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ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Εμείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών της 
εταιρείας Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας με βάση τη γνώση μας, που είναι προϊόν επιμελούς και ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουμε ότι τα 
στοιχεία που αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 είναι 
αληθή και πλήρη. 
 
 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

…………………………………… 
Χριστάκης Γεωργιάδης 
Εκτελεστικός Πρόεδρος   

 
Μη εκτελεστικοί  
 
 
……………………………………  
Εύρος Δημητριάδης 
  

…………………………………… 
Βασίλειος Θεοδώρου 
 
 
…………………………………… 
Χρίστος Θεοδούλου 
 
 
 
……………………………………. 
Ανδρέας Παπαπαρασκευάς 
 
 
 
……………………………………. 
Ζένιος Δημητρίου 
  

 

  

 

 
 



3 

 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΕΚΘΕΣΗ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006. 

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, η οποία δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η  διεξαγωγή 
των εργασιών ή επιχειρήσεων επενδυτικού οργανισμού.  Οι τίτλοι της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στην κατηγορία “Αγορά Ειδικής Κατηγορίας-Χρηματοοικονομικά”. 
Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2006, η εταιρεία Oakspring Limited έγινε θυγατρική εταιρεία.  Η κύρια δραστηριότητα 
της θυγατρικής εταιρείας είναι η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα για το έτος είναι ως ακολούθως :   
 2006 2005 
 £ £ 
Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία 720.525 (16.319) 
Φορολογία            (13)         (7) 

Κέρδος/(ζημία) μετά τη φορολογία  720.512  (16.326) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως το κέρδος του έτους παραμείνει στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Το έτος 2006 παρατηρήθηκε ανάκαμψη στις τιμές των μετοχών στο ΧΑΚ που είχε ως αποτέλεσμα θετικές 
επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς το οποίο 
επενδύεται όχι μόνο στο ΧΑΚ αλλά και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). 
 
Η καθαρή εσωτερική αξία της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το έτος 2006 ως ακολούθως : 
 
 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005 
Καθαρή Εσωτερική Αξία (σεντ) 15,31 13,40 
 
Η τιμή της μετοχής στο ΧΑΚ αυξήθηκε κατά το έτος 2006 ως ακολούθως : 
 
 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005 
Τιμή μετοχής (σεντ) 5,78 1,50 
 
Το κέρδος μετά τη φορολογία για το έτος 2006 ανήλθε στις £720.512 σε σχέση με ζημία ύψους £16.326 το 
2005.  Από εκποίηση επενδύσεων προέκυψε κέρδος ύψους £510.650 σε σχέση με κέρδος ύψους £1.060.350 το 
2005, ενώ από την επανεκτίμηση των επενδύσεων προέκυψε ζημία ύψους £771.005 το 2006 σε σύγκριση με 
ζημία ύψους £790.198 το 2005.  Η ζημία του 2006 οφείλεται στη μείωση της αξίας μη εισηγμένων μετοχών 
δημόσιων εταιρειών κατά £1.163.807.  Από την άλλη τα έξοδα χρηματοδότησης μειώθηκαν κατά £289.836 
λόγω μη αναγνώρισης τόκων πληρωτέων πάνω σε τρεχούμενο λογαριασμό τράπεζας, ενώ αντίθετα 
αναγνωρίστηκε εισόδημα ύψους £998.778 λόγω της αναστροφής στο λογαριασμό αποτελεσμάτων των 
πληρωτέων τόκων που αναγνωρίστηκαν τα προηγούμενα έτη (σημείωση 17 στις οικονομικές καταστάσεις).  Τα 
έξοδα διοίκησης για το έτος 2006 αυξήθηκαν σε £89.630 σε σύγκριση με £72.060 το 2005. 

Τα εισοδήματα της Εταιρείας από επενδύσεις μειώθηκαν το έτος 2006 στις £80.329 σε σύγκριση με £82.862 το 
2005.  Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση τόσο των εισπρακτέων μερισμάτων όσο και των εισπρακτέων τόκων. 

Εκτός απ’ ότι αναφέρεται πιο πάνω, δεν υπήρξαν άλλα κέρδη ή ζημίες από μη επαναλαμβανόμενες 
δραστηριότητες εκτός της κύριας δραστηριότητας της Εταιρείας. 
 

