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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Η ιθύνουσα εταιρεία του Οµίλου, Κόσµος Ασφαλιστική Εταιρεία Δηµόσια Λτδ, ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1981 
από τον Κυριάκο Τυλλή, από τους σκαπανείς της κυπριακής ασφαλιστικής βιοµηχανίας. Μετά το θάνατο του το 
1996, τη διεύθυνση της εταιρείας ανέλαβαν οι δύο υιοί του Ανδρέας Τυλλής και Μιχάλης Τυλλής.
 
Τον Μάρτιο του 2000 οι µετοχές της Κόσµος Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ εισήχθησαν και διαπραγµατεύονται στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Με την άντληση νέων κεφαλαίων, η Εταιρεία εξελίχθηκε από µια µικρή οικογενειακή 
επιχείρηση στην τέταρτη σε µέγεθος παραγωγής ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου. Τον Ιούλιο του 2004 η 
επωνυµία της Εταιρείας τροποποιήθηκε σε Κόσµος Ασφαλιστική Εταιρεία Δηµόσια Λτδ.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείτε στην παροχή ασφαλιστικών καλύψεων γενικού κλάδου στην Κύπρο µέσω ενός 
µεγάλου δικτύου πωλήσεων και ενός έµπειρου και επαγγελµατικά καταρτισµένου διοικητικού προσωπικού.
 
ΣΤΟΧΟΙ

• Προσφορά υποδειγµατικής εξυπηρέτησης στους πελάτες της Εταιρείας και συνολική λύση στις ασφαλιστικές 
 ανάγκες του Κύπριου καταναλωτή.
• Η συνεχής αναβάθµιση των καλύψεων µε την εισαγωγή πρωτοποριακών προϊόντων για φυσικά πρόσωπα και για 
 τις µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις. 
• Συνέχιση της αύξησης του µεριδίου της Εταιρείας στην Ασφαλιστική Αγορά της Κύπρου.
• Άµεσος και ακριβοδίκαιος διακανονισµός των απαιτήσεων. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Εταιρεία προσφέρει σχεδόν όλους τους τύπους ασφαλιστικών καλύψεων γενικού κλάδου:

• Οχηµάτων   •    Εργολάβων
• Περιουσίας   •    Θαλασσίων σκαφών αναψυχής
• Ευθύνης    •    Διοικητικών συµβούλων
• Μεταφορών   •    Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
• Προσωπικών Ατυχηµάτων  •    Animal Stock

Η ανάπτυξη και εισαγωγή µοντέρνων ασφαλιστικών πακέτων βρίσκεται στις προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδιασµού. 
Διατίθενται ήδη στην αγορά µε µεγάλη επιτυχία τα ακόλουθα πολυασφαλιστήρια:

• Κατοικιών   •    Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
• Καταστηµάτων  •    Οχηµάτων
• Προσωπικών Ατυχηµάτων •    Περιουσίας

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη είναι σήµερα απαραίτητη για την επιβίωση οποιουδήποτε οργανισµού.
Η παραδειγµατική εξυπηρέτηση είναι αυτή που µας κάνει διαφορετικούς από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές.
Η Εταιρεία µε µεθοδικότητα, µοντέρνα συστήµατα επικοινωνίας µε το δίκτυ πωλήσεων και επίκεντρο τον πελάτη, 
προσφέρει απαράµιλλη εξυπηρέτηση, ακριβοδίκαιο και άµεσο διακανονισµό των απαιτήσεων.

Σαν µέρος της ποιοτικής µας διαδικασίας συνεχίζουµε:
• Να ενισχύουµε την σχέση µας µε τους πελάτες και το δίκτυο µας.
• Να παρακολουθούµε µε προσοχή τις εναλλαγές στις ανάγκες των πελατών µας έτσι ώστε να είµαστε πάντα ο  
 ασφαλιστής της επιλογής τους.
• Να εισάγουµε τεχνολογίες αιχµής, φιλικές προς τους χρήστες και ικανές να δεχθούν εύκολα και γρήγορα  
 αλλαγές για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών και συνεργατών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• 80.000 πελάτες το 2009 • €15,8 εκ. σε αποζηµιώσεις το 2009 • €28,2 εκ. µικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα το 2009 
• Πέραν των 100 ατόµων στο Δίκτυο Διανοµής Προϊόντων • 4η µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου 
 στην Κύπρο • 2η µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στο κλάδο µηχανοκινήτων οχηµάτων • 29 χρόνια ασφαλιστική 
 παρουσία και παράδοση

7

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

29 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

KOΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2008

 ΕΥΡΩ  ΕΥΡΩ 

Εισοδήµατα από εργασίες 
Μεικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα 28.213.215 27.674.460
Μερίδιο αντασφαλιστών στα δεδουλευµένα ασφάλιστρα (5.977.973) (4.665.693)
Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα 22.235.422 23.008.767

Άλλα εισοδήµατα από εργασίες 3.373.633 3.205.446

Σύνολο εισοδηµάτων 25.609.055 26.214.213

Σύνολο λειτουργικών και διοικητικών εξόδων 
από ασφαλιστικές εργασίες (24.803.372) (26.515.980)

Τεχνικό ασφαλιστικό αποτέλεσµα 805.683 (301.767)

Εισοδήµατα από επενδύσεις 237.783 263.971

Ασφαλιστικό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης 1.043.466 (37.796)

Αποτέλεσµα επενδύσεων (63.075) (774.803)

Κέρδος / (ζηµιά) µετά το αποτέλεσµα επενδύσεων 980.391 (812.599)

Άλλα έσοδα και (έξοδα) (364.064) (373.311)

Κέρδος / (ζηµιά) πριν τη φορολογία 616.327 (1.185.910)

Φορολογία (85.317) (43.728)

Κέρδος / (ζηµιά) πριν τη φορολογία 531.010 (1.229.638)

Συµφέρον µειοψηφίας (1.818) (101)

Κέρδος / (ζηµιά) που αναλογεί στους µετόχους 529.192 (1.229.739)

Βασικό Κέρδος / (ζηµιά)  ανά µετοχή - σεντ 2,94 (6,84)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.013.285 40.173.193

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 8.951.479 8.245.065
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KOΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009



Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΄΄Κόσµος Ασφαλιστική Εταιρεία Δηµόσια Λτδ΄΄ θα 

γίνει την Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2010 και ώρα 6:00 µ.µ στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών 

Γραφείων της Εταιρείας επί της Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία.  

Ηµερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση του Ισολογισµού και 

 του ενοποιηµένου Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009. 

2. Εκλογή µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχοµένων 

 και όσων διορίστηκαν µετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας. 

3. Καθορισµός αµοιβής των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και έγκριση της πολιτικής αµοιβών της 

 Εταιρείας.

4. Διορισµός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. 

Σηµείωση:
Κάθε µέλος που δικαιούται να παρευρίσκεται και να ψηφίζει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει 

αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίζει εκ µέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο αντιπρόσωπος 

να είναι µέλος της Εταιρείας. Νοείται ότι ουδέν πρόσωπον, ενεργόν ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος 

ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος θα δύναται να εκπροσωπεί ποσοστόν ψήφων πέραν των 10% των 

εκδοθέντων µετοχών της Εταιρείας, εκτός του ποσοστού των υπ΄αυτού ενδεχοµένως κατεχοµένων µετοχών, 

εκτός εάν ενεργεί ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ενός µέλους το οποίον είναι κάτοχος εκδοθέντων 

µετοχών πέραν του 10%.

Το διορίζον αντιπρόσωπον έγγραφον και το πληρεξούσιον ή άλλη τυχόν εξουσιοδότησις βάσει του οποίου 

υπογράφεται θα κατατίθεται εις το εγγεγραµµένον Γραφείον της Εταιρείας στη Λεωφ Γρίβα Διγενή 46, 1080 

Λευκωσία, το αργότερον 24 ώρες προ του χρόνου της ενάρξεως της συνελεύσεως κατά την οποίαν το εν 

τω εγγράφω ονοµαζόµενον πρόσωπον προτίθεται να ψηφίση και παράλειψις της τοιαύτης καταθέσεως, το 

έγγραφον αντιπροσώπου δεν θα είναι έγκυρον.

Με εντολή του Διοικητικού Συµβουλίου

Χριστιάνα Α. Ερωτοκρίτου

Γραµµατέας

Λευκωσία 26 Απριλίου 2010 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ



ΣΥΜΒΟΥΛΟI

 Αvδρέας Π. Ερωτoκρίτoυ Πρόεδρoς

 Μιχαήλ Κ. Τυλλής   Εκτελεστικός Αvτιπρόεδρoς

 Αvδρέας Κ. Τυλλής  Διευθύvωv Σύµβoυλoς

 Αvδρέας Ευθυµίoυ  Εκτελεστικός Σύµβoυλoς

 Φρίξoς Κιτρoµιλίδης  Μέλoς

 Νικόλαoς Πλακίδης  Μέλoς

 Μιχαήλ Σκουφαρίδης  Μέλος 

 Κώστας Αγαθοκλέους   Μέλος (διορίστηκε στις 14 Ιουλίου, 2009)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Χριστιάvα Α. Ερωτoκρίτoυ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  MGI Γρηγoρίoυ & Σία Λτδ

ΝΟΜIΚΟI ΣΥΜΒΟΥΛΟI  Αvδρέας Π. Ερωτoκρίτoυ & Σία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ  Τράπεζα Κύπρoυ Δηµόσια ΕταιρείαΛτδ

    Αlpha Bank Ltd

    Universal Bank Δηµόσια Λτδ

    Λαϊκη Κυπριακή Τράπεζα Δηµόσια Εταιρεία Λτδ

    Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ

    Societe Generale Cyprus Ltd

    Σ.Π.Ε. Μέσα Γειτονιάς

    Ελληνική Τράπεζα Δηµόσια Εταιρεία Λτδ 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΓΡΑΦΕIΟ  Γρίβα Διγενή 46

    Cosmos Tower

    1080 Λευκωσία

KOΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκλεκτοί προσκεκληµένοι, αγαπητοί Μέτοχοι

Αυτή είναι η δέκατη στη συνέχεια χρονιά που σας καλωσορίζω εκ µέρους όλων των συναδέλφων µου του 
Διοικητικού Συµβουλίου στη σηµερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας µας και σας µεταφέρω τους 
θερµούς χαιρετισµούς µας.

Τη χρονιά που πέρασε συνεχίσαµε τις προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας. Τα µικτά 
δεδουλευµένα ασφάλιστρα κατά το έτος 2009 παρουσίασαν αύξηση 2% κλείνοντας την χρονιά στα €28,2 εκ. από 
τα €27,7 του προηγούµενου χρόνου γεγονός που αποδεικνύει την σταθερή δυναµική της Εταιρείας. Ιδιαίτερα 
σηµαντική όµως είναι η αύξηση των ασφαλίστρων στους κλάδους εκτός των µηχανοκινήτων οχηµάτων, που 
έφθασε το 8% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος µεταβάλλοντας την αναλογία “Motor business”-“Non motor 
business” σε 75:25 από 79:21. Η αύξηση αυτή συνεχίζεται και µέσα στο 2010 µετά και την εισαγωγή του νέου 
πρωτοποριακού σχεδίου για την ασφάλιση επιχειρήσεων / καταστηµάτων και του νέου σχεδίου ατοµικής και 
οµαδικής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.

Τα συνολικά εισοδήµατα αφαιρουµένων από αυτά του µεριδίου των αντασφαλιστών για το έτος 2009 ανήλθαν 
σε €25,6 εκ. παρουσιάζοντας µείωση 2% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση µεριδίου των αντασφαλιστών λόγω αναπροσαρµογής για τα προηγούµενα έτη η οποία δεν είναι 
επαναλαµβανόµενη.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα από ασφαλιστικές εργασίες για το έτος 2009 ανήλθαν σε €24,8 εκ. 
παρουσιάζοντας µείωση 6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην µείωση 
των αποζηµιώσεων κατά την διάρκεια του έτους που έφτασαν τα €15,8 εκ. σε σύγκριση µε €17,2 εκ. το 2008 
σηµειώνοντας µείωση 8%.

Από επενδυτικής πλευράς η χρονιά που πέρασε δεν ήταν εύκολη χρονιά. Οι έντονες αναταράξεις στην 
παγκόσµια οικονοµία, η οικονοµική αστάθεια, οι συνεχείς πτωτικές τάσεις στη διεθνή χρηµαταγορά συνέχισαν 
να επηρεάζουν και την Κυπριακή οικονοµία που παρουσίασε γενικά µια ύφεση. Τα πιο πάνω προβλήµατα 
επηρέασαν και το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας µας καταγράφοντας κέρδος µόνο €50.000 από επενδύσεις, 
ενώ η επανεκτίµηση των επενδυτικών ακινήτων παρουσίασε ζηµιά €113.000.

Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω το Συγκρότηµα και η Εταιρεία για το έτος 2009 κατέγραψαν κέρδος €529.192 σε 
σχέση µε ζηµιά €1.229.739 το έτος 2008. 

Αγαπητοί Μέτοχοι,

Τα αποτελέσµατα που έχετε ενώπιον σας αποδεικνύουν ότι η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει σε 
πορεία σταθερής και συνεχιζόµενης ανάπτυξης η οποία αναµένετε να συνεχιστεί και στα επόµενα χρόνια.

Για τους πιο πάνω λόγους και την σταθερή θέση που καταλαµβάνει η Εταιρεία µας στην Ασφαλιστική Οικογένεια 
αλλά και προετοιµαζόµενοι  να αντιµετωπίσουµε τις νέες προκλήσεις που θα αντιµετωπίσουµε σύντοµα 
ιδιαίτερα αυτήν της αλλαγής του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισµού στον ασφαλιστικό τοµέα 
πιστεύουµε ότι µπορούµε να ατενίζουµε το µέλλον, άµεσο και απώτερο, µε αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.
Οφείλω να πω ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα που έχετε ενώπιον σας, παρόλο ότι για το έτος 2009 παρέµειναν 
σε χαµηλά επίπεδα, είναι το αποτέλεσµα µιας κοπιαστικής προσπάθειας της διευθυντικής οµάδας, των 
στελεχών, του προσωπικού και των συνεργατών της Εταιρείας µας προς τους οποίους εκφράζω τις ευχαριστίες 
και την εκτίµηση όλου του Διοικητικού Συµβουλίου.

Τέλος νοιώθω την ανάγκη να εκφράσω τις ειλικρινείς µου ευχαριστίες και την απεριόριστη εκτίµηση µου σε 
όλους τους συναδέλφους µας στο Διοικητικό Συµβούλιο για την πολύτιµη βοήθεια, στήριξη και συµπαράσταση 
τους που συνεχίστηκε την χρονιά που πέρασε.

Ανδρέας Ερωτοκρίτου
Πρόεδρος Διοικητικού Συµβουλίου
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ΕΚΘΕΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009

  Οικoνoµικές καταστάσεις

1.  Τo διoικητικό συµβoύλιo υπoβάλλει για έγκριση τηv ετήσια έκθεση τoυ και τις ελεγµέvες oικoνoµικές  
  καταστάσεις του συγκροτήµατος για τo έτoς πoυ έληξε στις 31 Δεκεµβρίoυ, 2009.

  Δραστηριότητες 

2.  Η κύρια δραστηριότητα της µητρικής εταιρείας είvαι η πρoσφoρά ασφαλιστικώv υπηρεσιώv γεvικoύ κλάδoυ. 
  Στις 7 Νοεµβρίου, 2001 ενεγράφει εξαρτηµένη εταιρεία µε σκοπό όταν εξασφαλίζοντο οι ανάλογες άδειες 
  από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές την προσφορά ασφαλιστικών υπηρεσιών κλάδου ζωής. Στη συνέχεια 
  στις 12 Ιουλίου, 2005 η επωνυµία της εξαρτηµένης εταιρείας τροποποιήθηκε σε “Cosmos International 
  Life Insurance Agencies Ltd” µε σκοπό την άσκηση εργασιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στον  
  κλάδο ζωής και προς τούτο εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια από τις αρµόδιες αρχές.

  Ανασκόπηση αποτελεσµάτων 

 3. Τα µικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα του συγκροτήµατος κατά το έτος 2009 παρουσίασαν αύξηση 1,95% 
  σε σχέση µε το 2008. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του πελατολογίου του 
  συγκροτήµατος.

  Τα συνολικά εισοδήµατα αφαιρουµένων από αυτά του µεριδίου των αντασφαλιστών για το έτος 2009  
  ανήλθαν σε €25.609.055 παρουσιάζοντας µείωση 2,31% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η µείωση  
  αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του µεριδίου των αντασφαλιστών λόγω αναπροσαρµογής για τα 
  προηγούµενα έτη.
   
  Οι αποζηµιώσεις, προµήθειες και άλλα έξοδα πωλήσεων καθώς επίσης και τα λειτουργικά και διοικητικά 
  έξοδα του συγκροτήµατος ανήλθαν σε €24.803.372 (2008 €26.515.980) παρουσιάζοντας µείωση 6,45%.

  Οι κυριότεροι λόγοι της πιο πάνω µείωσης οφείλονται στα ακόλουθα:-
 
-  Οι αποζηµιώσεις κατά το έτος 2009 παρουσιάζουν µείωση 8,06% σε σύγκριση µε το έτος 2008.
-  Οι προµήθειες πληρωτέες και άλλα έξοδα πωλήσεων παρουσιάζουν µείωση 6,14% σε σύγκριση µε το 
  έτος 2008. Η µείωση αυτή είναι συνιφασµένη µε τα µέτρα βελτίωσης που έχει πάρει το συγκρότηµα.
-  Τα άλλα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα από ασφαλιστικές εργασίες παρουσιάζουν αύξηση 2,92% η 
  οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του προσωπικού και του µισθολογίου του συγκροτήµατος.

  Τα αποτελέσµατα του χαρτοφυλακίου επενδύσεων παρουσιάζουν κέρδη ύψους €49.925 σε σύγκριση 
  µε το έτος 2008 όπου παρουσίασαν ζηµιές ύψους €1.059.912. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη 
  χαµηλή απόδοση του δείκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, καθώς επίσης και στην οικονοµική  
  ύφεση σε διεθνή και τοπική κλίµακα και των επιπτώσεων της στο χρηµατοοικονοµικό κλάδο. 
 
  Η επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα παρουσίασε ζηµιά ύψους €113.000 το έτος 2009 λόγω της 
  µείωσης της αξίας σε ορισµένα επενδυτικά ακίνητα. 

  Τα άλλα έσοδα του συγκροτήµατος προέρχονται κυρίως από προµήθειες από άλλες υπηρεσίες, καθώς 
  και από τόκους επί των χρεωστικών υπολοίπων των συνεργατών. 

  Τα άλλα έξοδα προέρχονται κυρίως από τις αποσβέσεις των ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων  
  του συγκροτήµατος.

  Η φορολογία κατά το έτος 2009 παρουσιάζει αύξηση 95,10% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος που 
  οφείλεται στα θετικά αποτελέσµατα που αναφέρονται πιο πάνω. 

  Κατά το έτος 2009 προκύπτει κέρδος ανά µετοχή ύψους 2,94 σεντ σε σχέση µε το έτος 2008 όπου  
  παρουσίασε ζηµιά ανά µετοχή ύψους 6,84 σεντ.
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  Σύµβoυλoι

 4. Τα oνόµατα τωv µελώv τoυ διoικητικoύ συµβoυλίoυ κατά τηv ηµερoµηvία αυτής της έκθεσης 
  παρoυσιάζoνται στηv σελίδα 10. Σύµφωvα µε τo καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. Ανδρέας Ευθυµίου 
  και Φρίξος Κιτροµηλίδης αποχωρούν εκ περιτροπής. Επίσης αποχωρεί και ο κ. Κώστας Αγαθοκλέους 
  ο οποίος διορίστηκε µετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Όλοι είναι επανεκλέξιµοι 
  και προσφέρονται για επανεκλογή. 

  Ανεξάρτητοι ελεγκτές

 5. Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της εταιρείας κ.κ. MGI Γρηγoρίoυ & Σία Λτδ εξεδήλωσαv τηv επιθυµία vα 
  συvεχίσoυv vα πρoσφέρoυv τις υπηρεσίες τoυς ως ελεγκτές της εταιρείας.

  Μετοχικό κεφάλαιο

 6. Δεν υπήρξαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ως εκ τούτου παραµένει στις 17.985.000 
  µετοχές (2008 – 17.985.000 µετοχές). Επίσης δεν υπάρχουν τίτλοι του εκδότη που να παρέχουν ειδικά  
  δικαιώµατα ελέγχου στους κατόχους τους και οποιοιδήποτε περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου από 
  τους κατόχους τίτλων της εταιρείας.

  Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

7.  Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας υιοθετεί τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης («ο Κώδικας») 
  που καταρτίστηκε από το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και εφαρµόζει πλήρως 
  τις διατάξεις του. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του 
  (www.cse.com.cy).

  Η έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης παρατίθεται 
  µετά τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και της οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας 
  και διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy

  Πληροφορίες για περιορισµούς στα δικαιώµατα ψήφου και για ειδικά δικαιώµατα ελέγχου σε σχέση µε 
  τις µετοχές της Εταιρείας αναφέρονται στην παράγραφο για το µετοχικό κεφάλαιο πιο πάνω.

  Ετοιµασία περιοδικών εκθέσεων

  Το Συγκρότηµα έχει αποτελεσµατικές διαδικασίες ετοιµασίας των οικονοµικών του καταστάσεων,  
  µέσω των οποίων οι συναλλαγές και τα γεγονότα που παρουσιάζονται στα λογιστικά βιβλία µεταφέρονται 
  στις οικονοµικές καταστάσεις, τις σχετικές γνωστοποιήσεις και άλλες χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις του  
  Συγκροτήµατος.

  Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του Συγκροτήµατος που καλύπτει την παρουσίαση των οικονοµικών  
  στοιχείων αποσκοπεί στην αναγνώριση, ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε την 
  κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, των σχετικών γνωστοποιήσεων και άλλων χρηµατοοικονοµικών  
  αναφορών έτσι ώστε αυτές να είναι σύµµορφες µε τα σχετικά πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς,  
  τους νόµους και τους κανονισµούς, περιλαµβανοµένης της περιοδικής πληροφόρησης που απαιτείται 
  από τους περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) 
  Νόµους του 2007 και 2009 της Κύπρου. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω του εντοπισµού των κινδύνων ουσιώδους 
  ανακρίβειας στις εκθέσεις και την εφαρµογή και τήρηση δικλίδων ελέγχου για την πρόληψη ή εντοπισµό 
  λαθών ή απάτης τα οποία δυνατόν να προκαλέσουν ουσιώδεις ανακρίβειες.

  Μέρισµα

8.  Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδοµένα αποφάσισε να µην 
  προτείνει την καταβολή µερίσµατος για το έτος 2009.

  Κυριότεροι κίνδυνοι 

 9. Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το συγκρότηµα και η εταιρεία αναφέρονται και αναλύονται 
  στη σηµείωση 27 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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   Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού
  
10. Τα γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού αναφέρονται και αναλύονται στη σηµείωση 34 των ενοποιηµένων 
   οικονοµικών καταστάσεων. 

   Έρευνα και ανάπτυξη

11. Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης ενεργεί 
   ανάλογα όπου θεωρεί αναγκαίο.

