 658 (35 444) (30 337) 12 986 11 321 

-  δεδουλευµένα κατά τη 
 διάρκεια του έτους (48 003) (41 055) 35 103 29 947 (12 900) (11 108) 

31 ∆εκεµβρίου 5 781 5 353 (3 770) (3 429) 2 011 1 924 
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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 ∆ιοίκηση 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. 
 
∆ιατηρησιµότητα (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 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Συµβόλαια µε αµετάβλητες και 
εγγυηµένες παροχές 

 
50% Α67/70 

 
55% Α67/70 

 
1,80% 

 
1,80% 

 
€80 

 
€81 

Συµβόλαια µε ΧΠΣ 50% Α67/70 55% Α67/70 1,00% 1,00% €80 €81 

Συµβόλαια χωρίς ΧΠΣ 50% Α67/70 55% Α67/70 1,80% 1,80% €80 €81 
 
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 

 2018 2017 

% €000 €000 

Θνησιµότητα     

- Αύξηση  10 (417) (602) 

- Μείωση 10 226 376 

Προεξοφλητικός συντελεστής    

- Αύξηση  1 3 346 3 098 

- Μείωση 1 (4 896) (4 582) 

Έξοδα διαχείρισης    

- Αύξηση  10 (2 349) (2 275) 

- Μείωση 10  1 841 1 788 
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27. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Αριθµός πελατών έχει καταχωρίσει διάφορες αγωγές εναντίων του Οµίλου σε σχέση µε τα ασφαλιστικά 
συµβόλαια τους. Το σύνολο των ενδεχόµενων υποχρεώσεων από εκκρεµεί αγωγές ανέρχεται σε             
€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. 

 
28. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Εγκεκριµένο   

16 000 000 µετοχές προς €1 η καθεµιά 16 000 16 000 

   

Εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν   

185 884 µετοχές προς €1 η καθεµιά 14 303 14 036 

Επανεπένδυση µερίσµατος 186 267 

 14 489 14 303 
 
Σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 18 ∆εκεµβρίου 2018 αποφασίσθηκε η διανοµή 
ενδιάµεσου 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 ενδιάµεσου µερίσµατος ήταν όσοι κατείχαν µετοχές κατά την 27η ∆εκεµβρίου 2018. Το 
ενδιάµεσο µέρισµα, µε τη µορφή έκδοσης µετοχών ως ανωτέρω, καταβλήθηκε στους µετόχους στις       
31 ∆εκεµβρίου 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. 
 
29. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ Α∆ΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡ∆Η 
 
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 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

1 Ιανουαρίου 8 645 8 771 

Επανεκτίµηση ακινήτων  194 (60) 

Αναβαλλόµενη φορολογία  2 (66) 

31 ∆εκεµβρίου 8 841 8 645 

 
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 
∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα 
κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό ως µέρισµα. Έκτακτη αµυντική 
εισφορά προς 17% (2017: 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.  
 
30. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από µη ακυρωτέες λειτουργικές µισθώσεις ακινήτων και οχηµάτων είναι 
ως ακολούθως: 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

Μελλοντικά ελάχιστα µισθώµατα:   

- εντός ενός έτους 200 174 

- µεταξύ δύο και πέντε ετών 607 147 

- πέραν των πέντε ετών 11 157 

 818 478 
 
Οι υποχρεώσεις για εκµισθώσεις ακινήτων και οχηµάτων βασίζονται στις πρόνοιες των σχετικών 
συµβολαίων εκµίσθωσης. Τα συµβόλαια αυτά περιέχουν πρόνοιες που µεταξύ άλλων προβλέπουν τον 
τρόπο αναπροσαρµογής των σχετικών µισθωµάτων στο µέλλον καθώς επίσης και επιτρέπουν στον Όµιλο 
την ανανέωση των συµβολαίων αυτών στη λήξη τους. 
 
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συµφωνίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες του Οµίλου ανέρχονται σε 
€668 000 (2017: €173 000). 
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31. ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 

 Σηµ. 

