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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ  ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το Άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες
προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (“Νόμος”) όπως αυτός τροποποιείται
από καιρού εις καιρόν, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τη
σύνταξη των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία
Δημόσια Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) για την περίοδο έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022
επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε:
(α) Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για την

περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 30:

(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ.34 - “Ενδιάμεση Οικονομική
Έκθεση” όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 10, εδάφιο (4) του Νόμου, και

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, της
οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημίων της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία
Δημόσια Λίμιτεδ και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους
λογαριασμούς ως σύνολο (το “Συγκρότημα”), και

(β) Η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης η οποια παρουσιάζεται στις σελίδες 2 μέχρι 5 παρέχει δίκαιη
ανασκόπηση των πληροφοριών που απαιτούνται από το Άρθρο 10, εδάφιο (6) του Νόμου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Μάριος Κουτσοκούμνης - Εκτελεστικός Πρόεδρος .........................................................................

Μιχάλης Μυλωνάς - Εκτελεστικό μέλος .........................................................................

Δάνης Κληριώτης - Εκτελεστικό μέλος .........................................................................

Κωνσταντίνος Μαλέκος - Μη εκτελεστικό μέλος .........................................................................

Ανδρέας Σιακάς - Μη εκτελεστικό μέλος .........................................................................

Μάριος Χαρτσιώτης - Μη εκτελεστικό μέλος .........................................................................

Χριστόφορος Αντωνιάδης - Μη εκτελεστικό μέλος .........................................................................

Πανίκος Ν. Τσιαϊλής - Μη εκτελεστικό μέλος .........................................................................

Ανδρέας Φιλίππου - Μη εκτελεστικό μέλος .........................................................................

Άλλοι υπεύθυνοι
Άντρη Χάννα – Οικονομική Διευθύντρια .........................................................................

Λευκωσία, 22 Σεπτεμβρίου 2022
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ σε συνεδρία του
που έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 μελέτησε και ενέκρινε τα ενοποιημένα οικονομικά
αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από
τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος

2. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις
30 Ιουνίου 2022 ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 – “Ενδιάμεση
Οικονομική Έκθεση”.

3. Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου
2022 παρουσιάζονται στη σελίδα 6 των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Για
την πρώτη εξαμηνία του 2022 το Συγκρότημα είχε πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα ύψους
€8.210.601 σε σύγκριση με €8.147.861 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. H καθαρή ζημία για την
περίοδο ανήλθε στις €180.543 σε σύγκριση με κέρδος €227.355 την πρώτη εξαμηνία του 2021.

Τα αποτελέσματα κατά δραστηριότητα του Συγκροτήματος είναι:

Ασφαλιστικές εργασίες

Οι αμιγώς ασφαλιστικές εργασίες για την πρώτη εξαμηνία του 2022 παρουσιάζουν ζημία που ανήλθε
στις €99.198 σε σχέση με κέρδος €578.346 την αντίστοιχη εξαμηνία του 2021. 

Συγκεκριμένα:
- Ο Γενικός Κλάδος για την πρώτη εξαμηνία του 2022 παρουσιάζει ζημία που ανήλθε στις €100.642
σε σχέση με κέρδος €473.625 την αντίστοιχη εξαμηνία του 2021. Η ζημία οφείλεται λόγω
αυξημένων προβλέψεων των τεχνικών αποθεμάτων του κλάδου οχημάτων. Τα πραγματοποιηθέντα
μεικτά ασφάλιστρα ανήλθαν στα €8.051.320 σε σύγκριση με €7.977.262 την πρώτη εξαμηνία του
2021 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα.

-Ο Κλάδος Ζωής για την πρώτη εξαμηνία του 2022 παρουσιάζει κέρδος που ανήλθε στις €1.444 σε
σχέση με κέρδος €104.721 την αντίστοιχη εξαμηνία του 2021. Οι διακυμάνσεις στην κερδοφορία
είναι αναμενόμενες λόγω του μικρού μεγέθους του χαρτοφυλακίου. Τα ασφάλιστρα την πρώτη
εξαμηνία του 2022 ανήλθαν στα €159.281 σε σύγκριση με €170.599 την αντίστοιχη εξαμηνία του
2021.

Χρηματοοικονομικές, επενδυτικές και κτηματικές εργασίες
Τα αποτελέσματα από τις χρηματοοικονομικές, επενδυτικές και κτηματικές εργασίες του
Συγκροτήματος παρουσίασαν ζημίες ύψους €81.345 σε σχέση με €350.991 την αντίστοιχη εξαμηνία του
2021. Η μείωση στη ζημία οφείλεται κυρίως σε αντιστροφή πρόβλεψης από επισφαλείς χρεώστες.

Αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα αποτελέσματα κατά δραστηριότητα του Συγκροτήματος
παρουσιάζονται στη σημείωση 4 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.  

Ορισμοί και χρήση Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης

- Αποτελέσματα από ασφαλιστικές εργασίες: 
Η ζημία ή κέρδος που προκύπτει από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες των εταιρειών του
Συγκροτήματος , παρουσιάζεται στη σημέιωση 4 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.

-Ίδια Κεφάλαια: 
Το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά που αναλογούν στους μετόχους.
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-Αποτελέσματα από τις χρηματοοικονομικές, επενδυτικές και κτηματικές εργασίες: 
Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες των εταιρειών του
Συγκροτήματος, των καθαρών χρηματοδοτικών εισοδημάτων, των εσόδων από επενδύσεις και του
κέρδους/ζημίας από την πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων και ακινήτων, παρουσιάζεται στη
σημέιωση 4 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

-Έξοδα διαχείρισης:
Όλα τα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας των εταιρειών του Συγκροτήματος εξαιρουμένων των
πληρωτέων προμηθειών, ασφαλιστικών απαιτήσεων και εξόδων χρηματοδότησης και επενδύσεων. 

-Άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες:
 Όλα τα εισοδήματα από τις ασφαλιστικές εργασίες εξαιρουμένων των ασφαλίστρων και των
δικαιωμάτων συμβολαίων. 

Η χρήση των πιο πάνω εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης γίνεται με στόχο την επαρκή
αιτιολόγηση στην Έκθεση Διαχείρισης της διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της
περιόδου καθώς και των μεταβολών των αποτελεσμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη
περίοδο.

4. Το κέρδος ανά μετοχή υπολογίστηκε με βάση το κέρδος για την περίοδο που αναλογεί στους
ιδιοκτήτες της ιθύνουσας εταιρείας και το μεσοσταθμικό αριθμό των μετοχών που ήταν εκδομένες κατά
τη διάρκεια της περιόδου.