/ . . .  
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ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΕΚΘΕΣΗ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΜΕΡΙΣΜΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την πληρωμή μερίσματος. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ο κυριότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει είναι η πτώση 
στις χρηματιστηριακές τιμές των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας καθώς επίσης και τα αρνητικά 
αποτελέσματα των εταιρειών στις οποίες έχει επενδυμένα κεφάλαια. 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας συνδέονται άμεσα σε σημαντικό βαθμό με την πορεία του ΧΑΚ.  Οι 
διαφαινόμενες προοπτικές του Κυπριακού Χρηματιστηρίου παραμένουν θετικές για το 2007.  Όπως αναφέρεται 
στις σημειώσεις 7 και 8 η Εταιρεία απέκτησε συμμετοχές σε εταιρείες των οποίων οι οικονομικές 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό και στην Κύπρο.  Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της 
Εταιρείας στο προβλεπόμενο μέλλον. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα άτομα που αναφέρονται στη σελίδα 1.  Εκτός όπως αναφέρεται 
διαφορετικά, ήταν όλοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και κατά τη διάρκεια 
του έτους.  Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αμοιβή 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το υπό εξέταση έτος. 
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Χριστάκης Γεωργιάδης και Βασίλειος Θεοδώρου αποχωρούν 
εκ περιτροπής και, αφού είναι επανεκλέξιμοι, προσφέρονται για επανεκλογή. 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Δυνάμει Ειδικού Ψηφίσματος ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2006 και με την έγκριση του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λευκωσίας ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2007 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε από 
£50.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,50 η κάθε μια σε £12.000.0000 
διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,12 η κάθε μία και το εκδομένο μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε από £40.601.015 διαιρεμένο σε 81.202.030 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες 
μετοχές των £0,50 η κάθε μια σε £9.744.243,60 διαιρεμένο σε 81.202.030 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες 
μετοχές των £0,12 η κάθε μία ύστερα από μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από £0,50 η κάθε μια σε 
£0,12 η κάθε μια επειδή το ποσό των £0,38 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, δηλαδή 
£30.856.771,40 λόγω ζημιών δεν αντιπροσωπευόταν από το διαθέσιμο ενεργητικό. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Κατά τη διάρκεια  του έτους η Εταιρεία δεν λειτουργούσε οποιαδήποτε υποκαταστήματα. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους 
θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Γραμματέας 
Λευκωσία,  24 Απριλίου 2007 
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ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
Μέρος Α 
 
Το Διοικητικό 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 
Διοικητικού Συμβουλίου και ότι η Εταιρεία πρέπει να διοικείται στη βάση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής, 
μακριά από οποιεσδήποτε βραχυπρόθεσμες πιέσεις, αποφάσισε σε συνεδρία του στις 11 Δεκεμβρίου 2002 την 
πλήρη υιοθέτηση και εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Κώδικας).  Η Εταιρεία  
υιοθέτησε και εφάρμοσε πλήρως τις πρόνοιες του Κώδικα. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ετοίμασε Εγχειρίδιο Εταιρικής Διακυβέρνησης το οποίο απέστειλε στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  στις 13 Αυγούστου 2003.  Στο εγχειρίδιο αυτό αναφέρονται τα 
οργανογράμματα/καταστατικά των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Εκτελεστικοί Διοικητικοί 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 Διοίκηση 
Επιχειρήσεων.  Ασχολήθηκε με οικογενειακές επιχειρήσεις και το 1970 ίδρυσε τη βιομηχανία Sun Island 
Canning Limited της οποίας ήταν Διευθύνων 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.  Διετέλεσε Πρόεδρος του 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού. Διετέλεσε 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και τώρα είναι Επίτιμος Πρόεδρος 
του ΚΕΒΕ.  Είναι μέλος σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια ιδιωτικών και δημοσίων εταιρειών και διετέλεσε μέλος 
Διοικητικών Συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών. 
 
Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι 
 
Ανεξάρτητοι Διοικητικοί Σύμβουλοι 
 
Εύρος Δημητριάδης 
 
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). Διετέλεσε Διευθυντής του 
Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών  της Κυπριακής Δημοκρατίας 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 Διευθυντών Κυβερνητικών 
Τμημάτων. Διετέλεσε επίσης εκτελεστικός διευθυντής διαφόρων ερευνητικών σχεδίων και μελετών για την 
Κύπρο που διεξήχθησαν με οικονομική και τεχνική βοήθεια από το Διεθνές 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. Δίδαξε 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. 
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Χρίστος Θεοδούλου 

Αποφοίτησε από το Β’ Γυμνάσιο Αμμοχώστου το 1969. Σπούδασε Οικονομικά και Λογιστική στο North East London 
Polytechnic. Κατά τα έτη 1976 μέχρι και 1981 εργάστηκε σε ελεγκτικό γραφείο του Λονδίνου και παράλληλα απέκτησε 
τον τίτλο του εγκεκριμένου λογιστή FCCA. Από το 1982 μέχρι το 1984 διετέλεσε Διευθυντής στον ελεγκτικό οίκο 
Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίμης & Σία, ενώ από το 1984 μέχρι το 1999 κατείχε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της 
δημόσιας εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Λίμιτεδ. Το 1999 ανέλαβε τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή του 
Ομίλου Εταιρειών Suphire όπου εργάστηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2003.  
 
Βασίλειος Θεοδώρου 

Απεφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ασκεί το επάγγελμα του 
δικηγόρου από το έτος 1980 στη Λάρνακα.  
 
Ζένιος Δημητρίου 

Σπούδασε ασφαλιστικά στο Chartered Insurance Institute του οποίου είναι Associate Member (ACII) και έχει τον τίτλο του 
Chartered Insurer. Διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Universal Life  μέχρι το 1986. Στη συνέχεια 
διορίστηκε Γενικός Διευθυντής της Πανευρωπαϊκής Ασφαλιστικής και μετά την εξαγορά της Φιλικής και της 
Interamerican διορίστηκε Πρώτος Εκτελεστικός Λειτουργός (CEO) του Ομίλου. Το 1997 διορίστηκε Αναπληρωτής 
Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Ελλάδα. Παράλληλα υπηρετούσε και ως Διευθύνων Σύμβουλος της 
Εθνικής Ασφαλιστικής στην Κύπρο και Γενικός Διευθυντής στη Ρουμανία. Αποχώρησε το 2001 για να ασχοληθεί με τις 
δικές του επενδυτικές και άλλες δραστηριότητες στην Κύπρο και τη Ρουμανία. Είναι Πρόεδρος της Παγκυπριακής 
Ασφαλιστικής και μέλος σε συμβούλια διαφόρων άλλων οργανισμών. 
 
Μη ανεξάρτητοι Διοικητικοί Σύμβουλοι 
 
Ανδρέας Παπαπαρασκευάς 

Αποφοίτησε από το Λύκειο το 1985. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, εργοδοτήθηκε ως λογιστής μεγάλου ξενοδοχείου 
της Λευκωσίας για δύο περίπου χρόνια. Μετά εργάστηκε μέχρι το 1996 στην Euroinvestment & Finance Ltd σε λογιστικά 
καθήκοντα και Χρηματοδοτήσεις Συμβολαίων Ενοικιαγοράς (Hire Purchase), και στη συνέχεια ανέλαβε τη διαχείριση του 
Επενδυτικού Σχεδίου στον ίδιο Οργανισμό. Από το 2000 εργάζεται στον Όμιλο Suphire και στην Suphire (Finance) 
Limited ως Διευθυντής, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα. 
 
ΜΕΡΟΣ Β 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προβεί στην κατάρτιση 
των πιο κάτω επιτροπών. 

  Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή Επενδυτική 
  Ελέγχου Αμοιβών Διορισμών Επιτροπή 
 Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι     

 Χριστάκης Γεωργιάδης  
   (Εκτελεστικός πρόεδρος) 

 
Χ 

   
Πρόεδρος 

 Μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι     

 Ανεξάρτητοι Διοικητικοί Σύμβουλοι     

 Εύρος Δημητριάδης  Χ Πρόεδρος  
 Χρίστος Θεοδούλου Πρόεδρος   Χ 
 Βασίλειος Θεοδώρου Χ Πρόεδρος   
 Ζένιος Δημητρίου  Χ Χ  
 Ανδρέας Πελεκάνος   Χ  