2018 
Αναθωρηµένο 

2017 

 €000 €000 

Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία   1 223 2 991 

Αναπροσαρµογές για:    

Εισόδηµα εισπρακτέο από επενδύσεις  (1 221) (1 253) 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  21 460 453 

Αποσβέσεις ακινήτων και εξοπλισµού  20 297 313 

Πρόβλεψη για αποµείωση αποθέµατος ακινήτων  (3 251) 2 403 

Πρόβλεψη για αποµείωση οφειλόµενων ποσών  61 194 

Ζηµιά/(κέρδη) από πώληση και διαγραφή ακινήτων και  
εξοπλισµού και άυλων περιουσιακών στοιχείων    1 (2) 

Μείωση / (αύξηση) στην εύλογη αξία επενδύσεων και  
κέρδη από πώληση επενδύσεων   8 376 (6 754) 

Μείωση στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα  12 603 69 

  6 549 (1 586) 

Μεταβολή σε:    

(Μείωση)/αύξηση στο µη κατανεµηθέν πλεόνασµα κλάδου 
ασφαλειών ζωής  24 (303) 28 

Αύξηση στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων  15, 25 6 394 10 593 

Αύξηση στο µερίδιο αντασφαλιστών στις  
υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων  25  (6 178) (3 830) 

Μείωση στους πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα   22  (209) (403) 

Μείωση/(αύξηση) στα ασφάλιστρα εισπρακτέα και άλλες 
ασφαλιστικές απαιτήσεις  16 2 192 (13 515) 

Αύξηση στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις  23 3 012 16 943 

Μείωση στους χρεώστες και δεδουλευµένα έσοδα  11 141 1 098 

Ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες  11 598 9 328 

Φόρος εισοδήµατος που πληρώθηκε  (1 068) (1 343) 

Καθαρή ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες 
 

10 530 7 985 

 
32. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 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.  
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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. 
 
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. 
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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: 
 
 2018 2017 

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) 40 466 14 139 54 605 40 395 10 080 50 475 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών  
(Σηµ. 10 και 17) 20 591 3 104 23 695 19 414 5 818 25 232 

∆άνεια επί ασφαλιστηρίων (Σηµ. 14.2) 758 1 426 2 184 949 1 661 2 610 

Ενυπόθηκα δάνεια σε  
ασφαλισµένους (Σηµ. 14.1) - 2 226 2 226 - 2 330 2 330 

Χρεώστες (Σηµ. 11) - 2 605 2 605 - 2 757 2 757 

Μερίδιο αντασφαλιστών στις 
υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων (Σηµ. 25) - 21 593 21 593 - 15 415 15 415 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα και άλλες 
ασφαλιστικές απαιτήσεις (Σηµ. 16) 14 374 356 14 730 16 256 665 16 921 

  76 189 45 449 121 638 77 014 38 726 115 740 

 
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: 

 
 
 
 
2018 

Χωρίς 
καθυστέρηση 
 ή αποµείωση Αποµειωµένα Ολικό 

€000 €000 €000 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα και άλλες 
ασφαλιστικές απαιτήσεις  14 730 12 14 742 

Χορηγήσεις  - 90 90 

 14 730 102 14 832 
2017 
 

   

Ασφάλιστρα εισπρακτέα και άλλες 
ασφαλιστικές απαιτήσεις  16 921 15 16 936 

Χορηγήσεις  - 90 90 

 16 921 105 17 026     
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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 Ba1 – Ba3 B1-B3 Caa1- Caa3 
Χωρίς 

 διαβάθµιση Ολικό 
2018 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

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 

2017        

Οµόλογα - - - - - 50 475 50 475 

Μετρητά και καταθέσεις  
µε τράπεζες 16 516 - - - 9 400 1 446 27 362 

 16 516 - - - 9 400 51 921 77 837 

 
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, το τραπεζικό 
παρατράβηγµα και το τραπεζικό δάνειο. 
 