5. Στα πλαίσια της ικανοποίησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας και θεσμικού πλαισίου
Φερεγγυότητα ΙΙ, στις 30 Ιουνίου 2022, ο δείκτης επιλέξιμων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση
φερεγγυότητας ήταν 141,55% (31/12/2021: 138,67%) και ο δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς
ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση ήταν 283,62% (31/12/2021: 279,83%).

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο βάσει των οδηγιών της Φερεγγυότητας ΙΙ (Νομοθεσία)
ανέρχεται στο 100% και 115% με βάση τους δείκτες ανοχής κινδύνου όπως αυτοί καθορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο. 

6. Αναλυτικές πληροφορίες ως προς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζονται στη
σημείωση 15 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου πέραν
των συνήθων εργασιών του Συγκροτήματος.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται
στη σελίδα 1.

8. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα αναφέρονται στη σημείωση 21 των
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα παρουσιάζονται στη σημείωση 20 των συνοπτικών
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

10. Τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμεσα η έμμεσα σημαντική συμμετοχή (πέραν του 5%) στο
μετοχικό κεφάλαιο παρουσιάζονται στη σημείωση 22 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.



4

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

11. Τα γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς παρουσιάζονται στη σημείωση 24 των
συνοπτικών ενδιαμέσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις τόσο στην Κύπρο
όσο και στο εξωτερικό. Στόχος του είναι να αναγνωρίζει και να προσαρμόζεται έγκαιρα στις αλλαγές
και τις τρέχουσες απαιτήσεις. Επιδίωξη του είναι η διατήρηση και ενδυνάμωση των εργασιών και
κεφαλαίων του Συγκροτήματος σε βαθμό που να προσθέτει στη φερεγγυότητα του αλλά και να
συνεχίζει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες και στους ιδιοκτήτες του.

Η Εταιρεία ακολουθεί ποιοτική αξιολόγηση στην αποδοχή κινδύνων και η αύξηση του κύκλου εργασιών
δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Επίσης η Εταιρεία αξιοποιεί τεχνολογία η οποία απλοποιεί διαδικασίες με
στόχο τη μείωση κόστους εξυπηρέτησης των συμβολαίων της. Απώτερος σκοπός είναι η συνεχής
βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης που προσφέρει.

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία το Συγκρότημα με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν
προβλέπει αρνητικές επιπτώσεις βραχυπρόθεσμα στη φερεγγυότητα και τα αποτελέσματα του.

Οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σώμα παρακολουθεί
τις εξελίξεις της στρατιωτικής επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα για τη διατήρηση τόσο της φερεγγυότητας του Συγκροτήματος σε σταθερά επίπεδα όσο και των
επιχειρησιακών του σχεδίων.

13. Αποσπάσματα των αποτελεσμάτων της πρώτης εξαμηνίας του 2022 θα δημοσιευθούν στις 28
Σεπτεμβρίου 2022 στην Εφημερίδα «Πολίτης». Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των συνοπτικών
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται προς το κοινό, χωρίς οποιαδήποτε
επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Anna Maria Court, Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, Λευκωσία.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Μάριος Κουτσοκούμνης
Εκτελεστικός Πρόεδρος

Λευκωσία, 22 Σεπτεμβρίου 2022
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

01/01/2022-
30/06/2022

01/01/2021-
30/06/2021

Σημ. € €

Πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα 4 8,210,601 8,147,861
Μείωση/(αύξηση) στο μεικτό απόθεμα μη δεδουλευμένων
ασφάλιστρων 4 2,587 (72,511)

Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 8,213,188 8,075,350

Αντασφαλίσεις στα πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα 4 (957,283) (744,267)
Μερίδιο αντασφαλιστών στο μεικτό απόθεμα μη δεδουλευμένων
ασφαλίστρων 4 63,704 (46,371)

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 7,319,609 7,284,712

Προμήθειες και άλλα εισοδήματα 4 553,458 562,807
Κέρδος από επενδύσεις 6 (52,252) 112,967
Καθαρά έσοδα 7,820,815 7,960,486

Μεικτές απαιτήσεις, παροχές και μεταβολή αποθέματος κλάδου
ζωής 7 (5,532,070) (4,025,407)

Μερίδιο αντασφαλιστών 7 1,097,820 119,627
Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και παροχές (4,434,250) (3,905,780)

Έξοδα κτήσης 4 (2,873,000) (2,724,908)

Έξοδα διαχείρισης 4 (1,116,485) (980,674)
Αντιστροφή πρόβλεψης/(προβλέψεις/διαγραφές) επισφαλών
απαιτήσεων 4 526,400 (20,000)

Έξοδα (7,897,335) (7,631,362)

(Ζημία)/κέρδος από εργασίες (76,520) 329,124

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (99,957) (97,401)

(Ζημία)/κέρδος για την περίοδο πριν τη φορολογία (176,477) 231,723
Φορολογία (4,066) (4,368)

(Ζημία)/κέρδος για την περίοδο (180,543) 227,355

(Ζημία)/κέρδος  ανά μετοχή που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της
Εταιρείας (€ σεντ) 8 (0.06) 0.23

Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα
Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημία σε
μεταγενέστερες περιόδους

(Ζημία)/κέρδος από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 11 (200,386) 25,273

Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα περιόδου (200,386) 25,273
Συνολικά (έξοδα)/έσοδα περιόδου που αναλογούν στους
ιδιοκτήτες της Εταιρείας (380,929) 252,628

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

30/06/2022 31/12/2021
Σημ. € €

Περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 4,847,202 4,849,670
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 66,345 42,115
Ακίνητα για επένδυση 10 9,409,955 9,415,647
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 654,320 765,549
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 11 3,396,839 3,742,178
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 18,374,661 18,815,159

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων 12 3,708,068 2,671,149

Ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις 13 7,514,636 7,301,502
Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης 2,963,431 3,013,743
Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά αποθέματα 1,408,973 1,307,213
Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες 14 3,991,577 4,419,487
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 19,586,685 18,713,094

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 37,961,346 37,528,253

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 15 3,281,230 3,281,230
Αποθεματικά 6,380,250 6,761,179
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 9,661,480 10,042,409

Υποχρεώσεις
Απόθεμα κλάδου ζωής 5,17 4,318,787 4,357,601
Δάνεια μειωμένης διασφάλισης 20 312,256 302,989
Τραπεζικός δανεισμός 16 546,948 398,698
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 482,192 591,927
Αναβαλλόμενη φορολογία 918,124 918,124
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων 6,578,307 6,569,339

Ασφαλιστικά αποθέματα κλάδου γενικής φύσεως 17 17,260,833 16,784,259
Ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις 18 2,771,395 2,964,465
Τραπεζικά παρατραβήγματα 14 1,014,909 600,186
Τρέχουσες δόσεις τραπεζικού δανεισμού 16 385,924 275,574
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 236,265 236,265
Οφειλόμενη φορολογία 52,233 55,756
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 21,721,559 20,916,505

Σύνολο υποχρεώσεων 28,299,866 27,485,844

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 37,961,346 37,528,253

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις
22 Σεπτεμβρίου 2022.