 Μη ανεξάρτητοι Διοικητικοί Σύμβουλοι     

 Ανδρέας Παπαπαρασκευάς   Χ Χ 

Σημειώσεις 

1. Ο κος Ανδρέας Πελεκάνος παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές στις 20 Ιουνίου 2006. 
2. Ο κoς Ανδρέας Παπαπαρασκευάς και ο κoς Ζένιος Δημητρίου διορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις 

Επιτροπές στις 3 Μαΐου 2006.  
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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  Διοικητικοί Σύμβουλοι και το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να 
διορίσει αντικαταστάτη μέλους της Επιτροπής που αποχωρεί από Διοικητικός 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 συνεδρία που ακολουθεί την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση, το Διοικητικό 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.  Δύο από τα τρία  μέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία. Υποβάλλει εισηγήσεις 
προς το Διοικητικό 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 Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. Υποβάλλει εισηγήσεις 
στο Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου περί 
Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου  της Εταιρείας συνήλθε σε τέσσερις (4) 
συνεδρίες κατά τη διάρκεια του έτους 2006 και απασχολήθηκε λεπτομερώς με το σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου. 

 
(β) Επιτροπή Διορισμών 

 Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Διορισμών είναι μη-Εκτελεστικοί Σύμβουλοι και Πρόεδρός της 
μπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε ένας μη-Εκτελεστικός Διοικητικός 
Σύμβουλος. Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δικαιούται να διορίσει 
αντικαταστάτη μέλους της Επιτροπής που αποχωρεί από Διοικητικός 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 Διοικητικό Συμβούλιο είτε επιβεβαιώνει είτε διαφοροποιεί τη σύνθεση της Επιτροπής για 
το επόμενο ένα έτος.  Η Επιτροπή Διορισμών συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και δύο από τα 
μέλη της αποτελούν απαρτία.  Έχει εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο να λαμβάνει 
ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές όποτε κρίνει αναγκαίο, και ασχολείται αποκλειστικά με 
διορισμούς μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Καθορίζει και επανεξετάζει κατά 
καιρούς τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχει ένα άτομο που υπηρετεί ως μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  Παρακολουθεί τις ανάγκες του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τη 
στρατηγική της και καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει οι υποψήφιοι Διοικητικοί Σύμβουλοι να πληρούν 
και εισηγείται υποψήφιους.  Επίσης, αξιολογεί τη συμβολή των υφιστάμενων μελών και καθορίζει κατά 
πόσο θα προταθούν για επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις 
εξελίξεις γύρω από την εταιρική διακυβέρνηση και μπορεί κατά καιρούς να εισηγείται νέες διαδικασίες 
στον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.  Εξετάζει εισηγήσεις για διορισμό μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου στη βάση των απαιτούμενων προσόντων  και παραδίδει σχετική έκθεση με τις 
απόψεις της στην ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.  
Η Επιτροπή εξετάζει άλλα θέματα που σχετίζονται με διορισμούς όπως αυτά καθορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 η Επιτροπή συνήλθε σε μία (1) συνεδρία. 
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(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. Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δικαιούται να διορίσει 
αντικαταστάτη μέλους της που αποχωρεί από Διοικητικός 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 Διοικητικό Συμβούλιο, εντός 
συμφωνημένων όρων αναφοράς, συστάσεις για το ύψος των αμοιβών των Εκτελεστικών Συμβούλων και 
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις για καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων και άλλων 
ωφελημάτων των Συμβούλων. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, 
άλλες αγορές και τις αμοιβές διοικητικών συμβούλων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους ίδιους 
κλάδους, καθορίζει την Πολιτική Αμοιβών. Οι αμοιβές που καθορίζονται από την Επιτροπή δεν 
συνδέονται με την κερδοφορία, αλλά αποτελούνται από ένα πάγιο ετήσιο ποσό και επιπλέον ένα 
προκαθορισμένο ποσό για κάθε συνεδρία πλέον οδοιπορικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει κάθε 
χρόνο Έκθεση Αμοιβών  στους μετόχους  της Εταιρείας.  Η έκθεση κάνει αναφορά στην πολιτική της 
Εταιρείας για τις αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων.  Οι αμοιβές των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται στη σημειώση 5, στη σελίδα 25 των οικονομικών καταστάσεων.  
Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 η Επιτροπή συνήλθε σε μία (1) συνεδρία. 