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 ∆εκεµβρίου 2018 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2017. Η ανάλυση έγινε 
µε βάση τις µη προεξοφληθείσες ταµειακές ροές, αναλυµένες σε χρονικές περιόδους σύµφωνα µε το 
χρονικό διάστηµα που αποµένει από τις 31 ∆εκεµβρίου µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης τους. 
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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 

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 

        

2017        

Τραπεζικό παρατράβηγµα 2 643 - - - - - 2 643 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων 19 953 15 734 7 058 5 361 15 928 223 589 287 623 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 28 305 3 094 1 388 1 054 3 132 - 36 973 

Πιστωτές  2 166 - - - - - 2 166 

 53 067 18 828 8 446 6 415 19 060 223 589 329 405 

 
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 ∆εκεµβρίου του 2018 και 
2017 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 
2018  €000 €000 

Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου +5% 132 119 

 -5% (132) (119) 

Άλλα Χρηµατιστήρια +5% 410 369 

 -5% (410) (225) 
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 Μεταβολή στο 
δείκτη 

Επίδραση στα 
κέρδη πριν τη 

φορολογία 

Επίδραση στα 
κέρδη µετά τη 

φορολογία 
2017  €000 €000 

Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου +5% 140 126 

 -5% (140) (126) 

Άλλα Χρηµατιστήρια +5% 249 225 

 -5% (249) (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 ∆εκεµβρίου 2018 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 €75 000 (2017: €64 000). 
 
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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33. 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: 
 

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 

 ∆άνεια σε ασφαλισµένους 111 2 115 2 226  

 ∆άνεια 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 
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2017 Εντός ενός 
έτους 

Πέραν του 
ενός έτους Σύνολο 

 €000 €000 €000 
Περιουσιακά στοιχεία    

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 2 130 - 2 130 

Χρεώστες και δεδουλευµένα έσοδα 2 757 - 2 757 

Επενδύσεις ασφαλιστικών εργασιών και ταµείων 
αφυπηρέτησης και συντάξεων    

 Μετοχές  - 70 017 70 017 

 Οµόλογα 993 49 482 50 475 

 Μεικτά αµοιβαία κεφάλαια - 18 704 18 704 

 Αµοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίµων 14 126 - 14 126 

 ∆άνεια σε ασφαλισµένους 117 2 213 2 330 

 ∆άνεια επί ασφαλιστηρίων 392 2 218 2 610 

 Καταθέσεις µε τράπεζες 25 232 - 25 232 

Μερίδιο αντασφαλιστών στις υποχρεώσεις  
ασφαλιστηρίων συµβολαίων 1 738 13 677 15 415 

Ασφάλιστρα εισπρακτέα και άλλες 
ασφαλιστικές απαιτήσεις 16 921 - 16 921 

Αποθέµατα ακινήτων - 39 420 39 420 

Ακίνητα και εξοπλισµός - 17 233 17 233 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - 1 097 1 097 

 64 406 214 061 278 467 
    
Υποχρεώσεις    

Τραπεζικό παρατράβηγµα 2 643 - 2 643 

Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 2 300 - 2 300 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 28 390 8 583 36 973 

Φορολογία πληρωτέα 1 224 - 257 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - 7 748 7 748 

Μη κατανεµηθέν πλεόνασµα κλάδου ασφαλειών ζωής 735 - 735 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων 89 623 198 000 287 623 

Υποχρεώσεις ταµείων αφυπηρέτησης και συντάξεων 17 365  (679) 16 505 

 142 280 213 652 355 932 
 
34. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 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 
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λειτουργίας. 
• Πυλώνας ΙΙΙ: ∆ηµοσιοποίηση 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 ∆εκεµβρίου 2018 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. 
 