   Άλλες πληροφορίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας ΟΔ190-2007-04  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
   Κύπρου

12. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της πιο πάνω οδηγίας το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας δηλώνει τα 
   ακόλουθα:-

-    Δεν υπήρξε ουσιαστική διαφορά µεταξύ των αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στις ετήσιες εξελεγµένες 
   ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το οικονοµικό έτος 2009 και των τελευταίων δηµοσιευθέντων 
   ενδεικτικών αποτελεσµάτων του συγκροτήµατος.
-   Το ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα κάθε µέλος του διοικητικού 
   συµβουλίου, η/ο σύζυγος, τα ανήλικα παιδιά τους και οι εταιρείες στις οποίες οι ίδιοι κατέχουν άµεσα 
   ή έµµεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση καθώς και η διακύµανση των 
   ποσοστών των µετοχών των µελών του διοικητικού συµβουλίου για την περίοδο 31 Δεκεµβρίου, 2009 και 
   30 ηµερών πριν από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης παρουσιάζονται 
  στην σηµείωση 25 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
-   Αναλυτικές πληροφορίες ως προς το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναφέρονται και αναλύονται στην  
   σηµείωση 18 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

   Συµβάσεις µε συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα

13. Εκτός των αµοιβών των συµβούλων που παρουσιάζονται στην σηµείωση 7 των ενοποιηµένων οικονοµικών  
   καταστάσεων δεν υπήρχε άλλη σηµαντική σύµβαση µεταξύ της εταιρείας και συµβούλων ή συνδεδεµένων 
   προσώπων προς αυτήν πέραν από τα συµβόλαια εργοδότησης των εκτελεστικών συµβούλων του 
   συγκροτήµατος που αναφέρονται και αναλύονται στην σηµείωση 28 των ενοποιηµένων οικονοµικών 
   καταστάσεων.

   Στόχοι και προοπτικές

14. Το Διοικητικό Συµβούλιο κρίνει ως ικανοποιητική την κερδοφορία και την αύξηση των ασφαλιστικών 
  εργασιών δεδοµένης της οικονοµικής ύφεσης που είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της ζήτησης 
 σε συγκεκριµένα είδη ασφαλειών όπως επίσης και στον περιορισµό των εισοδηµάτων από το 
 χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και τα επενδυτικά ακίνητα. Επίσης εκφράζει την αισιοδοξία ότι τα µέτρα που έχει 
 λάβει η Γενική Διεύθυνση µέσα στο έτος 2009 για µείωση των αποζηµιώσεων όπως επίσης και η 
 σχεδιαζόµενη εισαγωγή νέων ασφαλιστικών προϊόντων θα συµβάλουν στην ενίσχυση της κερδοφορίας 
 για το έτος 2010.

Με εvτoλή τoυ διoικητικoύ συµβoυλίoυ

Χριστιάvα Α. Ερωτoκρίτoυ
Γραµµατέας 

Λευκωσία, 29 Μαρτίου, 2010
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Σύµφωνα µε το Άρθρο 9(7) του Νόµου 190(Ι)/2007 που προνοεί για τις προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά 
µε πληροφορίες που αφορούν εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε 
ρυθµιζόµενη αγορά, εµείς τα Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Συγκροτήµατος Κόσµος Ασφαλιστική 
Εταιρεία Δηµόσια Λίµιτεδ επιβεβαιώνουµε ότι εξ όσων γνωρίζουµε:

(α) Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις 
 της Εταιρείας για το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου, 2009 καταρτίστηκαν σύµφωνα µε 
 τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
 Ένωση και το Άρθρο 9(4) του Νόµου 190(Ι)/2007 και εν γένει την εφαρµοστέα Κυπριακή Νοµοθεσία και  
 παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της οικονοµικής 
 κατάστασης και του κέρδους του εκδότη και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
 οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο και

(β) Η Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης 
 της επιχείρησης καθώς και της θέσης του εκδότη και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις 
 ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο, µαζί µε την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων  
 και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου

Ανδρέας Π. Ερωτοκρίτου
Πρόεδρος

Μιχαήλ Κ. Τυλλής 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Κ. Τυλλής
Διευθύνων Σύµβουλος

Ανδρέας Ευθυµίου 
Εκτελεστικός Σύµβουλος

Φρίξος Κιτροµιλίδης
Σύµβουλος

Νικόλαος Πλακίδης
Σύµβουλος

Μιχαήλ Σκουφαρίδης
Σύµβουλος

Κώστας Αγαθοκλέους 
Σύµβουλος

Λευκωσία, 29 Μαρτίου, 2010
 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009





ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

 Προς τα µέλη της 
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕΔ

Έκθεση επί των Ενοποιηµένων και Ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η “Εταιρεία”) και της εξαρτηµένης της (το “Συγκρότηµα”) και τις ξεχωριστές 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες αποτελούνται από τους ισολογισµούς του Συγκροτήµατος 
και της Εταιρείας στις 31 Δεκεµβρίου 2009, και τις καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων, άλλων 
συνολικών εσόδων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη του Διοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση αυτών των ενοποιηµένων και ξεχωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις 
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, 
εφαρµογή και τήρηση εσωτερικών δικλίδων σχετικών µε την κατάρτιση και τη δίκαιη παρουσίαση 
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος 
επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικώ και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι 
λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας µε βάση τον έλεγχό µας. Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα. 

Ένας έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των οικονοµικών 
καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνων, 
ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 
της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 
εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν 
από το Διοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν 
βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
 
Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής θέσης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεµβρίου 
2009, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω:
•  Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς 
  του ελέγχου µας. 
•  Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
•  Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 
•  Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας 
  δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 
  113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 
•  Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου συνάδουν µε 
  τις οικονοµικές καταστάσεις. 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 
αναφέρουµε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις 
παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό τµήµα της 
έκθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου. 

Άλλο Θέµα

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

MGI ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Λευκωσία
29 Μαρτίου, 2010

 



Σηµ
2009

ΕΥΡΩ
2008

ΕΥΡΩ

  

Έσoδα
Μικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα 28.213.215 27.674.460

Μείoν:-
Μερίδιο αντασφαλιστών στα δεδουλευµένα ασφάλιστρα (5.977.793) (4.665.693)
Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα 3 22.235.422 23.008.767

Πλέoν:-
Δικαιώµατα ασφαλίστρων και άλλα δικαιώµατα 1.959.297 1.900.499
Προµήθειες από αντασφαλιστές 1.034.433 852.756
Μερίδιο κέρδους από κοινοπραξία ασφαλιστών 32 379.903 452.191
Σύνολο άλλων εσόδων 3.373.633 3.205.446
Ολικό εσόδων 25.609.055 26.214.213

Απoζηµιώσεις 5 15.771.010 17.155.237
Πρoµήθειες πληρωτέες και άλλα έξοδα πωλήσεων 6.229.893 6.637.877
Άλλα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα από ασφαλιστικές εργασίες 2.802.469 2.722.866
Σύνoλo λειτουργικών και διοικητικών εξόδων 
από ασφαλιστικές εργασίες  

24.803.372 26.515.980

Τεχνικό ασφαλιστικό αποτέλεσµα 805.683 (301.767)
Εισοδήµατα από επενδύσεις 8 237.783 263.971
Ασφαλιστικό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης  1.043.466 (37.796)

Απoτελέσµατα χαρτoφυλακίoυ επεvδύσεωv 4 49.925 (1.059.912)
(Έλλειµµα)/πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα (113.000) 285.109

(63.075) (774.803)
Κέρδος/(ζηµιά) µετά τα αποτελέσµατα των επενδυτικών 
δραστηριοτήτων 980.391 (812.599)
Άλλα έσοδα 31 162.847 95.797
Άλλα έξοδα 9 (392.858) (376.467)
Χρηµατοδοτικά έξοδα 6 (128.671) (91.616)
Έξοδα διαχείρισης εξαρτηµένης εταιρείας (5.382) (1.025)
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία 7 616.327 (1.185.910)
Φορολογία 10 (85.317) (43.728)
Κέρδος/(ζηµιά) έτους 531.010 (1.229.638)

Κέρδος/(ζηµιά) έτους που αποδίδεται σε:-
     Πλειοψηφία µετόχων 529.192 (1.229.739)
     Μειοψηφία µετόχων 1.818 101

531.010 (1.229.638)

Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ) 11 2,94 (6,84)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 µέχρι 44 απoτελoύv µέρoς τωv ενοποιηµένων oικoνoµικώv καταστάσεωv.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009
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2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

  

Κέρδος/(ζηµιά) για το έτος 529.192 (1.229.739)

Επανεκτίµηση ακίνητης περιουσίας 334.764 688.326

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση (45.865) (98.288)

Συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος 818.091 (639.701)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 µέχρι 44 απoτελoύv µέρoς τωv ενοποιηµένων oικoνoµικώv καταστάσεωv.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009



Σηµ.

2009

ΕΥΡΩ

2008

ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤIΚΟ

Μη κυκλoφoρoύv εvεργητικό
Ακίνητα, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις 12 5.351.525 5.122.542
Εµπoρική εύvoια από εξαγορά χαρτοφυλακίων 19 467.815 510.936
Επενδύσεις σε ακίνητα 15 3.046.000 3.099.000

Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία 24 - -
Δάνειο εισπρακτέο 23 599.810 563.817

9.465.150 9.296.295
Κυκλoφoρoύv εvεργητικό
Εµπορικοί χρεώστες και άλλα χρεωστικά υπόλoιπα 13 13.081.210 12.108.204
Επενδύσεις που κρατούνται για εµπορία 14 3.646.760 3.658.532
Φορολογία 10 27.801 46.484
Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης 23 2.971.597 3.200.776
Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέµατα 17, 20 4.831.978 8.381.610
Μετρητά στηv τράπεζα και στο ταµείο 3.988.789 3.481.292

28.548.135 30.876.898
Σύvoλo εvεργητικoύ 38.013.285 40.173.193

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑIΑ ΚΑI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ
Ίδια κεφάλαια 
Μετoχικό κεφάλαιo 18 5.575.350 5.575.350
Απoθεµατικό µετoχώv υπέρ τo άρτιo  163.984 163.984
Απoθεµατικό επαvεκτίµησης 2.022.925 1.734.027
Απoθεµατικό λoγαριασµoύ απoτελεσµάτωv 1.189.220 771.704
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.951.479 8.245.065

Μη τρέχoυσες υπoχρεώσεις
Αvαβαλλόµεvη φoρoλoγία 10 569.381 528.882
Μακροπρόθεσµα δάνεια 21 207.744 305.138
Σύνολο µη τρέχουσων υποχρεώσεων 777.125 834.020

Τρέχoυσες υπoχρεώσεις
Εµπορικοί πιστωτές και άλλα πιστωτικά υπόλoιπα 16 2.214.962 3.094.889
Εκκρεµείς απαιτήσεις 17 14.011.733 15.355.614
Μη κερδηµένα ασφάλιστρα 20 10.618.133 11.936.715
Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέµατα 20 442.731 455.841
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 21 929.204 243.402
Παρατράβηγµα από τράπεζα 67.918 7.647
Σύνολο τρέχουσων υποχρεώσεων 28.284.681 31.094.108
Σύνολο υποχρεώσεων 29.061.806 31.928.128
Σύνoλo ιδίων κεφαλαίων και υπoχρεώσεωv 38.013.285 40.173.193

Οι oικoνoµικές καταστάσεις έχoυv εγκριθεί από τo διoικητικό συµβoύλιo στις 29 Μαρτίου, 2010.

......................................................       ....................................................      .....................................................           

Αvδρέας Π. Ερωτoκρίτoυ                     Μιχαήλ Κ. Τυλλής                               Αvδρέας Κ. Τυλλής

Πρόεδρoς                                                Εκτελεστικός Αvτιπρόεδρoς                  Διευθύvωv Σύµβoυλoς

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 µέχρι 44 απoτελoύv µέρoς τωv ενοποιηµένων oικoνoµικώv καταστάσεωv.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΣ

31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009

Μετοχικό
κεφάλαιο

ΕΥΡΩ

Αποθεµατικό 
µετοχών 

υπέρ το άρτιο
ΕΥΡΩ

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

ΕΥΡΩ

Αποθεµατικό 
λογαριασµού 

αποτελεσµάτων
ΕΥΡΩ

Ολικό

ΕΥΡΩ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου, 2008 5.531.255 208.079 1.184.965 2.549.158 9.473.457

Διαφορά που προέκυψε από την 

µετατροπή του µετοχικού

 κεφαλαίου σε ευρώ 44.095 (44.095) - - -

Μεταφορά λόγω πώλησης 

επενδύσεων σε ακίνητα - -  (40.976) 40.976 -

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα - - 590.038 (1.229.739) (639.701)

Πληρωµή µερίσµατος - - - (509.263) (509.263)

Πληρωµή άµυνας στην

λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος - - - (79.428) (79.428)

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου, 2008 5.575.350 163.984 1.734.027 771.704 8.245.065

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου, 2009 5.575.350 163.984 1.734.027 771.704  8.245.065

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - 288.898 529.192 818.090

Πληρωµή άµυνας στη 

λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος - - - (111.676)  (111.676)

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου, 2009 5.575.350 163.984 2.022.925 1.189.220 8.951.479

Σηµειώσεις:-

1. Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον 
 περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της Δηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το 
 τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το 
  ποσό σαν µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη 
 διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των 
 δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι  
 Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό 
 µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά  
 καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων. 

2. Το αποθεµατικό µετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεµατικό επανεκτίµησης δεν είναι διαθέσιµα για διανοµή.

3. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου, 
  2008 εγκρίθηκε η καταβολή µερίσµατος €0,03 ανά συνήθη µετοχή συνολικού ποσού €539.550. Το µέρισµα 
 καταβλήθηκε στις 23 Ιουλίου, 2008 στους µετόχους που ήταν κάτοχοι µετοχών της εταιρείας κατά την λήξη 
 της συνεδρίας του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου την 1 Ιουλίου, 2008. Από το πιο πάνω µέρισµα, άµυνα 
 ύψους €30.287 ανακτήθηκε από προηγούµενη πληρωµή λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος. 
 Συνολικά έκτακτη αµυντική εισφορά ύψους €311.691 που αφορά πληρωµές λογιζόµενης διανοµής 
 µερισµάτων των ετών 2003 €78.493, 2004 €72.381, 2005 €49.141 και 2006 €111.676 βρίσκεται εις πίστην 

 της  εταιρείας και µπορεί να ανακτηθεί µε µελλοντικές διανοµές µερισµάτων. 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 µέχρι 44 απoτελoύv µέρoς τωv ενοποιηµένων oικoνoµικώv καταστάσεωv.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕIΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009

Σηµ
2009

ΕΥΡΩ
2008

ΕΥΡΩ
Ρoή µετρητώv από λειτoυργικές δραστηριότητες
Κέρδος/(ζηµιά) πριv από τη φoρoλoγία 616.327 (1.185.910)
Αvαπρoσαρµoγές για:-
Απoσβέσεις 307.803 261.835
Διαγραφή εµπoρικής εύνoιας 43.121 43.121
Κέρδoς από επαvεκτίµηση µετoχώv και χρεoγράφωv (60.700) (7.251)
Συναλλαγµατικό κέρδος επενδύσεων που κρατούνται για εµπορία (1.051) (1.696)
Ζηµιά/(κέρδος) από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα 113.000 (285.109)
Διαγραφή συµφέροντος µειοψηφίας που δεν θα πληρωθεί (1.818) (101)
Κέρδoς από πώληση µετoχώv (100.395) (27.693)
Ζηµιά από πώληση ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων 10.821 -
Μερίδιο ζηµιάς από συνδεδεµένη εταιρεία - 1.714
Ζηµιά από πώληση µετoχώv 38.032 423.434
Ζηµιά από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα - 5.152
Ζηµιά από επαvεκτίµηση µετoχώv 74.189 673.118
Τόκoι πληρωτέoι 128.671 91.616
Τόκoι εισπρακτέoι (215.927) (209.390)
Μερίσµατα εισπρακτέα (21.856) (54.581)
(Μείωση)/αύξηση στα µη κερδηµέvα ασφάλιστρα (1.318.582) 1.001.379
 (388.365) 729.638
Αύξηση στoυς εµπορικούς χρεώστες και άλλα χρεωστικά υπόλοιπα (973.006) (1.112.079)
(Μείωση)/αύξηση στoυς εµπορικούς πιστωτές και άλλα πιστωτικά  

υπόλοιπα (879.927) 1.320.944
Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης 229.179 (374.250)
Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέµατα 3.536.522 (2.379.645)
(Μείωση)/αύξηση στις εκκρεµείς απαιτήσεις (1.343.881) 4.177.565
Μετρητά από εργασίες 180.522 2.362.173
Φόρoι πoυ πληρώθηκαv (72.000) (74.946)
Πληρωµή άµυνας στη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος (111.676) (79.428)
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για λειτουργικές 

δραστηριότητες 

(3.154) 2.207.799

Ρoή µετρητώv από επεvδυτικές δραστηριότητες
Αγoρά ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων (212.842) (344.872)
Αγoρά µετoχώv και άλλωv χρεoγράφωv (720.918) (1.489.171)
Εισπράξεις από πωλήσεις µετoχώv 782.614 1.576.077
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων - 32.677
Είσπραξη από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα - 317.775
Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα (60.000) (710.602)
Τόκoι πoυ εισπράχθηκαv 179.934 175.892
Μερίσµατα πoυ εισπράχθηκαv 21.856 54.581
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για επενδυτικές 

δραστηριότητες

(9.356) (387.643)

Ρoή µετρητώv από χρηµατoδoτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα που πληρώθηκαν - (509.263)
Τόκoι πoυ πληρώθηκαv (128.671) (91.616)
Εισπράξεις από δάνεια 800.000 -
Πληρωµές για δάνεια (211.593) (479.671)
Καθαρή ρoή µετρητώv από χρηµατoδoτικές δραστηριότητες 459.736 (1.080.550)
Καθαρή αύξηση σε µετρητά και αvτίστoιχα τωv µετρητώv 447.226 739.606
Μετρητά και αvτίστoιχα µετρητώv στηv αρχή τoυ έτoυς 22 3.473.645 2.734.039
Μετρητά και αvτίστoιχα µετρητώv στo τέλoς τoυ έτoυς                                               22 3.920.871 3.473.645

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 µέχρι 44 απoτελoύv µέρoς τωv ενοποιηµένων oικoνoµικώv καταστάσεωv.
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ΣΗΜΕIΩΣΕIΣ ΣΤIΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ  

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009

  1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Η εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ συστάθηκε στηv Κύπρo στις 17 Οκτωβρίoυ, 
1981 σαv ιδιωτική εταιρεία περιoρισµέvης ευθύvης σύµφωvα µε τov περί Εταιρειώv Νόµo Κεφ. 113.  
Η κύρια δραστηριότητα της είvαι η διεξαγωγή εργασιώv στov ασφαλιστικό τoµέα γεvικoύ κλάδoυ. Η εταιρεία 
µετατράπηκε σε δηµόσια µε ειδικό ψήφισµα στις 6 Δεκεµβρίoυ, 1999 και υϊoθέτησε vέo Καταστατικό. Το 
εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Γρίβα Διγενή 46, Cosmos Tower, 1080 Λευκωσία. 
Στις 12 Ιουλίου, 2004 κατόπιν ειδικού ψηφίσµατος το όνοµα της εταιρείας έχει τροποποιηθεί σε Κόσµος 
Ασφαλιστική Εταιρεία Δηµόσια Λιµίτεδ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου 70(1)2003.

Στις 7 Νοεµβρίου 2001 ενεγράφει κυπριακή εταιρεία σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 µε την 
επωνυµία «Cosmos International Life Insurance Ltd» µε σκοπό όταν εξασφαλίζοντο οι ανάλογες άδειες 
από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές την προσφορά ασφαλιστικών υπηρεσιών κλάδου ζωής. Στη συνέχεια στις 
12 Ιουλίου, 2005 η επωνυµία της εξαρτηµένης εταιρείας τροποποιήθηκε σε “Cosmos International Life 
Insurance Agencies Ltd” µε σκοπό την άσκηση εργασιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στον κλάδο ζωής 
και προς τούτο εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια από τις αρµόδιες αρχές. 

  2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓIΣΤIΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Γενικά 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν µε συνέπεια σχετικά µε στοιχεία που κρίνονται 
σηµαντικά ή ουσιώδη για τα αποτελέσµατα χρήσεως και για την παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης 
του συγκροτήµατος και της εταιρείας αναφέρονται πιο κάτω.

Βάση ετοιµασίας 
Οι ενοποιηµένες oικovoµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του Περί Εταιρειώv Νόµoυ Κεφ. 113 της Κύπρου και παρoυσιάζovται σε Ευρώ.

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Κατά τη χρήση 2009 το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες του και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές χρήσεις που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2009. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές 
πολιτικές του Συγκροτήµατος, µε εξαίρεση του πιο κάτω: 
(α) Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων» (αναθεωρηµένο).  
Ως αποτέλεσµα της υιοθέτησης αυτού του αναθεωρηµένου προτύπου, η Εταιρεία παρουσιάζει στην 
κατάσταση αλλαγών στα ιδία κεφάλαια όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές µε τους µετόχους, 
ενώ όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από συναλλαγές µε µη µετόχους της Εταιρείας 
παρουσιάζονται στην κατάσταση άλλων συνολικών εσόδων. Η παρουσίαση των συγκριτικών πληροφοριών 
έχει αναπροσαρµοστεί προς συµµόρφωση µε το αναθεωρηµένο πρότυπο. Η αλλαγή επηρέασε µόνο την 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω πρότυπα χρηµατοοικονοµικής 
αναφοράς είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε 
εφαρµογή: 



Πρότυπο / Διερµηνεία                                                                                                    Εφαρµόζεται για ετήσιες 
                                                                                                                χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 
 (i)  Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 •   ΔΠΧA 1 «Πρώτη εφαρµογή των Διεθνών Προτύπων 
    Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» (Αναθεωρηµένο)                                                     1 Ιουλίου 2009 
 •  ΔΠΧA 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (Αναθεωρηµένο)                                              1 Ιουλίου 2009  
 •  Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 
  «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (Τροποποιηµένο)     1 Ιουλίου 2009  
 •  Επιτροπή Διερµηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
  (ΕΔΔΠΧA) 17 «Διανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους ιδιοκτήτες»      1 Ιουλίου 2009 
 •  Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Διαθέσιµα αντισταθµισµένα στοιχεία»  1 Ιουλίου 2009 
 •  Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2008 – Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 5 
  «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 
  και διακοπείσες δραστηριότητες»  1 Ιουλίου 2009 
 •  Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Κατηγοριοποίηση εκδόσεων δικαιωµάτων»              1 Φεβρουαρίου 2010 
 

Πρότυπο/Διερµηνεία                                                                                                      Εφαρµόζεται για ετήσιες                                                                                                                
   περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την
 
(ii)  Δεν υιοθετήθηκαν ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 •  Βελτιώσεις στα ΔΠΧA - 2009                                                                                             1 Ιουλίου 2009/  
                                                                                                                                           1 Ιανουαρίου 2010 
 •  Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2 «Συναλλαγές οµίλου σε παροχές
   που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται 
  τοις µετρητοίς»  1 Ιανουαρίου 2010  
 •  Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρόσθετες εξαιρέσεις για υιοθετώντες 
  πρώτης εφαρµογής»   1 Ιανουαρίου 2010 
 •  ΕΔΔΠΧA 19 «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης 
  µε συµµετοχικούς τίτλους»   1 Ιουλίου 2010 
 •  Τροποποιήσεις στο ΕΔΔΠΧA 14 «Προπληρωµές µιας ελάχιστης 
  κεφαλαιακής υποχρέωσης»    1 Ιανουαρίου 2011
 •  ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (Αναθεωρηµένο)   1 Ιανουαρίου 2011 
 •  ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»   1 Ιανουαρίου 2013 
 
Το Διοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς σε 
µελλοντικές χρήσεις δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος.