 
(δ) Επενδυτική Επιτροπή 
 
 Το Διοικητικό 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. 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 Διοικητικό Συμβούλιο.  Η Επενδυτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη τα οποία 
προέρχονται τόσο από Εκτελεστικά όσο και μη-Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Εταιρείας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη μέλους της Επιτροπής που 
αποχωρεί από Διοικητικός 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.  Συνεδριάζει 
τουλάχιστον  δύο φορές το χρόνο ή σε συχνότερα διαστήματα όταν αυτό κριθεί σκόπιμο και δύο από τα 
τρία μέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία.  Κατά τη διάρκεια  του έτους 2006 η Επιτροπή συνήλθε σε 
επτά (7) συνεδρίες. 

 
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
(i) Το Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών ή 

συνδεδεμένων εταιρειών του εκδότη, δεν έτυχε οποιουδήποτε δανεισμού από την Εταιρεία, ούτε από 
οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία με τον εκδότη.  

 
(iii) Η Εταιρεία δεν διαθέτει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και εξετάζει ετήσια την ανάγκη δημιουργίας 

τέτοιου Τμήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον κύριο Ζένιο Δημητρίου ως υπεύθυνο για 
τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο κύριος Ζένιος Δημητρίου βεβαιώνει ότι το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας είναι αποτελεσματικό. Βεβαιώνει επίσης ότι όλα τα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου καθώς και των διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και 
εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές περιλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων καθώς και των συστημάτων συμμόρφωσης με 
κανονισμούς διαχείρισης κινδύνων είναι αποτελεσματικά. Το Διοικητικό 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).  
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(iv) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε σε δώδεκα (12) συνεδρίες κατά τη διάρκεια του έτους 

2006 και όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ενημερώθηκαν έγκαιρα και γραπτώς με όλα τα σχετικά έγγραφα. 
 
(v) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσημο πρόγραμμα θεμάτων, αποφάσεις επί των οποίων λαμβάνονται 

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

επαγγελματιών συμβούλων εκεί όπου κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη.  Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν 
πρόσβαση στις συμβουλές και στις υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας, ο οποίος έχει ευθύνη έναντι 
του Διοικητικού Συμβουλίου για να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες  του Διοικητικού Συμβουλίου 
ακολουθούνται και ότι υπάρχει συμμόρφωση με ισχύοντες κανονισμούς.  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
διόρισε τον κο Ανδρέα Παπαπαρασκευά ως το άτομο επικοινωνίας των μετόχων με την Εταιρεία. 

 
(vii) Με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας το ένα τρίτο των Διοικητικών Συμβούλων 

αποχωρούν εκ περιτροπής  και προσφέρονται προς επανεκλογή.   Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι 
υπόκεινται σε εκλογή από τους μετόχους με την πρώτη ευκαιρία μετά από το διορισμό τους. Τα ονόματα 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρονται για εκλογή ή επανεκλογή αναφέρονται στην 
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
(viii) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί και τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή επειδή 

το μέγεθος και το ύψος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας δεν επιτρέπει την εργοδότηση άλλου ατόμου 
για την εκτέλεση των εργασιών της Εταιρείας. 

 
(ix) Ο κος Εύρος Δημητριάδης έχει διοριστεί ως ανώτερος ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος.     
 
(x) Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κα Στάλω Παπαθεοχάρους, Εγκεκριμένη Λογίστρια (FCCA), 

Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.     
 
(xi) Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας  έτυχαν ισότιμης μεταχείρισης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2006.  

Είχαν τα ίδια δικαιώματα ψήφου και είχαν τη δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου 
που αφορούν όλες τις κατηγορίες μετοχικών τίτλων.  Στην 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, τόπο και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης, όπως επίσης και πλήρη πληροφόρηση για 
τα θέματα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να 
γνωστοποιούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε ουσιαστικό 
συμφέρον σε συναλλαγές ή ζητήματα που επηρεάζουν την Εταιρεία. 