35. 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 
 

  

2018 2017 

€000 €000 

Ατοµικά ασφάλιστρα 50 837 44 882 

Ασφάλιστρα οµαδικών συµβολαίων ζωής 36 178  37 477 

  87 015 82 359 

   

Περιοδικά ασφάλιστρα 77 736 76 787 

Εφάπαξ ασφάλιστρα 9 279 5 572 

 87 015 82 359 

Ασφάλιστρα κλάδου ζωής που δεν συνδέονται µε επενδύσεις:   

- Χωρίς συµµετοχή στα κέρδη 39 137 39 869 

- Με συµµετοχή στα κέρδη 1 649 1 062 

 40 786 40 931 

Ασφάλιστρα κλάδου ζωής συνδεδεµένα µε επενδύσεις όπου 
τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισµένοι  47 346 41 428 

 88 132 82 359 

   

Αντασφάλιστρα κλάδου ζωής που δεν συνδέονται µε επενδύσεις 26 839 27 802 

Αντασφάλιστρα κλάδου ζωής συνδεδεµένα µε επενδύσεις 1 058 1 006 

 27 897 28 808 
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36. 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 13 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 σηµείωση 12 και 21. 
 
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     

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 
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 Επίπεδο 1  Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

 €000 €000 €000 €000 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία και ακίνητα     

2017     

Μετοχές 69 844 - 174 70 018 

Οµόλογα 49 482 994 - 50 476 

Μεικτά αµοιβαία κεφάλαια 18 704 - - 18 704 

Αµοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίµων 14 126 - - 14 126 

Επενδύσεις σε ακίνητα - - 110 088 110 088 

Ιδιόκτητα ακίνητα - - 16 748 16 748 

 152 156 994 127 010 280 160 

 
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. 
 
37. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ   
 
Τα συνδεόµενα πρόσωπα περιλαµβάνουν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον / τη σύζυγο, τα ανήλικα 
τέκνα και εταιρείες στις οποίες ο σύµβουλος κατέχει άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον το 20% του 
δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση. 
 
Όλες οι συναλλαγές µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε τα συνδεόµενα τους πρόσωπα γίνονται µε 
βάση συνήθεις εµπορικούς όρους. 
 
Κατά την διάρκεια του έτους περιήλθε στην αντίληψη του Οµίλου ότι κάποιες απολαβές και άλλα 
ωφελήµατα που είχαν πληρωθεί σε προηγούµενα έτη (Σηµ. 3) δεν είχαν γίνει οι ενδεδειγµένες αποκοπές, 
µε αποτέλεσµα να προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τα έτη αυτά. Ο Όµιλος έχει 
προχωρήσει, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8-Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών 
εκτιµήσεων και λάθη, στην αναγνώριση των υποχρεώσεων αυτών, συµπεριλαµβανοµένων προστίµων και 
τόκων που έχουν προκύψει αναπροσαρµόζοντας τα ίδια κεφάλαια του για περιόδους πριν την 1 Ιανουαρίου 
2017 και την ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2017. 
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Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

 

2018 2017 

€000 €000 

∆ικαιώµατα ως µέλη:   

Μη εκτελεστικοί 161 158 

Εκτελεστικοί 1 10 

Σύνολο αµοιβών ως µέλη  162 168 

Απολαβές υπό εκτελεστική ιδιότητα 
συµπεριλαµβανοµένων εισφορών εργοδότη  153 193 

Σύνολο αµοιβών ∆ιοικητικών Συµβούλων 315 361 

 
Κατά τα έτη 2018 και 2017 υπήρχε ένας εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος. 
 
Άλλες συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα 
Ο κ. Γιώργος Α. Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τα συνδεόµενα του 
πρόσωπα είναι δικαιούχοι αριθµού ασφαλιστηρίων συµβολαίων των οποίων τα ετήσια ασφάλιστρα 
πληρωτέα προς την Εταιρεία ανέρχονται σε €13 535 (2017: €13 698). 
 
Ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τα συνδεόµενα του πρόσωπα 
είναι δικαιούχοι αριθµού ασφαλιστηρίων συµβολαίων των οποίων τα ετήσια ασφάλιστρα ανέρχονται σε   
€6 736 (2017: €6 224). 
 
Ο κ. Κωνσταντίνος ∆εκατρής, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τα συνδεόµενα του 
πρόσωπα είναι δικαιούχοι αριθµού ασφαλιστηρίων συµβολαίων των οποίων τα ετήσια ασφάλιστρα 
ανέρχονται σε €7 171 (2017: €7 171). Ο κ. ∆εκατρής είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου της 
Commercial General Insurance Ltd η οποία διατηρεί οµαδικά συµβόλαια ζωής, ατυχηµάτων και υγείας και 
συνταξιοδοτικό σχέδιο. Κατά το 2018 η Commercial General Insurance Ltd πλήρωσε στην Εταιρεία το 
συνολικό ποσό των €145 322 (2017: €141 544). 
 
Ο κ. Αλέξης Φ. Φωτιάδης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τα συνδεόµενα του 
πρόσωπα είναι δικαιούχοι αριθµού ασφαλιστηρίων συµβολαίων των οποίων τα ετήσια ασφάλιστρα 
ανέρχονται σε €34 450 (2017: €33 539). 
 
Ο κ. Παύλος Φ. Φωτιάδης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τα συνδεόµενα του 
πρόσωπα είναι δικαιούχοι αριθµού ασφαλιστηρίων συµβολαίων των οποίων τα ετήσια ασφάλιστρα 
ανέρχονται σε €13 784 (2017: €13 784). 
 
Ο κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τα συνδεόµενα του 
πρόσωπα είναι δικαιούχοι αριθµού ασφαλιστηρίων συµβολαίων των οποίων τα ετήσια ασφάλιστρα 
ανέρχονται σε €4 910 (2017: €17 960). 
 
Ο κ. Έβαν Γαβάς µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από 1 Ιουλίου 2018 και τα συνδεόµενα του πρόσωπα 
δεν είναι δικαιούχοι ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 
 
Από εταιρείες του Οµίλου Φωτιάδη καταβλήθηκαν προς τον Όµιλο κατά το έτος 2018 ασφάλιστρα κλάδων 
ζωής και ατυχηµάτων και υγείας που ανέρχονται σε €461 833 (2017: €401 336). Επίσης ο Όµιλος 
ενήργησε σαν διαµεσολαβητής για την ασφάλιση περιουσίας του Οµίλου Φωτιάδη και εξασφάλισε 
προµήθειες ύψους €61 280 (2017: €84 623). 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
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 
Limited (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (ο “Όµιλος”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 31 µέχρι 
89 και οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης στις 31 
∆εκεµβρίου 2018, 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 ∆εκεµβρίου 2018 και της ενοποιηµένης 
χρηµατοοικονοµικής του επίδοσης και των ενοποιηµένων ταµειακών ροών του, για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), 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 ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ). 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 ∆εοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το 
∆ιεθνές Συµβούλιο Προτύπων ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Λογιστές (Κώδικας ∆ΣΠ∆ΕΛ) και έχουµε 
συµµορφωθεί µε τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τον Κώδικα ∆ΣΠ∆ΕΛ. 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 έλεγχός µας εξέτασε το θέµα παρέχεται 
στο πλαίσιο αυτό. 
 
Έχουµε εκπληρώσει τις ευθύνες που περιγράφονται στην παράγραφο Ευθύνες του  Ελεγκτή για τον 
Έλεγχο των Ενοποιηµένων 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 
ενοποιηµένες 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 ενοποιηµένες 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 
 
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 ∆ιοίκηση 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 25 και 26 των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεταξύ άλλων, έχουµε διεκπεραιώσει τις ακόλουθες 
διαδικασίες: 
 
• Έχουµε επικαιροποιήσει την κατανόηση µας 

σχετικά µε τη διαδικασία του υπολογισµού των 

τεχνικών αποθεµάτων ασφαλιστηρίων 

συµβολαίων κλάδου ζωής, µέσω της 

διεξαγωγής µιας επιβεβαίωσης διαδικασίας 

(“Walkthrough”) και έχουµε αξιολογήσει το 

σχεδιασµό και την αποτελεσµατικότητα των 

σχετικών δικλίδων ασφαλείας. 

