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 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΕΚΘΕΣΗ   ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. 

ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η  διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων επενδυτικού οργανισµού 
περιλαµβανοµένων και εργασιών εταιρείας επενδύσεων κλειστού τύπου. 
Στις 15 ∆εκεµβρίου 2004, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 5 Νοεµβρίου 2004, για επέκταση δραστηριοτήτων και απαλλαγής από επενδυτικούς 
περιορισµούς της Εταιρείας. 
Με βάση ειδικό ψήφισµα, που εγκρίθηκε στις 26 Μαϊου 2004 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, 
το όνοµα της Εταιρείας τροποποιήθηκε από Αίαντας Επενδυτική Λίµιτεδ σε Αίαντας Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Τα αποτελέσµατα για το έτος είναι ως ακολούθως :   
 2004 2003 
 £ £ 
Ζηµία πριν τη φορολογία (1.906.001) (1.889.445) 
Φορολογία                (6)       (1.004) 

Ζηµία µετά τη φορολογία (1.906.007) (1.890.449) 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει όπως η ζηµία του έτους παραµείνει στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

ΜΕΡΙΣΜΑ 

Λόγω των αποτελεσµάτων του έτους το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την πληρωµή µερίσµατος. 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τα άτοµα που αναφέρονται στη σελίδα 1.  Εκτός όπως αναφέρεται διαφορετικά, 
ήταν όλοι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 και κατά τη διάρκεια του έτους.  ∆εν υπήρξαν 
οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου κατά το υπό εξέταση έτος. 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Σπύρος Χατζηγιάννης και Χριστάκης Γεωργιάδης αποχωρούν εκ 
περιτροπής και, αφού είναι επανεκλέξιµοι, προσφέρονται για επανεκλογή. 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Με βάση διάταγµα του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας µε ηµεροµηνία 14 ∆εκεµβρίου 2004, το οποίο έχει εγγραφεί 
στην Έφορο Εταιρειών στις 28 ∆εκεµβρίου 2004, επικυρώθηκε η µείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας σύµφωνα µε το 
ειδικό ψήφισµα που εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που έγινε  στις 12 
∆εκεµβρίου 2003.  Το εν λόγω ψήφισµα προνοούσε την ακύρωση των 8.797.971 εξολοκλήρου πληρωµένων µετοχών της 
Εταιρείας ονοµαστικής αξίας 50 σεντ η καθεµιά, οι οποίες είχαν αποκτηθεί από την ίδια την Εταιρεία κατά την περίοδο 
από 7 ∆εκεµβρίου 2000 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2001, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 57 του περί Εταιρειών Νόµου, 
Κεφ. 113, µε ανάλογη µείωση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από £45.000.000, διαιρεµένο σε 
90.000.000 µετοχές  των 50 σεντ η καθεµιά, σε £40.601.015 διαιρεµένο σε 81.202.029 µετοχές των 50 σεντ η καθεµιά. 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

Οι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG εκδήλωσαν επιθυµία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και 
ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση. 

 Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 Γραµµατέας 
Λευκωσία,  26 Απριλίου 2005 
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ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 Μέρος Α 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύοντας ότι η καλή εταιρική διακυβέρνηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για καλά 
αποτελέσµατα  και αναγνωρίζοντας ότι το δικαίωµα όλων των µετόχων για ίση µεταχείριση είναι ευθύνη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και ότι η Εταιρεία πρέπει να διοικείται στη βάση µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής, 
µακριά από οποιεσδήποτε βραχυπρόθεσµες πιέσεις, αποφάσισε σε συνεδρία του στις 11 ∆εκεµβρίου 2002 την 
πλήρη υιοθέτηση και εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Κώδικας).  Η Εταιρεία  
υιοθέτησε και εφάρµοσε πλήρως τις πρόνοιες του Κώδικα. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ετοίµασε Εγχειρίδιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης το οποίο απέστειλε στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου  στις 13 Αυγούστου 2003.  Στο εγχειρίδιο αυτό αναφέρονται τα 
οργανογράµµατα/καταστατικά των επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
 
Χριστάκης Γεωργιάδης

Είναι απόφοιτος του Great London Polytechnic από όπου πήρε δίπλωµα στα Εµπορικά (Commercial Studies).  
Αργότερα πήρε B.A. Degree in Business Administration και παρακολούθησε σεµινάρια για ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων.  Ασχολήθηκε µε οικογενειακές επιχειρήσεις και το 1970 ίδρυσε τη βιοµηχανία Sun Island 
Canning Limited της οποίας ήταν ∆ιευθύνων Σύµβουλος για 27 χρόνια µέχρι το τέλος του 1997.  Από τον 
Ιανουάριο του 1998 ανέλαβε ως Εκτελεστικός Πρόεδρος  της Εταιρείας C.C. Georgiades Business Consultants 
Limited  που ασχολείται µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις.  ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του 
Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού και του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Λεµεσού. Είναι 
Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΒΕ.  Είναι µέλος σε άλλα 
∆ιοικητικά Συµβούλια ιδιωτικών και δηµοσίων εταιρειών και διετέλεσε µέλος ∆ιοικητικών Συµβουλίων 
ηµικρατικών οργανισµών. 
 
Σπύρος Χατζηγιάννης 

Γεννήθηκε στη Λύση το 1951.  Φοίτησε στην Αµερικανική Ακαδηµία Λάρνακας και απεφοίτησε από την 
Αγγλική Σχολή Λευκωσίας.  Μετά τη συµπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας σπούδασε στο Ηνωµένο 
Βασίλειο ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Ξενοδοχείων.  Με την επιστροφή του στην Κύπρο ίδρυσε το τουριστικό 
θέρετρο “Spyros Beach” και από το 1976 είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος του οµίλου εταιρειών Σπύρου και 
Χαράλαµπου Χατζηγιάννη µε κύρια δραστηριότητα την ανέγερση τουριστικών και παραθεριστικών 
συγκροτηµάτων στην παραθαλάσσια περιοχή Μενεού-Περβολιών Λάρνακας (πέραν των 900 οικιστικών 
µονάδων).  Από το 1993 είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος των ιδιοκτητριών εταιρειών των ξενοδοχειακών µονάδων 
Maistrali, Maistros και Levantis στον Πρωταρά και δύο πολυώροφων κτιρίων από γραφεία στην πόλη της 
Λάρνακας.  Ο όµιλος απασχολεί πέραν των 170 εργοδοτούµενων στον τοµέα ανάπτυξης γης και 50 στον 
ξενοδοχειακό τοµέα. 
 
Θεόδωρος Χαραλάµπους

Σπούδασε στο Ηνωµένο Βασίλειο ∆ιοίκηση Ξενοδοχείων και είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στα 
χρηµατοοικονοµικά  του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).  Εκπαιδεύτηκε και 
εργάστηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο µέχρι το 1980 οπότε επέστρεψε στην Κύπρο.  Εργάστηκε σε ξενοδοχεία 
πολυτελείας ως Γενικός ∆ιευθυντής και διετέλεσε σύµβουλος δηµοσίων εταιρειών του ξενοδοχειακού τοµέα.  
Είναι µέλος των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου και του Ανώτερου 
Ξενοδοχειακού  Ινστιτούτου Κύπρου. Είναι Πρόεδρος του ∆ιεθνούς Οργανισµού Hotel and Catering 
International Management Association (HCAMA) εκλεγείς το Μάιο του 2002 ως ο πρώτος Πρόεδρος του 
Οργανισµού εκτός Ηνωµένου Βασιλείου.  ∆ιετέλεσε Πρόεδρος ή µέλος ∆ιοικητικών  Συµβουλίων και 
Επιτροπών στην Κύπρο και το εξωτερικό και έτυχε σηµαντικών διεθνών βραβεύσεων και διακρίσεων.  Είναι 
σύµβουλος του εκπαιδευτικού οργανισµού City & Guilts International και του Tourism Training Cyprus (TTC). 
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Ανεξάρτητοι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
 
Εύρος ∆ηµητριάδης
 
Είναι Στατιστικολόγος/Οικονοµολόγος.  Σπούδασε  Μαθηµατικά, Στατιστική και Οικονοµικά στα 
Πανεπιστήµια Queen’s University  of Belfast, Cambridge, Minnesota (Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής) και 
London School of Economics and Political Science.  Κατέχει τους πανεπιστηµιακούς τίτλους B.A. (Hons) 
(Maths), Postgraduate Diploma in Statistics, M.A. (Econ) και Ph. D (Econ).  ∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Στατιστικής και Ερευνών  της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από το 1981 µέχρι την αφυπηρέτησή του το 
1998.  Υπηρέτησε ως Πρόεδρος ή µέλος σε διάφορες Κυβερνητικές Επιτροπές για µελέτη ποικίλων θεµάτων, 
µέλος της Επιτροπής Υποτροφιών της Κυβέρνησης και Πρόεδρος του Κλάδου ∆ιευθυντών Κυβερνητικών 
Τµηµάτων.  ∆ιετέλεσε επίσης εκτελεστικός διευθυντής διαφόρων ερευνητικών σχεδίων και µελετών για την 
Κύπρο που διεξήχθησαν µε οικονοµική και τεχνική βοήθεια από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας, το Ειδικό 
Ταµείο Πληθυσµιακών Μελετών των Ηνωµένων Εθνών και του Προγράµµατος Αναπτύξεως των Ηνωµένων 
Εθνών.  Έχει γράψει και δηµοσιεύσει επιστηµονικά βιβλία, µελέτες και άρθρα πάνω σε ζωτικά θέµατα που 
σχετίζονται µε την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου.  ∆ίδαξε  σε διάφορα ακαδηµαϊκά και 
επαγγελµατικά ιδρύµατα της Κύπρου και του εξωτερικού.  Τώρα είναι επισκέπτης λέκτορας στο Πανεπιστήµιο 
Κύπρου.  Είναι µέλος διαφόρων διεθνών επιστηµονικών και επαγγελµατικών Οµίλων και Ινστιτούτων και 
Πρόεδρος  της Ακαδηµίας Επιστηµών Κύπρου.  Έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε διάφορα επιστηµονικά 
συνέδρια, διασκέψεις, επιτροπές, επίσηµες αποστολές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Είναι ιδρυτής 
και Πρόεδρος της Εταιρείας Focus Consultants. 
 