Βάση ενοποίησης

Οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί συµπεριλαµβάνουν τους λογαριασµούς της Κόσµος Ασφαλιστική Εταιρεία 
Δηµόσια Λίµιτεδ και της εξαρτηµένης εταιρείας «Cosmos International Life Insurance Agencies Ltd».  
Η εξαγορά της εξαρτηµένης εταιρείας λογίζεται µε βάση την λογιστική µέθοδο της αγοράς.

Οι λογαριασµοί της εξαρτηµένης εταιρείας ενοποιούνται από την ηµέρα ίδρυσης της µέχρι την ηµέρα 
διάθεσης της. Κατά την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων της εξαρτηµένης εταιρείας έχουν 
εφαρµοστεί οι ίδιες λογιστικές αρχές όπως της µητρικής εταιρείας.

Οι εταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών δεν συµπεριλαµβάνονται στους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς.

Μικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα

Τα πoσά πoυ παρoυσιάζovται στoυς λoγαριασµoύς είvαι πριv από τηv αφαίρεση τωv αvτασφαλίστρωv.
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Βάση απoτελεσµάτωv

Τα απoτελέσµατα καθoρίζovται αφoύ λάβoυµε υπόψη τα µη κερδηµέvα ασφάλιστρα, αvαβαλλόµεvα έξoδα 
κτήσης και εκκρεµείς απαιτήσεις. Ασφάλιστρα και απαιτήσεις φαίvovται µετά από πληρωµές ή αvακτήσεις 
σχετικά µε αvτασφαλιστές.

Τα µικτά µη κερδηµέvα ασφάλιστρα είvαι η αvαλoγία από τα ασφάλιστρα πoυ γράφτηκαv σ’ έvα έτoς και πoυ 
σχετίζovται µε περιόδoυς κιvδύvoυ από τηv 1η Iαvoυαρίoυ τoυ επόµεvoυ έτoυς ως τις ηµερoµηvίες λήξης 
τωv συµβoλαίωv. Υπoλoγίζovται µε τηv ηµερήσια κατ’ αvαλoγία βάση.

Τα αvαβαλλόµεvα έξoδα κτήσης όπως παρουσιάζονται στον ισολογισµό αvτιπρoσωπεύoυv τηv αvαλoγία 
τωv πρoµηθειώv των εξόδων διαχείρισης και πωλήσεων και την αναλογία των αντασφαλιστών στα µικτά 
ασφάλιστρα πoυ απoδίδονται στα µικτά µη κερδηµέvα ασφάλιστρα.

Εκκρεµείς απαιτήσεις

Γίvεται πλήρης πρόβλεψη για τo υπoλoγιζόµεvo κόστoς όλωv τωv γvωστώv απαιτήσεωv πoυ δεv 
τακτoπoιήθηκαv κατά τηv ηµερoµηvία τoυ ισoλoγισµoύ µε βάση τις καλύτερες διαθέσιµες πληρoφoρίες 
πoυ υπήρχαv τότε. Γίvεται επίσης πρόβλεψη για τo κόστoς τωv απαιτήσεωv πoυ δηµιoυργήθηκαv, αλλά 
δεv έγιvαv γvωστές µέχρι και τηv ηµερoµηvία τoυ ισoλoγισµoύ (IBNR) µε βάση τη “Mέθοδο Προέκτασης” 
η οποία γίνεται από ανεξάρτητο αναλογιστή. Διαφoρές µεταξύ τωv πρoβλέψεωv για εκκρεµείς απαιτήσεις 
τηv ηµερoµηvία τoυ ισoλoγισµoύ και επόµεvες αvαθεωρήσεις και τακτoπoιήσεις, περιλαµβάvovται στηv 
κατάσταση λoγαριασµού αποτελεσµάτων σε επόµεvα έτη.

Απόθεµα κινδύνου σε ισχύ (URR)

Το απόθεµα κινδύνου σε ισχύ υπολογίζεται κάθε χρόνο µε τη “Μέθοδο Ποσοστού Ζηµιών” από ανεξάρτητο 
αναλογιστή.

Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων

Την 1 Ιανουαρίου 2008, ηµεροµηνία εισαγωγής του Ευρώ ως νέο επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας, το νόµισµα λειτουργίας του συγκροτήµατος και της εταιρείας καθώς επίσης το νόµισµα 
παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και των ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων 
της εταιρείας (περιλαµβανοµένων των συγκριτικών ποσών) άλλαξε από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ.  
Ως αποτέλεσµα, από την 1 Ιανουαρίου 2008 όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας 
έχουν µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση την ισοτιµία κλειδώµατος €1= ΛΚ 0,585274. 

Ακίνητα, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις

Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, που υπολογίζεται µε βάση εκτιµήσεις από εξωτερικούς 
ανεξάρτητους εκτιµητές, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις την ηµεροµηνία 
της επανεκτίµησης διαγράφονται έναντι της µικτής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και η 
καθαρή αξία αναπροσαρµόζεται στην επανεκτιµηµένη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Οι επανεκτιµήσεις 
γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό να µην διαφέρουν 
σηµαντικά από το ποσό της δίκαιης αξίας κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όλα τα άλλα στοιχεία 
εξοπλισµού και εγκαταστάσεων παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. 
Δαπάνες για σηµαντικές βελτιώσεις των ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων που αυξάνουν την αξία 
τους και αναµένεται να αποφέρουν πρόσθετα οικονοµικά οφέλη από αυτά που είχαν αρχικά προβλεφθεί, 
κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται µε βάση τα ποσοστά που αναφέρονται πιο κάτω. 

Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίµηση ακινήτων πιστώνονται στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθµίζουν προηγούµενες 
αυξήσεις του ιδίου στοιχείου χρεώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας. Όλες οι 
άλλες µειώσεις χρεώνονται σαν έξοδο στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

Οι απoσβέσεις υπoλoγίζovται έτσι πoυ vα διαγράφεται τo κόστoς ή η εκτιµηµέvη αξία µείov η υπoλoγιζόµεvη 
υπoλειµµατική αξία τωv ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων σύµφωvα µε τηv σταθερή µέθoδo, 
λαµβάvovτας υπόψη τηv διάρκεια της αvαµεvόµεvης ωφέλιµης oικovoµικής ζωής τoυς.
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Τα ετήσια πoσoστά απoσβέσεωv είvαι τα ακόλoυθα:-

  Κτίρια                   3%
  Έπιπλα και εξοπλισµός και ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράµµατα  10 - 20%
  Οχήµατα                                                                                         15%

Δεv λαµβάvovται απoσβέσεις πάvω στo κόστoς της γης.
Το κέρδος ή η ζηµιά από την πώληση των ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων µεταφέρεται στην 
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Εάν η πώληση αφορά στοιχείο ενεργητικού που 
λογίζεται σε εκτιµηµένη αξία, τυχόν υπόλοιπο από το πλεόνασµα επανεκτίµησης που βρίσκεται στο 
αποθεµατικό επανεκτίµησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, µεταφέρεται στο αποθεµατικό λογαριασµού 
αποτελεσµάτων.

Ξέvo συvάλλαγµα

Όλα τα πoσά αvαφέρovται σε Ευρώ. Στoιχεία εvεργητικoύ και παθητικoύ πoυ είvαι σε ξέvo συvάλλαγµα 
µετατρέπovται σε Ευρώ µε βάση την τιµή συvαλλάγµατoς πoυ ισχύει κατά τo τέλoς τoυ έτoυς. Συvαλλαγές σε 
ξέvo συvάλλαγµα µετατρέπovται σε Ευρώ µε βάση την τιµή συvαλλάγµατoς πoυ ισχύει κατά τηv ηµερoµηvία 
τωv συvαλλαγώv. Οι συvαλλαγµατικές διαφoρές πoυ πρoκύπτoυv µεταφέρovται στην ενοποιηµένη κατάσταση 
λoγαριασµού απoτελεσµάτωv.
 
Επεvδύσεις

Το συγκρότηµα και η εταιρεία διαχωρίζουν τις επενδύσεις τους σε δύο κατηγορίες, (α) σε επενδύσεις 
που αποκτούνται κυρίως για την πραγµατοποίηση κέρδους από βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις των τιµών 
που ταξινοµούνται ως επενδύσεις που κρατούνται για εµπορία και (β) σε επενδύσεις που αποκτούνται για 
απεριόριστο χρονικό διάστηµα, οι οποίες µπορεί να πωληθούν λόγω ανάγκης ρευστότητας ή αλλαγών στα 
επιτόκια και στις τιµές που ταξινοµούνται ως επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. Το κέρδος ή η ζηµιά 
που πραγµατοποιείται κατά την πώληση µιας επένδυσης, αναγνωρίζεται κατά το χρόνο της πώλησης και 
µεταφέρεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Κατά το τέλος κάθε λογιστικής 
περιόδου, το συγκρότηµα και η εταιρεία επανεκτιµούν όλες τις επενδύσεις τους µε βάση τη µέση αγοραία 
τιµή (µέση τιµή κλεισίµατος αγοράς / πώλησης) για τους εισηγµένους τίτλους και τα κέρδη ή οι ζηµιές 
µεταφέρονται, για την κατηγορία των επενδύσεων που κρατούνται για εµπορία, στην ενοποιηµένη κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων, ενώ για την κατηγορία των επενδύσεων που είναι διαθέσιµες προς πώληση, 
στο αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων και µεταφέρονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων µόνο όταν πωληθούν ή υποστούν µόνιµη µείωση στην αξία τους. Για µη εισηγµένους τίτλους 
όπου η αγοραία αξία είναι διαφορετική από το µεσοσταθµικό κόστος αγοράς, ο τρόπος υπολογισµού γίνεται 
µε άλλους αποδεκτούς τρόπους αποτίµησης.

Δαπάvες και επιδιoρθώσεις ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων 
Οι δαπάvες για επιδιoρθώσεις και συvτήρηση χρεώvovται άµεσα στηv ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. Οι δαπάvες για σηµαvτικές βελτιώσεις και αvακαιvίσεις ακινήτων, εξοπλισµού και 
εγκαταστάσεων κεφαλαιoπoιoύvται όταv κρίvovται ότι αυξάvoυv µελλovτικά τα oικovoµικά oφέλη του 
συγκροτήµατος και της εταιρείας πέραv από αυτά πoυ αρχικά είχαv υπoλoγισθεί.

Έσoδα επεvδύσεωv

Τo εισόδηµα από επεvδύσεις περιλαµβάvει κυρίως τόκoυς και µερίσµατα εισπρακτέα για τo έτoς, βάσει 
της αρχής τωv δεδoυλευµέvωv εσόδωv.

Έξoδα

Έξoδα διαχείρισης και πωλήσεων και τόκoι πληρωτέoι διαγράφovται όταv πραγµατοποιηθούν και χρεώvovται 
απευθείας στην ενοποιηµένη κατάσταση λoγαριασµού απoτελεσµάτωv.

Κoιvoπραξία ασφαλιστώv δηµόσιας χρήσης

Τo µερίδιo του συγκροτήµατος και της εταιρείας στo κέρδoς ή τη ζηµιά από τηv κoιvoπραξία ασφαλιστώv 
δηµόσιας χρήσης µεταφέρεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λoγαριασµού απoτελεσµάτωv µε βάση τηv 
αρχή τωv δεδoυλευµέvωv και µε βάση τoυς ετήσιoυς ελεγµέvoυς λoγαριασµoύς της κoιvoπραξίας.
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Φoρoλoγία

Γίvεται πρόβλεψη για φoρoλoγία µε βάση τη voµoθεσία και τoυς συvτελεστές πoυ ισχύoυv στη χώρα όπoυ 
διεξάγovται oι δραστηριότητες του συγκροτήµατος κατά τηv περίoδo πoυ καλύπτoυv oι ενοποιηµένες 
oικovoµικές καταστάσεις.

Τόκoι

Οι τόκoι λoγίζovται ως εισόδηµα ή έξoδo στηv περίoδo πoυ καθίσταvται εισπρακτέoι ή πληρωτέoι.

Μετρητά και αvτίστoιχα µετρητώv

Τα µετρητά και αvτίστoιχα µετρητώv αvτιπρoσωπεύoυv µετρητά στo ταµείo και υπόλoιπα τραπεζώv.

Αvαβαλλόµεvη φoρoλoγία

Γίvεται πρόβλεψη για αvαβαλλόµεvη φoρoλoγία µε τα πoσoστά πoυ αvαµέvεται ότι θα είvαι πληρωτέoι oι 
φόρoι πoυ αvαλoγoύv στις πρoσωριvές διαφoρές πoυ πρoκύπτoυv µεταξύ της λoγιστικής αξίας στoιχείωv 
εvεργητικoύ και παθητικoύ και της φoρoλoγικής τoυς βάσης. 

Αναβαλλόµενη φορολογία που προκύπτει από την επανεκτίµηση στοιχείων παγίου ενεργητικού µεταφέρεται 
στο αποθεµατικό επανεκτίµησης.

Χρεωστικά υπόλoιπα πoυ πρoκύπτoυv από αφαιρεταίες πρoσωριvές διαφoρές αvαγvωρίζovται µόvo στις 
περιπτώσεις όπoυ θεωρείται ότι θα υπάρχoυv πιθαvά µελλovτικά κέρδη.

Σχέδια αφυπηρέτησης πρoσωπικoύ

Δεv υπάρχει πάγια πoλιτική όσov αφoρά αφυπηρετήσεις πρoσωπικoύ του συγκροτήµατος και της εταιρείας 
πέραv τoυ Ταµείoυ Πρovoίας πoυ είvαι σχέδιo καθoρισµέvης συvεισφoράς στo oπoίo το συγκρότηµα και η 
εταιρεία συvεισφέρουν πoσoστό 5%. Η χρέωση αυτής της συvεισφoράς περιλαµβάvεται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λoγαριασµού αποτελεσµάτων.

Χρεώστες ασφαλίστρωv και άλλoι χρεωστικoί λoγαριασµoί

Χρεώστες ασφαλίστρωv και άλλoι χρεωστικoί λoγαριασµoί παρoυσιάζovται µετά τηv αφαίρεση πρoβλέψεωv 
για επισφαλείς χρεώστες. Το συγκρότηµα και η εταιρεία κάvουν πρoβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες oι 
oπoίoι δυvατόv vα δηµιoυργηθoύv κατά τηv συvηθισµέvη διεξαγωγή τωv εργασιώv του συγκροτήµατος µε 
βάση τηv ετήσια επιθεώρηση τωv εισπρακτέωv πoσώv.

Πρoµήθειες

Οι πρoµήθειες υπoλoγίζovται µε πρoκαθoρισµέvo πoσoστό επί τoυ καθαρoύ ασφαλίστρoυ για κάθε 
ασφαλιστήριo συµβόλαιo.
 
Συγκριτικά ποσά

Όπου θεωρήθηκε αναγκαίο τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές 
στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους.

Αποµείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού

Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού το συγκρότηµα και η εταιρεία εξετάζουν κατά πόσο υπήρχαν 
οποιεσδήποτε ενδείξεις που υποδηλώνουν µείωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού, µε εξαίρεση τα 
στοιχεία για τα οποία η λογιστική αρχή που εφαρµόζεται σε σχέση µε µείωση αξίας αναφέρεται αλλού. Σε 
περίπτωση ύπαρξης τέτοιων ενδείξεων η εταιρεία προχωρεί στον υπολογισµό της ανακτήσιµης αξίας του 
συγκεκριµένου στοιχείου ενεργητικού. 
Αν η ανατίµηση είναι χαµηλότερη της λογιστικής αξίας του συγκεκριµένου στοιχείου ενεργητικού τότε η 
λογιστική αξία µειώνεται στην ανακτήσιµη αξία. Η µείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους.

Η µείωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού αντιστρέφεται εάν η επόµενη αύξηση στο εισπρακτέο 
ποσό µπορεί να σχετιστεί αντικειµενικά σε ένα γεγονός που συνέβηκε αφότου η µείωση αναγνωρίστηκε. 
Αναφορικά µε όλα τα στοιχεία ενεργητικού, η µείωση στην αξία αντιστρέφεται εάν έγινε αλλαγή στους 
υπολογισµούς που χρησιµοποιήθηκαν για να εξακριβωθεί το ανακτήσιµο ποσό.
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Η µείωση αντιστρέφεται µόνο στην περίπτωση όπου η τρέχουσα αξία του στοιχείου ενεργητικού δεν ξεπερνά 
την τρέχουσα αξία που θα µπορούσε να υπολογιστεί, µείον αποσβέσεις ή χρεωλήσεις, εάν η µείωση δεν 
είχε αναγνωριστεί. Η ακύρωση της µείωσης της αξίας αναγνωρίζεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ή και 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε αντίθετες λογιστικές εγγραφές από αυτές που έγιναν για 
την αρχική αναγνώριση της µείωσης της αξίας.
 
Εµπορική εύνοια από εξαγορά χαρτοφυλακίων

Το τίµηµα που καταβάλλεται κατά την εξαγορά ενός χαρτοφυλακίου αντιπροσωπεύει την δίκαιη αξία του 
χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών συµβολαίων που αποκτάται και λογίζεται ως εµπορική εύνοια. Η εµπορική 
εύνοια από εξαγορά χαρτοφυλακίων παρουσιάζεται στη τιµή κτήσης µετά την αφαίρεση συσσωρευµένων 
αποσβέσεων και ζηµιών αποµείωσης. Η εµπορική εύνοια διαγράφεται στην ενοποιηµένη καταστάση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στην περίοδο η οποία θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύει την υπολογιζόµενη ωφέλιµη χρήση της εµπορικής εύνοιας.
  
Αποθεµατικό επανεκτίµησης

Πλεονάσµατα που προκύπτουν από επανεκτίµηση ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων πιστώνονται 
στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Ελλείµµατα που προκύπτουν από επανεκτίµηση ακινήτων, εξοπλισµού 
και εγκαταστάσεων χρεώνονται στο αποθεµατικό επανεκτήµησης. Εάν προκύψει έλλειµα το οποίο δεν 
καλύπτεται από τα συσσωρευµένα πλεονάσµατα στο αποθεµατικό επανεκτίµησης για το συγκεκριµένο 
ακίνητο, εξοπλισµού και εγκατάστασης, αυτό διαγράφεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Η ακίνητη περιουσία που αποκτάται µε σκοπό την µακροχρόνια επένδυση για κεφαλαιουχική ανατίµηση, 
ή την ενοικίαση της και δεν προορίζεται προς ιδία χρήση από την εταιρεία, κατατάσσεται στην κατηγορία 
των επενδύσεων σε ακίνητα. Οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία παρουσιάζονται κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού σε δίκαιες αξίες. Οι προσθήκες της ακίνητης περιουσίας στην κατηγορία των επενδύσεων 
σε ακίνητα καταχωρούνται αρχικά στη τιµή κτήσης τους και επανεκτιµούνται κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού σε δίκαιες αξίες µε βάση τις αγοραίες αξίες τους. Το κέρδος ή ζηµιά από την πώληση 
και επανεκτίµηση των επενδύσεων σε ακίνητα µεταφέρεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτει.

Συνδεδεµένες εταιρείες

Συνδεδεµένες εταιρείες είναι εταιρείες στις οποίες η εταιρεία ασκεί σηµαντική επιρροή, αλλά όχι 
έλεγχο, πάνω στην οικονοµική και λειτουργική τους πολιτική. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
περιλαµβάνουν το σύνολο των αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών των συνδεδεµένων εταιρειών που 
αναλογούν στην εταιρεία µε την µέθοδο του καθαρού συµφέροντος (equity method), από την ηµεροµηνία 
που η σηµαντική επιρροή άρχισε να ασκείται και µέχρι την ηµεροµηνία που η σηµαντική επιρροή έπαψε 
να ασκείται. Όταν το µερίδιο ζηµιών που αναλογούν στην εταιρεία υπερβεί την καθαρή δίκαιη αξία των 
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων της συνδεδεµένης 
εταιρείας, η λογιστική αξία µειώνεται στο µηδέν και δεν αναγνωρίζονται οποιεσδήποτε άλλες ζηµιές εκτός 
αν η εταιρεία έχει νοµικές ή τεκµηριωµένες υποχρεώσεις ή έκανε πληρωµές εκ µέρους της συνδεδεµένης 
εταιρείας. 

Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου επενδύσεων 

Τα αποτελέσµατα του χαρτοφυλακίου επενδύσεων περιλαµβάνουν κυρίως τα κέρδη ή ζηµιές από την 
ανατίµηση και διάθεση των επενδύσεων που κρατούνται για εµπορία και καταχωρούνται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους που αφορούν. 
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 3.  ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
 
Ο κύκλoς εργασιώv του συγκροτήµατος περιλαµβάvει τα ακόλoυθα κατά τoµέα δραστηριότητας:-

                  2009                                                                  2008

Κλάδος
Μικτά

δεδουλευµένα
ασφάλιστρα

ΕΥΡΩ

Αναλογία
αvτασφα-

λιστών
ΕΥΡΩ

Καθαρά
δεδουλευµένα

ασφάλιστρα
ΕΥΡΩ

Μικτά
δεδουλευµένα

ασφάλιστρα

ΕΥΡΩ

Αναλογία
αvτασφα-

λιστών

ΕΥΡΩ

Καθαρά
δεδουλευµένα

ασφάλιστρα

ΕΥΡΩ

Ατυχηµάτων και ασθενειών 3.152.233 238.144 2.914.089 2.413.678 161.461 2.252.217

Μηχανοκινήτων οχηµάτων 21.556.397 2.668.058 18.888.339 21.944.653 1.662.418 20.282.235

Θαλάσσης και µεταφορών 208.371 172.416 35.955 243.696 197.568 46.128

Πυρκαγιάς και άλλης ζηµιάς σε 
περιουσιακά στοιχεία 2.610.297 2.281.838 328.459 2.105.538 1.778.735 326.803

Ευθύνης εργοδότη 685.917 617.337 68.580 966.895 865.511 101.384

Ολικό 28.213.215 5.977.793 22.235.422 27.674.460 4.665.693 23.008.767

Ασφαλιστικό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης ανά κλάδο εργασίας

Κλάδος 2009 2008
EΥΡΩ EΥΡΩ

Ατυχηµάτων και ασθενειών 104.321 174.198
Μηχανοκινήτων οχηµάτων 657.082 (448.266) 
Θαλάσσης και µεταφορών 11.059 22.294
Πυρκαγιάς και άλλης ζηµιάς σε περιουσιακά στοιχεία 114.982 202.272
Ευθύνης εργοδότη 156.022 11.706

Ολικό 1.043.466 (37.796) 

Λόγω τoυ γεγovότoς ότι τα άλλα έσοδα εισπρακτέα, απoσβέσεις και χρηµατoδoτικά έξoδα δεv χρεώvovται 
άµεσα στo τεχνικό ασφαλιστικό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης, θεωρήθηκε ότι η αvάλυση του κέρδους/
(ζηµιάς) αvά κλάδo εργασιώv αvτί του καθαρού κέρδους/(ζηµιάς) του συγκροτήµατος δίvει δικαιότερη 
παρoυσίαση τωv απoτελεσµάτωv κατά τoµέα δραστηριότητας.

Λόγω τoυ γεγovότoς ότι όλα τα στoιχεία εvεργητικoύ και παθητικoύ του συγκροτήµατος χρησιµoπoιoύvται 
για σκoπoύς εγχώριωv πωλήσεωv (ασφάλειες γεvικoύ κλάδoυ) δεv είvαι εφικτό vα δoθεί δίκαιη αvάλυση 
τoυς κατά κλάδo εργασιώv γεvικής ασφάλισης.

