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Αριθμός 7737
ALTIUS INSURANCE LIMITED (ΠΡΩΗΝ ALPHA INSURANCE LIMITED)

____________
Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 31 των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών
και Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμών του 2016
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ALTIUS INSURANCE LIMITED ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Altius Insurance Limited (η “Εταιρεία”) υποβάλλει στα μέλη την Έκθεσή Διαχείρισης μαζί με
τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Δραστηριότητες
H κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας παραμένει η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους ζωής,
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και γενικής φύσεως κλάδους.
Θεσμικό καθεστώς
η
Την 11 Απριλίου 2016 έχει τεθεί σε ισχύ «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών
Θεμάτων Νόμος του 2016» [Ν./38(Ι)/2016] καθώς και « Οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και
Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμοί του 2016» (Κ.Δ.Π. 116/2016). Ο νέος ασφαλιστικός νόμος που ψηφίστηκε στις
11 Απριλίου 2016, έχει εναρμονίσει την Κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία Φερεγγυότητας ΙΙ. Με τη δημοσίευση στις 11
Απριλίου 2016 του πιο πάνω νέου Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, «Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι και Κανονισμοί του 2002 -2013» καταργούνται.
Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της
Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική της θέση όπως
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει
οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας στο προβλεπόμενο μέλλον.
Διαχείριση κεφαλαίου
Το νέο καθεστώς για την κεφαλαιακή εποπτεία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών Φερεγγυότητα II (Οδηγία
2009/138/ΕΚ που υιοθετήθηκε το Νοέμβριο του 2009, και τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (η λεγόμενη «Οδηγία Omnibus II»)) έχει τεθεί σε ισχύ την
η
1 Ιανουαρίου 2016. Η Εταιρεία πληροί τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Φερεγγυότητας ΙΙ και έχει ένα ικανοποιητικό
δείκτη φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement – “SCR” ratio).
Κύριοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Λεπτομέρειες για τη διαχείριση όλων των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία παρουσιάζονται στις σημειώσεις των
οικονομικών καταστάσεων.
Xρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία
Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων εξηγείται πιο κάτω:
Κίνδυνος αγοράς
Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζημιάς που προκύπτει από δυσμενείς εξελίξεις στην τιμή ή στην μεταβλητότητα που
παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών και εμπορευμάτων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον
κίνδυνο αυτό μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των θέσεων της στους διάφορους τίτλους, τη διασπορά του
χαρτοφυλακίου επενδύσεων, την παρακολούθηση των διακυμάνσεων στα επιτόκια, και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους
θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
κατά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που βεβαιώνουν ότι
οι αντιπρόσωποι και οι πελάτες της έχουν κατάλληλη προϊστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη
χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων υπολοίπων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς
οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε
πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε
συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο
κίνδυνος ζημιάς. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών σε μετρητά και άλλων
περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και η διατήρηση ενός ικανοποιητικού ποσού σε εξασφαλισμένες
πιστωτικές διευκολύνσεις, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τέτοιων ζημιών.
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Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται. Το κέρδος για το έτος, μετά τη φορολογία ήταν €2.236.816
(2015: €3.282.313). Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 το ολικό ενεργητικού ήταν €84.844.266 (2015: €84.048.637) και η καθαρή
θέση €18.973.378 (2015: €18.002.036).
Μερίσματα
Στις 9 Μαΐου 2016, οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση ενέκριναν την πληρωμή μερίσματος €0,408116 ανά
μετοχή, συνολικού ύψους €2.500.000.
Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη του έτους
Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβηκαν μετά την λήξη του έτους παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας
Η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.
Διοικητικό συμβούλιο
η
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής
φαίνονται στις οικονομικές καταστάσεις. H κα Χρυσούλα Κυριακόπουλου η οποία διορίστηκε διευθυντής στις 16
Ιανουαρίου 2015, παραιτήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2016 και την ίδια ημερομηνία ο κος Ιωάννης Οικονομίδης διορίστηκε
στη θέση της ο οποίος ακολούθως παραιτήθηκε στις 2 Ιουνίου 2016. Ο κος Χρήστος Γιαμπανάς και ο κος Μιχαήλ
Αθανασίου Αθανασόγλου διορίστηκαν διευθυντές στις 3 Ιουνίου 2016 και 18 Οκτωβρίου 2016 αντίστοιχα. Δεν υπήρξαν
σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του 2016.
Ανεξάρτητοι ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές Deloitte Limited, εξεδήλωσαν την επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια
Γενική Συνέλευση.
ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ,
Γραμματέας,
Λευκωσία, 20 Απριλίου 2017.
Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
Προς τα Μέλη της Altius Insurance Limited
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Altius Insurance Limited (η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από την
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων,
λογαριασμού αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του
έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις
οικονομικές καταστάσεις. Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα
της χρηματοοικονομικής θέσης της Altius Insurance Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2016, και της χρηματοοικονομικής της
επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Βάση γνώμης
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα
πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας
Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας
ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και
έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα
ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν
βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Άλλες πληροφορίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση διαχείρισης, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και
την έκθεση ελεγκτή επί αυτών. Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και
δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές
δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του
ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει,
συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε
το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη
εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που
το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση
της δραστηριότητας της Εταιρείας και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το
Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει την Εταιρεία σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν
έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας.
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο
τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης
ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά
όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες
σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές
αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα
με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:
Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις που οφείλονται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους
κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη
βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι
μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία,
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές
διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που
να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να
φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να
τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων
των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με
τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 έως 2016, 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, στην έκταση που φαίνεται από την
εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.
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 της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες
με τον απαιτούμενο τρόπο.
Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης, της οποίας την ευθύνη ετοιμασίας έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει
καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που
δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της Εταιρείας που
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην
Έκθεση Διαχείρισης.
Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα
με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων
του 2009 έως 2016 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε
ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση
δυνατόν να περιέλθει.

ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής,
εκ μέρους και για λογαριασμό της
Deloitte Limited,
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές.
Λευκωσία, 20 Απριλίου 2017.
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ALTIUS INSURANCE LIMITED
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Μεικτά ασφάλιστρα
Μεταβολή στο αποθεματικό μεικτών μη δεδουλευμένων
ασφαλίστρων
Μεταβολή στο απόθεμα κινδύνων σε ισχύ
Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Μερίδιο αντασφαλιστών στα μεικτά ασφάλιστρα
Μερίδιο αντασφαλιστών στη μεταβολή του αποθεματικού μεικτών μη
δεδουλευμένων ασφαλίστρων

2016

2015

€

€

29.033.631

29.565.288

(951.295)

(492.849)

(5.830)
28.076.506
(7.049.734)

66.856
29.139.295
(9.352.582)

(141.460)

164.866

20.885.312
(12.616.041)

19.951.579
(15.478.087)

2.215.291

5.010.028

(10.400.750)

(10.468.059)

(3.384.193)
1.336.769

(3.083.723)
1.788.821

40.707

(22.190)

(2.006.717)
(2.156.421)
(227)
(2.156.648)
(5.451.140)
2.213.890
3.083.947

(1.317.092)
(1.536.515)
(264)
(1.536.779)
(5.503.682)
2.773.625
3.899.592

Απομείωση αξίας διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων

(338.945)

-

Κέρδος έτους πριν τη φορολογία
Φορολογία έτους
Κέρδος έτους μετά τη φορολογία

2.745.002
(508.186)
2.236.816

3.899.592
(617.279)
3.282.313

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Μεικτές πραγματοποιηθείσες απαιτήσεις
Μερίδιο αντασφαλιστών στις μεικτές πραγματοποιηθείσες
απαιτήσεις
Καθαρές πραγματοποιηθείσες απαιτήσεις
Μεικτές προμήθειες πληρωτέες
Προμήθειες εισπρακτέες από αντασφαλιστές
Κίνηση στις προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων
ετών
Καθαρές προμήθειες πληρωτέες
Αύξηση στο αποθεματικό κλάδου ζωής
Μέρισμα σε κατόχους ασφαλιστηρίων με συμμετοχή στα κέρδη
Μεταβολή μακροπρόθεσμων αποθεματικών κλάδου ζωής
Έξοδα διοίκησης
Κέρδος από επενδύσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κέρδος έτους μετά τη φορολογία
Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στην Κατάσταση Λογαριασμού
Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους:
Επανεκτίμηση ακινήτων
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία γης και κτιρίων
Αναβαλλόμενη φορολογία
Ποσά που μπορεί να αναταξινομηθούν στην Κατάσταση
Λογαριασμού Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους:
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Κέρδος από την μεταβολή στην εύλογη αξία
Απομείωση επενδύσεων
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους μετά την φορολογία
Συνολικά έσοδα έτους μετά τη φορολογία
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

2016
€
2.236.816

2015
€
3.282.313

4.720
1.094
5.814

310
2.132
2.442

889.767
338.945
1.234.526
3.471.342

93.621
96.063
3.378.376
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2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Εμπρόθεσμες καταθέσεις
Παραχωρηθέντα δάνεια
Μεικτές προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων ετών
Εισπρακτέα από αντιπροσώπους και ασφαλισμένους
Φόρος εισπρακτέος
Μερίδιο αντασφαλιστών στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις
Προπληρωμές και άλλα χρεωστικά υπόλοιπα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ολικό ενεργητικού

2015

€
470.180
47.775
1.756.502
21.712.714
27.360.791

€
504.848
76.449
1.248.500
26.558.060
16.580.907

1.517.653
873.929
1.029.559
8.450.899
374.240
9.687.620
1.930.327
9.632.077
84.844.266

1.962.102
827.586
929.359
7.271.234
272.866
12.424.904
1.523.642
13.868.180
84.048.637

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Ολικό ιδίων κεφαλαίων

10.474.966
8.498.412
18.973.378

10.474.966
7.527.070
18.002.036

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αποθεματικά κλάδου ζωής
Πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία
Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων

37.728.788
161.141
24.340.517

35.889.512
171.220
26.893.413

701.484

632.008

212.006
2.724.509
2.443

196.528
2.259.961
3.959

Ολικό υποχρεώσεων

65.870.888

66.046.601

Ολικό υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

84.844.266

84.048.637

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μερίδιο αντασφαλιστών σε προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής
επόμενων ετών
Οφειλόμενα σε αντασφαλιστές
Οφειλόμενα έξοδα και άλλοι πιστωτές
Τραπεζικές υπεραναλήψεις

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Απριλίου 2017.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,
Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής.

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ,
Εκτελεστικός Σύμβουλος.