Γεώργιος Παύλου
 
Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 7 Φεβρουαρίου 1959 και απεφοίτησε από το Εµπορικό Λύκειο Λευκωσίας το 
1976.  Σπούδασε   Business Studies/Accounting στο Λονδίνο και είναι κάτοχος του διπλώµατος του British  
Educational Council. Κατέχει επίσης το δίπλωµα του Association of Business  Executives Λονδίνου, στο οποίο 
είναι µέλος από το 1980.   
 
Ανδρέας Πέτρου
 
Γεννήθηκε στη Λεµεσό στις 21 Απριλίου 1960 και ζει στη Λευκωσία από το 1962.  Σπούδασε στην Ελλάδα και 
ασκεί δικηγορία από το 1984.  ∆ιετέλεσε διοικητικός σύµβουλος της Κυπριακής Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης Λίµιτεδ. 
 
ΜΕΡΟΣ Β 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει προβεί στην 
κατάρτιση των πιο κάτω επιτροπών. 
 

  Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή Επενδυτικ
ή 

  Ελέγχου Αµοιβών ∆ιορισµών Επιτροπή 
      
 Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι     

 Χριστάκης Γεωργιάδης (Εκτελεστικός πρόεδρος) Χ   Πρόεδρος 
 Σπύρος Χατζηγιάννης (Αντιπρόεδρος)    Χ 
 Θεόδωρος Χαραλάµπους   Χ Χ 

 Ανεξάρτητοι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι     

 Εύρος ∆ηµητριάδης  Χ Πρόεδρος  
 Γέωργιος Παύλου Χ Πρόεδρος   
 Χρυσόστοµος Φιλίππου *     
 Ανδρέας Πέτρου Πρόεδρος Χ Χ  

*  Ο Χρυσόστοµος Φιλίππου παραιτήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τις Επιτροπές στις 2 
Φεβρουαρίου 2004. 
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(α) Επιτροπή Ελέγχου 

 Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των οικονοµικών εξελίξεων της Εταιρείας, 
σύµφωνα µε τους οικονοµικούς στόχους που έχει θέσει. Παράλληλα, έχει την ευθύνη να λαµβάνει µέτρα 
για τον αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο και παρέχει ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας µεταξύ της 
διοίκησης και των ανεξάρτητων ελεγκτών της.  Η πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής είναι 
ανεξάρτητοι µη-Εκτελεστικοί  ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να 
διορίσει αντικαταστάτη µέλους της Επιτροπής που αποχωρεί από ∆ιοικητικός Σύµβουλος πριν τη λήξη 
της θητείας του.   Η θητεία της Επιτροπής είναι µονοετής και ο διορισµός της ισχύει µέχρι την επόµενη 
Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.  Κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια 
Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είτε επιβεβαιώνει είτε διαφοροποιεί τη σύνθεση της 
Επιτροπής για το επόµενο ένα έτος.  Συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και τουλάχιστον µία 
φορά συνεδριάζει  χωρίς την παρουσία Εκτελεστικών Συµβούλων ή οποιωνδήποτε άλλων αξιωµατούχων 
της Εταιρείας µε εκτελεστική ιδιότητα.  ∆ύο από τα τρία  µέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία.  
Υποβάλλει εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το διορισµό ή τερµατισµό των 
υπηρεσιών  των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και για την αµοιβή τους. Λαµβάνει γνώση  και µελετά τα 
εξαµηνιαία και ετήσια αποτελέσµατα πριν αυτά υποβληθούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση.  
Υποβάλλει εισηγήσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για το θέµα των ακολουθούµενων λογιστικών αρχών 
(accounting policies), επιθεωρεί τις συναλλαγές της  Εταιρείας µε συνδεδεµένα πρόσωπα (όπως αυτά 
ορίζονται στην περί Χρηµατιστηρίου νοµοθεσία και κανονισµούς) ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι 
αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής (arm’s length) και µε τη βοήθεια του 
Λειτουργού Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου  της Εταιρείας συνήλθε σε τρεις (3) 
συνεδρίες κατά τη διάρκεια του έτους 2004 και απασχολήθηκε λεπτοµερώς µε το σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου. 

 
(β) Επιτροπή ∆ιορισµών 

 Η πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής ∆ιορισµών είναι µη-Εκτελεστικοί Σύµβουλοι και Πρόεδρός της 
µπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είτε ένας µη-Εκτελεστικός ∆ιοικητικός 
Σύµβουλος.  Η Επιτροπή διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο δικαιούται να διορίσει 
αντικαταστάτη µέλους της Επιτροπής που αποχωρεί από ∆ιοικητικός Σύµβουλος πριν τη λήξη της 
θητείας του.  Η θητεία της Επιτροπής είναι µονοετής και ο διορισµός της ισχύει µέχρι τη επόµενη Ετήσια 
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.  Κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είτε επιβεβαιώνει είτε διαφοροποιεί τη σύνθεση της Επιτροπής για 
το επόµενο ένα έτος.  Η Επιτροπή ∆ιορισµών συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και δύο από τα 
µέλη της αποτελούν απαρτία.  Έχει εξουσιοδότηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να λαµβάνει 
ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές όποτε κρίνει αναγκαίο, και ασχολείται αποκλειστικά µε 
διορισµούς µη Εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Καθορίζει και επανεξετάζει κατά 
καιρούς τα απαιτούµενα προσόντα που πρέπει να κατέχει ένα άτοµο που υπηρετεί ως µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Παρακολουθεί τις ανάγκες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σχέση µε τη 
στρατηγική της και καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει οι υποψήφιοι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι να πληρούν 
και εισηγείται υποψήφιους.  Επίσης, αξιολογεί τη συµβολή των υφιστάµενων µελών και καθορίζει κατά 
πόσο θα προταθούν για επανεκλογή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις 
εξελίξεις γύρω από την εταιρική διακυβέρνηση και µπορεί κατά καιρούς να εισηγείται νέες διαδικασίες 
στον τρόπο λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Εξετάζει εισηγήσεις για διορισµό µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στη βάση των απαιτούµενων προσόντων  και παραδίδει σχετική έκθεση µε τις 
απόψεις της στην ολοµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.  
Η Επιτροπή εξετάζει άλλα θέµατα που σχετίζονται µε διορισµούς όπως αυτά καθορίζονται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Κατά τη διάρκεια του έτους 2004 η Επιτροπή συνήλθε σε µία (1) συνεδρία. 

 
(γ) Επιτροπή Αµοιβών 

 Τα µέλη της Επιτροπής Αµοιβών είναι µη-Εκτελεστικοί Σύµβουλοι και δεν έχουν οποιαδήποτε 
επιχειρηµατική σχέση µε την Εταιρεία που θα µπορούσε να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αµερόληπτη 
κρίση τους.  ∆ιορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη 
µέλους της που αποχωρεί από ∆ιοικητικός Σύµβουλος πριν τη λήξη της θητείας του και διορίζει επίσης 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής.  Η θητεία της Επιτροπής είναι µονοετής και ο διορισµός της ισχύει µέχρι 
την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.  Συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο και 
δύο από τα τρία µέλη της αποτελούν απαρτία.  Υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εντός 
συµφωνηµένων όρων αναφοράς συστάσεις για το ύψος των αµοιβών των Εκτελεστικών Συµβούλων και 
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 καταθέτει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτάσεις για καθορισµό των ετήσιων αυξήσεων και άλλων 
ωφεληµάτων των Συµβούλων.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει κάθε χρόνο Έκθεση Αµοιβών  στους 
µετόχους  της Εταιρείας.  Η έκθεση κάνει αναφορά στην πολιτική της Εταιρείας για τις αµοιβές των 
Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων.  Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
αναφέρονται στη σηµείωση 4, στη σελίδα 11 των οικονοµικών καταστάσεων.  Κατά τη διάρκεια του 
έτους 2004 η Επιτροπή συνήλθε σε δύο (2) συνεδρίες. 