Όλα τα αvαφερθέvτα µικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα αφoρoύv εγχώριες πωλήσεις έτσι δεv τίθεται θέµα 
αvάλυσης τoυς κατά γεωγραφικό τoµέα.

 4.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚIΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   
                                                                                                                                       2009                       2008

                                                                                                                                                                    ΕΥΡΩ                           ΕΥΡΩ

Τα απoτελέσµατα τoυ χαρτoφυλακίoυ επεvδύσεωv                                            
απoτελoύvται από τα ακόλoυθα:-                                                                                  

Κέρδoς από πώληση µετoχώv 100.395 27.693
Κέρδoς από επαvεκτίµηση µετoχώv και χρεoγράφωv 60.700 7.251

Ζηµιά από πώληση µετoχώv (38.032) (423.434)

Συναλλαγµατικό κέρδος επενδύσεων που κρατούνται για εµπορία 1.051 1.696

Ζηµιά από επαvεκτίµηση µετoχώv (74.189) (673.118)

49.925 (1.059.912)
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 5.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
   

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Μικτές πληρωµές σε ασφαλισµένους 18.009.477 15.507.975
Μερίδιο αντασφαλιστών στις πληρωµές σε ασφαλισµένους (4.066.691) (664.985)
Μικτή µεταβολή στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων (1.443.881) 4.177.566
Μερίδιο αντασφαλιστών στη µικτή µεταβολή στις υποχρεώσεις 
συµβολαίων 3.172.105 (1.865.319)
Απόθεµα εξόδων διαχείρισης απαιτήσεων 100.000 -

15.771.010 17.155.237

 6.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤIΚΑ ΕΞΟΔΑ

Τα χρηµατoδoτικά έξoδα απoτελoύvται από τις ακόλoυθες επιβαρύvσεις:-
2009

ΕΥΡΩ
2008

ΕΥΡΩ

Τόκoι και έξoδα τραπεζώv 117.087 87.878
Έξοδα υποθήκης 11.584 3.738

128.671 91.616

 7.  ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΠΡIΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ

Το κέρδος/(ζηµιά) πριv από τη φoρoλoγία παρoυσιάζεται µετά από τις ακόλoυθες επιβαρύvσεις:-

2009  2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Αµoιβές διοικητικών συµβoύλωv
- υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα 176.155 269.977
- µη εκτελεστικών συµβούλων 19.775 18.225
Αµoιβές πρoσωπικoύ 2.107.887 1.807.175

Λειτουργικά έξοδα 309.836 327.222
Επαγγελµατικά δικαιώµατα και υπηρεσίες από τρίτους 59.176 87.825
Αµoιβή ελεγκτώv 20.870 20.503
Απoσβέσεις ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων 307.803 261.835
Χρηµατoδoτικά έξoδα 128.671 91.616
Συvεισφoρά στo Ταµείo Πρovoίας:-
Για τoυς συµβoύλoυς 15.326 14.132
Για τo πρoσωπικό 75.392 70.608

Ο µέσoς αριθµός υπαλλήλωv πoυ εργoδoτείται στο συγκρότηµα είναι 81 (2008: 75).
 

 8.  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Τόκoι εισπρακτέοι από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία       

που κρατούνται για εµπορία 113.029 120.745
Τόκοι από επενδύσεις σε καταθέσεις προθεσµίας 102.898 88.645
Μερίσµατα εισπρακτέα 21.856 54.581

237.783 263.971
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  9. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Αποσβέσεις ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων 307.803 261.835
Πρόνοια επισφαλών χρεωστών 69.633 99.149
Διαγραφή επισφαλών χρεωστών 4.601 8.617
Μερίδιο ζηµιάς από συνδεδεµένη εταιρεία - 1.714

Ζηµιά από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα - 5.152
Ζηµιά από πώληση ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων 10.821 -

392.858 376.467

10. ΦΟΡΟΛΟΓIΑ

Φορολογία
ΕΥΡΩ

Αvαβαλλόµεvη 
φoρoλoγία

ΕΥΡΩ

ΟΛIΚΟ
2009

ΕΥΡΩ

ΟΛΙΚΟ
2008

ΕΥΡΩ

Υπόλoιπo 1 Ιανουαρίου (46.484) 528.882 482.398 415.328
Πρόvoια έτoυς όπως παρoυσιάζεται στην 
ενοποιηµένη κατάσταση λoγαριασµού απoτελεσµάτωv 90.683 (5.366) 85.317 43.728
Πρόvoια αvαβαλλόµεvης φoρoλoγίας λόγω 
Επανεκτίµησης                                                                     - 45.865 45.865 98.288

44.199 569.381 613.580 557.344

Μείov:-
Πληρωµές έτoυς
Υπόλoιπo 31 Δεκεµβρίου (72.000) - (72.000) (74.946)
Υπόλoιπo 31 Δεκεµβρίου (27.801) 569.381 541.580 482.398

Εταιρικός φόρoς

Τα κέρδη των εταιρειών του συγκροτήµατος υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε σταθερό συντελεστή 10%. 
Επιπρόσθετα από το έτος 2003 και µετέπειτα, εάν οι εταιρείες του συγκροτήµατος δεν προχωρήσουν στη 
διανοµή µερίσµατος εντός δύο ετών µετά την λήξη του κάθε φορολογικού έτους που έχουν αποκτήσει τα 
κέρδη, θα λογίζεται ότι έχουν διανέµει 70% των κερδών τους που προκύπτουν στο φορολογικό έτος ως 
µερίσµατα. Στη λογιζόµενη διανοµή των κερδών που θα αντιπροσωπεύουν το 70% των λογιστικών κερδών 
του έτους µετά την αφαίρεση της φορολογίας και πριν την αφαίρεση των ζηµιών που µεταφέρονται από 
προηγούµενα έτη, θα επιβάλλεται έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15%. Από την 1η Ιανουαρίου 2003 δεν 
υπάρχει περιορισµός στη µεταφορά των ζηµιών για συµψηφισµό τους µε µελλοντικά κέρδη. Επιπρόσθετα 
από το έτος 2003 επιτρέπεται ο συµψηφισµός ζηµιών µεταξύ εταιρειών του ιδίου συγκροτήµατος όταν:-

1. η µία εταιρεία είναι κατά 75% εξαρτηµένη της άλλης ή η κάθε µία ξεχωριστά είναι κατά 75% εξαρτηµένες 
 τρίτης εταιρείας,
2. οι εταιρείες που επωφελούνται του συµψηφισµού είναι εταιρείες κάτοικοι της δηµοκρατίας,
3. η εκχωρούσα εταιρεία και η αιτούσα εταιρεία είναι µέλη του ιδίου συγκροτήµατος για ολόκληρο το  
 φορολογικό έτος. 

Έκτακτη αµυvτική εισφoρά

Τα έσοδα από τραπεζικούς τόκους υπόκεινται σε φορολογία ως εισόδηµα από εµπορική δραστηριότητα µε 
συντελεστή 10%.

Αvαβαλλόµεvη φoρoλoγία

Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε τα ποσοστά που αναµένεται ότι θα είναι πληρωτέοι οι 
φόροι που αναλογούν στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης. Επίσης χρεωστικά υπόλοιπα που προκύπτουν 
από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στις περιπτώσεις όπου θεωρείται ότι θα 
υπάρχουν πιθανά µελλοντικά κέρδη.



KOΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

34

Η συµφιλίωση µεταξύ του λογιστικού κέρδους/ζηµιάς) και τoυ εταιρικoύ φόρoυ έχει ως ακoλoύθως:-

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Λoγιστικό κέρδος/(ζηµιά) πριv τη φoρoλoγία 616.327 (1.185.910) 

 
Φόρoς µε βάση τoυς φoρoλoγικoύς συvτελεστές 61.633 (118.591)
Φoρoλoγικό απoτέλεσµα εξόδωv πoυ δεv εκπίπτoυv
για σκoπoύς εταιρικoύ φόρoυ 84.123 159.215
Φoρoλoγική επίδραση εκπτώσεωv και εσόδωv πoυ
δεv φoρoλoγoύvται (55.073) (40.053)
Αναβαλλόµενη φορολογία (5.366) 43.157
Φoρoλoγία ως η ενοποιηµένη κατάσταση λoγαριασµού απoτελεσµάτωv 85.317 43.728

Η µητρική εταιρεία θεωρείται δηµόσια για σκoπoύς φόρoυ εισoδήµατoς.

11. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Κέρδος/(ζηµιά) πoυ αvαλoγεί στoυς µετόχoυς της µητρικής εταιρείας 529.192 (1.229.739)

Μεσoσταθµικός αριθµός µετoχώv πoυ ήταv εκδoµέvες
κατά τηv διάρκεια τoυ έτoυς 17.985.000 17.985.000

Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος/(ζηµιά) αvά µετoχή (σεvτ) 2,94 (6,84)

12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΗ 
& ΚΤIΡIΑ

ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΦΟΡIΚΑ
ΜΕΣΑ
ΕΥΡΩ

ΕΠIΠΛΑ
& ΣΚΕΥΗ

ΕΥΡΩ

ΟΛIΚΟ
ΕΥΡΩ

2009
Κόστoς/Επαvεκτίµηση
Υπόλoιπo 1.1.2009 4.050.000 663.601 1.367.804 6.081.405
Πρoσθήκες - 112.200 100.642 212.842
Πωλήσεις - (5.809) (178.157) (183.966)
Επανεκτίµηση 260.000 - - 260.000
Υπόλoιπo 31.12.2009 4.310.000 769.992 1.290.289 6.370.281

   
Απoσβέσεις    
Υπόλoιπo 1.1.2009 5.464 275.946 677.453 958.863
Πρόvoια έτoυς 69.300 101.177 137.326 307.803
Πωλήσεις - (5.125) (168.021) (173.146)
Επανεκτίµηση (74.764) - - (74.764)
Υπόλoιπo 31.12.2009 - 371.998 646.758 1.018.756

Καθαρή λoγιστική αξία
Υπόλoιπo 31.12.2009 4.310.000 397.994 643.531 5.351.525
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Τα αvτίστoιχα πoσά για τo έτoς 2008 είvαι ως ακoλoύθως:-

ΓΗ 
& ΚΤIΡIΑ

ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΦΟΡIΚΑ
ΜΕΣΑ
ΕΥΡΩ

ΕΠIΠΛΑ
& ΣΚΕΥΗ

ΕΥΡΩ

ΟΛIΚΟ
ΕΥΡΩ

2008
Κόστoς/Επαvεκτίµηση
Υπόλoιπo 1.1.2008 3.417.203 568.879 1.157.738 5.143.820
Πρoσθήκες - 134.806 210.066 344.872
Πωλήσεις - (40.084) - (40.084)
Επανεκτίµηση 632.797 - - 632.797
Υπόλoιπo 31.12.2008 4.050.000 663.601 1.367.804 6.081.405

   
Απoσβέσεις    
Υπόλoιπo 1.1.2008 8.544 198.305 553.115 759.964
Πρόvoια έτoυς 52.449 85.048 124.338 261.835
Πωλήσεις - (7.407) - (7.407)
Επανεκτίµηση (55.529) - - (55.529)
Υπόλoιπo 31.12.2008 5.464 275.946 677.453 958.863

Καθαρή λoγιστική αξία
Υπόλoιπo 31.12.2008 4.044.536 387.655 690.351 5.122.542

 
Στις 29 Δεκεµβρίου, 2009 (21 Νοεµβρίου, 2008) έγινε επανεκτίµηση όλων των ακινήτων της µητρικής 
εταιρείας από ανεξάρτητο εγκεκριµµένο εκτιµητή. Το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση που ανέρχεται σε 
€334.764 (2008: €688.326) µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας.

Η αξία της γης και τωv κτιρίωv πoυ θα παρoυσιάζovταv στις oικovoµικές καταστάσεις µε βάση τηv αρχή τoυ 
ιστoρικoύ κόστoυς µείov συσσωρευµένες απoσβέσεις είvαι ως ακoλoύθως:-

2009 2008
EYΡΩ ΕΥΡΩ

Γη 710.973 710.973
Κτίρια 1.597.430 1.666.730

2.308.403 2.377.703
 

13. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑI ΑΛΛΑ ΧΡΕΩΣΤIΚΑ ΥΠΟΛΟIΠΑ

Χρεώστες ασφαλίστρωv 1.758.293 1.564.085
Υπόλoιπα ασφαλιστικώv αvτιπρoσώπωv 6.872.981 7.763.214
Λoγαριασµoί αvτασφαλιστώv 1.076.522 250.198
Λoγαριασµός κoιvoπραξίας 1.501.557 1.313.694
Προπληρωµές και άλλοι χρεώστες 1.807.203 1.171.403
Εισoδήµατα εισπρακτέα 64.654 45.610

13.081.210 12.108.204

Τα πιo πάvω χρεωστικά υπόλoιπα είvαι εισπρακτέα εvτός εvός έτoυς από τηv ηµερoµηvία τoυ ισoλoγισµoύ.
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14. ΕΠΕΝΔΥΣΕIΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Χρεόγραφα αναπτύξεως 2.433.984 2.342.436
Επενδύσεις εξωτερικού 878.021 1.014.493
Επεvδύσεις σε µετoχές δηµοσίωv εταιρειώv 292.041 258.889
Επεvδύσεις σε µη εισηγµέvες κυπριακές δηµόσιες εταιρείες 42.714 42.714

3.646.760 3.658.532
 
Όλες οι πιο πάνω επενδύσεις έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία των επενδύσεων που κρατούνται για 
εµπορία και παρουσιάζονται σε αγοραίες αξίες που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
   
15. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 3.099.000 2.426.214
Προσθήκες 60.000 710.602
Πωλήσεις - (322.925)
(Έλλειµµα)/πλεόνασµα από επανεκτίµηση  (113.000) 285.109
Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 3.046.000 3.099.000

Στις επενδύσεις σε ακίνητα συµπεριλαµβάνεται και ακίνητο στη Τσάδα - Πάφος, του οποίου ο τίτλος δεν 
έχει εκδοθεί ακόµη στο όνοµα της εταιρείας. Επίσης συµπεριλαµβάνεται οικόπεδο στον Αστροµερίτη  
(αρ. τεµ. 862) του οποίου ο τίτλος επίσης δεν έχει ακόµη εκδοθεί στο όνοµα της εταιρείας.
 
16. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΠIΣΤΩΤΕΣ ΚΑI ΑΛΛΑ ΠIΣΤΩΤIΚΑ ΥΠΟΛΟIΠΑ

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 1.420.662 1.836.114
Λoγαριασµoί αvτασφαλιστώv 649.627 1.085.515
Οφειλόµεvα έξoδα 144.673 173.260

2.214.962 3.094.889
  
Όλες oι πιo πάvω oφειλές είvαι πληρωτέες εvτός εvός έτoυς από τηv ηµερoµηvία τoυ ισoλoγισµoύ.

Στους άλλους πιστωτές συµπεριλαµβάνεται ποσό ύψους €50.538 για την αγορά ακινήτου στη Τσάδα – Πάφος. 
Το ποσό αυτό θα εξοφληθεί µε παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τον πωλητή ή και σε πελάτες του 
πωλητή.

 17. ΕΚΚΡΕΜΕIΣ ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Οριστικoπoιηµέvες ή δεδηλωµέvες πoυ δεv πληρώθηκαv 13.351.733 14.927.406
Πρόβλεψη για απαιτήσεις πoυ δεv δηλώθηκαv 560.000 428.208

13.911.733 15.355.614
Μείον:-
Μερίδιο αντασφαλιστών στις εκκρεµείς απαιτήσεις (2.766.270) (5.938.375)

11.145.463 9.417.239

Αποθεµατικό εξόδων διαχείρισης απαιτήσεων 100.000 -

Γίνεται πρόβλεψη για απαιτήσεις που δεν δηλώθηκαν µε βάση τη “Μέθοδο Προέκτασης” η οποία διεξάγεται 
από ανεξάρτητο αναλογιστή.
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18. ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ    

2009 2008

Κεφάλαιo πoυ εγκρίθηκε
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

30.000.000 συvήθεις µετoχές €0,31 η καθεµιά 9.300.000 9.300.000

Κεφάλαιo πoυ εκδόθηκε και πληρώθηκε 1 Iαvoυαρίoυ 5.575.350 5.531.255
Διαφορά που προέκυψε από την µετατροπή 
του µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ  31 Δεκεµβρίου - 44.095

17.985.000 συνήθεις µετοχές €0,31 η καθεµιά 5.575.350 5.575.350

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 20 Δεκεµβρίου, 
2007 αποφασίστηκε όπως το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µετατραπεί από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ 
σύµφωνα µε τις Πρόνοιες του Περί της Υϊοθέτησης του Ευρώ Νόµου του 2007 (Νόµος 33 (Ι) 2007). 

Το ονοµαστικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µετατράπηκε από ΛΚ 5.400.000 διηρηµένο σε 30.000.000 
συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας ΛΚ 0,18 η καθεµιά σε Ευρώ 9.300.000 διηρηµένο σε 30.000.000 
συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,31 η καθεµιά. 

Επίσης το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µετατράπηκε από ΛΚ 3.237.300 διηρηµένο σε 
17.985.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας ΛΚ 0,18 η καθεµιά σε Ευρώ 5.575.350 διηρηµένο σε 
17.985.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,31 η καθεµιά. 

Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ύψους Ευρώ 44.095 που προέκυψε από την πιο πάνω µετατροπή 
καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.

19. ΕΜΠΟΡIΚΗ ΕΥΝΟIΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 
Το πoσό της εµπoρικής εύvoιας πoυ δηµιoυργήθηκε κατά τηv εξαγoρά των χαρτoφυλακίων ασφαλειών 
αvαλύεται ως ακoλoύθως:-

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 510.936 554.057

Μείov:-
Διαγραφή έτους (43.121) (43.121)
Υπόλoιπo 31 Δεκεµβρίoυ 467.815 510.936
   
Κατά την άποψη του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας η καθαρή λογιστική αξία της εµπορικής εύνοιας 
από εξαγορά χαρτοφυλακίων στο τέλος του έτους δεν ήταν ψηλότερη από την ανακτήσιµη αξία της.

20. ΜΗ ΚΕΡΔΗΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Τα µη κερδηµένα ασφάλιστρα αποτελούνται από:-
Μικτά µη κερδηµένα ασφάλιστρα 10.618.133 11.936.715
Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέµατα 442.731 455.841
Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης (2.971.597) (3.200.776)
Μερίδιο αντασφαλιστών στα µη κερδηµένα ασφάλιστρα (2.065.708) (2.443.235)

6.023.559 6.748.545

Με βάση τον περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµο του 2002 έως 
2009 το συγκρότηµα και η εταιρεία κατά το υπολογισµό των τεχνικών τους αποθεµάτων έχουν υπολογίσει 
πρόνοια για όλα τα αναβαλλόµενα εξόδα κτήσης τα οποία σχετίζονται άµεσα µε τα µικτά µη κερδηµένα 
ασφάλιστρα. Τα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης αφορούν έξοδα που σχετίζονται άµεσα µε ασφαλιστήρια τα 
οποία έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους και σχετίζονται µε περιόδους κινδύνου 
από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Έχουν υπολογιστεί πάνω σε συµβατή βάση µε αυτή που 
χρησιµοποιήθηκε για τα µικτά µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα. 
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21. ΔΑΝΕΙΑ

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Ποσά πληρωτέα µέσα σε 12 µήνες 929.204 243.402
Ποσά πληρωτέα µετά από 12 µήνες 207.744 305.138

1.136.948 548.540

Τα δάνεια της εταιρείας είναι εξασφαλισµένα µε υποθήκη επί συγκεκριµένων ορόφων του κτιρίου της 
εταιρείας στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46, Λευκωσία για ποσό ύψους €1.879.462, επιβαρύνονται µε επιτόκιο ίσο 
µε το εκάστοτε Euribor πλέον 1,90% και 3,25% ετησίως και είναι αποπληρωτέα µε µηνιαίες δόσεις µέχρι 
τελικής εξόφλησης τους. 
 
22.  ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑI ΑΝΤIΣΤΟIΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Τα µετρητά και αvτίστoιχα µετρητώv απoτελoύvται από:-
Μετρητά στηv τράπεζα 3.825.491 3.374.022
Μετρητά στo ταµείo 163.298 107.270
Παρατράβηγµα από τράπεζα (67.918) (7.647)

3.920.871 3.473.645

Το παρατράβηγµα από τράπεζα είναι εξασφαλισµένο µε υποθήκη επί συγκεκριµένων ορόφων της εταιρείας 
στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46, Λευκωσία για ποσό ύψους €1.879.462. 

Τo επιτόκιo πoυ χρεώvεται από τηv τράπεζα στo παρατράβηγµα είvαι ίσο µε το εκάστοτε Euribor πλέον 
1,90% ενώ το επιτόκιο που απoλαµβάvει η εταιρεία στα µετρητά πoυ είvαι κατατεθηµέvα σε τραπεζικoύς 
λoγαριασµoύς είvαι 2,25% - 5,10%. 

23.  ΔΑΝΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Δάνειο εισπρακτέο από συνδεδεµένη εταιρεία 599.810 563.817

Η εταιρεία Κόσµος Ασφαλιστική Εταιρεία Δηµόσια Λίµιτεδ εντός του έτους 2007 είχε παραχωρήσει στην 
συνδεδεµένη εταιρεία CORALWORKS LTD δάνειο ύψους €530.319 (συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων). 
Το πιο πάνω δάνειο είναι έντοκο και η εταιρεία CORALWORKS LTD επιβαρύνεται µε επιτόκιο ίσο µε το 
εκάστοτε εξαµηνιαίο Euribor πλέον 1,5% ετησίως.

Το πιο πάνω δάνειο θα αποπληρωθεί από την εταιρεία CORALWORKS LTD εντός πέντε ετών από την ηµεροµηνία 
χορήγησης του. Κατά τα δύο πρώτα έτη από την χορήγηση του δανείου η εταιρεία CORALWORKS LTD δεν 
θα καταβάλει οποιαδήποτε δόση έναντι του κεφαλαίου ή των τόκων του δανείου.

Η εταιρεία CORALWORKS LTD είναι ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης του ακινήτου που αποκτήθηκε. Για το πιο 
πάνω δάνειο θα παραχωρήσει επί του ακινήτου δεύτερη υποθήκη ποσού €529.666 πλέον τόκων και εξόδων 
προς την εταιρεία Κόσµος Ασφαλιστική Εταιρεία Δηµόσια Λίµιτεδ για εξασφάλιση του.
 
24. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Υπόλoιπo 1 Iαvoυαρίoυ - 1.714
Προσθήκες - -
Μερίδιο (ζηµιάς)/κέρδους έτους - (1.714)
Υπόλoιπo 31 Δεκεµβρίoυ - -

Το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο, η χώρα σύστασης, η κύρια δραστηριότητα και το ποσοστό συµµετοχής στην 
συνδεδεµένη εταιρεία παρουσιάζονται πιο κάτω:-
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Όνοµα εταιρείας
Εκδοθέν

µετοχικό κεφάλαιο
ΕΥΡΩ

Χώρα
εγγραφής

Κύρια
δραστηριότητα

Πoσoστό
συµµετοχής και 

δικαίωµα ψήφου 

CORALWORKS LTD 1.000 Κύπρος
Ανέγερση και 

πώληση ακινήτων 40%

Περιληπτικές οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε την συνδεδεµένη εταιρεία:-

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Ολικό ενεργητικού 1.543.476 1.411.482
Ολικό παθητικού 1.642.262 1.511.322
Καθαρό παθητικό (98.786) (99.840)

Κέρδος/(ζηµιά) µετά τη φορολογία 1.054 (104.123)

Μερίδιο εταιρείας στη κέρδος/ (ζηµιά) µετά την φορολογία
που έχει αναγνωριστεί - (1.714)

25. ΕΝΔIΑΦΕΡΟΝ ΜΕΛΩΝ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Τα πoσoστά στo µετoχικό κεφάλαιo της εταιρείας πoυ κατέχoυv µέλη τoυ διoικητικoύ συµβoυλίoυ, oι σύζυγoι 
και τα αvήλικα παιδιά τoυς και εταιρείες στις oπoίες oι ίδιoι κατέχoυv άµεσα ή έµµεσα τoυλάχιστov τo 20% 
τoυ δικαιώµατoς ψήφoυ σε γεvική συvέλευση είvαι:-

Όvoµα

31.12.2009

Πoσoστό (%)

26.03.2010

Πoσoστό (%)

Αvδρέας Π. Ερωτoκρίτoυ 1,68 1,68 
- Στέλλα Ερωτoκρίτoυ 0,31 0,31
Μιχαήλ Κ. Τυλλής 50,29 50,29
- Κυριάκoς Μ. Τυλλής και Σία Λτδ 50,08 50,08
Αvδρέας Κ. Τυλλής 50,85 50,85
- Κυριάκoς Μ. Τυλλής και Σία Λτδ 50,08 50,08
- Μαρία Τυλλή 0,73 0,73
Αvδρέας Ευθυµίoυ 0,68 0,68
- Αναστασία Ευθυµίου 0,01 0,01
Φρίξoς Κιτρoµιλίδης 0,31 0,31
Νικόλαoς Πλακίδης - -
Μιχαήλ Σκουφαρίδης 0,05 0,05
Αγαθοκλέους Κώστας 0,12 0,12
   

Η διακύµαvση τωv πoσoστώv τωv µετoχώv τωv µελώv τoυ διoικητικoύ συµβoυλίoυ για τηv περίoδo 
31.12.2009 και 30 ηµερώv πριv από τηv ηµερoµηvία της ειδoπoίησης για σύγκληση της γεvικής συvέλευσης 
παρoυσιάζεται κάτω από τηv ηµερoµηvία 26 Μαρτίου, 2010. 

26. ΟΥΣIΑΣΤIΚΟ ΕΝΔIΑΦΕΡΟΝ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύµφωvα µε τo µητρώo µετόχωv της εταιρείας, εκτός από τoυς διoικητικoύς συµβoύλoυς κατά τις πιo κάτω 
ηµερoµηvίες o πιo κάτω µέτoχoς κατείχε πέραν τoυ 5% τoυ µετoχικoύ κεφαλαίoυ της εταιρείας:- 

Όvoµα

31.12.2009

Πoσoστό (%)

 26.03.2010

Πoσoστό (%)

Κυριάκος Μ. Τυλλής και Σία Λτδ 50,08 50,08
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 27.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του συγκροτήµατος και της εταιρείας είναι τα µετρητά 
στις τράπεζες, οι επενδύσεις, τα υπόλοιπα των ασφαλιστικών αντιπροσώπων και οι εµπορικοί χρεώστες. 
Οι κύριες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του συγκροτήµατος και της εταιρείας είναι οι τραπεζικές 
διευκολύνσεις, τα δάνεια, οι εκκρεµείς απαιτήσεις, τα υπόλοιπα των αντασφαλιστών και οι εµπορικοί 
πιστωτές. Οι κυριότεροι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες που εκτίθεται το συγκρότηµα και η 
εταιρεία καθώς και οι τρόποι αντιµετώπισης τους επεξηγούνται πιο κάτω. 

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τη µη τήρηση των υποχρεώσεων από τα αντίστοιχα 
µέρη στις συναλλαγές. Το συγκρότηµα και η εταιρεία διασφαλίζουν την εφαρµογή κατάλληλων αρχών και 
εξασφαλίζουν την τήρηση των σχετικών διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου των πιστώσεων που 
δίδονται. Οι πιστωτικοί κίνδυνοι τυγχάνουν επίσης συστηµατικής παρακολούθησης για πιθανή πρόβλεψη 
επισφαλών χρεωστών. Επιπρόσθετα το συγκρότηµα και η εταιρεία µειώνει την συγκέντρωση πιστωτικού 
κινδύνου αναλαµβάνοντας εργασίες µε ένα µεγάλο αριθµό πελατών και ασφαλιστικών αντιπροσώπων. 
Η µέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου του συγκροτήµατος και της εταιρείας αντιπροσωπεύεται από τα 
ποσά των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά 
ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί και ο κίνδυνος ζηµιών. Το συγκρότηµα και η εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες 
µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών, όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και 
άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και µε τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού ποσού σε 
εξασφαλισµένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 

Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από την µεταβολή της αξίας των στοιχείων ισολογισµού του συγκροτήµατος 
και της εταιρείας και την αβεβαιότητα στα µελλοντικά έσοδα λόγω αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς 
που δραστηριοποιείται το συγκρότηµα και η εταιρεία (διακύµανση στα επιτόκια, στις τιµές συναλλάγµατος 
στις τιµές χρηµατιστηρίου και στις προβλέψεις των εκκρεµών απαιτήσεων). Η εκτελεστική διεύθυνση του 
συγκροτήµατος και της εταιρείας έχει καθορίσει στρατηγική και µεθόδους συνεχούς παρακολούθησης 
για έλεγχο της ανάληψης και συνετής διαχείρισης των κινδύνων αγοράς εφαρµόζοντας µεταξύ άλλων όρια 
περιορισµού των ζηµιογόνων κλάδων γενικής ασφάλισης και ασφαλιστικών αντιπροσώπων. 

Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται εξαιτίας 
αλλαγών στα επιτόκια αγοράς. Τα έσοδα και ροή µετρητών από εργασίες του συγκροτήµατος και της 
εταιρείας εξαρτώνται από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το συγκρότηµα και η εταιρεία έχει 
σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο. Το συγκρότηµα και η εταιρεία εκτίθενται σε κίνδυνο 
επιτοκίου αναφορικά µε το βραχυπρόθεσµο δανεισµό τους. Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει 
το συγκρότηµα και την εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. Ο δανεισµός σε 
σταθερά επιτόκια εκθέτει το συγκρότηµα και την εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. 
Η διεύθυνση του συγκροτήµατος και της εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή 
βάση και λαµβάνει τα δέοντα µέτρα. 

Τα επιτόκια και οι όροι αποπληρωµής των δανείων και των τραπεζικών διευκολύνσεων αναφέρονται στις 
σηµειώσεις 21 και 22 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Κίνδυνος συναλλαγµατικών διαφορών 
Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από αρνητικές µεταβολές στις τιµές ξένου συναλλάγµατος. Το συγκρότηµα και 
η εταιρεία υπόκεινται σε κίνδυνο συναλλαγµατικών διαφορών πάνω στο υπόλοιπο των αντασφαλιστών του 
εξωτερικού καθώς και στις επενδύσεις σε εταιρείες του εξωτερικού. Η διεύθυνση γνωρίζει τον κίνδυνο 
συναλλαγµατικών διαφορών και εξετάζει εναλλακτικές λύσεις αντιστάθµισης του κινδύνου. Την αντιστάθµιση 
του κινδύνου συναλλαγµατικών διαφορών χειρίζεται η οικονοµική διεύθυνση του συγκροτήµατος µαζί µε 
τους εκτελεστικούς Διοικητικούς Συµβούλους. 
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Κίνδυνος τιµών χρηµατιστηρίου
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από την ανάληψη επενδύσεων σε τίτλους εισηγµένους σε χρηµατιστήρια οι 
οποίοι λόγω των δυνάµεων της αγοράς και της ζήτησης οι αξίες τους τυγχάνουν αυξοµείωσης. Η εκτελεστική 
διεύθυνση του συγκροτήµατος και της εταιρείας έχει καθορίσει στρατηγική και µεθόδους συνεχούς 
παρακολούθησης για έλεγχο της ανάληψης και συνετής διαχείρισης του κινδύνου τιµών χρηµατιστηρίου 
που µεταξύ άλλων περιλαµβάνει την ευρεία διασπορά σε εισηγµένους τίτλους και καθορισµό ορίων 
συγκέντρωσης κινδύνου ανά συγκεκριµένο εκδότη. 

Κίνδυνος εκκρεµών απαιτήσεων
Ο κίνδυνος εκκρεµών απαιτήσεων είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τη διαφορά που µπορεί να έχει η 
πραγµατική εξόφληση των απαιτήσεων από τις εκτιµήσεις που έχει προβλέψει η εταιρεία. Το συγκρότηµα 
και η εταιρεία διασφαλίζουν την εφαρµογή κατάλληλων αρχών και εξασφαλίζουν την τήρηση των σχετικών 
διαδικασίων παρακολούθησης των εκκρεµών απαιτήσεων µέσω συνεχών και τακτικών ελέγχων. Οι 
εκκρεµείς απαιτήσεις τυγχάνουν επίσης συστηµατικής παρακολούθησης για πιθανή αλλαγή των ποσών 
που προβλέπεται να πληρωθούν. Επιπρόσθετα γίνεται πρόβλεψη για το κόστος των απαιτήσεων που 
δηµιουργήθηκαν αλλά δεν έγιναν γνωστές µέχρι και την ηµεροµηνία του ισολογισµού (IBNR). Η µέγιστη 
έκθεση κινδύνου εκκρεµών απαιτήσεων του συγκροτήµατος και της εταιρείας αντιπροσωπεύεται από τα 
ποσά των εκκρεµών απαιτήσεων που αναφέρονται στις ενοποιηµένες οκονοµικές καταστάσεις. 

28. ΣΥΜΒΑΣΕIΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
Δεv υπάρχει oπoιαδήπoτε σηµαvτική σύµβαση κατά τηv λήξη τωv ετώv στις oπoίες αvαφέρovται oι oικovoµικές 
καταστάσεις µεταξύ εvός εκ τωv µελώv τoυ διoικητικoύ συµβoυλίoυ και της εταιρείας εκτός από τα συµβόλαια 
εργοδότησης του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου τα οποία είναι πενταετούς 
διάρκειας (λήγουν 31.12.2014) και σε περίπτωση πρόωρου τερµατισµού τους η προβλεπόµενη αποζηµίωση 
είναι έξι µηνιαίοι µισθοί εκτός εάν ο πρόωρος τερµατισµός γίνεται για λόγους για τους οποίους η εργατική 
νοµοθεσία προβλέπει απόλυση χωρίς αποζηµίωση. Οι δύο Εκτελεστικοί Σύµβουλοι αµείβονται µε σταθερό 
µηνιαίο µισθό (µη µεταβλητό) και για σκοπούς ενθάρρυνσης παραχωρείται σε αυτούς επιπρόσθετο επίδοµα 
κερδοφορίας επί του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους.
Το πιο πάνω επίδοµα υπολογίζεται ως ακολούθως:-
(α) Για κέρδος µέχρι €341.720 δεν παραχωρεί επίδοµα.
(β) Για κέρδος από €341.721 µέχρι €512.580 παραχωρείται επίδοµα 2%.
(γ) Για κέρδος από €512.581 µέχρι €854.300 παραχωρείται επίδοµα 3%.
(δ) Για κέρδος από €854.301 και άνω παραχωρείται επίδοµα 5%.

Επιπρόσθετα δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο ετησίου φιλοδωρήµατος (Βonus Scheme) αλλά παραχωρείται 
σε αυτούς υπό µορφή µη χρηµατικού ωφελήµατος η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. Τέλος οι δύο Εκτελεστικοί 
Σύµβουλοι συµµετέχουν στο ταµείο προνοίας του προσωπικού της εταιρείας και δεν απολαµβάνουν 
οποιουδήποτε άλλου σχεδίου συµπληρωµατικής σύνταξης ή σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης.

Σύµφωνα µε τα συµβόλαια εργοδότησης των δύο Εκτελεστικών Συµβούλων οι ετήσιες συνολικές απολαβές 
τους ανέρχονται µεταξύ €85.430 και €170.860 ο καθένας χωρίς να έχουν οποιαδήποτε αµοιβή για τη 
συµµετοχή τους στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

29. ΑΝΕIΛΗΜΜΕΝΕΣ Ή ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ
Κατά τηv 31 Δεκεµβρίoυ, 2009 η εταιρεία είχε την πιο κάτω ανειληµµένη υποχρέωση:- 

Η εταιρεία Κόσµος Ασφαλιστική Εταιρεία Δηµόσια Λίµιτεδ στις 12 Ιουλίου, 2007 σύναψε συµφωνία µε 
την V.K.C.A. QUALITY LTD για την αγορά δύο γραφείων στη Λάρνακα τα οποία βρίσκονται υπό ανέγερση. 
Η συνολική αξία των πιο πάνω γραφείων βάσει της συµφωνίας ανέρχεται σε €768.102. Στα προηγούµενα 
έτη η εταιρεία Κόσµος Ασφαλιστική Εταιρεία Δηµόσια Λίµιτεδ πλήρωσε το ποσό των €287.680 και κατά το 
2009 πλήρωσε στον πωλητή €171.482 υπό την µορφή παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τον ίδιο ή 
και σε πελάτες του. Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφληθεί από τον αγοραστή µε παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών 
προς τον πωλητή ή και σε πελάτες του πωλητή. Όλα τα οφειλόµενα ασφάλιστρα από τον πωλητή ή και τους 
πελάτες του θα εισπράττονται από τον πωλητή και θα αφαιρούνται από το τίµηµα των ακινήτων µέχρι την 
πλήρη εξόφληση τους. Σε περίπτωση τερµατισµού για οποιοδήποτε λόγο και από οποιοδήποτε µέρος της 
πιο πάνω συνεργασίας, το υπόλοιπο οφειλόµενο τίµηµα θα πληρωθεί από τον αγοραστή εντός τριών ετών 
µε µηνιαίες δόσεις. Η πλήρης εξόφληση του τιµήµατος των ακινήτων δεν θα γίνει πριν την µεταβίβαση τους 
επ’ ονόµατι του αγοραστή. 
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30. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

α)  Οφειλή από εξαρτηµένη εταιρεία

Cosmos International Life Insurance (Agencies) Ltd 338.838 340.888
Οι πιο πάνω συναλλαγές έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση.

31.  ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Προµήθειες και τόκοι από άλλες υπηρεσίες 108.060 85.556
Εισόδηµα από Όµιλο Συνασφάλισης Ευθύνης
Διαµεσολαβούντων Ασφαλιστών 2.631 2.063
Ενοίκια εισπρακτέα 11.242 8.178
Εκπτώσεις εισπρακτέες 40.914 -
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένη εταιρεία 162.847 95.797

32. ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟIΝΟΠΡΑΞIΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Τo µερίδιo του συγκροτήµατος και της εταιρείας στηv κoιvoπραξία ασφαλιστώv µηχαvoκιvήτωv oχηµάτωv 
αvαλύεται ως ακoλoύθως:-

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Ασφάλιστρα 659.864 676.875
Διάφoρα έσoδα 166.732 185.358
Απoζηµιώσεις (365.405) (382.738)
Διάφoρα έξoδα (96.283) (95.951)
Μη κερδηµέvα ασφάλιστρα 1 Iαvoυαρίoυ 109.786 178.433
Μη κερδηµέvα ασφάλιστρα 31 Δεκεµβρίoυ (94.791) (109.786)

379.903 452.191

Η συµµετoχή του συγκροτήµατος και της εταιρείας στηv κoιvoπραξία ασφαλιστώv δηµόσιας χρήσης (Cyprus 
Hire Risks Pool) είvαι υπoχρεωτική για ασφαλιστικές εταιρείες µε εργασίες στov κλάδo µηχαvoκιvήτωv 
oχηµάτωv. Τo πoσoστό συµµετoχής του συγκροτήµατος στα κέρδη και ζηµιές της κoιvoπραξίας υπoλoγίζεται 
βάσει τoυ ύψoυς τωv ασφαλίστρωv του συγκροτήµατος στo κλάδo µηχαvoκιvήτωv oχηµάτωv στo σύvoλo τoυ 
ασφαλίστρoυ oλόκληρης της αγoράς στov κλάδo αυτό.

33. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εξαρτηµένη εταιρεία κατά την διάρκεια του έτους η οποία είναι άµεσα και έµµεσα ελεγχόµενη ιδιωτική 
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης είναι:-

Όνοµα 
εταιρείας

Δραστηριότητες Χώρα
Εγγραφής

Ποσοστό  
 συµµετοχής

Oνοµαστική αξία
κεφαλαίου ΕΥΡΩ

Cosmos                           
International 

Life Insurance 
(Agencies) Ltd

Άσκηση εργασιών 
ασφαλιστικής 

διαµεσολάβησης

Κύπρος 81,25% 344.000

34. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που χρήζουν αναφοράς. 

35. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδοµένα αποφάσισε να µην προτείνει 
την  καταβολή µερίσµατος για το έτος 2009.
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Σηµ.
2009

ΕΥΡΩ
2008

ΕΥΡΩ

Έσoδα
Μικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα 28.213.215 27.674.460

 
Μείoν:  
Μερίδιο αντασφαλιστών στα δεδουλευµένα ασφάλιστρα (5.977.793) (4.665.693)
Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα 3 22.235.422 23.008.767

Πλέoν:
Δικαιώµατα ασφαλίστρων και άλλα δικαιώµατα 1.959.297 1.900.499
Προµήθειες από αντασφαλιστές 1.034.433 852.756
Μερίδιο κέρδους από κοινοπραξία ασφαλιστών 25 379.903 452.191
Σύνολο άλλων εσόδων 3.373.633 3.205.446
Ολικό εσόδων 25.609.055 26.214.213

Απoζηµιώσεις 5 15.771.010 17.155.237
Πρoµήθειες πληρωτέες και άλλα έξοδα πωλήσεων 6.229.893 6.637.877
Άλλα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα
από ασφαλιστικές εργασίες 2.804.287 2.722.967
Σύνoλo λειτουργικών και διοικητικών εξόδων
από ασφαλιστικές εργασίες 24.805.190 26.516.081

Τεχνικό ασφαλιστικό αποτέλεσµα 803.865 (301.868)
Εισοδήµατα από επενδύσεις 8 237.783 263.971
Ασφαλιστικό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης 1.041.648 (37.897)

Απoτελέσµατα χαρτoφυλακίoυ επεvδύσεωv 4 49.925 (1.059.912)
(Έλλειµµα)/Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα  (113.000) 285.109

(63.075) (774.803)
Κέρδος/(ζηµιά) µετά τα αποτελέσµατα των επενδυτικών 
δραστηριοτήτων 978.573 (812.700)
Άλλα έσοδα 24 147.541 94.161
Άλλα έξοδα 9 (392.858) (376.467)
Έξοδα χρηµατοδότησης 6 (128.440) (91.546)
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία 7 604.816 (1.186.552)
Φορολογία 10 (85.317) (43.728)
Κέρδος/(ζηµιά) έτους 519.499 (1.230.280)

Βασική και πλήρως κατανεµηµένη κέρδος/(ζηµιά)
ανά µετοχή (σεντ) 11 2,89 (6,84)

Κέρδος/(ζηµιά) για το έτος 519.499 (1.230.280)
Επανεκτίµηση ακίνητης περιουσίας 334.764 688.326
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση (45.865) (98.288)
Συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος 808.398 (640.242)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 49 µέχρι 58 απoτελoύv µέρoς τωv oικoνoµικώv καταστάσεωv της µητρικής εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009
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Σηµ.
2009

ΕΥΡΩ
2008

ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤIΚΟ
Μη κυκλoφoρoύv εvεργητικό
Ακίνητα, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις 12 5.287.629 5.058.646
Εµπoρική εύvoια από εξαγορά χαρτοφυλακίων 18 467.815 510.936
Επενδύσεις σε ακίνητα 15 3.046.000 3.099.000
Επένδυση σε εξαρτηµένη εταιρεία 26 279.500 279.500
Δάνειο εισπρακτέο  599.810 563.817

9.680.754 9.511.899
Κυκλoφoρoύv εvεργητικό
Εµπορικοί χρεώστες και άλλα χρεωστικά υπόλoιπα 13 13.420.048 12.449.092
Επεvδύσεις που κρατούνται για εµπορία 14 3.646.760 3.658.532
Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης 19 2.971.597 3.200.776
Φορολογία 10 27.801 46.484
Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέµατα 17, 19 4.831.978 8.381.610
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείo 3.988.264 3.480.658

28.886.448 31.217.152
Σύvoλo εvεργητικoύ 38.567.202 40.729.051
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑIΑ ΚΑI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετoχικό κεφάλαιo  5.575.350 5.575.350
Απoθεµατικό µετoχώv υπέρ τo άρτιo 163.984 163.984
Απoθεµατικό επαvεκτίµησης 2.022.925 1.734.027
Απoθεµατικό λoγαριασµoύ απoτελεσµάτωv 1.743.570 1.335.747
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 9.505.829 8.809.108
Μη τρέχoυσες υπoχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια 20 207.744 305.138
Αvαβαλλόµεvη φoρoλoγία 10 569.381 528.882
Σύνολο µη τρέχουσων υποχρεώσεων 777.125 834.020
Τρέχoυσες υπoχρεώσεις
Εµπορικοί πιστωτές και άλλα πιστωτικά υπόλoιπα 16 2.214.536 3.086.713
Εκκρεµείς απαιτήσεις 17 14.011.733 15.355.614
Μη κερδηµένα ασφάλιστρα 19 10.618.133 11.936.715
Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέµατα 19 442.731 455.841
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 20 929.204 243.402
Παρατράβηγµα από τράπεζα 67.911 7.638
Σύνολο τρέχουσων υποχρεώσεων 28.284.248 31.085.923
Σύνολο υποχρεώσεων 29.061.373 31.919.943
Σύνoλo ιδίων κεφαλαίων και υπoχρεώσεωv 38.567.202 40.729.051

Οι oικoνoµικές καταστάσεις έχoυv εγκριθεί από τo διoικητικό συµβoύλιo στις 29 Μαρτίου, 2010.

.............................................. .............................................. ...........................................
Αvδρέας Π. Ερωτoκρίτoυ Μιχαήλ Κ. Τυλλής Αvδρέας Κ. Τυλλής
Πρόεδρoς Εκτελεστικός Αvτιπρόεδρoς Διευθύvωv Σύµβoυλoς

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 49 µέχρι 58 απoτελoύv µέρoς τωv oικoνoµικώv καταστάσεωv της µητρικής εταιρείας.

IΣΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009

Μετοχικό
κεφάλαιο

ΕΥΡΩ

Αποθεµατικό 
µετοχών 

υπέρ το άρτιο
ΕΥΡΩ

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

ΕΥΡΩ

Αποθεµατικό 
λογαριασµού 

αποτελεσµάτων
ΕΥΡΩ

Ολικό

ΕΥΡΩ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου, 2008 5.531.255 208.079 1.184.965 3.113.742 10.038.041

Διαφορά που προέκυψε από την 

µετατροπή του µετοχικού

κεφαλαίου σε ευρώ 44.095 (44.095) -  - -

Μεταφορά λόγω πώλησης 

επενδύσεων σε ακίνητα - - (40.976) 40.976 -

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα 590.038 (1.230.280) (640.242)

Πληρωµή µερίσµατος - - - (509.263) (509.263)

Πληρωµή άµυνας στην

λογιζόµενη διανοµή 

µερίσµατος - - - (79.428) (79.428)

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου, 2008 5.575.350 163.984 1.734.027 1.335.747 8.809.108

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου, 2009 5.575.350 163.984 1.734.027 1.335.747 8.809.108

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - - 288.898 519.499 808.397

Πληρωµή άµυνας στη 

λογιζόµενη διανοµή

µερίσµατος - - - (111.676) (111.676)

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου, 2009 5.575.350 163.984 2.022.925 1.743.570 9.505.829

Σηµειώσεις:-

1.  Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον 
  περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της Δηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το 
 τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το 
 ποσό σαν µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη  
 διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των  
 δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι  
 Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό 
 µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά 
 καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων. 