Μάριος Κουτσοκούμνης Δάνης Κληριώτης
Εκτελεστικός Πρόεδρος Εκτελεστικό μέλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
μετοχών υπέρ το

άρτιο

Αποθεματικό
επανεκτίμησης

ακινήτων

Αποθεματικό
επανεκτίμησης

επενδύσεων
Αποθεματικό

εισφοράς
Αποθεματικό

προσόδου

Αποθεματικό
μείωσης

ονομαστικής
αξίας

Σύνολο
ιδίων 

κεφαλαίων
Σημ. € € € € € € € €

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 3,281,230 1,610,256 3,917,317 63,664 191,930 550,778 427,234 10,042,409

Ζημιά για την περίοδο - - - - - (180,543) - (180,543)

Ζημία από επανεκτίμηση
επενδύσεων διαθέσιμων προς
πώληση

11
- - - (200,386) - - - (200,386)

Λοιπά συνολικά έξοδα περιόδου - - - (200,386) - - - (200,386)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 3,281,230 1,610,256 3,917,317 (136,722) 191,930 370,235 427,234 9,661,480

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 16,999,865 648,021 3,746,201 38,391 557,876 (14,690,933) - 7,299,421

Κέρδος για την περίοδο - - - - - 227,355 - 227,355

Κέρδος από επανεκτίμηση
επενδύσεων διαθέσιμων προς
πώληση

11
- - - 25,873 - - - 25,873

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου - - - 25,873 - - - 25,873
Κινήσεις Κεφαλαίου
Μείωση ονομαστικής αξίας

μετοχής (15,999,873) - - - - 15,572,639 427,234 -
Εξοδα για αύξηση κεφαλαίου - (20,000) - - - - - (20,000)
Συνολικές κινήσεις κεφαλαίου (15,999,873) (20,000) - - - 15,572,639 427,234 (20,000)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 999,992 628,021 3,746,201 64,264 557,876 1,109,061 427,234 7,532,649

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

01/01/2022-
30/06/2022

01/01/2021-
30/06/2021

Σημ.
€ €

Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 304,114 532,277
Αύξηση στις ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις (213,134) (170,378)
Μείωση στα αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης 50,312 160,565
(Μείωση)/αύξηση στο μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά αποθέματα (101,760) 3,833
Μείωση στο απόθεμα κλάδου ζωής (38,814) (232,517)
Αύξηση στα ασφαλιστικά αποθέματα κλάδου γενικής φύσεως 476,574 427,452
Μείωση στις ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις (193,070) (64,597)
Ροή μετρητών από εργασίες 284,222 656,635
Τόκοι που πληρώθηκαν (82,513) (57,012)
Αναπροσαρμογή δεσμευμένων καταθέσεων για εξασφάλιση τραπεζικών
διευκολύνσεων - (1,264,280)

Φορολογία που πληρώθηκε (7,589) (6,172)
Καθαρή ροή μετρητών από/(σε) εργασίες 194,120 (670,829)

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 9 (115,806) (47,733)
Πληρωμές για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (48,593) (14,584)
Πληρωμές για αγορά ακινήτων για επένδυση 10 (464,308) (300,281)
 Πληρωμές για αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται
σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 12 (1,180,551) (316,309)

Πληρωμές για υποχρεώσεις από μισθώσεις (117,911) (119,720)
Πληρωμές για αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς
πώληση 11 (450,850) (377,998)

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων για επένδυση 470,000 -
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
αποτιμούνται  σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 12 - 176,708

Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων που κατέχονται στην λήξη 19 - 252,719
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων
προς πώληση 11 593,567 120,137

Τόκοι που εισπράχθηκαν 19,099 20,929
Καθαρή ροή μετρητών σε επενδυτικές δραστηριότητες (1,295,353) (606,132)

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) στις δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας και μη-δεσμευμένες άνω
των τριών μηνών 14 473,401 (1,261,030)

Εισπράξεις νέων δανείων μείον αποπληρωμή δανείων 16 258,600 (186,593)
Καθαρή ροή μετρητών από/(σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες 732,001 (1,447,623)

Καθαρή μείωση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών (369,232) (2,724,584)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου 1,499,362 4,115,861
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου 1,130,130 1,391,277

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:
Mετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα και καταθέσεις προθεσμίας 3,991,577 4,488,803
Τραπεζικά παρατραβήγματα (1,014,909) (572,216)
Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας (1,265,961) (1,264,280)
Μη-δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας άνω των τριών μηνών (580,577) (1,261,030)

14 1,130,130 1,391,277

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 29
Οκτωβρίου 1970 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και στις 20 Νοεμβρίου 1997 μετατράπηκε
σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.  Το Δεκέμβριο
1997 η Εταιρεία με έκδοση νέων μετοχών στο κοινό εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι η διεξαγωγή εργασιών στον ασφαλιστικό τομέα, οι
χρηματοδοτήσεις, οι επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες, και οι κτηματικές εργασίες.  Όλες οι
δραστηριότητες της Εταιρείας και του Συγκροτήματος διεξάγονται στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την άποψη των Οργάνων Διοίκησης η Εταιρεία θεωρείται Δημόσια Εταιρεία σύμφωνα με
τους Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους.

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου μέχρι
30 Ιουνίου 2022 περιλαμβάνουν την Εταιρεία και τις εξαρτημένες της εταιρείες (που μαζί θα
αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”).

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 - “Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση” και πρέπει να διαβάζονται σε
συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2021.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 2022 παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το κυρίως χρησιμοποιούμενο νόμισμα που
παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην εξαμηνία που
έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές του
Συγκροτήματος.  Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με
βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται ώστε να συνάδουν με τις αλλαγές στην
παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν αναφορικά με στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση
με τις οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με τις λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν στην
ετήσια έκθεση και τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εκτός
από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων προτύπων, διερμηνειών και τροποποιήσεων
υφιστάμενων προτύπων με ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου 2022.

Η υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ, διερμηνειών και τροποποιήσεων υφιστάμενων
προτύπων δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Συγκροτήματος.
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Η ανάλυση κατά λειτουργικό τομέα γίνεται με βάση τους τομείς δραστηριότητας του Συγκροτήματος.
Αυτή η ανάλυση βασίζεται τόσο στη διοικητική δομή όσο και στη δομή εσωτερικής αναφοράς του
Συγκροτήματος.  Όλοι οι τομείς δραστηριότητας που καθορίζονται από τη διεύθυνση του
Συγκροτήματος πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 “Λειτουργικοί Τομείς”.