 
(δ) Επενδυτική Επιτροπή 
 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µελετά µε σοβαρότητα και σε βάθος την πολιτική των επενδύσεων της 

Εταιρείας ούτως ώστε να διασφαλίζονται στο µέγιστο δυνατό βαθµό τα συµφέροντα όλων των µετόχων 
της και να αποφεύγονται πιθανοί επενδυτικοί κίνδυνοι.  Η Επενδυτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία 
µέλη τα οποία προέρχονται τόσο από Εκτελεστικά όσο και µη-Εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου της Εταιρείας.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη µέλους της 
Επιτροπής που αποχωρεί από ∆ιοικητικός Σύµβουλος πριν τη λήξη της θητείας του.  Η θητεία της είναι 
µονοετής και ο διορισµός της ισχύει µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.  
Συνεργάζεται µε το ∆ιαχειριστή του Χαρτοφυλακίου (Fund Manager) της Εταιρείας για µελέτη πιθανών 
επενδύσεων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στη συνολική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της 
Εταιρείας.  Μελετά και αναλύει τις προοπτικές επενδύσεων σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού, τις 
προοπτικές επενδύσεων σε άλλους τοµείς εκτός του χρηµατιστηριακού θεσµού και την πορεία τόσο της 
ευρωπαϊκής όσο και της παγκόσµιας οικονοµίας που ενδέχεται να επηρεάζουν  τη χρηµατιστηριακή 
αγορά της Κύπρου και υποβάλλει εκθέσεις για τα πιο πάνω  στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Συνεδριάζει 
τουλάχιστον  δύο φορές το χρόνο ή σε συχνότερα διαστήµατα οπότε αυτό κριθεί σκόπιµο και δύο από τα 
τρία µέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία.  Κατά τη διάρκεια  του έτους 2004 η Επιτροπή συνήλθε σε 
τρεις (3) συνεδρίες. 

 
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
(i) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα 

οικονοµική µονάδα (going concern) για τους επόµενους δώδεκα µήνες 
 
(ii) Κανένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έτυχε οποιουδήποτε δανεισµού από την Εταιρεία 
 
(iii) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας είναι 

αποτελεσµατικό.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει επίσης ότι όλα τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου 
καθώς και των διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας  και εγκυρότητας των 
πληροφοριών περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών συστηµάτων καθώς και 
των συστηµάτων συµµόρφωσης µε κανονισµούς διαχείρισης κινδύνων είναι αποτελεσµατικά.  Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί 
Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών, εκτός αυτών που είναι εις γνώση 
των αρµοδίων  χρηµατιστηριακών αρχών (όπου αυτό ισχύει). 

 
(iv) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συνήλθε σε δεκατρείς (13) συνεδρίες κατά τη διάρκεια του έτους 

2004 και όλοι οι ∆ιοικητικού Σύµβουλοι ενηµερώθηκαν έγκαιρα και γραπτώς µε όλα τα σχετικά 
έγγραφα. 

 
(v) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσηµο πρόγραµµα θεµάτων, αποφάσεις επί των οποίων λαµβάνονται 

µόνο από αυτό. 
 
(vi) Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν καθιερώσει διαδικασία για τη χρησιµοποίηση ανεξάρτητων 

επαγγελµατικών συµβούλων εκεί όπου κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη.  Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι 
έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και στις υπηρεσίες του Γραµµατέα της Εταιρείας, ο οποίος έχει ευθύνη 
έναντι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ακολουθούνται και ότι υπάρχει συµµόρφωση µε ισχύοντες κανονισµούς.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
διόρισε τον κο. Ανδρέα Παπαπαρασκευά ως το άτοµο επικοινωνίας των µετόχων µε την Εταιρεία. 
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(vii) Με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας το ένα τρίτο των ∆ιοικητικών Συµβούλων 
αποχωρούν εκ περιτροπής  και προσφέρονται προς επανεκλογή.   Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι 
υπόκεινται σε εκλογή από τους µετόχους µε την πρώτη ευκαιρία µετά από το διορισµό τους.  Τα ονόµατα 
των µελών του ∆ιοικητικού συµβουλίου που προσφέρονται για επανεκλογή αναφέρονται στην Έκθεση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
(viii) Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί και τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Προέδρου επειδή 

το µέγεθος και το ύψος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας δεν επιτρέπει την απασχόληση άλλου µέλος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
(ix) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε την κα Στάλω Παπαθεοχάρους Λειτουργό Συµµόρφωσης µε τον 

Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.    
 
(x) Όλοι οι µέτοχοι της Εταιρείας  έτυχαν ισότιµης µεταχείρισης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2004.  

Είχαν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου και είχαν τη δυνατότητα ενηµέρωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα ψήφου 
που αφορούν όλες τις κατηγορίες µετοχικών τίτλων.  Σε περίπτωση ψηφοφορίας δι’ αντιπροσώπου, αυτή 
πραγµατοποιήθηκε κατόπιν παραχώρησης γραπτού  πληρεξουσίου από το νόµιµο κάτοχο της κυριότητας 
των µετοχικών  τίτλων.  Οι διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης εγγυήθηκαν ισότιµη µεταχείριση των 
µετόχων και υιοθετήθηκαν απλές και χαµηλού κόστους διαδικασίες στην άσκηση των δικαιωµάτων 
ψήφου. Οι µέτοχοι εφοδιάστηκαν έγκαιρα µε επαρκείς πληροφορίες που περιλάµβαναν την ηµεροµηνία,  
τοποθεσία και το πρόγραµµα της Γενικής Συνέλευσης, όπως επίσης και πλήρη πληροφόρηση για τα 
θέµατα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση.  Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνται να 
γνωστοποιούν προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευση οποιαδήποτε ουσιαστικό 
συµφέρον σε συναλλαγές ή ζητήµατα που επηρεάζουν  την Εταιρεία. 

 
 
 
   Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
   Γραµµατέας 
 
 
 
Λευκωσία, 26 Απριλίου 2005 
 



4 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  ΠΡΟΣ   ΤΟΥΣ  ΜΕΤΟΧΟΥΣ 

ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΙΑΝΤΑΣ   ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ  ∆ΗΜΟΣΙΑ  ΛΙΜΙΤΕ∆ 

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1. Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Αίαντας Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ στις σελίδες 5 
µέχρι 19,  που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, το  λογαριασµό αποτελεσµάτων, την 
κατάσταση αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών και την κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή καθώς επίσης και τις σχετικές σηµειώσεις. Την ευθύνη για την ετοιµασία των  οικονοµικών αυτών 
καταστάσεων έχει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.  Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω 
στις οικονοµικές αυτές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά  προς τα µέλη της 
Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113.  Η ελεγκτική µας εργασία έχει 
αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς 
σε µια έκθεση ελεγκτών και για κανένα άλλο σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν 
αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε  ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως 
σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. 

2. Έχουµε διεξαγάγει τον έλεγχό µας σύµφωνα µε ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν όπως 
προγραµµατίζουµε και διεξάγουµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές 
καταστάσεις δεν περιέχουν ουσιώδη λάθη.  Ο έλεγχος  περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν  τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις.  Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν , των σηµαντικών 
υπολογισµών που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων.  Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας. 

3. ∆εν µπορούµε να εκφέρουµε γνώµη κατά πόσο: 

(α) η αξία µετοχών δηµόσιων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου συνολικού ποσού 
£3.290.891, που περιλαµβάνεται στην αξία των επενδύσεων που κρατούνται για εµπορικούς σκοπούς, 
αντιπροσωπεύει τη δίκαιη αξία τους, για το λόγο ότι δεν υπήρχαν εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις που θα 
µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε για να εφαρµόσουµε πρακτικές ελεγκτικές διαδικασίες  για να βεβαιωθούµε ότι 
οι εν λόγω µετοχές αποτιµήθηκαν στη δίκαιη αξία τους.  

(β) το εισπρακτέο ποσό από την εταιρεία Suphire (Venture Capital) Limited ύψους £3.476.667, είναι εξολοκλήρου 
εισπράξιµο, για το λόγο ότι δεν υπήρχαν εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις που θα µπορούσαµε να 
χρησιµοποιήσουµε για να εφαρµόσουµε πρακτικές ελεγκτικές διαδικασίες για να βεβαιωθούµε ότι το εν λόγω ποσό 
είναι εξολοκλήρου εισπράξιµο. 

 

/ . . . .  
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4. Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν, εκτός από τις συνέπειες τυχόν αναπροσαρµογών που θα ήταν 
δυνατό να καταστούν αναγκαίες αν µπορούσαµε να επιβεβαιώσουµε κατά πόσο τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 πιο πάνω αντιπροσωπεύουν τη δίκαιη αξία των µετοχών και είναι εξολοκλήρου εισπράξιµα, αληθινή και 
δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας  Αίαντας Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ στις 31 ∆εκεµβρίου 
2004 και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, 
Κεφ.113. 

Έκθεση επί άλλων νοµικών 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,  

εκτός όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 πιο πάνω. 
 • 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 πληροφορίες από τον περί Εταιρειών Νόµο, 
Κεφ. 113, µε τον απαιτούµενο τρόπο. 

 • Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη σελίδα 2 
συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 Εγκεκριµένοι Λογιστές 

Λεµεσός,  26 Απριλίου 2005 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ   ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ  ∆ΗΜΟΣΙΑ  ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

  2004 2003 
 Σηµ. £ £ 
    
Εισοδήµατα από επενδύσεις    

   Μερίσµατα (µεικτά)  76.061 44.878
   Τόκοι εισπρακτέοι    44.310       38.198

  120.371 83.076

Ζηµία από εκποίηση επενδύσεων που κρατούνται    
  για εµπορικούς σκοπούς 3 (906.555) (1.879.567)
Αναστροφή αποµείωσης επενδύσεων που εκποιήθηκαν 
   εντός του έτους  

  
1.043.714 

 
1.267.287

Έλλειµµα από επανεκτίµηση αξίας επενδύσεων 
   στο τέλος του έτους 

  
 (1.774.702) 

 
    (834.019)

  (1.517.172) (1.363.223)

Έξοδα διοίκησης    (211.882)   (359.472)

Ζηµία από εργασίες  (1.729.054) (1.722.695)

Έξοδα χρηµατοδότησης       (176.947)      (166.750)

Ζηµία πριν τη φορολογία 4 (1.906.001) (1.889.445)
Φορολογία 5              (6)        (1.004)

Ζηµία µετά τη φορολογία 13 (1.906.007) (1.890.449)

  σεντ σεντ 

Ζηµία ανά µετοχή των 50 σεντ  16  (2,35) (2,33) 

  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ 

Έτος που έληξε  της 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 Σηµ. 2004 2003 
  £ £ 
Ζηµία µετά τη φορολογία που αναγνωρίστηκε     
   στο λογαριασµό αποτελεσµάτων  (1.906.007) (1.890.449)
Έλλειµµα από επανεκτίµηση  επενδύσεων    
  διαθέσιµων της πώληση 6     (14.000)    (264.750)
Κέρδος από ακύρωση εξαγορασθέντος ιδίου µετοχικού    
  κεφαλαίου 13 1.012.517                - 

Σύνολο αναγνωρισµένων ζηµιών    (907.490) (2.155.199)

    

Οι σηµειώσεις της σελίδες 8  µέχρι 19  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ   ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ  ∆ΗΜΟΣΙΑ  ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2004 

  2004 2003 
 Σηµ. £ £ 
    
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Επενδύσεις διαθέσιµες της πώληση 6 660.000 674.000
Πάγιο ενεργητικό 7 - 366 
Ποσά εισπρακτέα από τρίτους 9 3.108.186 3.472.180

  3.768.186 4.146.546

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Επενδύσεις που κρατούνται για εµπορικούς σκοπούς 8 9.060.215 9.173.861
Ποσά εισπρακτέα από τρίτους 9 540.003 774.791
Μετρητά και ταµιακά ισοδύναµα 10     255.132   1.396.586

   9.855.350 11.345.238

Σύνολο ενεργητικού  13.623.536 15.491.784

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Κεφάλαιο και αποθεµατικά    

Μετοχικό κεφάλαιο που εκδόθηκε 11 40.601.015 45.000.000
Μετοχικό κεφάλαιο που εξαγοράστηκε 12 - (3.386.468)
Αποθεµατικά 13 (29.220.807) (28.313.317)
  11.380.208 13.300.215

Τρέχουσες υποχρεώσεις    

Τρεχούµενοι λογαριασµοί τραπεζών 14 2.189.236 2.022.873
Φορολογία  32.100 45.654
Εµπορικός πιστωτής και έξοδα πληρωτέα 15         21.992     123.042

    2.243.328 2.191.569

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  13.623.536 15.491.784

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας της 26 Απριλίου 2005. 

…………………………….. 
Χριστάκης Γεωργιάδης ) 
 )  ∆ιοικητικοί σύµβουλοι 
 ) 
…………………………….. 
Θεόδωρος Χαραλάµπους  

Οι σηµειώσεις της σελίδες 8  µέχρι 19  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ   ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ  ∆ΗΜΟΣΙΑ  ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 

Έτος που έληξε της 31 ∆εκεµβρίου 2004 

  2004 2003 
 Σηµ. £ £ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    

Ζηµία πριν τη φορολογία  (1.906.001) (1.889.445)

Αναπροσαρµογή για :    

Μερίσµατα που εισπράχτηκαν  (76.061) (44.878)
Τόκους εισπρακτέους  (44.310) (38.198)
Τόκους πληρωτέους  176.823 164.226
Αποσβέσεις  366 367 
Αναστροφή αποµείωσης επενδύσεων που εκποιήθηκαν 
   εντός του έτους  

  
(1.043.714) 

 
(1.267.287)

Έλλειµµα από επανεκτίµηση αξίας επενδύσεων  
   στο τέλος του έτους 

  
  1.774.702 

 
    834.019

Ζηµία από εργασίες πριν της µεταβολές στα στοιχεία    
  του κεφαλαίου κίνησης  (1.118.195) (2.241.196)
(Αύξηση)/µείωση επενδύσεων  (617.342) 2.099.188
Μείωση ποσών εισπρακτέων από τρίτους  643.037 126.403
(Μείωση)/αύξηση πιστωτών και εξόδων πληρωτέων     (101.050)       85.420

(Εκροή)/εισροή µετρητών από εργασίες  (1.193.550) 69.815

Τόκοι που πληρώθηκαν  (176.823) (163.476)
Εταιρικός φόρος που πληρώθηκε  (12.858) (104.344)
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα που πληρώθηκε          (702)           (236)

Καθαρή εκροή µετρητών από εργασίες   (1.383.933)    (198.241)

Απόδοση από επενδύσεις    

Τόκοι που εισπράχτηκαν  55 231 
Μερίσµατα που εισπράχτηκαν        76.061        44.878

Καθαρή εισροή µετρητών από απόδοση επενδύσεων        76.116        45.109

Μείωση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  (1.307.817)    (153.132)

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 17   

   31 ∆εκεµβρίου 2003  (626.287)     (473.155)

   31 ∆εκεµβρίου 2004  (1.934.104)    (626.287)

 

 

   

Οι σηµειώσεις της σελίδες 8  µέχρι 19  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε της 31 ∆εκεµβρίου 2004 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 Η εταιρεία Αίαντας Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ συστάθηκε στην Κύπρο της 19 Νοεµβρίου 1999 ως ιδιωτική 
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης.  Της 8 ∆εκεµβρίου 1999 η Εταιρεία, µε ειδικό ψήφισµα που εγκρίθηκε σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τον περί  Εταιρειών 
Νόµο, Κεφ. 113. 

 Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας από τη σύστασή της είναι η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων 
επενδυτικού οργανισµού περιλαµβανοµένων και εργασιών εταιρείας επενδύσεων κλειστού τύπου. 

Της 15 ∆εκεµβρίου 2004, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε το Ενηµερωτικό 
∆ελτίο της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 5 Νοεµβρίου 2004, για επέκταση δραστηριοτήτων και απαλλαγής της 
Εταιρείας από επενδυτικούς περιορισµούς. 

Με βάση ειδικό ψήφισµα, που εγκρίθηκε της 26 Μαϊου 2004 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
Εταρείας, το όνοµα της Εταιρείας τροποποιήθηκε από Αίαντας Επενδυτική Λίµιτεδ σε Αίαντας Επενδυτική 
∆ηµόσια Λίµιτεδ.  

Η Εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου σύµφωνα µε της πρόνοιες του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος 
Νόµου 118(Ι)/2002. 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 (α) ∆ήλωση συµµόρφωσης  
  Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε  της 31 ∆εκεµβρίου 2004  έχουν ετοιµαστεί 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και της ερµηνείες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή ερµηνειών  του 
Σ∆ΛΠ και συµµορφώνονται µε της πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και των περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών, εκτός απ’ ότι αναφέρεται στη σηµείωση 8 των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 (β) Βάση ετοιµασίας  
  Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, της 

τροποποιήθηκε για να συµπεριλάβει την επανεκτίµηση των επενδύσεων και εκφράζονται σε λίρες Κύπρου.  
Οι λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν από την Εταιρεία µε συνέπεια και συνάδουν  µε της λογιστικές αρχές του 
προηγούµενου έτους. 

 (γ) Πάγιο ενεργητικό και αποσβέσεις  
  Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού αναφέρονται σε τιµή κτήσης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις.  Γίνεται 

από την Εταιρεία πρόβλεψη για αποσβέσεις για να διαγραφεί η τιµή κτήσης, µείον η υπολογιζόµενη 
υπολειµµατική αξία των εµπράγµατων στοιχείων πάγιου ενεργητικού, µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο 
διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής της, ως εξής : 

   % 
  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
   Λογισµικά προγράµµατα 33 1/3 

 (δ) Επενδύσεις  
   

  

Οι επενδύσεις αποτελούν συµµετοχές σε δηµόσιες εταιρείες της οποίες η Εταιρεία δεν εξασκεί έλεγχο ή 
σηµαντική επιρροή πάνω στην οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της. 
Η Εταιρεία, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές  Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 39, ταξινόµησε της 
επενδύσεις της σε επενδύσεις που κρατούνται για εµπορικούς σκοπούς και επενδύσεις διαθέσιµες της 
πώληση.  Οι επενδύσεις που αποκτούνται κυρίως  για την πραγµατοποίηση κέρδους από βραχυπρόθεσµες 
διακυµάνσεις των τιµών, ταξινοµούνται ως εµπορικές επενδύσεις και περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό.   Επενδύσεις που αποκτούνται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα, οι οποίες δυνατό να 
πωληθούν  εάν προκύψει ανάγκη  ρευστότητας ή λόγω αλλαγών στα επιτόκια, ταξινοµούνται ως επενδύσεις 
διαθέσιµες της πώληση και περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό.  Η διεύθυνση καθορίζει την 
κατάλληλη ταξινόµηση των επενδύσεών της κατά το χρόνο της αγοράς και επαναξιολογεί αυτό τον 
καθορισµό σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

  Της οι αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, 
που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το εν λόγω 
στοιχείο ενεργητικού.  Το κόστος της αγοράς περιλαµβάνει και το κόστος συναλλαγής.  Η τιµή κόστους των 
µετοχών και άλλων αξιών δηµοσίων εταιρειών λογίζεται στην τιµή του µέσου σταθµικού κόστους και 
συµπεριλαµβάνει δικαιώµατα χρηµατιστηρίου και προµήθειες χρηµατιστηριακών πράξεων. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Έτος που έληξε της 31 ∆εκεµβρίου 2004 

 
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 (δ) Επενδύσεις (συνέχ.) 