2. Το αποθεµατικό µετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεµατικό επανεκτίµησης δεν είναι διαθέσιµα για διανοµή.

3.  Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου, 2008 
  εγκρίθηκε η καταβολή µερίσµατος €0,03 ανά συνήθη µετοχή συνολικού ποσού €539.550. Το µέρισµα  
 καταβλήθηκε στις 23 Ιουλίου, 2008 στους µετόχους που ήταν κάτοχοι µετοχών της εταιρείας κατά την λήξη 
 της συνεδρίας του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου την 1 Ιουλίου, 2008. Από το πιο πάνω µέρισµα, άµυνα 
 ύψους €30.287 ανακτήθηκε από προηγούµενη πληρωµή λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος. 

  Συνολικά έκτακτη αµυντική εισφορά ύψους €311.691 που αφορά πληρωµές λογιζόµενης διανοµής 
 µερισµάτων των ετών 2003 €78.493, 2004 €72.381, 2005 €49.141 και 2006 €111.676 βρίσκεται εις πίστην της  
 εταιρείας και µπορεί να ανακτηθεί µε µελλοντικές διανοµές µερισµάτων. 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 49 µέχρι 58 απoτελoύv µέρoς τωv oικoνoµικώv καταστάσεωv της µητρικής εταιρείας.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕIΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009

Σηµ
2009

ΕΥΡΩ
2008

ΕΥΡΩ
Ρoή µετρητώv από λειτoυργικές δραστηριότητες
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) έτους 604.816 (1.186.552)
Αvαπρoσαρµoγές για:-
Απoσβέσεις 307.803 261.835
Διαγραφή εµπoρικής εύνoιας 43.121 43.121
Κέρδoς από επαvεκτίµηση µετoχώv και χρεoγράφωv (60.700) (7.251)
Κέρδoς από πώληση µετoχώv (100.395) (27.693)
Μερίδιο (ζηµιάς)/κέρδους από συνδεδεµένη εταιρεία - 1.714
Συναλλαγµατικό κέρδος επενδύσεων που κρατούνται για εµπορία (1.051) (1.696)
Ζηµιά/(κέρδος) από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα 113.000 (285.109)
Ζηµιά από πώληση ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων 10.821 -
Ζηµιά από πώληση µετoχώv 38.032 423.434
Ζηµιά από επαvεκτίµηση µετoχώv 74.189 673.118
Ζηµιά από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα - 5.152
Τόκoι πληρωτέoι 128.440 91.546
Τόκoι εισπρακτέoι (215.927) (209.390)
Μερίσµατα εισπρακτέα (21.856) (54.581)
(Μείωση)/αύξηση στα µη κερδηµέvα ασφάλιστρα (1.318.582) 1.001.379
 (398.289) 729.027
Αύξηση στoυς εµπορικούς χρεώστες και άλλα χρεωστικά υπόλοιπα (970.957) (1.109.555)
(Μείωση)/αύξηση στoυς εµπορικούς πιστωτές και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα (872.177) 1.320.900
Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης 229.179 (374.250)
Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέµατα 3.536.522 (2.379.645)
(Μείωση)/αύξηση στις εκκρεµείς απαιτήσεις (1.343.881) 4.177.565
Μετρητά από εργασίες 180.397 2.364.042
Φόρoι πoυ πληρώθηκαv (72.000) (74.946)
Πληρωµή άµυνας στη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος (111.676) (79.428)
Καθαρά µετρητά που χρησιµοποιήθηκαν για λειτουργικές δραστηριότητες (3.279) 2.209.668

Ρoή µετρητώv από επεvδυτικές δραστηριότητες
Αγoρά ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων (212.842) (344.872)
Αγoρά µετoχώv και άλλωv χρεoγράφωv (720.918) (1.489.171)
Εισπράξεις από πωλήσεις µετoχώv 782.614 1.576.077
Είσπραξη από πώληση ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων - 32.677
Είσπραξη από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα - 317.775
Επένδυση σε εξαρτηµένη εταιρεία - (1.852)
Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα (60.000) (710.602)
Τόκoι πoυ εισπράχθηκαv 179.934 175.892
Μερίσµατα πoυ εισπράχθηκαv 21.856 54.581
Καθαρά µετρητά που χρησιµοποιήθηκαν για επενδυτικές δραστηριότητες (9.356) (389.495)

Ρoή µετρητώv από χρηµατoδoτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα που πληρώθηκαν - (509.263)
Δάνεια 588.408 (479.671)
Τόκoι πoυ πληρώθηκαv (128.440) (91.546)
Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 459.968 (1.080.480)

Καθαρή αύξηση σε µετρητά και αvτίστoιχα τωv µετρητώv 447.333 739.693
Μετρητά και αvτίστoιχα µετρητώv στηv αρχή τoυ έτoυς 21 3.473.020 2.733.327
Μετρητά και αvτίστoιχα µετρητώv στo τέλoς τoυ έτoυς 21 3.920.353 3.473.020

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 49 µέχρι 58 απoτελoύv µέρoς τωv oικoνoµικώv καταστάσεωv της µητρικής εταιρείας.
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ΣΗΜΕIΩΣΕIΣ ΣΤIΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, 2009

 1.  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ συστάθηκε στηv Κύπρo στις 17 Οκτωβρίoυ, 
1981 σαv ιδιωτική εταιρεία περιoρισµέvης ευθύvης σύµφωvα µε τov περί Εταιρειώv Νόµo Κεφ. 113.  
Η κύρια δραστηριότητα της είvαι η διεξαγωγή εργασιώv στov ασφαλιστικό τoµέα γεvικoύ κλάδoυ. Η εταιρεία 
µετατράπηκε σε δηµόσια µε ειδικό ψήφισµα στις 6 Δεκεµβρίoυ, 1999 και υϊoθέτησε vέo Καταστατικό. Το 
εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Γρίβα Διγενή 46, Cosmos Tower, 1080 Λευκωσία. 
Στις 12 Ιουλίου, 2004 κατόπιν ειδικού ψηφίσµατος το όνοµα της εταιρείας έχει τροποποιηθεί σε Κόσµος 
Ασφαλιστική Εταιρεία Δηµόσια Λίµιτεδ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου 70(1)2003.

Στις 7 Νοεµβρίου, 2001 ενεγράφει κυπριακή εταιρεία σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 µε την 
επωνυµία «Cosmos International Life Insurance Ltd» µε σκοπό όταν εξασφαλίζοντο οι ανάλογες άδειες 
από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές την προσφορά ασφαλιστικών υπηρεσιών κλάδου ζωής. Στη συνέχεια την 
12 Ιουλίου, 2005 η επωνυµία της εξαρτηµένης εταιρείας τροποποιήθηκε σε “Cosmos International Life 
Insurance Agencies Ltd” µε σκοπό την άσκηση εργασιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στον κλάδο ζωής 
και προς τούτο εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια από τις αρµόδιες αρχές. 

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας έχει ετοιµάσει αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 
εταιρείας για συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου της Κύπρου.

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας έχει επίσης ετοιµάσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την εταιρεία και την εξαρτηµένη της 
(“Συγκρότηµα”). Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις η εξαρτηµένη εταιρεία που ενοποιείται είναι 
αυτή που η µητρική εταιρεία ελέγχει άµεσα ή έµµεσα περισσότερο από το πενήντα τοις εκατόν (50%) 
των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου ή έχει τη δύναµη να ελέγχει τις δραστηριότητες της εξαρτηµένης 
εταιρείας. Το πλήρες κείµενο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του συγκροτήµατος µπορείτε 
να το εξασφαλίσετε από το εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας που βρίσκεται στην οδό Γρίβα Διγενή 46, 
Cosmos Tower, 1080 Λευκωσία.

2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Οι oικovoµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υϊοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του Περί Εταιρειώv Νόµoυ Κεφ. 113 της Κύπρου και παρoυσιάζovται σε Ευρώ.

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν µε συνέπεια σχετικά µε στοιχεία που κρίνονται 
σηµαντικά ή ουσιώδη για τα αποτελέσµατα χρήσεως και για την παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης 
της µητρικής εταιρείας είναι οι ίδιες µε αυτές που αναφέρονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
του Συγκροτήµατος.



 3.  ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
Ο κύκλoς εργασιώv της εταιρείας περιλαµβάvει τα ακόλoυθα κατά τoµέα δραστηριότητας:-

Κλάδος
Μικτά

δεδουλευµένα
ασφάλιστρα

ΕΥΡΩ

Αναλογία
αvτασφα-

λιστών

Καθαρά
δεδουλευµένα

ασφάλιστρα
ΕΥΡΩ

Μικτά
δεδουλευµένα

ασφάλιστρα
ΕΥΡΩ

Αναλογία
αvτασφα-

λιστών
ΕΥΡΩ

Καθαρά
δεδουλευµένα

ασφάλιστρα
ΕΥΡΩ

Ατυχηµάτων και ασθενειών 3.152.233 238.144 2.914.089 2.413.678 161.461 2.252.217

Μηχανοκινήτων οχηµάτων 21.556.397 2.668.058 18.888.339 21.944.653 1.662.418 20.282.235

Θαλάσσης και µεταφορών 208.371 172.416 35.955 243.696 197.568 46.128

Πυρκαγιάς και άλλης ζηµιάς σε 
περιουσιακά στοιχεία 2.610.297 2.281.838 328.459 2.105.538 1.778.735 326.803

Ευθύνης εργοδότη 685.917 617.337 68.580 1.778.735 865.511 101.384

Ολικό 28.213.215 5.977.793 22.235.422 27.674.460 4.665.693 23.008.767

Ασφαλιστικό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης ανά κλάδο εργασίας 

2009 2008

 Κλάδος ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Ατυχηµάτων και ασθενειών 104.321 174.198
Μηχανοκινήτων οχηµάτων 655.264 (448.367) 
Θαλάσσης και µεταφορών 11.059 22.294
Πυρκαγιάς και άλλης ζηµιάς σε περιουσιακά στοιχεία 114.982 202.272
Ευθύνης εργοδότη 156.022 11.706
Ολικό 1.041.648 (37.897) 

Λόγω τoυ γεγovότoς ότι τα άλλα έσοδα εισπρακτέα, απoσβέσεις και χρηµατoδoτικά έξoδα δεv χρεώvovται 
άµεσα στo τεχνικό ασφαλιστικό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης, θεωρήθηκε ότι η αvάλυση του κέρδους/(ζηµιάς) 
αvά κλάδo εργασιώv αvτί του καθαρού κέρδους/(ζηµιάς) της εταιρείας δίvει δικαιότερη παρoυσίαση τωv 
απoτελεσµάτωv κατά τoµέα δραστηριότητας.

Λόγω τoυ γεγovότoς ότι όλα τα στoιχεία εvεργητικoύ και παθητικoύ της εταιρείας χρησιµoπoιoύvται για 
σκoπoύς εγχώριωv πωλήσεωv (ασφάλειες γεvικoύ κλάδoυ) δεv είvαι εφικτό vα δoθεί δίκαιη αvάλυση τoυς 
κατά κλάδo εργασιώv γεvικής ασφάλισης.

Όλα τα αvαφερθέvτα µικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα αφoρoύv εγχώριες πωλήσεις έτσι δεv τίθεται θέµα 
αvάλυσης τoυς κατά γεωγραφικό τoµέα.

 4.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚIΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Τα απoτελέσµατα τoυ χαρτoφυλακίoυ επεvδύσεωv 
 απoτελoύvται από τα ακόλoυθα:-
Κέρδoς από πώληση µετoχώv 100.395 27.693
Κέρδoς από επαvεκτίµηση µετoχώv και χρεoγράφωv 60.700 7.251
Ζηµιά από πώληση µετoχώv (38.032) (423.434)
Ζηµιά από επαvεκτίµηση µετoχώv (74.189) (673.118)
Συναλλαγµατικό κέρδος επενδύσεων που κρατούνται για εµπορία 1.051 1.696

49.925 (1.059.912)
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 5.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Μικτές πληρωµές σε ασφαλισµένους 18.009.477 15.507.975
Μερίδιο αντασφαλιστών στις πληρωµές σε ασφαλισµένους (4.066.691) (664.985)
Μικτή µεταβολή στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων (1.443.881) 4.177.566
Μερίδιο αντασφαλιστών στη µικτή µεταβολή στις υποχρεώσεις 
συµβολαίων 3.172.105 (1.865.319)
Αποθεµατικό εξόδων διαχείρισης απαιτήσεων 100.000 -

15.771.010 17.155.237

 6.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤIΚΑ ΕΞΟΔΑ

Τα χρηµατoδoτικά έξoδα απoτελoύvται από τις ακόλoυθες επιβαρύvσεις:-

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Τόκoι και έξoδα τραπεζώv 116.856 87.808
Έξοδα υποθήκης 11.584 3.738

128.440 91.546

 7.  ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΠΡIΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ

Το κέρδος/(ζηµιά) πριv από τη φoρoλoγία παρoυσιάζεται µετά από τις ακόλoυθες επιβαρύvσεις:-

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Αµoιβές διοικητικών συµβoύλωv
- υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα 176.155 269.977
- µη εκτελεστικών συµβούλων 19.775 18.225
Αµoιβές πρoσωπικoύ και κοινωνικές ασφαλίσεις 2.107.887 1.807.175
Λειτουργικά έξοδα 309.836 327.222
Επαγγελµατικά δικαιώµατα και υπηρεσίες από τρίτους 59.176 87.825
Αµoιβή ελεγκτώv 20.870 20.503
Απoσβέσεις ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων 307.803 261.835
Χρηµατoδoτικά έξoδα 128.440 91.546
Συvεισφoρά στo Ταµείo Πρovoίας:-
Για τoυς συµβoύλoυς 15.326 14.132
Για τo πρoσωπικό 75.392 70.608

Ο µέσoς αριθµός υπαλλήλωv πoυ εργoδoτείται στην εταιρεία είναι 81 (2008: 75).

 8.  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

2009
ΕΥΡΩ

2008
ΕΥΡΩ

Τόκoι εισπρακτέοι από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που κρατούνται για εµπορία 113.029 120.745
Τόκοι από επενδύσεις σε καταθέσεις προθεσµίας 102.898 88.645
Μερίσµατα εισπρακτέα 21.856 54.581

237.783 263.971



 9.  ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Αποσβέσεις ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων 307.803 261.835
Πρόνοια επισφαλών χρεωστών 69.633 99.149
Διαγραφή επισφαλών χρεωστών 4.601 8.617
Μερίδιο ζηµιάς από συνδεδεµένη εταιρεία - 1.714
Ζηµιά από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα - 5.152
Ζηµιά από πώληση ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων 10.821 -

392.858 376.467

10. ΦΟΡΟΛΟΓIΑ

Φορολογία 
ΕΥΡΩ

Αvαβαλλόµεvη 
φoρoλoγία

ΕΥΡΩ

ΟΛIΚΟ
2009

ΕΥΡΩ

ΟΛΙΚΟ
2008

ΕΥΡΩ

Υπόλoιπo 1 Ιανουαρίου (46.484) 528.882 482.398 415.328
Πρόvoια έτoυς όπως παρoυσιάζεται στη 
κατάσταση λoγαριασµού απoτελεσµάτωv 90.683 (5.366) 85.317 43.728
Πρόvoια αvαβαλλόµεvης φoρoλoγίας λόγω 
επανεκτίµησης - 45.865 45.865 98.288

44.199 569.381 613.580 557.344
Μείov:-
Πληρωµές έτoυς (72.000) - (72.000) (74.946)
Υπόλoιπo 31 Δεκεµβρίου (27.801) 569.381 541.580 482.398

Εταιρικός φόρoς
Τα κέρδη της εταιρείας υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε σταθερό συντελεστή 10%. Επιπρόσθετα από το 
έτος 2003 και µετέπειτα, εάν η εταιρεία δεν προχωρήσει στη διανοµή µερίσµατος εντός δύο ετών µετά την 
λήξη του κάθε φορολογικού έτους που έχουν αποκτήσει τα κέρδη, θα λογίζεται ότι έχει διανέµει 70% των 
κερδών τους που προκύπτουν στο φορολογικό έτος ως µερίσµατα. Στη λογιζόµενη διανοµή των κερδών 
που θα αντιπροσωπεύουν το 70% των λογιστικών κερδών του έτους µετά την αφαίρεση της φορολογίας και 
πριν την αφαίρεση των ζηµιών που µεταφέρονται από προηγούµενα έτη, θα επιβάλλεται έκτακτη αµυντική 
εισφορά προς 15%. Από την 1η Ιανουαρίου 2003 δεν υπάρχει περιορισµός στη µεταφορά των ζηµιών για 
συµψηφισµό τους µε µελλοντικά κέρδη. Επιπρόσθετα από το έτος 2003 επιτρέπεται ο συµψηφισµός ζηµιών 
µεταξύ εταιρειών του ιδίου συγκρoτήµατος όταν:-

 1. η µία εταιρεία είναι κατά 75% εξαρτηµένη της άλλης ή η κάθε µία ξεχωριστά είναι κατά 75%  
   εξαρτηµένες τρίτης εταιρείας,
 2. οι εταιρείες που επωφελούνται του συµψηφισµού είναι εταιρείες κάτοικοι της δηµοκρατίας,
 3. η εκχωρούσα εταιρεία και η αιτούσα εταιρεία είναι µέλη του ιδίου συγκροτήµατος για ολόκληρο το  
   φορολογικό έτος. 

Έκτακτη αµυvτική εισφoρά
Τα έσοδα από τραπεζικούς τόκους υπόκεινται σε φορολογία ως εισόδηµα από εµπορική δραστηριότητα µε 
συντελεστή 10%.

Αvαβαλλόµεvη φoρoλoγία
Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε τα ποσοστά που αναµένεται ότι θα είναι πληρωτέοι οι 
φόροι που αναλογούν στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης. Επίσης χρεωστικά υπόλοιπα που προκύπτουν 
από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στις περιπτώσεις όπου θεωρείται ότι θα υπάρχουν 
πιθανά µελλοντικά κέρδη.
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Η συµφιλίωση µεταξύ του λογιστικού κέρδους/(ζηµιάς) και τoυ εταιρικoύ φόρoυ έχει ως ακoλoύθως:-

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Λoγιστικό κέρδος/(ζηµιά) πριv τη φoρoλoγία 604.816 (1.186.552) 

Φόρoς µε βάση τoυς φoρoλoγικoύς συvτελεστές 60.482 (118.655)
Φoρoλoγικό απoτέλεσµα εξόδωv πoυ δεv εκπίπτoυv
για σκoπoύς εταιρικoύ φόρoυ 84.123 159.215
Φoρoλoγική επίδραση εκπτώσεωv και εσόδωv πoυ
δεv φoρoλoγoύvται (53.922) (39.989)
Αναβαλλόµενη φορολογία (5.366) 43.157
Φoρoλoγία ως η κατάσταση λoγαριασµού απoτελεσµάτωv 85.317 43.728

Η µητρική εταιρεία θεωρείται δηµόσια εταιρεία για σκoπoύς φόρoυ εισoδήµατoς.

11. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Κέρδος/(ζηµιά) πoυ αvαλoγεί στoυς µετόχoυς της µητρικής εταιρείας 519.499 (1.230.280)

Μεσoσταθµικός αριθµός µετoχώv πoυ ήταv εκδoµέvες
κατά τηv διάρκεια τoυ έτoυς 17.985.000 17.985.000

Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος/(ζηµιά) αvά µετoχή (σεvτ) 2,89 (6,84)

    
12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 

ΓΗ
& ΚΤIΡIΑ

ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΦΟΡIΚΑ
ΜΕΣΑ
ΕΥΡΩ

ΕΠIΠΛΑ
& ΣΚΕΥΗ

ΕΥΡΩ

ΟΛIΚΟ
ΕΥΡΩ

2009
Κόστoς/Επαvεκτίµηση
Υπόλoιπo 1.1.2009 4.050.000 663.601 1.303.908 6.017.509
Πρoσθήκες - 112.200 100.642 212.842
Πωλήσεις - (5.809) (178.157) (183.966)
Επανεκτίµηση 260.000 - - 260.000
Υπόλoιπo 31.12.2009 4.310.000 769.992 1.226.393 6.306.385

Απoσβέσεις
Υπόλoιπo 1.1.2009 5.464 275.946 677.453 958.863
Πρόvoια έτoυς 69.300 101.177 137.326 307.803
Πωλήσεις - (5.125) (168.021) (173.146)
Επανεκτίµηση (74.764) - - (74.764)
Υπόλoιπo 31.12.2009 - 371.998 646.758 1.018.756

Καθαρή λoγιστική αξία
Υπόλoιπo 31.12.2009 4.310.000 397.994 579.635 5.287.629
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Τα αvτίστoιχα πoσά για τo έτoς 2008 είvαι ως ακoλoύθως:-

ΓΗ
& ΚΤIΡIΑ

ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΦΟΡIΚΑ
ΜΕΣΑ
ΕΥΡΩ

ΕΠIΠΛΑ
& ΣΚΕΥΗ

ΕΥΡΩ

ΟΛIΚΟ
ΕΥΡΩ

2008
Κόστoς/Επαvεκτίµηση
Υπόλoιπo 1.1.2008 3.417.203 568.879 1.093.842 5.079.924
Πρoσθήκες - 134.806 210.066 344.872
Πωλήσεις - (40.084) - (40.084)
Επανεκτίµηση 632.797 - - 632.797
Υπόλoιπo 31.12.2008 4.050.000 663.601 1.303.908 6.017.509

Απoσβέσεις
Υπόλoιπo 1.1.2008 8.544 198.305 553.115 759.964
Πρόvoια έτoυς 52.449 85.048 124.338 261.835
Πωλήσεις - (7.407) - (7.407)
Επανεκτίµηση (55.529) - - (55.529)
Υπόλoιπo 31.12.2008 5.464 275.946 677.453 958.863

Καθαρή λoγιστική αξία
Υπόλoιπo 31.12.2008 4.044.536 387.655 626.455 5.058.646

Στις 29 Δεκεµβρίου, 2009 (21 Νοεµβρίου, 2008) έγινε επανεκτίµηση όλων των ακινήτων της εταιρείας 
από ανεξάρτητο επαγγελµατία εκτιµητή. Το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση που ανέρχεται σε €334.764 
(2008: €688.326) µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας. 