 
 
 
   Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
   Γραμματέας 
Λευκωσία, 24 Απριλίου 2007 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  ΠΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΙΑΝΤΑΣ   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΛΙΜΙΤΕΔ 

Έκθεση επί των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας 

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») και 
των εξαρτημένων της (το «Συγκρότημα») και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 12 μέχρι 
34, που αποτελούνται από τους ισολογισμούς του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2006, και τις 
καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, τις καταστάσεις αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και τις καταστάσεις ταμειακών 
ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών 
λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των 
ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) 
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή 
και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρμογή 
κατάλληλων λογιστικών αρχών, και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. 

Ευθύνη των Ελεγκτών 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας με βάση τον έλεγχό μας.  Εκτός όπως αναφέρεται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη, 
διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως 
συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε 
λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 

Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας  για ποσά και άλλες 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε 
οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον 
εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της 
οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με 
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας.  Ένας 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της 
λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής 
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.   

Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την 
ελεγκτική μας γνώμη. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

(α) Όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7 και 8 των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία δεν έχει συμπεριλάβει στις  
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 και από το 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ27 “Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις”, τις οικονομικές 
καταστάσεις μίας εξαρτημένης εταιρείας ως επίσης και των συνδεδεμένων της εταιρειών.  Κατά τη γνώμη μας, η 
παρουσίαση ενοποιημένης πληροφόρησης είναι αναγκαία για κατάλληλη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης, 
της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Συγκροτήματος. 
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(β) Όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 11 και 12 των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
έκανε δική του εκτίμηση αναφορικά με την αξία μετοχών δημόσιων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου καθώς και για το ύψος του ποσού που είναι εισπρακτέο από την εταιρεία Suphire (Venture Capital) 
Limited, λόγω του  ότι δεν υπήρχαν εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τις εν λόγω εταιρείες.  Ως αποτέλεσμα, 
δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε πρακτικές ελεγκτικές διαδικασίες για να βεβαιωθούμε ότι οι  εν λόγω μετοχές 
αποτιμήθηκαν στη δίκαιη αξία τους και το εν λόγω εισπρακτέο ποσό είναι εξολοκλήρου εισπράξιμο. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων των θεμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι ενοποιημένες και οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 
Δεκεμβρίου 2006, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας 
για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από 
το ΣΔΛΠ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 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. 
• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώμη μας, και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι 

οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον 
απαιτούμενο τρόπο, εκτός όπως αναφέρεται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη. 

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 3 & 4 
 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Άλλο Θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με 
το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν 
αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του 
οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.   
 
 

 
 
 Εγκεκριμένοι Λογιστές 

Λεμεσός, 24 Απριλίου 2007 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

    Συμπληρωματικές 
    πληροφορίες σε Ευρώ 
  2006 2005 2006 2005 
 Σημ. £ £ € € 
      
Εισοδήματα από επενδύσεις      

   Μερίσματα (μεικτά)  65.123 65.411 112.630 113.128 
   Τόκοι εισπρακτέοι        15.206        17.451       26.299       30.182 

  80.329 82.862 138.929 143.310 

Ζημία από εκποίηση επενδύσεων       
  που κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς 3 (3.336.166) (3.823.525) (5.769.899) (6.612.786)
Αναστροφή απομείωσης επενδύσεων  
   που εκποιήθηκαν εντός του έτους  

  
3.846.816 

 
4.883.875 

 
6.653.068 

 
8.446.662 

Έλλειμμα από επανεκτίμηση αξίας  
   επενδύσεων στο τέλος του έτους 

  
 (771.005)

 
  (790.198) 

 
(1.333.453) 

 
(1.366.647)

  (180.026) 353.014 (311.355) 610.539 

Έξοδα διοίκησης      (89.630)     (72.060)    (155.015)    (124.628)

(Ζημία)/κέρδος από εργασίες    (269.656)    280.954   (466.370)    485.911 

Έσοδα χρηματοδότησης 4 998.778 - 1.727.387 - 

Έξοδα χρηματοδότησης 4      (7.437)   (297.273)     (12.862)   (514.134)

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) χρηματοδότησης     991.341  (297.273) 1.714.525   (514.134)

Διαγραφή εμπορικής εύνοιας 7    (1.160)            -   (2.006)              - 

Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία   720.525 (16.319) 1.246.149 (28.223)