  Οι επενδύσεις σε µετοχές και της αξίες δηµοσίων εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Κύπρου (Χρηµατιστήριο) που κρατούνται για εµπορικούς σκοπούς επανεκτιµούνται κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού και παρουσιάζονται στην τρέχουσα αγοραία αξία σύµφωνα µε της τιµές πλειοδότησης 
(bid prices) που δηµοσιεύονται κατά το κλείσιµο της χρηµατιστηριακής συνάντησης κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού.  Στην περίπτωση αξιών δηµοσίων εταιρειών που δεν είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο, η αγοραία αξία  προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη δίκαιη αξία που καθορίζεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο βάσει αναγνωρισµένων µοντέλων εκτίµησης, της αναπροσαρµόζονται ανάλογα  µε 
της ειδικές συνθήκες του κάθε εκδότη.  Το πλεόνασµα  ή έλλειµµα από την  επανεκτίµηση µεταφέρεται 
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

  Το κέρδος ή ζηµία από την εκποίηση επενδύσεων υπολογίζεται µε βάση την καθαρή είσπραξη από την 
εκποίηση και την επανεκτιµηµένη αξία των επενδύσεων, της αναφέρεται πιο πάνω, και µεταφέρεται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

  Οι διαθέσιµες της πώληση επενδύσεις επανεκτιµούνται κάθε έτος στη δίκαιη αξία της της 31 ∆εκεµβρίου.  
Για επενδύσεις που εµπορεύονται σε αγορές µε έντονη κίνηση, η δίκαιη αξία καθορίζεται σύµφωνα µε της 
επίσηµες τιµές κλεισίµατος του Χρηµατιστηρίου στο τέλος του έτους.  Για της της επενδύσεις η δίκαιη 
αξία υπολογίζεται σύµφωνα µε της τρέχουσες τιµές αγοράς παρόµοιων τίτλων ή σύµφωνα µε την 
προεξόφληση της ταµειακής ροής των πραγµατικών στοιχείων ενεργητικού. 

  Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των διαθέσιµων της 
πώληση επενδύσεων αναγνωρίζονται στο συµφέρον µετόχων και µεταφέρονται στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων µόνο όταν πωληθούν ή υποστούν µόνιµη µείωση στην αξία της. 

 (ε) Εισοδήµατα 

  Μερίσµατα από επενδύσεις σε µετοχές εταιρειών αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία είσπραξής της. 

  Τόκοι από χρεόγραφα και καταθέσεις λογίζονται ως εισόδηµα µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων 
εσόδων. 

 (στ) Φορολογία 

Η φορολογία του έτους αποτελείται από το φόρο του τρέχοντος έτους και τη µεταβολή στον αναβαλλόµενο 
φόρο.  Ο φόρος του τρέχοντος έτους αποτελείται από τον πληρωτέο εταιρικό φόρο και την έκτακτη εισφορά 
για την άµυνα που υπολογίζονται µε βάση τα αντίστοιχα φορολογητέα εισοδήµατα του έτους, 
χρησιµοποιώντας της φορολογικούς συντελεστές που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη διάρκεια του έτους και από 
οποιαδήποτε αναπροσαρµογή για πληρωτέο ή επιστρεπτέο εταιρικό φόρο και έκτακτη εισφορά για την άµυνα 
προηγούµενων ετών. 
Η πρόβλεψη για αναβαλλόµενο φόρο γίνεται µε βάση τη µέθοδο της υποχρέωσης πάνω σε της της προσωρινές 
διαφορές µεταξύ των λογιστικών ποσών και των αντίστοιχων ποσών για φορολογικούς σκοπούς, εκτός της 
διαφορές που αφορούν την αρχική αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού που δεν επηρεάζουν 
ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το κέρδος για φορολογικούς σκοπούς.   
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας αναγνωρίζονται µόνο στην περίπτωση που αναµένεται 
να υπάρχουν διαθέσιµα επαρκή φορολογητέα εισοδήµατα έναντι των οποίων µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν τα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού.  Τα αναβαλλόµενα φορολογικά στοιχεία 
ενεργητικού µειώνονται στο βαθµό που το φορολογικό όφελος που τα δηµιούργησε, πιθανό να µην 
πραγµατοποιηθεί. 

  Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση της φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Η επίδραση στον αναβαλλόµενο φόρο από οποιεσδήποτε αλλαγές της 
φορολογικούς συντελεστές µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στην έκταση που δε σχετίζεται 
µε στοιχεία τα οποία προηγουµένως χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στα αποθεµατικά. 

 (ζ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 

  Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά της τράπεζες, ταµιακά ισοδύναµα και 
υπόλοιπα τρεχούµενων λογαριασµών τραπεζών. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Έτος που έληξε της 31 ∆εκεµβρίου 2004 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 (η) Συγκριτικά ποσά 
  ΄Οπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά ποσά σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν τροποποιηθεί για να συνάδουν µε 

την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2004. 

 (θ) Έξοδα χρηµατοδότησης 
  Τα έξοδα χρηµατοδότησης διαγράφονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της προκύπτουν. 

 (ι) Κέρδος/(ζηµία) από πώληση/ακύρωση εξαγορασθέντος ιδίου µετοχικού κεφαλαίου 
  Το κέρδος/(ζηµία) από πώληση/ακύρωση εξαγορασθέντος ιδίου µετοχικού κεφαλαίου αναγνωρίζεται στο 

συµφέρον µετόχων στο έτος που πραγµατοποιείται η πώληση/ακύρωση. 

 (ια) Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
  Οι εµπορικοί και άλλοι πιστωτές αναφέρονται στην ονοµαστική της αξία. 

 (ιβ)  Μείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού 
  Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας αναθεωρούνται κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού για να καθοριστεί κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη µείωσης της αξίας της.   Εάν 
υπάρχει τέτοια ένδειξη υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία του στοιχείου ενεργητικού. Μείωση στην αξία στοιχείου 
ενεργητικού αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του εν λόγω στοιχείου.  
Ζηµιές λόγω µείωσης των αξιών αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
Ζηµία λόγω µείωσης της αξίας εισπρακτέου ποσού αντιστρέφεται αν η µετέπειτα αύξηση στην ανακτήσιµη 
αξία µπορεί αντικειµενικά να συνδεθεί σε γεγονός που προέκυψε µετά από την αναγνώριση της µείωσης.  
Αναφορικά µε άλλα στοιχεία ενεργητικού, ζηµία λόγω µείωσης της αξίας της αντιστρέφεται αν υπάρχει 
αλλαγή της υπολογισµούς που χρησιµοποιήθηκαν για καθορισµό της ανακτήσιµης αξίας.  Ζηµία λόγω 
µείωσης της αξίας στοιχείου ενεργητικού αντιστρέφεται µόνο στο βαθµό που η λογιστική αξία του στοιχείου 
ενεργητικού δεν υπερβαίνει την αξία της αυτή θα καθορίζετο, µετά από την αφαίρεση αποσβέσεων, εάν δεν 
αναγνωριζόταν µείωση στην αξία του εν λόγω στοιχείου. 

 (ιγ) Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 

  Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες µε βάση το συναλλαγµατικό συντελεστή 
που ισχύει την ηµεροµηνία της συναλλαγής.  Ποσά εισπρακτέα και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού µετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες µε βάση το συναλλαγµατικό συντελεστή 
που ισχύει την ηµεροµηνία αυτή.  Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή 
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους.   
 

(ιδ) Αγορά  ιδίων µετοχών 
 Το ποσό που καταβάλλεται για  αγορά  ιδίων µετοχών αναγνωρίζεται  ως αλλαγή στο συµφέρον  µετόχων 

και ταξινοµείται ως µετοχικό κεφάλαιο που εξαγοράστηκε.  Το πλεόνασµα/έλλειµµα που προκύπτει από την 
ακύρωση των εξαγορασθέντων ιδίων µετοχών µεταφέρεται στο αποθεµατικό κεφαλαίου της Εταιρείας. 

(ιε) Ποσά εισπρακτέα από τρίτους 
 Τα ποσά εισπρακτέα από τρίτους αναφέρονται στην ονοµαστική της αξία µείον διαγραφές για οποιαδήποτε 

ποσά τα οποία θεωρούνται µη εισπρακτέα. 

(ιστ) Προβλέψεις για επισφαλή ποσά εισπρακτέα 

 Η λογιστική αξία των εισπρακτέων ποσών της Εταιρείας εξετάζεται κατά την ηµεροµηνία του  ισολογισµού 
και όπου υπάρχει ένδειξη ότι πιθανό αυτά τα ποσά να µην είναι εισπρακτέα υπολογίζεται το ανακτήσιµο 
ποσό και γίνεται η σχετική πρόβλεψη στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 (ιζ) Ανάλυση κατά τοµέα 

 Γεωγραφική ανάλυση 

 Η Εταιρεία δεν ετοιµάζει ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα διότι τα εισοδήµατα της Εταιρείας που 
απορρέουν από εργασίες στο εξωτερικό καθώς και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας που 
βρίσκονται στο εξωτερικό δεν είναι σηµαντικά. 

 Ανάλυση κατά δραστηριότητα 
 Η Εταιρεία δεν ετοιµάζει ανάλυση κατά δραστηριότητα διότι µόνο ο τοµέας “αγοραπωλησίες αξιών για ίδιο 

όφελος” υπερβαίνει το 10% του συνολικού εισοδήµατος ή στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε της 31 ∆εκεµβρίου 2004 

   
3. ΖΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
 

 2004 03 
£ £ 

28.693 

5.248

20
 
Κύκλος εργασιών 1.0 1.073.880

Κόστος πωλήσεων (1.93 ) (2.953.447)

Ζηµία από εκποίηση επενδύσεων  (906.555) (1.879.567)

Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει τη συνολική αξία των εκποιήσεων µετοχών και άλλων αξιών κατά τη 
διάρκεια του έτους µετά την αφαίρεση των προµηθειών και των δικαιωµάτων συναλλαγών  του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

Το κόστος πωλήσεων αντιπροσωπεύει το πραγµατικό κόστος των επενδύσεων που εκποιήθηκαν. 
 