• Έχουµε αξιολογήσει τη µεθοδολογία και τις 

βασικές παραδοχές που χρησιµοποιεί ο 

εσωτερικός αναλογιστής του Οµίλου, στην 

εκτίµηση των υποχρεώσεων ασφαλιστηρίων 

συµβολαίων κλάδου ζωής, µέσω της 

συµµετοχής εσωτερικών εµπειρογνωµόνων 

αναλογιστών στην ελεγκτική οµάδα. 

• Έχουµε εξετάσει την έκθεση ανάλυσης 

αποθεµατικών που διενεργήθηκε από το 

αναλογιστικό τµήµα του Οµίλου και 

χρησιµοποιείται για την κατάρτιση των 

τεχνικών αποθεµάτων στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. Για σκοπούς 

αξιολόγησης της µεθοδολογίας που ακολούθησε 

ο Όµιλος, έχουµε επιθεωρήσει όλα τα σχετικά 

αναλογιστικά τεκµήρια που χρησιµοποίησε ο 

Όµιλος για τον υπολογισµό των αποθεµατικών 

κλάδου ζωής στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. 

• Έχουµε επιλέξει δείγµα συµβολαίων και 

ελέγξαµε την πληρότητα των δεδοµένων 

µεταξύ των ασφαλιστικών συστηµάτων του 

Οµίλου και του αναλογιστικού συστήµατος. 

• Έχουµε προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο 

εγγραφών του Γενικού Καθολικού που αφορούν 

τον λογαριασµό υποχρεώσεων των 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων κλάδου ζωής, µε 

τη χρήση εργαλείων µαζικής επεξεργασίας 

λογιστικών εγγραφών Γενικού Καθολικού.  

• 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. 
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Εκτίµηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν 
από απαιτήσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων 
κλάδου ατυχηµάτων και υγείας 
 
Η αποτίµηση των υποχρεώσεων των 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων κλάδου ατυχηµάτων 
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 
∆ιοίκηση 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 25 και 26 
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 ∆ιοίκησης 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. 

Αποτίµηση αξίας αποθέµατος ακινήτων και 
εύλογης αξίας Επενδύσεων σε ακίνητα 
 
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 ∆ΛΠ 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 

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 



 

 
 93 

 

επιµετρούνται στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 40. Λόγω του γεγονότος ότι η ∆ιοίκηση 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 
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. 

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 

σύγκρισης του κόστους και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας και εξετάσαµε ότι η 

∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκησης του Οµίλου και εξετάσαµε ότι οι 

πληροφορίες στις σχετικές εκθέσεις συνάδουν 

µε τα λογιστικά βιβλία του Οµίλου. 

• Έχουµε χρησιµοποιήσει ένα εσωτερικό εκτιµητή 

για να αξιολογήσει την αποτίµηση της εύλογης 

αξίας και του κόστους πώλησης που 

ενσωµατώθηκε στον υπολογισµό της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας από τον Όµιλο. 

• 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 ∆ιοίκησης του 

Οµίλου, µέσω της συµµετοχής εσωτερικών 

εµπειρογνωµόνων εκτιµητών στην ελεγκτική 

οµάδα. 

• Αξιολογήσαµε επιπλέον την επάρκεια των 

γνωστοποιήσεων στις σχετικές σηµειώσεις των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 
Αναφορά σε άλλες πληροφορίες 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται 
από την Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική ∆ιεύθυνση, 
τα Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία του Οµίλου, το Χαιρετισµό Αντιπροέδρου, το Χαιρετισµό Πρώτου 
Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, την Ανασκόπηση Εργασιών, την Έκθεση Περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και την 
Έκθεση ∆ιαχείρισης, 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. 
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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. ∆εν έχουµε να 
αναφέρουµε τίποτα επί αυτού. 
 