Φορολογία 6           (13)             (7)            (22)           (12)

Κέρδος/(ζημία) μετά τη φορολογία      720.512  (16.326) 1.246.127     (28.235)

   σεντ σεντ λεπτά λεπτά 
Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή των 12 σεντ        
   (2005 50 σεντ) 18 0,89 (0,02) 1,53 (0,03) 
 

  

  

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20  μέχρι 34  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

    Συμπληρωματικές 
    πληροφορίες σε Ευρώ 
  2006 2005 2006 2005 
 Σημ. £ £ € € 
Εισοδήματα από επενδύσεις      

   Μερίσματα (μεικτά)  65.123 65.411 112.630 113.128 
   Τόκοι εισπρακτέοι        15.206        17.451       26.299       30.182 

  80.329 82.862 138.929 143.310 
Ζημία από εκποίηση επενδύσεων       
  που κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς 3 (3.336.166) (3.823.525) (5.769.899) (6.612.786)
Αναστροφή απομείωσης επενδύσεων  
   που εκποιήθηκαν εντός του έτους  

  
3.846.816 

 
4.883.875 

 
6.653.068 

 
8.446.662 

Έλλειμμα από επανεκτίμηση αξίας  
   επενδύσεων στο τέλος του έτους 

  
 (771.005)

 
  (790.198) 

 
(1.333.453) 

 
(1.366.647)

  (180.026) 353.014 (311.355) 610.539 

Έξοδα διοίκησης      (87.888)     (72.060)    (152.002)    (124.628)

(Ζημία)/κέρδος από εργασίες     (267.914)    280.954   (463.357)    485.911 

Έσοδα χρηματοδότησης 4 998.778 - 1.727.387 - 
Έξοδα χρηματοδότησης 4      (7.437)   (297.273)     (12.862)   (514.134)

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) χρηματοδότησης     991.341  (297.273) 1.714.525   (514.134)

Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία 5 723.427 (16.319) 1.251.168 (28.223)
Φορολογία 6           (13)             (7)            (22)           (12)

Κέρδος/(ζημία) μετά τη φορολογία      723.414  (16.326) 1.251.146     (28.235)

 

 
 
 
 
 Οι σημειώσεις στις σελίδες  20  μέχρι 34  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

 
      Αποθεματικό  
     Αποθεματικό από  
     επανεκτίμησης πώληση/ακύρωση  
   Μετοχικό  επενδύσεων εξαγορασθέντος  
   κεφάλαιο Λογαριασμός διαθέσιμων ιδίου μετοχικού  
   (σημ.14) αποτελεσμάτων προς πώληση κεφαλαίου Σύνολο 
   £ £ £ £ £ 
        
 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005  40.601.015 (24.859.733) (5.232.500) 871.426 11.380.208 
 Έλλειμμα από επανεκτίμηση των       
   διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων - - (485.000) - (485.000) 
 Ζημία έτους μετά τη φορολογία                    -        (16.326)                -               -       (16.326) 

 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005  40.601.015 (24.876.059) (5.717.500)  871.426 10.878.882 

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006  40.601.015 (24.876.059) (5.717.500) 871.426 10.878.882 

 Διαγραφή συσσωρευμένων ζημίων με      
   μείωση της ονομαστικής αξίας των  

  συνήθων και εξολοκλήρου πληρωμένων 
     

   μετοχών της Εταιρείας (30.856.771) 26.230.529 4.626.242 - - 
 Πλεόνασμα από επανεκτίμηση των 

   διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων 
 

- 
 

- 
 

1.091.258 
 

- 
 

1.091.258 
 Κέρδος έτους μετά τη φορολογία                    -       720.512                 -               -      720.512 

 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006    9.744.244   2.074.982                 -  871.426 12.690.652 

 Το αποθεματικό επενακτίμησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση και το αποθεματικό από 
πώληση/ακύρωση εξαγορασθέντος ιδίου μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι διαθέσιμα για διανομή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες  20  μέχρι 34  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

 
      Αποθεματικό  
     Αποθεματικό από  
     επανεκτίμησης πώληση/ακύρωση  
   Μετοχικό  επενδύσεων εξαγορασθέντος  
   κεφάλαιο Λογαριασμός διαθέσιμων ιδίου μετοχικού  
   (σημ.14) αποτελεσμάτων προς πώληση κεφαλαίου Σύνολο 
   £ £ £ £ £ 
        