 
 
 

4. ΖΗΜΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
  2004  

£ £ 
 

  

  

0 
0 

  
3 

366

2003
  
 Η ζηµία πριν τη φορολογία  
    αναφέρεται µετά τη χρέωση µε : 

    Αµοιβή µελών διοικητικού συµβουλίου 

      Ως εκτελεστικοί διοικητικοί σύµβουλοι  3.20 3.040
      Ως διοικητικοί σύµβουλοι 4.35 3.280
  
    Τόκους πληρωτέους 176.82 164.226

    Αµοιβή ελεγκτών 3.450 4.000

    Αµοιβή διαχειριστή χαρτοφυλακίου 175.870 312.922

    Αποσβέσεις          7        36  

 Η Εταιρεία δεν απασχολούσε  άµεσα προσωπικό  κατά τα έτη που έληξαν της 31 ∆εκεµβρίου 2003 και 
2004. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Έτος που έληξε της 31 ∆εκεµβρίου 2004 

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ   
2004 2003 

£ £ 
3 

  
6 236 

         -

  
  
 Φόρος που παρακρατήθηκε από µερίσµατα - 
 Έκτακτη εισφορά για την άµυνα  
    Έτους 
    Προηγούµενων ετών      765 

        6   1.004 
£ £ 

 
  

  
 Η σχέση µεταξύ της φορολογικής επιβάρυνσης και  
   της λογιστικής ζηµίας εξηγείται πιο κάτω : 
 Ζηµία  πριν τη φορολογία (1.906.001) (1.889.445) 

 Εταιρικός φόρος και έκτακτη εισφορά για την άµυνα   
(235.906) 29) 

  
935 

 
 

73.099 

 
 

27) 
328 

(12) 
71) 

(41) 

    (µε κανονικούς συντελεστές) (232.6
 Επίδραση φορολογικών αναπροσαρµογών σχετικά µε : 
    Ζηµία από εκποίηση επενδύσεων 135.967 231.
   Αναστροφή αποµείωσης επενδύσεων που εκποιήθηκαν 

     εντός του έτους και διαφορά από επανεκτίµηση αξίας 
     επενδύσεων στο τέλος του έτους (43.3

    Έξοδα που δεν εκπίπτονται 896 2.
    Aπαλλαγή τόκων εισπρακτέων (3) 
    Μερίσµατα  εισπρακτέα (7.606) (4.2
    Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις (41) 
    Φορολογική ζηµία έτους σε µεταφορά 33.600  02147.  

          6 Φορολογική επιβάρυνση έτους  004   1.  
 Από την 1 Ιανουαρίου 2003 η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο της 10% πάνω σε φορολογητέο εισόδηµα  µέχρι 

£1.000.000 και, για τα έτη 2003 και 2004 µόνο, το φορολογητέο εισόδηµα που υπερβαίνει το £1.000.000 υπόκειται 
σε πρόσθετο φόρο της 5%.   Της, από την 1 Ιανουαρίου 2003 καταργήθηκε η έκτακτη εισφορά για την άµυνα πάνω 
στα κέρδη.  Το εισόδηµα από τόκους που  δε  θεωρείται µέρος του εµπορικού κέρδους υπόκειται σε αµυντική 
εισφορά της 10%.  

 Λόγω της ζηµίας του έτους η Εταιρεία δεν υπόκειται σε εταιρικό φόρο για το έτος 2004. 
 Από την 1 Ιανουαρίου 2003 τα κέρδη από εκποίηση τίτλων απαλλάσσονται από τη φορολογία.   
 Της 31 ∆εκεµβρίου 2004 οι φορολογικές ζηµίες της Εταιρείας  ανέρχονταν σε £1.091.064  (2003 £755.068) και 

µεταφέρονται για συµψηφισµό µε κέρδη των επόµενων ετών. 
 ∆ε λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογία λόγω του ότι δεν αναµένεται να υπάρχουν φορολογητέα κέρδη επειδή τα 

κέρδη ή ζηµίες από εκποίηση τίτλων απαλλάσσονται της φορολογίας. 

6. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗ   
       2004 2003 
       £ £ 
 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου     674.000 938.750 
 Έλλειµµα από επανεκτίµηση      (14.000)  (264.750) 

 Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    660.000  674.000 

 Οι διαθέσιµες της πώληση επενδύσεις αποτελούνται από της ακόλουθες επενδύσεις  : 
      2004 2003 
      £ £ 
 Μετοχές σε εισηγµένες δηµόσιες εταιρείες    
    
    
  45.000 74.000
    
    
  195.000 300.000
    
    
 

Suphire Holdings Public Limited 
1.000.000 συνήθεις µετοχές των 25 σεντ, 
   πληρωµένες εξολοκλήρου 
Regallia Holdings & Investments Public Limited 
1.500.000 συνήθεις µετοχές των 10 σεντ,  
   πληρωµένες εξολοκλήρου 
Blue Island Holdings Public Limited 
1.500.000 συνήθεις µετοχές των 10 σεντ,  
   πληρωµένες εξολοκλήρου  420.000   300.000

      660.000 674.000 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε της 31 ∆εκεµβρίου 2004 

7. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
  Ηλεκτρονικοί 
  υπολογιστές 
  και λογισµικά 
  προγράµµατα 
  £ 
 Τιµή κτήσης  
 1 Ιανουαρίου/31 ∆εκεµβρίου 2.056 

 Αποσβέσεις  
 1 Ιανουαρίου 2004 1.690 
 Έτους     366 
 31 ∆εκεµβρίου 2004 2.056 

 Υπόλοιπο  
 31 ∆εκεµβρίου 2004          - 

 31 ∆εκεµβρίου 2003     366 

8. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ  

 Οι επενδύσεις της Εταιρείας κατά κλάδο έχουν  ως ακολούθως :   

    31.12.2004 31.12. 2003 
    Αγοραία  Αγοραία 
   Κόστος αξία Κόστος αξία 
   £ £ £ £ 
     
 

Μετοχές και δικαιώµατα 
αγοράς 
 µετοχών (share 
warrants) δηµόσιων 
  εταιρειών 

    

 Χρηµατοοικονοµικά 6.991.965 934.811 6.951.834 1.595.226 
 Βιοµηχανικές 

εταιρείες 
1.271.901 793.601 1.215.130 876.423 

 Τεχνολογία 12.867 1.734 12.867 1.564 
 Υπηρεσίες καταναλωτών 4.668.979 960.239 5.230.235 1.834.828 
  Καταναλωτικά αγαθά 3.038.446 631.952 3.870.764 1.251.724 
 Βασικά υλικά        3.828         1.460          3.828         1.720 

  15.987.986 3.323.797 17.284.658 5.561.485 
     
 

Μετοχές δηµόσιων 
εταιρειών µη 
  εισηγµένων στο 
Χρηµατιστήριο 

    

   Αξιών Κύπρου 1   7.868.184  5.736.418   5.954.170   3.612.376 

  23.856.170  9.060.215 23.238.828  9.173.861 

 1 Το ποσοστό των µετοχών δηµόσιων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου υπερέβαινε της 31 
∆εκεµβρίου το ελάχιστο ποσοστό της προβλέπεται από το άρθρο 3 του Κανονισµού 63 (Παράρτηµα Β) των περί 
Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισµών, λόγω της µείωσης της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας 
σε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 

 Μετοχές δηµόσιων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου αγοραίας αξίας £2.282.790 δεν ήταν 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 εγγεγραµµένες στ΄όνοµα της Εταιρείας αλλά κατέχονταν προς όφελος της Εταιρείας από 
τρίτα φυσικά πρόσωπα µε βάση έγγραφο καταπιστεύµατος. 



 Μετοχές δηµόσιας εταιρείας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου αγοραίας αξίας £640.800 που είναι 
εγγεγραµµένες στο όνοµα τρίτου φυσικού προσώπου είναι παγοποιηµένες δυνάµει προσωρινού δικαστικού 
διατάγµατος και δεν µπορούν στο παρόν στάδιο να µεταβιβαστούν στ΄όνοµα  της Εταιρείας. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

9. ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ   
2004 3 

£ £ 
  

.186

  200
  
 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
 Suphire (Venture Capital) Limited 3.108  3.472.180

 Κυκλοφορούν ενεργητικό   
368.481 42
117.738 - 

3.575 75
1.763 63

441 50
    48.005

 Suphire (Venture Capital) Limited 686.8
 Suphire Securities & Financial Services Limited 
 Suphire Asset Management Limited 3.5
 Suphire Holdings Public Limited 1.7
 Regallia Holdings & Investments Public Limited 34.0
 ∆ιάφορα άλλα εισπρακτέα ποσά και προπληρωµές    61      48.5
       540.003 91    774.7
    

πει τα ακόλουθα : 

). 

 
2004 3 

£ £ 
5.932 586

  249.200

 Το εισπρακτέο ποσό από τη Suphire (Venture Capital) Limited αντιπροσωπεύει υπόλοιπο, πλέον τόκους, 
από την πώληση προς  την εταιρεία αυτή 152.068 µετοχών της δηµόσιας εταιρείας Universal Life 
Insurance Company Limited για το συνολικό ποσό των £3.586.878.  Η συναλλαγή αυτή κατέστη 
αναγκαία προς διευκόλυνση της Εταιρείας για το λόγο ότι οι µετοχές της Universal Life Insurance 
Company Limited έπαυσαν να διαπραγµατεύονται  στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και συνέχιση της 
κατοχής τους από την Εταιρεία θα είχε ως αποτέλεσµα  τη µη συµµόρφωσή της µε τους Κανονισµούς του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.   