Κεφαλαιουχική δαπάνη του τομέα είναι το συνολικό κόστος που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια
της περιόδου για αγορά περιουσιακών στοιχείων του τομέα και τα οποία αναμένεται να
χρησιμοποιηθούν πέραν του ενός έτους.
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (συνέχεια)

Κλάδος γενικής
φύσεως Κλάδος Ζωής

Χρηματοοικονομικές
και επενδυτικές

εργασίες

Εκμετάλλευση
ακίνητης

περιουσίας Σύνολο
30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021

€ € € € € € € € € €

Πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα 8,051,320 7,977,262 159,281 170,599 - - - - 8,210,601 8,147,861
Μείωση/(αύξηση) στο μεικτό απόθεμα μη δεδουλευμένων
ασφάλιστρων 2,587 (72,511) - - - - - - 2,587 (72,511)

Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 8,053,907 7,904,751 159,281 170,599 - - - - 8,213,188 8,075,350

Αντασφαλίσεις στα πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα (927,422) (711,831) (29,861) (32,436) - - - - (957,283) (744,267)
Μερίδιο αντασφαλιστών στο μεικτό απόθεμα μη δεδουλευμένων
ασφαλίστρων 63,704 (46,371) - - - - - - 63,704 (46,371)

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 7,190,189 7,146,549 129,420 138,163 - - - - 7,319,609 7,284,712

Προμήθειες και άλλα έσοδα 553,458 556,508 - 6,299 - - - - 553,458 562,807
(Ζημία)/κέρδος από επενδύσεις 2,685 2,394 29,879 (1,006) (122,323) 82,125 37,507 29,454 (52,252) 112,967

Καθαρά έσοδα 7,746,332 7,705,451 159,299 143,456 (122,323) 82,125 37,507 29,454 7,820,815 7,960,486



12

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (συνέχεια)

Κλάδος γενικής
φύσεως Κλάδος Ζωής

Χρηματοοικονομικές
και επενδυτικές

εργασίες

Εκμετάλλευση
ακίνητης

περιουσίας Μη κατανεμημένα Σύνολο
30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021

€ € € € € € € € € € € €

Μεικτές απαιτήσεις, παροχές και  μεταβολή
στην πρόβλεψη αποθέματος κλάδου ζωής (5,394,790) (3,990,704) (137,280) (34,703) - - - - - - (5,532,070) (4,025,407)

Μερίδιο αντασφαλιστών στις μεικτές
απαιτήσεις, παροχές και μεταβολή στην
πρόβλεψη αποθέματος κλάδου ζωής 1,080,016 83,663 17,804 35,964 - - - - - - 1,097,820 119,627

Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και
παροχές (4,314,774) (3,907,041) (119,476) 1,261 - - - - - - (4,434,250) (3,905,780)

Έξοδα κτήσης (2,867,267) (2,719,710) (5,733) (5,198) - - - - - - (2,873,000) (2,724,908)
Έξοδα διαχείρισης (664,933) (605,075) (30,257) (32,239) (371,688) (283,875) (25,244) (22,498) (24,363) (36,987) (1,116,485) (980,674)
Αντιστροφή
πρόβλεψης/(προβλέψεις/διαγραφές)
επισφαλών χρεώστών - - - - 530,000 - (3,600) (20,000) - - 526,400 (20,000)

Έξοδα (7,846,974) (7,231,826) (155,466) (36,176) 158,312 (283,875) (28,844) (42,498) (24,363) (36,987) (7,897,335) (7,631,362)

(Ζημία)/κέρδος από εργασίες (100,642) 473,625 3,833 107,280 35,989 (201,750) 8,663 (13,044) (24,363) (36,987) (76,520) 329,124

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης - - - - (99,520) (97,031) (437) (370) - - (99,957) (97,401)

(Ζημία)/κέρδος πριν τη φορολογία (100,642) 473,625 3,833 107,280 (63,531) (298,781) 8,226 (13,414) (24,363) (36,987) (176,477) 231,723
Φορολογία - - (2,389) (2,559) (842) (1,180) (835) (629) - - (4,066) (4,368)

(Ζημία)/κέρδος για την περίοδο (100,642) 473,625 1,444 104,721 (64,373) (299,961) 7,391 (14,043) (24,363) (36,987) (180,543) 227,355
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (συνέχεια)

Κλάδος γενικής
φύσεως Κλάδος Ζωής

Χρηματοοικονομικές
και επενδυτικές

εργασίες

Εκμετάλλευση
ακίνητης

περιουσίας Μη κατανεμημένα Σύνολο
30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021

€ € € € € € € € € € € €

Περιουσιακά στοιχεία 17,260,833 15,863,762 5,995,040 6,284,138 11,667,138 11,485,667 3,038,335 2,964,842 - - 37,961,346 36,598,409

Υποχρεώσεις 17,260,833 15,863,762 5,995,040 6,284,138 4,416,588 6,326,000 627,405 591,860 - - 28,299,866 29,065,760

Κεφαλαιουχικές δαπάνες περιόδου - - - - - - - - 580,114 348,014 580,114 348,014

Αποσβέσεις ακινήτων, εξοπλισμού
και εγκαταστάσεων 116,384 117,883 - - - - 1,890 1,511 - - 118,274 119,394

Χρεολύσεις άυλων περιουσιακών
στοιχείων - - - - - - - - 24,363 36,987 24,363 36,987
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

5. ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ

Τα πιο κάτω περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν μέρος των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων του Συγκροτήματος και είναι συνδεδεμένα με τα ασφαλιστικά συμβόλαια κλάδου ζωής.