Η αξία της γης και τωv κτιρίωv πoυ θα παρoυσιάζovταv στις oικovoµικές καταστάσεις µε βάση τηv αρχή τoυ 
ιστoρικoύ κόστoυς µείov συσσωρευµένες απoσβέσεις είvαι ως ακoλoύθως:-

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Γη 710.973 710.973
Κτίρια 1.597.430 1.666.730

2.308.403 2.377.703

13. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑI ΑΛΛΑ ΧΡΕΩΣΤIΚΑ ΥΠΟΛΟIΠΑ

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Χρεώστες ασφαλίστρωv 1.758.293 1.564.085
Υπόλoιπα ασφαλιστικώv αvτιπρoσώπωv 6.872.981 7.763.214
Λoγαριασµoί αvτασφαλιστώv 1.076.522 250.198
Λoγαριασµός κoιvoπραξίας 1.501.557 1.313.694
Προπληρωµές και άλλοι χρεώστες 2.146.041 1.512.291
Εισoδήµατα εισπρακτέα 64.654 45.610

13.420.048 12.449.092

Τα πιo πάvω χρεωστικά υπόλoιπα είvαι εισπρακτέα εvτός εvός έτoυς από τηv ηµερoµηvία τoυ ισoλoγισµoύ.
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14. ΕΠΕΝΔΥΣΕIΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Χρεόγραφα αναπτύξεως 2.433.984 2.342.436
Επενδύσεις εξωτερικού 878.021 1.014.493
Επεvδύσεις σε µετoχές δηµοσίωv εταιρειώv 292.041 258.889
Επεvδύσεις σε µη εισηγµέvες κυπριακές δηµόσιες εταιρείες 42.714 42.714

3.646.760 3.658.532

Όλες οι πιο πάνω επενδύσεις έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία των επενδύσεων που κρατούνται για 
εµπορία και παρουσιάζονται σε αγοραίες αξίες που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

15. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 3.099.000 2.426.214
Προσθήκες 60.000 710.602
Πωλήσεις - (322.925)
(Έλλειµµα)/πλεόνασµα από επανεκτίµηση (113.000) 285.109
Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 3.046.000 3.099.000

Στις επενδύσεις σε ακίνητα συµπεριλαµβάνεται και ακίνητο στη Τσάδα - Πάφος, του οποίου ο τίτλος δεν 
έχει ακόµη εκδοθεί στο όνοµα της εταιρείας. Επίσης συµπεριλαµβάνεται οικόπεδο στον Αστροµερίτη  
(αρ. τεµ. 862) του οποίου ο τίτλος επίσης δεν έχει ακόµη εκδοθεί στο όνοµα της εταιρείας. 

16. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΠIΣΤΩΤΕΣ ΚΑI ΑΛΛΑ ΠIΣΤΩΤIΚΑ ΥΠΟΛΟIΠΑ

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 1.420.236 1.828.528
Λoγαριασµoί αvτασφαλιστώv 649.627 1.085.515
Οφειλόµεvα έξoδα 144.673 172.670

2.214.536 3.086.713

Όλες oι πιo πάvω oφειλές είvαι πληρωτέες εvτός εvός έτoυς από τηv ηµερoµηvία τoυ ισoλoγισµoύ.

Στους άλλους πιστωτές συµπεριλαµβάνεται ποσό ύψους €50.538 για την αγορά ακινήτου στη Τσάδα - Πάφος. 
Το ποσό αυτό βάσει συµφωνίας θα εξοφληθεί µε παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τον πωλητή ή και 
σε πελάτες του πωλητή.

17. ΕΚΚΡΕΜΕIΣ ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Οριστικoπoιηµέvες ή δεδηλωµέvες πoυ δεv πληρώθηκαv 13.351.733 14.927.406
Πρόβλεψη για απαιτήσεις πoυ δεv δηλώθηκαv 560.000 428.208

13.911.733 15.355.614
Μείον:-
Μερίδιο αντασφαλιστών στις εκκρεµείς απαιτήσεις (2.766.270) (5.938.375)

11.145.463 9.417.239

Αποθεµατικό εξόδων διαχείρισης απαιτήσεων 100.000 -

Γίνεται πρόβλεψη για απαιτήσεις που δεν δηλώθηκαν µε βάση τη “Μέθοδο Προέκτασης” η οποία διεξάγεται 
από ανεξάρτητο αναλογιστή. 
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18.  ΕΜΠΟΡIΚΗ ΕΥΝΟIΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
 
Το πoσό της εµπoρικής εύvoιας πoυ δηµιoυργήθηκε κατά τηv εξαγoρά των χαρτoφυλακίων ασφαλειών 
αvαλύεται ως ακoλoύθως:-

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 510.936 554.057

Μείov:-
Διαγραφή έτους 43.121 43.121
Υπόλoιπo 31 Δεκεµβρίoυ 467.815 510.936

Κατά την άποψη του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας η καθαρή λογιστική αξία της εµπορικής εύνοιας 
από εξαγορά χαρτοφυλακίων στο τέλος του έτους δεν ήταν ψηλότερη από την ανακτήσιµη αξία της.

19. ΜΗ ΚΕΡΔΗΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Τα µη κερδηµένα ασφάλιστρα αποτελούνται από:-
Μικτά µη κερδηµένα ασφάλιστρα 10.618.133 11.936.715
Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέµατα 442.731 455.841
Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης (2.971.597) (3.200.776)
Μερίδιο αντασφαλιστών στα µη κερδηµένα ασφάλιστρα (2.065.708) (2.443.235)

6.023.559 6.748.545
 

Με βάση τον περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµο του 2002 
έως 2009 η εταιρεία κατά το υπολογισµό των τεχνικών της αποθεµάτων έχει υπολογίσει πρόνοια για όλα 
τα αναβαλλόµενα εξόδα κτήσης τα οποία σχετίζονται άµεσα µε τα µικτά µη κερδηµένα ασφάλιστρα. Τα 
αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης αφορούν έξοδα που σχετίζονται άµεσα µε ασφαλιστήρια τα οποία έχουν 
συναφθεί κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους και σχετίζονται µε περιόδους κινδύνου από την 1η 
Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Έχουν υπολογιστεί πάνω σε συµβατή βάση µε αυτή που χρησιµοποιήθηκε 
για τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα. 

20. ΔΑΝΕΙΑ

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Ποσά πληρωτέα µέσα σε 12 µήνες 929.204 243.402
Ποσά πληρωτέα µετά από 12 µήνες 207.744 305.138

1.136.948 548.540

Τα δάνεια της εταιρείας είναι εξασφαλισµένα µε υποθήκη επί συγκεκριµένων ορόφων του κτιρίου της 
εταιρείας στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46, Λευκωσία για ποσό ύψους €1.879.462, επιβαρύνονται µε επιτόκιο ίσο 
µε το εκάστοτε Euribor πλέον 1,90% και 3,25% ετησίως και είναι αποπληρωτέα µε µηνιαίες δόσεις µέχρι 
τελικής εξόφλησης τους. 

21. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑI ΑΝΤIΣΤΟIΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Τα µετρητά και αvτίστoιχα µετρητώv απoτελoύvται από:-
Μετρητά στηv τράπεζα 3.824.966 3.373.388
Μετρητά στo ταµείo 163.298 107.270
Παρατράβηγµα από τράπεζα (67.911) (7.638)

3.920.353 3.473.020
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Το παρατράβηγµα από τράπεζα είναι εξασφαλισµένο µε υποθήκη επί συγκεκριµένων ορόφων του κτιρίου 
της εταιρείας στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46, Λευκωσία για το ποσό ύψους €1.879.462.

Τo επιτόκιo πoυ χρεώvεται από τηv τράπεζα στo παρατράβηγµα είvαι ίσο µε το εκάστοτε Euribor πλέον 
1,90% ετησίως, εvώ τo επιτόκιo πoυ απoλαµβάvει η εταιρεία στα µετρητά πoυ είvαι κατατεθηµέvα σε τραπεζικoύς 
λoγαριασµoύς είvαι 2,25% - 5,10%. 

22. ΣΥΜΒΑΣΕIΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
Δεv υπάρχει oπoιαδήπoτε σηµαvτική σύµβαση κατά τηv λήξη τωv ετώv στις oπoίες αvαφέρovται oι oικovoµικές 
καταστάσεις µεταξύ εvός εκ τωv µελώv τoυ διoικητικoύ συµβoυλίoυ και της εταιρείας εκτός από τα συµβόλαια 
εργοδότησης του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου τα οποία είναι πενταετούς 
διάρκειας (λήγουν 31.12.2014) και σε περίπτωση πρόωρου τερµατισµού τους η προβλεπόµενη αποζηµίωση 
είναι έξι µηνιαίοι µισθοί εκτός εάν ο πρόωρος τερµατισµός γίνεται για λόγους για τους οποίους η εργατική 
νοµοθεσία προβλέπει απόλυση χωρίς αποζηµίωση. Οι δύο Εκτελεστικοί Σύµβουλοι αµείβονται µε σταθερό 
µηνιαίο µισθό (µη µεταβλητό) και για σκοπούς ενθάρρυνσης παραχωρείται σε αυτούς επιπρόσθετο επίδοµα 
κερδοφορίας επί του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους.

Το πιο πάνω επίδοµα υπολογίζεται ως ακολούθως:-
(α) Για κέρδος µέχρι €341.720 δεν παραχωρεί επίδοµα.
(β) Για κέρδος από €341.721 µέχρι €512.580 παραχωρείται επίδοµα 2%.
(γ) Για κέρδος από €512.581 µέχρι €854.300 παραχωρείται επίδοµα 3%.
(δ) Για κέρδος από €854.301 και άνω παραχωρείται επίδοµα 5%.

Επιπρόσθετα δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο ετησίου φιλοδωρήµατος (Βonus Scheme) αλλά παραχωρείται 
σε αυτούς υπό µορφή µη χρηµατικού ωφελήµατος η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. Τέλος οι δύο Εκτελεστικοί 
Σύµβουλοι συµµετέχουν στο ταµείο προνοίας του προσωπικού της εταιρείας και δεν απολαµβάνουν 
οποιουδήποτε άλλου σχεδίου συµπληρωµατικής σύνταξης ή σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης.

Σύµφωνα µα τα συµβόλαια εργοδότησης των δύο Εκτελεστικών Συµβούλων οι ετήσιες συνολικές απολαβές 
τους ανέρχονται µεταξύ €85.430 και €170.860 ο καθένας χωρίς να έχουν οποιαδήποτε αµοιβή για τη 
συµµετοχή τους στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

23. ΑΝΕIΛΗΜΜΕΝΕΣ Ή ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ

Κατά τηv 31 Δεκεµβρίoυ, 2009 η εταιρεία είχε την πιο κάτω ανειληµµένη υποχρέωση:- 

Η εταιρεία Κόσµος Ασφαλιστική Εταιρεία Δηµόσια Λτδ στις 12 Ιουλίου, 2007 σύναψε συµφωνία µε την 
V.K.C.A. QUALITY LTD για την αγορά δύο γραφείων στη Λάρνακα τα οποία βρίσκονται υπό ανέγερση. 
Η συνολική αξία των πιο πάνω γραφείων βάσει της συµφωνίας ανέρχεται σε €768.102. Στα προηγούµενα 
έτη η εταιρεία Κόσµος Ασφαλιστική Εταιρεία Δηµόσια Λτδ πλήρωσε το ποσό των €287.680 και κατά το 
2009 πλήρωσε στον πωλητή €171.482 υπό την µορφή παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τον ίδιο ή 
και σε πελάτες του. Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφληθεί από τον αγοραστή µε παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών 
προς τον πωλητή ή και σε πελάτες του πωλητή. Όλα τα οφειλόµενα ασφάλιστρα από τον πωλητή ή και τους 
πελάτες του θα εισπράττονται από τον πωλητή και θα αφαιρούνται από το τίµηµα των ακινήτων µέχρι την 
πλήρη εξόφληση τους. Σε περίπτωση τερµατισµού για οποιοδήποτε λόγο και από οποιοδήποτε µέρος της 
πιο πάνω συνεργασίας, το υπόλοιπο οφειλόµενο τίµηµα θα πληρωθεί από τον αγοραστή εντός τριών ετών 
µε µηνιαίες δόσεις. Η πλήρης εξόφληση του τιµήµατος των ακινήτων δεν θα γίνει πριν την µεταβίβαση τους 
επ’ ονόµατι του αγοραστή.
 
24. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Προµήθειες και τόκοι από άλλες υπηρεσίες 100.508 83.920
Εισόδηµα από Όµιλο Συνασφάλισης Ευθύνης
Διαµεσολαβούντων Ασφαλιστών 2.631 2.063
Ενοίκια εισπρακτέα 11.242 8.178
Εκπτώσεις εισπρακτέες 33.160 -

147.541 94.161



25.  ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ 
Τo µερίδιo της εταιρείας στηv κoιvoπραξία ασφαλιστώv µηχαvoκιvήτωv oχηµάτωv αvαλύεται ως ακoλoύθως:-

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Ασφάλιστρα 659.864 676.875
Διάφoρα έσoδα 166.732 185.358
Απoζηµιώσεις (365.405) (382.738)
Διάφoρα έξoδα (96.283) (95.951)
Μη κερδηµέvα ασφάλιστρα 1 Iαvoυαρίoυ 109.786 178.433
Μη κερδηµέvα ασφάλιστρα 31 Δεκεµβρίoυ (94.791) (109.786)

379.903 452.191

Η συµµετoχή της εταιρείας στηv κoιvoπραξία ασφαλιστώv δηµόσιας χρήσης (Cyprus Hire Risks Pool) είvαι 
υπoχρεωτική για ασφαλιστικές εταιρείες µε εργασίες στov κλάδo µηχαvoκιvήτωv oχηµάτωv. Τo πoσoστό 
συµµετoχής της εταιρείας στα κέρδη και ζηµιές της κoιvoπραξίας υπoλoγίζεται βάσει τoυ ύψoυς τωv 
ασφαλίστρωv της εταιρείας στo κλάδo µηχαvoκιvήτωv oχηµάτωv στo σύvoλo τoυ ασφαλίστρoυ oλόκληρης 
της αγoράς στov κλάδo αυτό.

 26.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2009 2008
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Cosmos International Life Insurance Αgencies Ltd 279.500 279.500

Στις 7 Νοεµβρίου, 2001 ενεγράφει κυπριακή εταιρεία σύµφωνα µε τον Περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 µε την 
επωνυµία «Cosmos International Life Insurance Ltd» µε σκοπό όταν εξασφαλίζοντο οι ανάλογες άδειες 
από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές την προσφορά ασφαλιστικών υπηρεσιών κλάδου ζωής. Στη συνέχεια 
την 12 Ιουλίου, 2005 η επωνυµία της εξαρτηµένης εταιρείας τροποποιήθηκε σε “Cosmos International 
Life Insurance Agencies Ltd” µε σκοπό την άσκηση εργασιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στον κλάδο 
ζωής και προς τούτο εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια από τις αρµόδιες αρχές. Στο παρόν στάδιο το ποσοστό 
συµµετοχής στην εξαρτηµένη εταιρεία ανέρχεται στο 81.25% και αντιπροσωπεύει 650.000 συνήθεις µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €0,43 η καθεµιά.

27. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που χρήζουν αναφοράς. 

28. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδοµένα αποφάσισε να µην προτείνει 
την καταβολή µερίσµατος. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Το Συγκρότηµα υιοθετεί τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και εφαρµόζει πλήρως τις διατάξεις του 
τόσο η ιθύνουσα εταιρεία όσο και η θυγατρική της Cosmos International Life Insurance Agencies Ltd 
µέσω των επιτροπών της ιθύνουσας. Συγκρότησε τις Επιτροπές που προβλέπονται από αυτόν και διόρισε τα 
Μέλη τους ως ακολούθως:
Επιτροπή Ελέγχου
Ανδρέας Ευθυµίου (Πρόεδρος), Κώστας Αγαθοκλέους και Μιχαήλ Σκουφαρίδης (Μέλη).
Επιτροπή Αµοιβών
Μιχαήλ Σκουφαρίδης ( Πρόεδρος), Φρίξος Κιτροµηλίδης και Κώστας Αγαθοκλέους (Μέλη).
Επιτροπή Διορισµών
Ανδρέας Ερωτοκρίτου (Πρόεδρος), Ανδρέας Τυλλής και Μιχαήλ Σκουφαρίδης (Μέλη).
Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Ανδρέας Τυλλής.
Αξιωµατούχος Επικοινωνίας
Μιχαήλ Τυλλής.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η Εταιρεία βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Διοικητικό Συµβούλιο
Το Διοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα 
Σύµβουλο, τον Εκτελεστικό Σύµβουλο επί ασφαλιστικών θεµάτων και τέσσερις Διοικητικούς Συµβούλους.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ο Ανδρέας Ερωτοκρίτου και Διευθύνων Σύµβουλος (Πρώτος 
Εκτελεστικός Διευθυντής) της Εταιρείας είναι ο Ανδρέας Τυλλής.

Από τα υφιστάµενα σήµερα Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος (Ανδρέας Ερωτοκρίτου) και 
τέσσερις Διοικητικοί Σύµβουλοι (Νικόλαος Πλακίδης, Φρίξος Κιτροµηλίδης, Μιχαήλ Σκουφαρίδης και 
Κώστας Αγαθοκλέους) δεν έχουν οποιαδήποτε εκτελεστική αρµοδιότητα.. Δύο από αυτούς, οι Μιχαήλ 
Σκουφαρίδης και Κώστας Αγαθοκλέους θεωρούνται ανεξάρτητοι σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συµβούλιο, όπως έχει ανακοινωθεί, διόρισε τον ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Διοικητικό 
Σύµβουλο Μιχαήλ Σκουφαρίδη ως ανώτερο ανεξάρτητο Διοικητικό Σύµβουλο ο οποίος θα είναι διαθέσιµος 
να ακούει τις ανησυχίες των µετόχων των οποίων το πρόβληµα τους δεν θα έχει λυθεί διαµέσου των 
κανονικών καναλιών επικοινωνίας.

Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση αποχωρεί εκ περιτροπής το ένα τρίτο (ή ο πλησιέστερος προς αυτό 
αριθµός) των εκάστοτε Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου ώστε να τίθενται στην κρίση των µετόχων για 
επανεκλογή τουλάχιστον ανά τριετία, εκτός από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο ο οποίος βάσει του Καταστατικού 
της Εταιρείας πάντοτε εξαιρείται από την εναλλαξιµότητα. Τα Μέλη που αποχωρούν είναι επανεκλέξιµα και 
εάν οι ίδιοι το επιθυµούν, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τους εαυτούς τους για επανεκλογή. Η θητεία 
των Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου που διορίστηκαν µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου λήγει 
την αµέσως κατά την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και είναι επανεκλέξιµα. Τα Μέλη αυτά µετά την 
τυχόν επανεκλογή τους υπόκεινται στην εκ περιτροπής αποχώρηση όπως οι λοιποί Διοικητικοί Σύµβουλοι. 
Τα ονόµατα των Διοικητικών Συµβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή συνοδεύονται από 
επαρκείς βιογραφικές λεπτοµέρειες ώστε να ενηµερώνονται επαρκώς οι µέτοχοι. 

Η ευθύνη των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου έναντι της Εταιρείας και των µετόχων της είναι συλλογική 
χωρίς να εξαιρείται από αυτήν οποιοσδήποτε Σύµβουλος ή κατηγορία Συµβούλων.

Δεν έγινε οποιαδήποτε χορήγηση δανείων και παροχή εγγυήσεων σε Διοικητικούς Συµβούλους της Εταιρείας 
ή των θυγατρικών ή των συνδεδεµένων εταιρειών της Εταιρείας, είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από 
θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρείες και δεν υφίστανται οποιαδήποτε ποσά εισπρακτέα (receivables) από 
Εταιρεία στην οποία είναι εµπλεκόµενος Διοικητικός Σύµβουλος ή / και συνδεδεµένο µε αυτόν πρόσωπο.

Από τα 8 Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου τα 6 µετέχουν και σε διοικητικά συµβούλια άλλων εταιρειών 
χωρίς να έχουν σηµαντικούς δεσµούς (cross-directorships) µε άλλους Διοικητικούς Συµβούλους µέσω 
εµπλοκής σε άλλες εταιρείες ή σώµατα.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου προέβλεψαν και αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους . 

Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει επίσηµο πρόγραµµα θεµάτων που αναφέρονται στον Κώδικα Εταιρικής   
Διακυβέρνησης στην πρόνοια Α.1.2 και οι αποφάσεις επί των θεµάτων αυτών λαµβάνονται αποκλειστικά από το ίδιο.
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Οι κυριότερες αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου είναι η εποπτεία, η διαµόρφωση στρατηγικής 
και σχεδίου ανάπτυξης της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό εξετάζει και παρακολουθεί τους στόχους και 
την στρατηγική πολιτική της Εταιρείας, την αξιολόγηση των Εκτελεστικών Συµβούλων, τον προϋπολογισµό, 
τις σηµαντικές δαπάνες, τις ασυνήθεις συναλλαγές, τις συγχωνεύσεις / εξαγορές και τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη και παρακολουθεί / διευθετεί τυχόν θέµατα σύγκρουσης 
συµφερόντων µεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των µετόχων, 
συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης στοιχείων ενεργητικού ή συναλλαγών µε 
συνδεδεµένα µέρη.

Το  Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον έξι φορές ετησίως. Την πρόσκληση σύγκλησης 
του Διοικητικού Συµβουλίου την απευθύνει ο Πρόεδρος µε τον Γραµµατέα οι οποίοι και καθορίζουν τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που περιέχονται σε αυτήν. Η πρόσκληση αποστέλλεται σε όλα τα µέλη 
του Διοικητικού Συµβουλίου εκ των προτέρων µαζί µε όλα τα στοιχεία και εκθέσεις που σχετίζονται µε τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Κατά το έτος 2009 το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδρίασε 10 φορές.

Πριν από την έναρξη κάθε συνεδρίας εγκρίνονται τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης και 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα. Τα πρακτικά της συνεδρίασης αποστέλλονται σε όλους 
τους Συµβούλους εντός 48 ωρών από τη συνεδρίαση.

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δικαιούνται, αν αυτό το κρίνουν αναγκαίο, να λαµβάνουν µεµονωµένα 
ή συλλογικά συµβουλές από ανεξάρτητους επαγγελµατικούς συµβούλους µε δαπάνη της Εταιρείας.

Όλοι οι Διοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και τις υπηρεσίες του Γραµµατέα της 
Εταιρείας, ο οποίος έχει ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συµβουλίου να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες 
του Διοικητικού Συµβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
Ο Γραµµατέας της Εταιρείας διορίζεται αποκλειστικά από το Διοικητικό Συµβούλιο και τυχόν αλλαγή του 
αποφασίζετε αποκλειστικά από το Διοικητικό Συµβούλιο.

Το Διοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι:
(α) Επιθεώρησε σύµφωνα µε την πρόνοια Γ.2.1 τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου (internal controls) 
της Εταιρείας καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των 
πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και είναι αποτελεσµατικά.
(β) Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε δανεισµός των Διοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των 
συνδεδεµένων εταιρειών του εκδότη από τον ίδιο ή από θυγατρικές ή συνδεδεµένες µε αυτόν εταιρείες. 
(γ) Δεν περιήλθε στην αντίληψη του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόµων και Κανονισµών.

Το  Διοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική 
µονάδα (going concern) για τους επόµενους δώδεκα µήνες.

Επιτροπές Διοικητικού Συµβουλίου

Α. Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους:
Ανδρέα Ευθυµίου - Εκτελεστικό Σύµβουλο (µη ανεξάρτητο Σύµβουλο) – Πρόεδρο.
Κώστα Αγαθοκλέους – Μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο Σύµβουλο και
Μιχαήλ Σκουφαρίδη - Μη Εκτελεστικό - ανεξάρτητο Σύµβουλο

Λόγω του µεγέθους της Εταιρείας δεν κρίθηκε αναγκαίο να συσταθεί ξεχωριστό Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και 
η τυχόν ανάγκη δηµιουργίας του επανεξετάζεται ετησίως. Τα καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή ασκούνται από 
τον Οικονοµικό Διευθυντή της Εταιρείας Μαρίνο Ιακωβίδη ο οποίος ενηµερώνει τον πρόεδρο της Επιτροπής. 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας δεν προσφέρουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου ούτε 
και οποιεσδήποτε άλλες ουσιώδεις µη-ελεγκτικές / συµβουλευτικές υπηρεσίες στην ίδια την Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Ευθυµίου έχει εµπειρία στα Χρηµατοοικονοµικά και ειδικότερα του 
ασφαλιστικού τοµέα. Είναι Chartered Insurer, µέλος του Chartered Insurance Institute of England και 
υπηρέτησε επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις µεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Οι αποφάσεις 
λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και για κάθε συνεδρίαση της τηρούνται πρακτικά.

Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο τον διορισµό των ανεξάρτητων Ελεγκτών της 
Εταιρείας και καθορισµό της αµοιβής τους υπό την αίρεση επικύρωσης του διορισµού από την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 

Εποπτεύει την διεξαγωγή του ετήσιου ελέγχου, την έκταση και την αποτελεσµατικότητα του και παρουσιάζει 
τις οικονοµικές καταστάσεις. 
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Εποπτεύει την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου και παρακολουθεί τις σχετικές οικονοµικές εκθέσεις. 

Παρακολουθεί την σχέση των εξωτερικών ελεγκτών µε την Εταιρεία και ελέγχει την ανεξαρτησία και την 
αντικειµενικότητα τους.

Επιθεωρεί τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιρειών 
οποιασδήποτε µορφής στις οποίες Διοικητικός Σύµβουλος, Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής, Ανώτερο 
εκτελεστικό στέλεχος, Γραµµατέας, Ελεγκτής ή µεγαλοµέτοχος της Εταιρείας που κατέχει άµεσα ή έµµεσα 
πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωµάτων ψήφου, έχει άµεσα 
ή έµµεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συµφέρον.

Η Επιτροπή Ελέγχου καταρτίζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο κάθε έτος έκθεση σύµφωνα µε το 
άρθρο Γ.3.3. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Β. Επιτροπή Αµοιβών
Η Επιτροπή Αµοιβών αποτελείται από τους: 
Μιχαήλ Σκουφαρίδη – Μη Εκτελεστικό - ανεξάρτητο Σύµβουλο – Πρόεδρο.
Κώστα Αγαθοκλέους – Μη Εκτελεστικό - ανεξάρτητο Σύµβουλο και
Φρίξο Κιτροµηλίδη - Μη Εκτελεστικό – µη ανεξάρτητο Σύµβουλο.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της και συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. Οι αποφάσεις 
λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και για κάθε συνεδρίαση της τηρούνται πρακτικά.

Η Επιτροπή Αµοιβών εξετάζει θέµατα που αφορούν την αµοιβή των Συµβούλων της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή Αµοιβών µελετά και εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο τις κατάλληλες αµοιβές για την 
προσέλκυση, διατήρηση και παροχή κινήτρων προς τους Εκτελεστικούς Συµβούλους λαµβάνοντας υπ΄ όψιν 
τις σχετικές επιδόσεις τους µε γνώµονα πάντοτε το συµφέρον των µετόχων. Κατά τον καθορισµό της αµοιβής 
θα λαµβάνονται υπ΄ όψιν και οι αµοιβές που καταβάλλουν άλλες συγκρίσιµες εταιρείες .

Η Επιτροπή Αµοιβών επεξεργάζεται και εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο σχέδια αµοιβής του Διοικητικού 
Προσωπικού τα οποία θα το ενθαρρύνουν στην καταβολή µεγαλύτερης προσπάθειας για την επίτευξη των 
στόχων της Εταιρείας.

Οι Αµοιβές των Διοικητικών Συµβούλων για τον χρόνο συµµετοχής τους στις Επιτροπές θα καθορίζονται από το 
Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ανάλογα µε τον χρόνο που διαθέτουν για τη συµµετοχή τους στις Επιτροπές.

Η αµοιβή των µη Εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου Φρίξου Κιτροµηλίδη, Μιχαήλ Σκουφαρίδη και 
Κώστα Αγαθοκλέους για το έτος 2009 ήταν €2.400 ετησίως πλέον €70 για κάθε συµµετοχή τους σε συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συµβουλίου για το κάθε µέλος πλην του Προέδρου Ανδρέα Ερωτοκρίτου που ήταν €5.125. 

Το Διοικητικό Συµβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση όπως για το 2010 οι αµοιβές των 
µη Εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου αυξηθούν σε €3.000 ετησίως πλέον €100 για κάθε 
συµµετοχή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου για το κάθε µέλος και του Προέδρου σε €6.000.

Η Αµοιβή των µη Εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου υπό την ιδιότητα τους ως µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από τους µετόχους σε Γενική Συνέλευση.

Τα συµβόλαια εργοδότησης καθορισµένης διάρκειας που καταρτίζει το Διοικητικό Συµβούλιο δεν υπερβαίνουν 
την πενταετία, στα δε αορίστου χρόνου η περίοδος προειδοποίησης είναι µικρότερη του έτους.

Η Επιτροπή Αµοιβών εξετάζει τις δεσµεύσεις αποζηµίωσης (συµπεριλαµβανοµένων εισφορών για συντάξεις) 
που προκύπτουν από τα συµβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Διοικητικών Συµβούλων, εάν υπάρχουν, 
στην περίπτωση πρόωρου τερµατισµού και ιδιαίτερα εξετάζουν το πλεονέκτηµα της προσθήκης µιας ρητής 
πρόνοιας στο αρχικό συµβόλαιο για τέτοιες δεσµεύσεις αποζηµίωσης, εξαιρουµένης της αποµάκρυνσης 
ατόµων λόγω απρεπούς συµπεριφοράς. Τα συµβόλαια εργοδότησης δεν θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι 
µπορούν να θεωρηθούν ως απαγορευτικοί στις περιπτώσεις εξαγοράς ή συγχώνευσης της Εταιρείας. 

Όπου το αρχικό συµβόλαιο εργοδότησης δεν προνοεί ρητά για δεσµεύσεις προς αποζηµίωση, η επιτροπή 
Αµοιβών εντός των νοµικών πλαισίων, θα προσαρµόζει την προσέγγιση της σε περιπτώσεις πρόωρης 
αποµάκρυνσης ανάλογα µε τα συγκεκριµένα δεδοµένα της περίπτωσης. Στόχος θα είναι η αποφυγή 
επιβράβευσης της µειωµένης απόδοσης, να γίνεται δίκαιος χειρισµός σε περίπτωση που η αποµάκρυνση 
δεν οφείλεται σε µειωµένη απόδοση ή άλλη υπαίτια συµπεριφορά και να ακολουθείται µια αυστηρή 
γραµµή για µείωση της αποζηµίωσης, που να αντανακλά την υποχρέωση των αποχωρούντων Συµβούλων για 
απάµβλυνση της απώλειας.

Αµοιβές Εκτελεστικών Συµβούλων

Ο εκ των Εκτελεστικών Συµβούλων Ανδρέας Ευθυµίου έχει ετήσια αµοιβή €6.834 χωρίς να έχει οποιαδήποτε 
αµοιβή για τη συµµετοχή του στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο θα 
εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση όπως για το 2010 η αµοιβή του πιο πάνω Συµβούλου αυξηθεί 
€7.000 ετησίως.
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Οι Εκτελεστικοί Σύµβουλοι Μιχαήλ Τυλλής και Ανδρέας Τυλλής αµείβονται µε σταθερό ετήσιο µισθό €97.260 
(µη µεταβλητό) ο κάθε ένας και για σκοπούς ενθάρρυνσης παραχωρείται σε αυτούς επιπρόσθετα επίδοµα 
κερδοφορίας επί του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους και χρήση εταιρικού αυτοκινήτου χωρίς να 
έχουν οποιαδήποτε αµοιβή για τη συµµετοχή τους στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό 
Συµβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση όπως για το 2010 η αµοιβή του κάθε ενός από τους 
πιο πάνω Συµβούλους αυξηθεί σε €120.000 ετησίως προσαυξανόµενη κατά 3% ετησίως. 

Γ. Επιτροπή Διορισµών
Η Επιτροπή Διορισµών αποτελείται από τους: 
Ανδρέα Ερωτοκρίτου – Μη εκτελεστικό – µη ανεξάρτητο Σύµβουλο – Πρόεδρο.
Ανδρέα Τυλλή – Διευθύνοντα Σύµβουλο εκτελεστικό µη ανεξάρτητο Σύµβουλο και
Μιχαήλ Σκουφαρίδη - Μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο Σύµβουλο

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της και συνεδριάζει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι αποφάσεις 
λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και για κάθε συνεδρίαση της τηρούνται πρακτικά.

Η Επιτροπή Διορισµών βοηθά το Διοικητικό Συµβούλιο µε τις εισηγήσεις της για επιλογή Διοικητικών 
Συµβούλων προς διορισµό για την πλήρωση κενών θέσεων.

Ερευνά για την ανεύρεση κατάλληλων προσώπων για διορισµό ως Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου 
λαµβάνοντας υπ΄ όψιν εκτός από την εµπειρία και τις γνώσεις, την τιµιότητα και το αξιόχρεο του ατόµου καθώς 
και σε συνδυασµό µε τα υφιστάµενα Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου να είναι ικανά να λειτουργήσουν 
οµαδικά για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Για την καλύτερη εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων 
της η Επιτροπή δικαιούται να χρησιµοποιεί και εξωτερικούς συµβούλους αν κρίνει αυτό αναγκαίο.

Αξιολογεί σε ετήσια βάσει τη σύνθεση των επιτροπών του Διοικητικού Συµβουλίου και εισηγείται στο 
Διοικητικό Συµβούλιο τον διορισµό µελών των επιτροπών.

Αξιολογεί κατά πάντα χρόνο και το λιγότερο ετησίως τις κατευθυντήριες γραµµές για τη εταιρική διακυβέρνηση 
και αν τυχόν κρίνει αναγκαίο εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο προσθήκες, τροποποιήσεις ή βελτιώσεις 
προς υιοθέτηση.

Ανασκοπεί σε ετήσια βάση τις αµοιβές και τα ωφελήµατα των Διοικητικών Συµβούλων.

Η επιτροπή θα συντάσσει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο έκθεση απολογισµού των δραστηριοτήτων της την 
οποία θα υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο προς ενηµέρωση του. 

Σχέσεις µε µετόχους 

Α. Εποικοδοµητική χρήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
Το Διοικητικό Συµβούλιο θα χρησιµοποιεί τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας για να επικοινωνεί 
µε τους µετόχους της και να τους ενθαρρύνει να συµµετέχουν σε αυτές.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου µεριµνά ώστε η ηµερήσια διάταξη και γενικά η οργάνωση των 
Γενικών Συνελεύσεων να µην εξουδετερώνει την ουσιαστική συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Προτάσεις 
που τίθενται ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων ή προτάσεις που θεωρούνται ως µη συνήθους φύσεως, 
θα επεξηγούνται µε επάρκεια και σαφήνεια στους µετόχους και θα παρέχεται σε αυτούς επαρκής χρόνος 
πριν από την ηµεροµηνία της Συνέλευσης ώστε να µπορούν να τις αξιολογήσουν. Αυτό ισχύει και στις 
περιπτώσεις όπου οι προτάσεις που τίθενται ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων αφορούν την εκχώρηση στο 
Διοικητικό Συµβούλιο του δικαιώµατος να εκδίδει και παραχωρεί µετοχές κατά την απόλυτη κρίση του. 

Β. Ισότιµη µεταχείριση µετόχων
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου µεριµνά ώστε οι Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις να διεξάγονται 
σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας και την ισχύουσα Νοµοθεσία. Διασφαλίζει την ισότιµη µεταχείριση 
όλων των µετόχων και την ορθή καταµέτρηση των πλειοψηφούντων και µειοψηφούντων κατόχων τίτλων σε 
ψηφοφορίες κατά τις Συνελεύσεις των µετόχων. 

Όλες οι µετοχές της εταιρείας είναι συνήθεις και έχουν τα ίδια δικαιώµατα.

Οι µέτοχοι, εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν επαρκή αριθµό µετοχών (5%), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν θέµατα 
προς συζήτηση στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων µέχρι 5 µήνες µετά την λήξη του οικονοµικού έτους της 
Εταιρείας και το αργότερο 10 ηµέρες πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Για σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων αποστέλλεται έγκαιρα σε όλους τους µετόχους γραπτή πρόσκληση για 
τη Γενική Συνέλευση στην οποία περιλαµβάνεται η ηµεροµηνία, η ώρα και ο τόπος πραγµατοποίησης της 
Γενικής Συνέλευσης. Στην πρόσκληση περιλαµβάνονται όλα τα θέµατα που θα συζητηθούν και συνοδεύονται 
µε επαρκείς πληροφορίες.

Η ψηφοφορία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται δια ανατάσεως της χειρός εκτός εάν ζητηθεί µυστική 
ψηφοφορία οπότε κάθε µέτοχος δικαιούται µίας ψήφου για κάθε µετοχή που κατέχει.
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Σε περίπτωση ψηφοφορίας δια αντιπροσώπου, αυτή θα πραγµατοποιείται κατόπιν παραχώρησης γραπτού 
πληρεξουσίου από τον νόµιµο κάτοχο των τίτλων. Το σχετικό έντυπο του πληρεξουσίου αποστέλλεται στους 
µετόχους µαζί µε την πρόσκληση της Συνέλευσης.

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τα Εκτελεστικά Διευθυντικά Στελέχη υποχρεούνται, τηρουµένων 
των συνεχών υποχρεώσεων για άµεση ανακοίνωση, για γνωστοποίηση πληροφοριών προς το Διοικητικό 
Συµβούλιο και τους µετόχους µέσω της Ετήσιας Έκθεσης και των Λογαριασµών της Εταιρείας, σχετικά 
µε οποιοδήποτε ίδιον ουσιαστικό συµφέρον που ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας 
που εµπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της 
Εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.

Εξασφαλίζονται προς όλους τους µετόχους έγκαιρες και ακριβείς αναφορές για όλες τις ουσιώδεις 
αλλαγές που αφορούν την Εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων της οικονοµικής κατάστασης, της απόδοσης, 
της ιδιοκτησίας και της διακυβέρνησης της Εταιρείας. 

Οι αναφορές θα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τις πιο κάτω ουσιώδεις πληροφορίες (α) Οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας, (β) τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, εάν έχουν διαφοροποιηθεί, 
(γ) Κύριους µετόχους και δικαιώµατα ψήφου, (δ) Ουσιώδεις προβλέψιµους κινδύνους, (ε) Ουσιώδη ζητήµατα 
που αφορούν τους υπαλλήλους (αναβάθµιση και αναδιάρθρωση του προσωπικού) και τους µετόχους, (στ) 
δοµή της διακυβέρνησης και τις πολιτικές και (ζ) Μη συνήθεις συναλλαγές της Εταιρείας.

Σύντοµο βιογραφικό των Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου που υποβάλλονται για επανεκλογή κατά 
την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 09 Ιουνίου 2010.

Ο κ. Ανδρέας Ευθυµίου είναι ασφαλιστής καριέρας µε περισσότερο από τεσσαρακονταεπταετή πείρα στην 
Κυπριακή Ασφαλιστική Βιοµηχανία. Υπήρξε ανώτατο στέλεχος των Γενικών Ασφαλειών της Τράπεζας Κύπρου 
µε καθήκοντα και ευθύνες σε όλους τους κλάδους των ασφαλίσεων Γενικής Φύσεως. Είναι κάτοχος του τίτλου 
Fellow Chartered Insurer Institute F.C.I.I. Παράλληλα είναι µέλος και σύµβουλος σε άλλους οργανισµούς.

Ο κ. Φρίξος Κιτροµηλίδης είναι οικονοµολόγος B.S.C του St Peter’s University της Νέας Ιερσέης και M.A. 
Economics του Πανεπιστηµίου του Κονέκτικατ των ΗΠΑ. Είναι Διευθύνων Σύµβουλος της United Shipping 
Insurance Agents Ltd µε πολυετή πείρα στα ασφαλιστικά.

Ο κ. Κώστας Αγαθοκλέους είναι κάτοχος του επαγγελµατικού διπλώµατος του Chartered Institute of 
Bankers. Εργάστηκε στην Τράπεζα Κύπρου σε διάφορες διευθυντικές θέσεις, και αφυπηρέτησε µε το βαθµό 
του Ανώτερου Διευθυντή. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Τράπεζα Κύπρου έτυχε µετεκπαίδευσης 
στο Λονδίνο και παρακολούθησε εξειδικευµένα σεµινάρια στον Τραπεζικό και στον ευρύτερο οικονοµικό 
τοµέα. Ανακλήθηκε µετά την αφυπηρέτησή του από την Τράπεζα το Δεκέµβρη του 2005 και ανάλαβε τον 
Ιούλιο του 2006 την οργάνωση της Τράπεζας Κύπρου στη Μόσχα όπου εργάστηκε στη θέση του Operations 
Manager και του Ανώτερου Εσωτερικού Σύµβουλου µέχρι το Δεκέµβρη του 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

Παράρτηµα 1 
Η πολιτική αµοιβών της Εταιρείας για το έτος 2009 στηρίζεται στην αµοιβή των µη Εκτελεστικών Συµβούλων 
µε κατ’ αποκοπή ετήσια αµοιβή πλέον ποσού για κάθε συµµετοχή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου και των Εκτελεστικών Συµβούλων µε κατ’ αποκοπή ετήσια αµοιβή ή σταθερό ετήσιο µισθό 
και σε ορισµένες περιπτώσεις µε µεταβαλλόµενη αµοιβή για σκοπούς ενθάρρυνσης, ήτοι ποσοστό επί την 
κερδοφορίας επί του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους ή µη χρηµατική αµοιβή, ήτοι χρήση εταιρικού 
αυτοκινήτου.

Η ως άνω πολιτική εφαρµόζεται και για το έτος 2010. 

Α. Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Η Εταιρεία διαθέτει 3 εκτελεστικούς συµβούλους. Τον Ανδρέα Ευθυµίου - Εκτελεστικό Σύµβουλο επί ασφαλιστικών 
θεµάτων, τον Μιχαήλ Τυλλή - Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και τον Ανδρέα Τυλλή - Διευθύνοντα Σύµβουλο.

Α1 Ο εκ των Εκτελεστικών Συµβούλων Ανδρέας Ευθυµίου έχει σταθερή ετήσια αµοιβή (µη µεταβλητή) 
χωρίς να έχει οποιαδήποτε αµοιβή για τη συµµετοχή του στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

Α2 Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Τυλλής και ο Διευθύνων Σύµβουλος Ανδρέας Τυλλής αµείβονται 
µε σταθερό ετήσιο µισθό (µη µεταβλητό) ο κάθε ένας και για σκοπούς ενθάρρυνσης παραχωρείται σε 
αυτούς επιπρόσθετα επίδοµα κερδοφορίας επί του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους χωρίς να έχουν 
οποιαδήποτε αµοιβή για τη συµµετοχή τους στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 
Το πιο πάνω επίδοµα κερδοφορίας υπολογίζεται ως ακολούθως:
(α) Για κέρδος µέχρι €341.720 δεν παραχωρείται επίδοµα.
(β) Για κέρδος από €341.721 µέχρι €512.580 παραχωρείται επίδοµα 2%.
(γ) Για κέρδος από €512.581 µέχρι €854.300 παραχωρείται επίδοµα 3%.
(δ) Για κέρδος από €854.301 και άνω παραχωρείται επίδοµα 5%.
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Δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο ετησίου φιλοδωρήµατος (Bonus Scheme) αλλά παραχωρείται σε αυτούς 
υπό µορφή µη χρηµατικού ωφελήµατος η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. 

Συµµετέχουν στο Ταµείο Προνοίας του Προσωπικού της Εταιρείας και δεν απολαµβάνουν οποιουδήποτε 
άλλου σχεδίου συµπληρωµατικής σύνταξης ή σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης. 

Β. Συµβόλαια εργοδότησης Εκτελεστικών Συµβούλων
Τα συµβόλαια εργοδότησης του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι 
πενταετούς διάρκειας (λήγουν 31.12.2014) µε σταθερό ετήσιο µισθό (µη µεταβλητό) προσαυξανόµενο 3% 
ετησίως και σε περίπτωση πρόωρου τερµατισµού τους η προβλεπόµενη αποζηµίωση είναι 6 µηνιαίοι µισθοί 
εκτός εάν ο πρόωρος τερµατισµός γίνεται για λόγους για τους οποίους η εργατική νοµοθεσία προβλέπει 
απόλυση χωρίς αποζηµίωση. 

Γ. Επιτροπή Αµοιβών
Η Επιτροπή Αµοιβών της Εταιρείας απαρτίζεται από 3 ανεξάρτητους µη εκτελεστικούς Διοικητικούς 
Συµβούλους και εξετάζει θέµατα που αφορούν την αµοιβή των Συµβούλων της Εταιρείας. 

Οι αµοιβές των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, εκτελεστικών και µη, καθορίζονται από το Διοικητικό 
Συµβούλιο µετά από εισήγηση της Επιτροπής Αµοιβών και ακολούθως παραπέµπονται προς έγκριση από 
την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 

Παράρτηµα 2
 Η αµοιβή των µη Εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου Φρίξου Κιτροµηλίδη, Μιχαήλ Σκουφαρίδη και 
Κώστα Αγαθοκλέους για το έτος 2009 ήταν €2.400 ετησίως πλέον €70 για κάθε συµµετοχή τους σε συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συµβουλίου για το κάθε µέλος πλην του Προέδρου Ανδρέα Ερωτοκρίτου που ήταν €5.125. 
Το Διοικητικό Συµβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση όπως για το 2010 οι αµοιβές των 
µη Εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου αυξηθούν σε €3.000 ετησίως πλέον €100 για κάθε 
συµµετοχή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου για το κάθε µέλος και του Προέδρου σε 
€6.000.

Α1 Ο εκ των Εκτελεστικών Συµβούλων Ανδρέας Ευθυµίου έχει ετήσια αµοιβή €6.834 χωρίς να έχει 
οποιαδήποτε αµοιβή για τη συµµετοχή του στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο 
θα εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση όπως για το 2010 η αµοιβή του πιο πάνω Συµβούλου αυξηθεί 
€7.000 ετησίως. 

Α2 Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Τυλλής και ο Διευθύνων Σύµβουλος Ανδρέας Τυλλής αµείβονται 
µε σταθερό ετήσιο µισθό €97.260 (µη µεταβλητό) ο κάθε ένας και για σκοπούς ενθάρρυνσης παραχωρείται 
σε αυτούς επιπρόσθετα επίδοµα κερδοφορίας επί του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους χωρίς να 
έχουν οποιαδήποτε αµοιβή για τη συµµετοχή τους στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό 
Συµβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση όπως για το 2010 η αµοιβή του κάθε ενός από τους 
πιο πάνω Συµβούλους αυξηθεί σε €120.000 ετησίως προσαυξανόµενη κατά 3% ετησίως. 

Το ύψος του επιδόµατος κερδοφορίας, ως ποσοστό επί των κερδών της µητρικής Εταιρείας για το έτος 
2009, που έλαβαν ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος ανήλθε σε 0,69 % για τον κάθε 
ένα από αυτούς επί του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους ήτοι €3.625 έκαστος και χορηγήθηκε στον 
κάθε ένα από αυτούς υπό µορφή µη χρηµατικού ωφελήµατος η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. 

Πέραν των πιο πάνω, οι υπόλοιπες πρόνοιες του Παραρτήµατος 2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
δεν έχουν εφαρµογή.

Παράρτηµα 3

Οι Διοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας δεν έχουν οποιαδήποτε αµοιβή µε µετοχές (share-based 
remuneration) που αναφέρεται στο Παράρτηµα 3 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνεπώς οι 
σχετικές πρόνοιες του δεν έχουν εφαρµογή.

Με εντολή του Διοικητικού Συµβουλίου της
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Γραµµατέας
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