 Με βάση συµφωνία που συνοµολογήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2000 µεταξύ της Εταιρείας και της 
Suphire (Venture Capital) Limited το οφειλόµενο ποσό ήταν εισπρακτέο σε πρώτη ζήτηση το αργότερο 
µέσα σε περίοδο τριών ετών και έφερε τόκο 8% ετήσια για το έτος 2000 και 5% για τα επόµενα έτη.  
Λόγω αδυναµίας στην εφαρµογή της εν λόγω συµφωνίας και βάσει νοµικών γνωµατεύσεων 
συνοµολογήθηκε στις 18 Απριλίου 2003 νέα συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και της Suphire (Venture 
Capital) Limited η οποία προβλέ
(i) Το οφειλόµενο ποσό των £3.586.878, πλέον δεδουλευµένοι τόκοι µέχρι 4 Φεβρουαρίου 2003,  φέρει 

τόκο 0,5% ετήσια από τις 4 Φεβρουαρίου 2003 και θα αποπληρωθεί σε περίοδο δώδεκα ετών µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου 2014. 

(ii) Εκάστη δόση  είναι πληρωτέα πριν ή κατά την 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους, της πρώτης δόσης 
πληρωτέας πριν ή κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2003. 

(iii) Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής οποιασδήποτε δόσης το καθυστερηµένο ποσό θα φέρει τόκο 
σύµφωνα µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης  πλέον 1,5% 
ετήσια. 

 Το σύνολο των τόκων που λογίστηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους αναφορικά µε το 
εισπρακτέο ποσό από την εταιρεία Suphire (Venture Capital) Limited ανέρχεται σε £44.255 (2003 
£37.967). 

 Το υπόλοιπο µε την εταιρεία Suphire Securities & Financial Services Limited αντιπροσωπεύει υπόλοιπο  
από χρηµατιστηριακές πράξεις, πάνω σε καθαρά εµπορική βάση, που γίνονται µέσω της εν λόγω 
εταιρείας.  Για τις εν λόγω χρηµατιστηριακές πράξεις η Εταιρεία έχει χρεωθεί από τη Suphire Securities 
& Financial Services Limited µε προµήθειες ύψους £2.766 (2003 £4.132

 Τα άλλα εισπρακτέα ποσά δεν φέρουν τόκο. 

10. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
  200
  
 Μετρητά στις τράπεζες 6.
 Συναλλαγµατικές εισπρακτέες    1.390.000

    255.132 1.396.586



15 

 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
11. METOXIKO ΚΕΦΑΛΑΙΟ   
  2004 2003 
  £ £ 
 Εγκεκριµένο   

 100.000.000 µετοχές των 50 σεντ 50.000.000 50.000.000
    
  £ £ 
  Εκδόθηκε και πληρώθηκε   

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου    
    90.000.000 συνήθεις µετοχές των 50 σεντ 45.000.000  45.000.000
    Ακύρωση 8.797.971 συνήθων µετοχών των 50 σεντ (4.398.985)                 - 

 Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   
    81.202.029 συνήθεις µετοχές των 50 σεντ          
       (2003 90.000.000 συνήθεις µετοχές των 50 σεντ) 40.601.015 45.000.000

 Με βάση διάταγµα του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας µε ηµεροµηνία 14 ∆εκεµβρίου 2004, το 
οποίο έχει εγγραφεί στην Έφορο Εταιρειών στις 28 ∆εκεµβρίου 2004, επικυρώθηκε η µείωση του 
κεφαλαίου της Εταιρείας σύµφωνα µε το ειδικό ψήφισµα που εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που έγινε  στις 12 ∆εκεµβρίου 2003.  Το εν λόγω ψήφισµα 
προνοούσε την ακύρωση των 8.797.971 εξολοκλήρου πληρωµένων µετοχών της Εταιρείας ονοµαστικής 
αξίας 50 σεντ η καθεµιά, οι οποίες είχαν αποκτηθεί από την ίδια την Εταιρεία κατά την περίοδο από 7 
∆εκεµβρίου 2000 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2001, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 57 του περί 
Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, µε ανάλογη µείωση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από 
£45.000.000, διαιρεµένο σε 90.000.000 µετοχές  των 50 σεντ η καθεµιά, σε £40.601.015, διαιρεµένο σε 
81.202.029 µετοχές των 50 σεντ η καθεµιά. 

 
12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ   
  2004 2003 
  £ £ 
 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  
 8.797.971 συνήθεις µετοχές των 50 σεντ 3.386.468 3.386.468
 Ακύρωση 8.797.971 συνήθων µετοχών των 50 σεντ (4.398.985)                - 
 Πλεόνασµα από ακύρωση που µεταφέρεται στο   
    αποθεµατικό κεφαλαίου (σηµ.13, σελίδα 16) 1.012.517               - 

                - 3.386.468 
    
 Οι πιο πάνω µετοχές που ακυρώθηκαν αποκτήθηκαν από την ίδια την Εταιρεία από τις 7 ∆εκεµβρίου 2000 

µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2001 σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 57 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 
και µε βάση ειδικό ψήφισµα που εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που 
έγινε στις 24 Νοεµβρίου 2000.   

 Η Εταιρεία, µε βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, είχε υποχρέωση για µεταβίβαση των πιο πάνω 
µετοχών το αργότερο µέσα σε προθεσµία ενός έτους από την ηµεροµηνία απόκτησής τους.  Επειδή οι εν 
λόγω µετοχές δεν είχαν µεταβιβαστεί µέσα στην προθεσµία αυτή εφαρµόστηκαν οι διατάξεις της 
υποπαραγράφου (3) του άρθρου 57Β του περί Εταιρειών Τροποποιητικού Νόµου 135(Ι) 2000, που 
προβλέπει την ακύρωση των εν λόγω µετοχών µε τη µείωση του καλυφθέντος κεφαλαίου κατά  το 
αντίστοιχο ποσό  (βλέπε σηµείωση 11 πιο πάνω).   

 Το πλεόνασµα που προέκυψε από την ακύρωση των εν λόγω µετοχών ύψους £1.012.517, το οποίο  
αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας  των µετοχών που ακυρώθηκαν και της τιµής 
αγοράς τους από την Εταιρεία, µεταφέρθηκε στο λογαριασµό αποθεµατικό κεφαλαίου της Εταιρείας.  
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 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

13.
 

 Α      
  Από Από  

   επανεκτίµηση ηση/ακύρωση  
   πενδύσε θέν ος  
  Λογαρι διαθέσιµω οχι ύ  
  αποτελεσ  πώλη αίο Σύνολο 
 £ £ £ 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2003  (21.063.277) (4.953.750) (141.091) (26.158.118) 

η των 
ς πώληση επενδύσεων 

 
- 

 
(264.750) 

 
- (264.750) 

υς µ ορολογία  (1.890.449

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ
 

 πώλ
 ε ων εξαγορασ τ
 ασµός ν ιδίου µετ κο
 µάτων προς ση κεφαλ υ 
   £ 
 
 Έλλειµµα από επανεκτίµησ

   διαθέσιµων προ
  

 Ζηµία έτο ετά τη φ )                -            -  (1.890.449) 

 βρίου 2003  (22.953.7Υπόλοιπο 31 ∆εκεµ 26) (5.218.500) (141.091) (28.313.317) 
      
 Ιανουαρίου 2004  (22.953.726) (5.218.500) (141.091) (28.313.317) 

ση εξαγορασ   
φ λαίου - - 1.012.517 

ση των 
η επενδύ

 
- 

 
(14.000) 

 
- 

 τη ορολογία  (1.906.007

 
Υπόλοιπο 1 

 
 

Πλεόνασµα από ακύ
  ιδίου µετοχικού κε

ρω
α

θέντος   
1.012.517 

 Έλλειµµα από επανεκτίµη
   διαθέσιµων προς πώλησ
Ζηµία έτους µετά

σεων 
  

(14.000) 
  φ )                -              -  (1.906.007) 

004 (24.859.733 Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2  ) (5.232.500)  871.426 (29.220.807) 
      

υν οπ  αποθεµατικά διαθέσιµα για διανοµή. 
 

4. ΓΑΡΙΑΣΜΟ ΡΑΠΕΖΩΝ £2.189.236 (2003 £2.022.873)   

µ γνωµάτευσης, η  αµφισβητεί υποχρέωση ύψους £2.187.887 (2003 £2.012.793), που 
 ο πάνω ποσό, και προβαίνει σ’ όλες τις  για επίλυση της διαφοράς αυτ ος 

 από την Εταιρεία  υπόλοιπα λογίζετ όκιο ίσο µε το βασικό επιτόκιο της διευκόλυνσης 
ησης πλέον 1,5% ετήσια. 