Ευθύνες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των υπεύθυνων για θέµατα διακυβέρνησης για τις 
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της 
Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει τον Όµιλο 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 ∆ΠΕ, 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 ∆ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό 
σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

• 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. 
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• 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 Οµίλου.  

 
• Αξιολογούµε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του 

λελογισµένου των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
• Συµπεραίνουµε για τη καταλληλότητα της χρήσης από το ∆ιοικητικό 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. 
 
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 ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου. 
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∆ιορισµός του Ελεγκτή και Περίοδος ∆ιορισµού 
 
∆ιοριστήκαµε για πρώτη φορά ως ελεγκτές του Οµίλου στις 18 Φεβρουαρίου 1970 από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας. Ο διορισµός µας ανανεώνεται ετησίως µε ψήφισµα των µετόχων και 
αντιπροσωπεύει µια συνολική περίοδο αδιάκοπου διορισµού 49 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 Εταιρείας που έχει 
εκδοθεί στις 13 Απριλίου 2019 σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
αριθ. 537/2014. 
 
Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 
 
∆ηλώνουµε 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 ∆ιαχείρισης. 
 
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 Έκθεση 
∆ιαχείρισης 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 Έκθεση 
∆ιαχείρισης. ∆εν 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. ∆ίνοντας 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 Σάββας Πεντάρης. 
 
 
 
 
Σάββας Πεντάρης 
Εγκεκριµένος Λογιστής και Εγγεγραµµένος Ελεγκτής 
εκ µέρους και για λογαριασµό της 
 
Ernst & Young Cyprus Limited 
Εγκεκριµένοι Λογιστές και Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές 
 
Λευκωσία 
19 Απριλίου 2019 
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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. ∆εν 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 2018 
 
Ο πιο κάτω πίνακας δίνει την ανάλυση της κεκτηµένης αξίας της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018. 
Οι αντίστοιχοι αριθµοί για το 2017 παρατίθενται για σκοπούς σύγκρισης. Το ποσοστό προεξόφλησης 
κινδύνου (risk discount rate) που χρησιµοποιήθηκε για τις προβλέψεις του 2018 ήταν 7,00% κατ’ έτος 
(2017: 7,00%).  
 
                                                                                               
 
 
 

2018 2017 
  Αναθεωρηµένα 

€000 €000 

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία σύµφωνα µε τις οικονοµικές  
καταστάσεις που ετοιµάστηκαν µε βάση τα ∆ΠΧΠ 32 251 32 324 

∆ιαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας και του κόστους των  
ακινήτων της Universal Golf Enterprises PLC 2 256 2 091 

Μη κατανεµηµένο πλεόνασµα Κλάδου Ζωής 432 735 

Αξία συµβολαίων σε ισχύ 39 254 36 022 

Κεκτηµένη Αξία - Embedded Value 74 193 71 172 

 
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 2018 ανέρχονται σε €3 021 000 (2017 αναθεωρηµένο: ζηµιά €1 626 000). 
 
Για σκοπούς σύγκρισης, τα βασικά στοιχεία των ελεγµένων αποτελεσµάτων του 2018 καθώς και του 2017 
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 

 

2018 2017 2018 2017 

 Αναθεωρηµένα  Αναθεωρηµένα 

€000 €000 €000 €000 

Kέρδη/(ζηµιές) µετά τη φορολογία που 
αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας  (253) 1 736 (3 021) (1 626) 

Συµφέρον µετόχων 32 251 32 324 74 193 71 172 

Kέρδη/(ζηµιά) ανά µετοχή - σεντ  (1,74) 12,1 (20,9) (11,4) 

Εσωτερική αξία µετοχής - € 2,22 2,25 5,12 4,98 
 

 
Το παρόν δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. 
 
 