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Ακίνητα για επένδυση 301,100 296,500

Χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων 1,404,032 1,481,695

Ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις 1,142,805 1,143,288

Δάνεια συμβολαίων ζωής 600,264 579,219

Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά αποθέματα 98,879 103,524

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 2,447,960 2,348,365

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 5,995,040 5,952,591

Ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις 1,674,057 1,591,827

Φορολογία 2,196 3,163

Σύνολο υποχρεώσεων 1,676,253 1,594,990

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία κλάδου ζωής 4,318,787 4,357,601

Απόθεμα κλάδου ζωής 4,318,787 4,357,601

6. (ΕΞΟΔΑ)/ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

01/01/2022-
30/06/2022

01/01/2021-
30/06/2021

€ €
Τόκοι, μερίσματα και ενοίκια εισπρακτέα 91,380 101,317

Κέρδος από πώληση επενδύσεων που κατέχονται στη λήξη - 32,990

Ζημία από πώληση και μεταβολή στη δίκαιη αξία
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (143,632) (21,340)

(52,252) 112,967
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Μεικτά Αντασφαλιστές Καθαρά
01/01/2022-
30/06/2022

01/01/2021-
30/06/2021

01/01/2022-
30/06/2022

01/01/2021-
30/06/2021

01/01/2022-
30/06/2022

01/01/2021-
30/06/2021

€ € € € € €

Απαιτήσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως 5,394,790 3,990,704 (1,080,016) (83,663) 4,314,774 3,907,041

-Aπαιτήσεις πληρωτέες 176,094 267,220 (22,449) (34,172) 153,645 233,048

-Μεταβολή στην Πρόβλεψη αποθέματος Κλάδου Ζωής (38,814) (232,517) 4,645 (1,792) (34,169) (234,309)

137,280 34,703 (17,804) (35,964) 119,476 (1,261)

Σύνολο 5,532,070 4,025,407 (1,097,820) (119,627) 4,434,250 3,905,780
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

8. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

01/01/2022-
30/06/2022

01/01/2021-
30/06/2021

€ €
(Ζημία)/κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας (€) (180,543) 227,355

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της
περιόδου 328,123,035 99,999,206

Βασική και πλήρως κατανεμημένη (ζημία)/κέρδος ανά μετοχή που αναλογεί
στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας (€ σεντ) (0.06) 0.23

Η πλήρως κατανεμημένη (ζημία)/κέρδος ανά μετοχή είναι η ίδια με τη βασική, καθώς, στις 30 Ιουνίου
2022 και 2021 δεν υπήρχαν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών ή άλλοι τίτλοι μετατρέψιμοι σε
μετοχές.
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

9. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

30/06/2022 Γη και
Κτίρια Οχήματα

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

Έπιπλα
και

εξοπλισμός Σύνολο
€ € € € €

Κόστος ή εκτίμηση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 4,125,000 569,819 747,987 2,432,315 7,875,121

Προσθήκες 75,764 7,631 24,573 7,838 115,806

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 4,200,764 577,450 772,560 2,440,153 7,990,927

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου - 445,070 476,045 2,104,336 3,025,451

Επιβάρυνση για την περίοδο 13,016 16,945 47,246 41,067 118,274

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 13,016 462,015 523,291 2,145,403 3,143,725

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 4,187,748 115,435 249,269 294,750 4,847,202
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

9. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)

31/12/2021 Γη και
Κτίρια Οχήματα

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

Έπιπλα
και

εξοπλισμός Σύνολο
€ € € € €

Κόστος ή εκτίμηση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 3,894,070 562,679 703,549 2,413,420 7,573,718

Προσθήκες 61,464 7,140 44,438 18,895 131,937

Επανεκτίμηση 169,466 - - - 169,466

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 4,125,000 569,819 747,987 2,432,315 7,875,121

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου - 412,095 373,093 2,023,602 2,808,790

Επιβάρυνση για το έτος 26,033 32,975 102,952 80,734 242,694

Επανεκτίμηση (26,033) - - - (26,033)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου - 445,070 476,045 2,104,336 3,025,451

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 4,125,000 124,749 271,942 327,979 4,849,670
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

9. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)

Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους η οποία προσδιορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων εκθέσεις που λαμβάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα
από ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων μη συνδεδεμένους με την Εταιρεία οι οποίοι διαθέτουν τα
απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα καθώς και πρόσφατη πείρα σε εκτιμήσεις στην τοποθεσία και
κατηγορία των ακινήτων υπό εκτίμηση. Η τελευταία επανεκτίμηση από ανεξάρτητους εκτιμητές
ακινήτων έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

10. ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
30/06/2022 31/12/2021

€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 9,415,647 8,970,590

Προσθήκες 464,308 530,581

Πωλήσεις (470,000) (264,000)

Επανεκτίμηση περιόδου/έτους - 178,476

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου 9,409,955 9,415,647

Τα ακίνητα για επένδυση παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους η οποία προσδιορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, εκθέσεις που λαμβάνει σε τακτά χρονικά
διαστήματα από ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων μη συνδεδεμένους με την Εταιρεία οι οποίοι
διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα καθώς και πρόσφατη πείρα σε εκτιμήσεις στην
τοποθεσία και κατηγορία των ακινήτων υπό εκτίμηση. Οι τελευταίες επανεκτιμήσεις από ανεξάρτητους
εκτιμητές ακινήτων έγιναν στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούνται από οικόπεδα και κτίρια Παγκύπρια και ανήκουν στην
κυριότητα του Συγκροτήματος. 

11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 3,742,178 3,513,039

Προσθήκες 450,850 731,000

Πωλήσεις (593,567) (518,710)

Ζημία από πώληση (2,236) (8,424)

Κέρδος από επανεκτίμηση (200,386) 25,273

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου 3,396,839 3,742,178

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αποτελούνται από επενδύσεις σε
χαμηλού ρίσκου ταμεία του εξωτερικού και αποτιμούνται στη δίκαιη αξία μέσω της συνοπτικής
ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων.
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ
ΔΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 378,536 356,492

Μετοχές ιδιωτικών εταιρειών 89,028 89,028

Άλλα χρηματοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων 3,240,504 2,225,629

3,708,068 2,671,149

Κίνηση Επενδύσεων 30/06/2022 31/12/2021
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2,671,149 2,340,345

Προσθήκες 1,180,551 1,507,841

Πωλήσεις - (1,182,036)

Κέρδος από πώληση - 34,638

Ζημία από μεταβολή στη δίκαιη αξία (143,632) (29,639)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου /31 Δεκεμβρίου 3,708,068 2,671,149

13. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Ασφάλιστρα και λογαριασμοί αντιπροσώπων 4,173,683 4,338,164

Ποσά οφειλόμενα από αντασφαλιστές 1,139,225 1,116,776

Δάνεια συμβολαίων ζωής 600,264 579,219

Λοιπές απαιτήσεις 1,601,464 1,267,343

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου 7,514,636 7,301,502
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

14. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021
€ € €

Μετρητά στο ταμείο 112,871 56,404 62,915

Μετρητά στην τράπεζα 1,138,934 1,018,368 1,081,532

Τραπεζικές καταθέσεις προθεσμίας 2,739,772 3,344,715 3,344,356

Τραπεζικά παρατραβήγματα (1,014,909) (600,186) (572,216)

2,976,668 3,819,301 3,916,587

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα και τα
τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνουν:

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021
€ € €

Μετρητά στο ταμείο 112,871 56,404 62,915

Μετρητά στην τράπεζα 1,138,934 1,018,368 1,081,532

Τραπεζικές καταθέσεις προθεσμίας 2,739,772 3,344,715 3,344,356

Τραπεζικά παρατραβήγματα (1,014,909) (600,186) (572,216)

Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας (1,265,961) (1,265,529) (1,264,280)

Μη δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας άνω των τριών μηνών (580,577) (1,054,410) (1,261,030)

1,130,130 1,499,362 1,391,277

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών φέρουν τόκο προς -0.8%-0.08%(2021: -0,6% εως 2% ) ετησίως
και είναι διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση. Τα τραπεζικα παρατραβήγματα έφεραν επιτόκιο 0,92% - 4,5%
(2021: 0,6% - 4,5% και εξασφαλίζονται όπως περιγράφεται στη σημείωση 16 των συνοπτικών
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Καταθέσεις ύψους €1,265,961 (31/12/21: €1,265,529, 30/06/21: €1,264,280), είναι δεσμευμένες για
εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων του Συγκροτήματος.