5. ΩΤΗΣ ΚΑΙ ΡΩ  
2004 2003 

£ £ 
cial Ser - 

  21.992

 
 ∆εν υπάρχο οιαδήποτε

1 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟ

νο

Ι Τ

 Κατόπιν ικής 
περιλαµβάνεται στο

Εταιρεία
πι  δέουσες ενέργειες

αι µε επιτ
ής.   Ο τόκ

πάνω στα οφειλόµενα
οριακής χρηµατοδότ

1
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΙΣ
 

Τ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗ ΤΕΑ 

 
 

 
Suphire Securities & inan
Έξοδα πληρωτέα 

F vices Limited 84.472 
    38.570 

 21.992   123.042 
  

 

 

16. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ  ΜΕΤΟΧΗ  
 
 

 2004 2003 
  £ £ 
Ζηµία έτους µετά τη φορολογία (1.906.007) (1.890.449) 

Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που    
   ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους 81.202.029 81.202.029 

σεντ ντ 

µία ανά µετοχή των 50 σεντ  2,35

   σε

 Ζη  2,33 

7.  ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  
 2004 2003 

   £ £ 
255.132 1.396.586αµα (σηµ.10) 

µενοι λογαριασµοί τραπεζών (σηµ.14) (2.189.236

  

1 ΜΕΤΡΗΤΑ  
  

 
 

Μετρητά και ταµιακά ισοδύν
Τρεχού ) (2.022.873)

 (1.934.104  ) (626.287) 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

ΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

ΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
  

του ενεργητικού της Εταιρείας περιλ ν µετρητά και 
τρίτους και επενδύσεις.  Τα χρη µικά στοιχ

παθητικού της Εταιρείας περιλαµβάνουν φορολογία, έξοδα πληρωτέα  και  
τρεχούµενων λογαριασµών τραπεζών. 

 Κίνδυνος επιτοκίων  
  Τα επιτόκια και οι όροι αποπληρωµής των χρηµατοδοτήσεων της Εταιρείας παρουσιάζονται στη 

σηµείωση 14 των οικονοµικών καταστάσεων.  Η Εταιρεία προβαίνει σε όλες  τις αναγκαίες ενέργειες 
για προστασία από τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων παρόλο ότι δε θεωρεί ότι θα υπάρξει  
σηµαντική µεταβολή στο εγγύς µέλλον η οποία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα χρηµατοοικονοµικά 
της Εταιρείας. 

 Πιστωτικός κίνδυνος  
 Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισµένος γιατί εξασκείται αυστηρή πιστωτική πολιτική και η 

παρακολούθηση και είσπραξη χρεωστών γίνεται σε συνεχή βάση.  Τα εισπρακτέα ποσά 
παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση προβλέψεων.  Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν 
υπάρχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικών κινδύνων.  Η µέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου 
της Εταιρείας αντιπροσωπεύεται από τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που 
αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 ∆ίκαιες αξίες  
 Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας δε 

διαφέρουν σηµαντικά από τις αξίες που παρουσιάζονται στον ισολογισµό.  Η Εταιρεία υπόκειται σε 
κίνδυνο από τις µεταβολές στις τρέχουσες αξίες των επενδύσεων που αναφέρονται στις σηµειώσεις 6 
και 8.  Ο εν λόγω κίνδυνος περιορίζεται µε τη δηµιουργία από τους διαχειριστές επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου ευρείας διασποράς επενδύσεων. 

19. ΟΥΣΙΩ∆Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

 Με βάση συµφωνία που υπογράφτηκε την 1 Ιανουαρίου 2004 µεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας 
Suphire Securities & Financial Services Limited (“ο διαχειριστής”) η εν λόγω εταιρεία παρέχει κατ’ 
αποκλειστικότητα στην Εταιρεία υπηρεσίες διαχείρισης των επενδύσεών της µε αµοιβή  0,5% (2003 
1%) ετήσια πάνω στο ολικό ενεργητικό των διαχειριζοµένων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 
πληρωτέα πάνω σε τριµηνιαία βάση.  Για το υπό επισκόπηση έτος η εν λόγω αµοιβή ανήλθε σε 
£71.931 (2003  £159.606), πλέον φόρος προστιθέµενης αξίας.   

 Επίσης, µε βάση την πιο πάνω συµφωνία  “ο διαχειριστής”  παρέχει στην Εταιρεία  υπηρεσίες γενικής 
διευθύνσεως και γραµµατέα µε αµοιβή 0,18% (2003 0,25%) πάνω στο εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας.  Για το υπό επισκόπηση έτος η εν λόγω αµοιβή ανήλθε σε £81.000(2003 £112.500), 
πλέον φόρος προστιθέµενης αξίας. 

 Με βάση συµφωνία που έγινε µεταξύ των πιο πάνω συµβαλλοµένων µερών η εν λόγω συµφωνία 
ακυρώθηκε στις 28 Μαρτίου 2005. 

20. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 ∆εν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες συµβάσεις µε τα Όργανα ∆ιοίκησης της Εταιρείας. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤ ΣΕΙΣ 

18. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕ  
 
 Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αµβάνου ταµιακά 

ισοδύναµα, ποσά εισπρακτέα από µατοοικονο εία του 
, πιστωτές υπόλοιπα
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 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έ  

1. 
 

  

ητικών συµβούλων 

     % % 

  - - 
 
  
 
 

ητα ποσοστό πέραν του 5% του εκδοµένου µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας µε δικαίωµα ψήφου σε γενική συνέλευση. Τα αντίστοιχα ποσοστά τους 
στο διάστηµα των  τελευταίων τριάντα ηµερών πριν την ηµεροµηνία της ειδοποίησης για 

ενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ήταν : 
 

 
 

τος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004

2
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 
    ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

Ι. Συµφέρον διοικ

 Το άµεσο και έµµεσο συµφέρον των διοικητικών συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας στις  31 ∆εκεµβρίου 2004  και 26 Απριλίου 2005 είναι ως ακολούθως  : 

        31.12.2004 26.4.2005 
   

 

  Χριστάκης Γεωργιάδης    0,24 0,24 
  Σπύρος Χατζηγιάννης    1,73 1,73 
  Εύρος ∆ηµητριάδης    0,04 0,04 
  Γεώργιος Παύλου    0,06 0,06 
  Ανδρέας Πέτρου    - - 
  Θεόδωρος Χαραλάµπους   

ΙΙ. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
    
 Οι ακόλουθοι µέτοχοι κατείχαν κατά κυριότ

σύγκληση της Ετήσιας Γ
   
   % 
 Suphire Securities and Financial Services Limited 19,48 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ  ΤΟΥ 
   ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (συνέχ.) 

III. Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας και οι δέκα µεγαλύτερες επενδύσεις 

 
             
          

              
 

Μη εισηγµένη  

Ποσοστό
Κατηγορία Αριθµός Αγοραία ολικού Έτος

 Εκδότης      Κλάδος τίτλου αξιών 
 

Κόστος  
 

αξία ενεργητικού αναφοράς Α Β Γ ∆ 
£ σεντ £ σεντ % % £ εκ £ £

1.  Χρεώστης-Suphire  
    (Venture Capital) Limited* 

 
Μη εισηγµένη 

 
∆/Ε ∆/Ε 

 
3.476.667 

 
3.476.667 

 
25,52 

 
2004 

 
  ∆/Ε 

 
∆/Ε 

 
∆/Ε 

 
44.255 

2. Suphire (Venture Capital) Limited* Μετοχές 2.8 2.436.790 2.009.416** 14,75 -   8,8 - - - 
3. Sigma Radio TV Limited* Μη εισηγµένη Μετοχές 1.6 1.448.615       
  

1.641.990 12,05 2003 14,40 0,82 592.368 17.446
  Μετοχές µ.π. 84.9 12.737     

 
12.737 - - - - - -

4. Suphire (Finance) Limited*  Μη εισηγµένη Μετοχές 1.8 1.848.374        
 

1.109.024** 8,14 - 6,87 - - -
5. Εκδοτικός Οίκος ∆ίας Λίµιτεδ* Μη εισηγµένη Μετοχές 534.0 640.800      

 
640.800 4,70 2003 5,45 0,27 225.709 -

6. Αδελφοί Λανίτη Λίµιτεδ Καταναλωτικά αγαθά Μετοχές 4.4 1.741.597     
 

444.000 3,26 2003 1,78 1,25 1.047.978 19.600
7. Petrolina Holdings Limited Υπηρεσίες καταναλωτών Μετοχές 2.8 1.936.126     

 
377.863 2,77 2003 3,27 0,94 901.967 557

8. Blue Island Holdings  Public Limited Καταναλωτικά αγαθά Μετοχές 1.5 2.748.429      422.750 3,10 2003 9,78 0,26 486.241 -
9. Εργοληπτική Εταιρεία Κώστας  

   Μιχαηλίδης Λίµιτεδ 
 

Βιοµηχανικές εταιρείες 
 

Μετοχές 
 

400.0
 

286.397 
 

376.000 
 

2,76 
 

2003 
 

1,12 
 

0,26 
 

22.051 
 

 9.123 
10. ∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου Λίµιτεδ Βιοµηχανικές εταιρείες Μετοχές 120.0    444.249     348.000       

    

2,55 2003 3,92 0,83 364.386 16.165

17.020.781 10.859.247       
 
A – Ποσοστό που κατέχει η Εταιρεία στον Εκδότη 
Β – Καθαρό κέρδος/(ζηµία) του εκδότη £εκ 
Γ – Καθαρά περιουσιακά στοιχεία του εκδότη που αντιστοιχούν στην επένδυση 
∆ – Μερίσµατα / Τόκοι 
 
*   Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας. 

Η καθαρή αξία της µετοχής της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 είναι  14,01 σεντ (31 ∆εκεµβρίου 2003 16,38  σεντ). 
 
**  Η αγοραία αξία των µετοχών στις εν λόγω εταιρείες βασίστηκε σε µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις καθότι δεν υπάρχουν στη διάθεση της Εταιρείας τέτοιες ελεγµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. 





 
 
 
 

  