Η ανάληψη των μη δεσμευμένων καταθέσεων προθεσμίας άνω των τριών μηνών που δεν ταξινομούνται
ως μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, είναι εφικτή με ειδοποίηση στις αντίστοιχες τράπεζες και με
καταβολή επιβάρυνσης ή/και με την αποποίηση επιτοκίου.
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

30/06/2022 31/12/2021
Εγκεκριμένο: € €

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου
   1.700.000.000 συνήθεις μετοχές των €0,01 η καθεμία 17,000,000 17,000,000

Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο:

Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 328.123.035 συνήθεις μετοχές των €0,01 η
καθεμία (01 Ιανουαρίου 2021: 99.999.206 συνήθεις μετοχές των €0,17 η
καθεμία) 3,281,230 16,999,865

Μείωση ονομαστικής αξίας από €0.17 η καθεμία σε €0.01 η καθεμία - (15,999,873)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 2,281,238

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου 328.123.035 συνήθεις μετοχές των €0,01
η καθεμία 3,281,230 3,281,230

Στις 22 Μαρτίου 2021 το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανερχόταν σε
€16.999.865,02 διαιρεμένο σε 99.999.206 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,17, έχει μειωθεί με βάση
Δικαστική Απόφαση σε €999.992,06, διαιρεμένο σε 99.999.206 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01.

Στις 26 Μαίου 2021 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μινέρβα Ασφαλιστική
Εταιρεία Δημόσια Λτδ στην οποία εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα:

 1. (α) την έκδοση 99,999,206 δικαιωμάτων σε προτιμησιακή βάση (τα «Δικαιώματα») σε όλους τους

εγγεγραμμένους μετόχους της Εταιρείας όπως αυτοί θα εμφανιστούν στο Μητρώο Μετόχων της

Εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, για την

άντληση ποσού έως €2,000,000 . Τα Δικαιώματα θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν δωρεάν κατ’

αναλογία ενός Δικαιώματος για κάθε υφιστάμενη συνήθη μετοχή. Κάθε 3 Δικαιώματα που θα

ασκηθούν θα μετατρέπονται σε 4 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.01 στην τιμή άσκησης

€0.015 η κάθε μία. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης κλασματικά υπόλοιπα θα

αγνοούνται.

 (β) το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να εκδώσει και να παραχωρήσει μέχρι και

133,332,274 συνήθεις μετοχές σε τιμή €0.015 η κάθε μία οι οποίες θα προκύψουν από την άσκηση

των Δικαιωμάτων και

 (γ) στο βαθμό που μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων οποιαδήποτε Δικαιώματα

δεν ασκηθούν, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται κατά τη διακριτική ευχέρεια του να προβεί

στη διάθεση των μετοχών που αναλογούν σε Δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν, με τον πλέον

ωφέλιμο για την Εταιρεία τρόπο.
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχεια)

 (δ) με την ολοκλήρωση της έκδοσης των Δικαιωμάτων εγκρίνεται η αποποίηση των δικαιωμάτων

προτίμησης που μπορεί να έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας με βάση το νόμο και/ή σύμφωνα με το

καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας και/ή άλλως πως σε σχέση με την έκδοση και παραχώρηση

μέχρι 166.666.666 πλήρως πληρωθείσων συνήθων μετοχών της Εταιρείας στον κ. Μάριο

Κουτσοκούμνη έναντι συνολικού τιμήματος μέχρι €2,500,000  (δηλ. σε τιμή €0.015 ανά μετοχή) και

το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να εκδώσει και να παραχωρήσει μέχρι 166,666,666

πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές στον κ. Μάριο Κουτσοκούμνη σε τιμή έκδοσης €0.015 ανά

μετοχή.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας διάθεσης των μετοχών που αναλογούν σε Δικαιώματα Προτίμησης που δεν ασκήθηκαν από
τους Δικαιούχους και Κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά την Περίοδο Άσκησης των
Δικαιωμάτων Προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»). 

Σε συνεδρία του ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσίσε όπως, από τις
105,07 εκατ. Αδιάθετες Μετοχές, διαθέσει 33,20 εκατ. μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία (οι
«Νέες Μετοχές») στην τιμή των €0.015 ανά Νέα Μετοχή σε επενδυτές που είχαν επιδείξει ενδιαφέρον
για  απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών. Σημειώνεται ότι το ποσοστό κάλυψης από τη διάθεση των
Αδιάθετων Μετοχών ανήλθε σε 31,6%. 

Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021 (το
«Ενημερωτικό Δελτίο»), το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκδώσει και παραχωρήσει  166,666,666 Νέες
Μετοχές στην Τιμή Έκδοσης των €0.015 ανά Νέα Μετοχή  στον κ. Μάριο Κουτσοκούμνη έναντι
συνολικού τιμήματος €2.499.999,99 (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»).

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία έχει εκδώσει συνολικά 228,123,829 Νέες Μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από
την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, τη διάθεση των Αδιάθετων Μετοχών και την Ιδιωτική
Τοποθέτηση, προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ»), σύμφωνα με τους όρους
έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το
σύνολο του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε 328,123,035 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας €0.01 η κάθε μία. Το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Εταιρεία
ανέρχεται σε €3,421,857.66, συμπεριλαμβανομένης της μερικής συμμετοχής της Διαχείρισης
Περιουσίας μ. Κώστα Κουτσοκούμνη και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. 

16. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:

30/06/2022 31/12/2021
€ €

 Εντός ενός έτους 385,924 275,574

 Πέραν του ενός και εντός πέντε ετών 546,948 398,698

932,872 674,272

Tα τραπεζικά δάνεια φερουν μέσο επιτόκιο ύψους 2.73% (2021: 2.35%). Τα τραπεζικά δάνεια είναι
αποπληρωτέα σε μηνιαίες δόσεις μέχρι το έτος 2027.
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

16. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια)

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως:

(α) Υποθήκες πάνω σε γη και κτίρια της Εταιρείας ύψους €1,196,021 (2021: €1,196,021).
(β) Υποθήκες πάνω σε ακίνητα για επένδυση του Συγκροτήματος ύψους €2,024,897 (2021: €2,024,897).
(γ) Δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις ύψους €1,265,961 (2021: €1,265,529).
(δ) Εταιρικές εγγυήσεις θυγατρικής εταιρείας για ποσό ύψους €4,142,000 (2021: €3,549,500 για

δανεισμό της Εταιρείας, ο οποίος είναι ήδη ικανοποιητικά εξασφαλισμένος από τις υφιστάμενες
εξασφαλίσεις.)

(ε) Εκχωρήσεις ασφαλειών πυρός ύψους €442,400 (2021: €442,400).

17. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Κλάδος Γενικής Φύσεως
Αποθέματα εκκρεμών απαιτήσεων 8,674,066 8,194,905

Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 8,586,767 8,589,354

17,260,833 16,784,259

Κλάδος Ζωής
Απόθεμα συμβολαίων συνδεδεμένων με περιουσιακά στοιχεία 2,218,977 2,227,644

Άλλα συμβόλαια 2,099,810 2,129,957

4,318,787 4,357,601

Κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών αποθεμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες μεθόδοι και υποθέσεις
όπως τον υπολογισμό των αποθεμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

18. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Υποχρεώσεις κλάδου ζωής 1,674,057 1,591,827

Ποσά οφειλόμενα σε αντασφαλιστές 364,097 555,631

Ποσά οφειλόμενα σε Διοικητικό Σύμβουλο (σημ. 20) 7,996 10,090

Άλλες υποχρεώσεις και οφειλόμενα έξοδα 725,245 806,917

2,771,395 2,964,465

Οι υποχρεώσεις κλάδου ζωής περιλαμβάνουν απαίτηση θανάτου προς τον μ. Κώστα Κουτσοκούμνη
ύψους €1.2 εκ. η οποία είναι εκχωρημένη.
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

19. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΗΞΗ

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου - 315,821

Πωλήσεις περιόδου/έτους - (355,596)

Κέρδος από πώληση - 39,775

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου - -

20. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ

(α) Ανάλυση αμοιβής εκτελεστικών συμβούλων

30/06/2022 30/06/2021
€ €

Μάριος Κουτσοκούμνης 144,225 144,191

Μιχάλης Α. Μυλωνάς 75,138 75,104

Δάνης Κληριώτης 75,138 75,104
294,501 294,399

Οι απολαβές των εκτελεστικών συμβούλων περιλαμβάνουν σταθερό εισόδημα όπως μισθούς και άλλες
βραχυπρόθεσμες παροχές, εισφορές καθώς και την αμοιβή τους για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Τα ποσά αυτά δεν περιέχουν μεταβλητό εισόδημα όπως φιλοδώρημα, μετοχές, δικαιώματα
κ.λ.π.

Η αμοιβή των διοικητικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνεται από
την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Για το 2022 η αμοιβή των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για τις
υπηρεσίες τους σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίστηκε από την Γενική Συνέλευση σε
€12.000 ετησίως για τον Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε €6.000 ετησίως για τους 2
Εκτελεστικούς Συμβούλους. 

(β) Ανάλυση αμοιβής μη εκτελεστικών συμβούλων

30/06/2022 30/06/2021
€ €

Χρυσόστομος Μιτσίδης - 4,300

Κωνσταντίνος Μαλέκος 7,400 7,400

Ανδρέας Σιακάς 7,400 7,400

Μάριος Χαρτσιώτης 7,400 7,400

Χριστόφορος Αντωνιάδης 7,400 7,400

Πανίκος Ν. Τσιαϊλής 7,400 7,400

Ανδρέας Φιλίππου 4,900 4,300
41,900 45,600
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

20. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)

Η αμοιβή των διοικητικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνεται από
την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Για το 2022 η αμοιβή των Μη-Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων
για τις υπηρεσίες τους σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίστηκε από την Γενική Συνέλευση
σε €600 για κάθε συνεδρία στην οποία θα παρίστανται αυτοπροσώπως, και €10.000 ετησίως για τον
Πρόεδρο κάθε Επιτροπής και €5.000 ετησίως για κάθε μέλος της Επιτροπής.

Δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή για συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών της εταιρειών. Δεν υπήρξαν κατά την περίοδο
ούτε υπάρχουν οποιαδήποτε Σχέδια Δικαιωμάτων Επιλογής ή Προαίρεσης σε ισχύ.

Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 δεν πληρώθηκαν:
- οποιεσδήποτε αμοιβές σε Διοικητικούς Συμβούλους υπό μορφή διανομής κερδών και / ή
φιλοδωρήματος.
- οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληρωμές σε Διοικητικούς Συμβούλους για έκτακτες υπηρεσίες οι οποίες
ήταν εκτός του σκοπού και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Συναλλαγές με εκτελεστικό σύμβουλο

Είδος 30/06/2022 30/06/2021
συναλλαγών € €

Μάριος Κουτσοκούμνης Ενοίκια εισπρακτέα 21,420 21,000
21,420 21,000

(δ) Παροχή υπηρεσιών

Εταιρεία Είδος 30/06/2022 30/06/2021
συναλλαγών € €

Μinerva Financial Services Public
Limited

Δικαιώματα Διαχείρισης
65,000 65,000

Μinerva Financial Services Public
Limited

Τόκοι
4,706 4,962

Minerva Estate Limited Δικαιώματα Διαχείρισης 10,000 10,000

Citi Principal Investments Limited Δικαιώματα Διαχείρισης 7,500 7,500
87,206 87,462

(ε) Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου/του έτους

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Μinerva Financial Services Public Limited 734,356 199,461

Minerva Estate Limited 417,252 409,331

Citi Principal Investments Limited 37,516 34,505
1,189,124 643,297
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

20. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)

Τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες προέκυψαν από διάφορες χρηματοοικονομικές και εμπορικές
συναλλαγές. Το υπόλοιπο ύψους €734,356 (2021: €238,303) φέρει ετήσιο τόκο με επιτόκιο ύψους 4%
(2021: 4%) ενώ τα άλλα υπόλοιπα δεν φέρουν τόκο. Για τα πιο πάνω ποσά δεν έχουν ληφθεί
οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις και είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους. Κατά την διάρκεια της περιόδου τα
εισπρακτέα ποσά από θυγατρικές αυξήθηκαν κατά €463,688 κυρίως λόγω αντιστροφής πρόβλεψης
επισφαλών χρεωστών (2021: απομείωση €70,686).

(στ) Δάνειο οφειλόμενο σε μέτοχο της Εταιρείας

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Διαχείριση περιουσίας μ. Κώστα Κουτσοκούμνη 312,256 302,989

312,256 302,989

Το δάνειο ανανεώθηκε κατά την διάρκεια του 2017, είναι αποπληρωτέο το 2027 και δε φέρει τόκο.

(ζ) Ποσά οφειλόμενα σε Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Μάριος Κουτσοκούμνης 7,996 10,090

7,996 10,090

Στις 30 Ιουνίου 2022, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές συμβάσεις μεταξύ του
Συγκροτήματος και των οργάνων διοίκησής του.

21. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων
Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία που κατέχει:
(i) Πιστωτικό κίνδυνο
(ii) Κίνδυνο ρευστότητας
(iii) Κίνδυνο αγοράς
(iv) Λειτουργικό κίνδυνο
(v) Κίνδυνο συμμόρφωσης
(vi) Νομικό κίνδυνο
(vii) Άλλους κινδύνους

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος.
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

21. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων (συνέχεια)

Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνων και
ελέγχων και να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων αυτών.  Οι πολιτικές και τα
συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις
αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος.

(i) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το Συγκρότημα εφαρμόζει
διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι η παροχή υπηρεσιών γίνεται σε πελάτες και άλλα πρόσωπα με
κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των
εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή
πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή του σε
πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό μέσω της ευρείας διασποράς των
καταθέσεων του. 

Το Συγκρότημα δημιουργεί μια πρόβλεψη για απομείωση η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίμηση για
ζημιές που προέκυψαν σε σχέση με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Τα κυριότερα στοιχεία της
πρόβλεψης αφορούν συγκεκριμένες προβλέψεις που σχετίζονται με ξεχωριστά σημαντικά ποσά και
γενικές προβλέψεις σε σχέση με ομάδες παρόμοιων στοιχείων ενεργητικού.

(ii) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν το Συγκρότημα δεν είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν προκύπτουν.  Πιο συγκεκριμένα, ο
κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων του Συγκροτήματος δεν συμπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα
μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα εφαρμόζει
διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών, όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών
μετρητών στην τράπεζα και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα.

(iii) Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιμές αγοράς όπως συναλλαγματικές αξίες,
επιτόκια και τιμές μετοχών μπορεί να επηρεάσουν το εισόδημα ή την αξία των χρηματοοικονομικών
μέσων που κατέχει το Συγκρότημα.  Σκοπός της Διεύθυνσης είναι η διαχείριση και περιορισμός του
κινδύνου αγοράς μέσα σε αποδεκτά όρια και ταυτόχρονα η αύξηση των αποδόσεων. Ο κίνδυνος αγοράς
σε σχέση με επενδύσεις σε κινητές αξίες περιορίζεται μέσω της ευρείας διασποράς επενδύσεων καθώς
και με επενδύσεις σε τίτλους με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο όπως κυβερνητικά χρεόγραφα.

Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς.  Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας
παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση.  
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

21. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

(iv) Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας και
ελέγχων του Συγκροτήματος και της Εταιρείας, καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο
λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήματα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας ελέγχονται,
συντηρούνται και αναβαθμίζονται σε συνεχή βάση.

(v) Κίνδυνος συμμόρφωσης
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας
από πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς
του κράτους. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζει το
Συγκρότημα και η Εταιρεία.

(vi) Νομικός κίνδυνος
Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών του
Συγκροτήματος και της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής εξέλιξης που πηγάζει από την
πιθανότητα μη εφαρμογής ή παράβασης νομικών συμβάσεων και κατά συνέπεια νομικών αγωγών. Ο
κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων που χρησιμοποιεί το Συγκρότημα και η Εταιρεία για
να εκτελεί τις εργασίες του.

(vii) Άλλοι κίνδυνοι
Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να επηρεάσει
σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Έννοιες όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και
εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) είναι άμεσα συνυφασμένες με την οικονομική
πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών καθώς και του εν γένει οικονομικού
περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τομείς επηρεάζοντας
ανάλογα την Εταιρεία. 

Διαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να διατηρήσει μια ικανοποιητική κεφαλαιουχική βάση
έτσι ώστε να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και της αγοράς και να υποστηρίξει
μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. Η Διεύθυνση παρακολουθεί
την απόδοση κεφαλαίου και την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας σε συνεχή
βάση.

Την 1 Ιανουαρίου 2016 τέθηκε σε εφαρμογή η Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου και οι σχετικοί Κανονισμοί αναφορικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων
ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ). Επιπρόσθετα, από τις 11 Απριλίου 2016, έχει τεθεί σε
ισχύ ο “περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος του
2016 έως του 2019” (Νόμος 38(Ι)/2016) και οι σχετικοί κανονισμοί. Το νέο νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο εισήγαγε σημαντικά αυξημένες απαιτήσεις τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. H
Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Οικονομικών εποπτεύει το ελάχιστο
απαιτούμενο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να διατηρεί κάθε ασφαλιστική εταιρία, με σκοπό να
διασφαλιστεί το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας. Η Εταιρεία συμμορφούται με τη νέα νομοθεσία και
της νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας.
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

22. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

Τα πρόσωπα τα οποία κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες κατείχαν άμεσα ή έμμεσα σημαντική συμμετοχή
(πέραν του 5%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν τα ακόλουθα:

30/06/2022 31/12/2021
% %

Μάριος Κουτσοκούμνης 50,794 -
Διαχείριση Περιουσίας μ. Κώστα Κουτσοκούμνη 21,913 49,576
Κύπρος Κ. Κουτσοκούμνης 8.128 -

23. ΔΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ

Οι δίκαιες αξίες παρουσιάζουν το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να ανταλλαχθεί ή
μια υποχρέωση να αποπληρωθεί στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας συνήθους συναλλαγής πάνω σε εμπορική
βάση.  Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του
Συγκροτήματος και της Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

24. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς που να επηρεάζουν τις
συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου
2022. 

25. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του που έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 ενέκρινε
τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.

Αποσπάσματα των αποτελεσμάτων της πρώτης εξαμηνίας του 2022 θα δημοσιευθούν στις 28
Σεπτεμβρίου 2022 στην εφημερίδα «Πολίτης».  Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των συνοπτικών
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται προς το κοινό χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση,
στα γραφεία της Εταιρείας, Anna Maria Court, Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, Λευκωσία.
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