 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005  40.601.015 (24.859.733) (5.232.500) 871.426 (11.380.208) 
 Έλλειμμα από επανεκτίμηση των       
   διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων - - (485.000) - (485.000) 
 Ζημία έτους μετά τη φορολογία                   -        (16.326)                -               -       (16.326) 

 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005  40.601.015 (24.876.059) (5.717.500)  871.426 10.878.882 

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006  40.601.015 (24.876.059) (5.717.500) 871.426 10.878.882 

 Διαγραφή συσσωρευμένων ζημίων με      
   μείωση της ονομαστικής αξίας των  

  συνήθων και εξολοκλήρου πληρωμένων 
     

   μετοχών της Εταιρείας (30.856.771) 26.230.529 4.626.242 - - 
 Πλεόνασμα από επανεκτίμηση των 

   διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων 
 

- 
 

- 
 

1.091.258 
 

- 
 

1.091.258 
 Κέρδος έτους μετά τη φορολογία                  -       723.414                 -               -      723.414 

 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006   9.744.244   2.077.884                 -  871.426 12.693.554 

 Το αποθεματικό επενακτίμησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση και το αποθεματικό από 
πώληση/ακύρωση εξαγορασθέντος ιδίου μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι διαθέσιμα για διανομή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες  20  μέχρι 34  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2006 

    Συμπληρωματικές 
    πληροφορίες σε Ευρώ 
  2006 2005 2006 2005 
 Σημ. £ £ € € 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      

Ακίνητη περιουσία 16 83.000 - 143.549 - 
Επένδυση σε εξαρτημένες εταιρείες 7 1.000 - 1.730 - 
Επένδυση σε συνδεδεμένες εταιρείες 8 1.450.000 - 2.507.775 - 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 9 1.350.258 175.000 2.335.271 302.663 
Πάγιο ενεργητικό 10 - - - - 
Ποσά εισπρακτέα από τρίτους 12 2.635.016 2.764.865 4.557.260 4.781.834 

  5.519.274 2.939.865 9.545.585 5.084.497 

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Επενδύσεις που κρατούνται για εμπορικούς       
   σκοπούς 11 6.927.829 9.819.562 11.981.681 16.982.932 
Ποσά εισπρακτέα από τρίτους 12 1.178.227 457.724 2.037.743 791.634 
Μετρητά και ταμιακά ισοδύναμα 13    309.770      185.286     535.747      320.452 

  8.415.826 10.462.572 14.555.171 18.095.018 

Σύνολο ενεργητικού  13.935.100 13.402.437 24.100.756 23.179.515 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
      
Κεφάλαιο και αποθεματικά      

Μετοχικό κεφάλαιο που εκδόθηκε 14 9.744.244 40.601.015 16.852.670 70.219.455 
Μετοχικό κεφάλαιο που εξαγοράστηκε 15 (255.019) - (441.055) - 
Αποθεματικά    2.946.408 (29.722.133)   5.095.813 (51.404.429) 

  12.435.633 10.878.882 21.507.428 18.815.026 
Τρέχουσες υποχρεώσεις      

Τρεχούμενοι λογαριασμοί τραπεζών 17 1.482.688 2.485.127 2.564.309 4.298.027 
Φορολογία  3.994 21.447 6.908 37.093 
Έξοδα πληρωτέα         12.785        16.981        22.111        29.369 

    1.499.467   2.523.555   2.593.328   4.364.489 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
   υποχρεώσεων 

  
13.935.100 

 
13.402.437 

 
24.100.756 

 
23.179.515 

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 24 Απριλίου 2007. 

…………………………….. 
Χριστάκης Γεωργιάδης ) 
 )  Διοικητικοί σύμβουλοι 
 ) 
…………………………….. 
 Χρίστος Θεοδούλου 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2006 

    Συμπληρωματικές 
    πληροφορίες σε Ευρώ 
  2006 2005 2006 2005 
 Σημ. £ £ € € 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      

Επένδυση σε εξαρτημένες εταιρείες 7 6.000 - 10.377 - 
Επένδυση σε συνδεδεμένες εταιρείες 8 1.450.000 - 2.507.775 - 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 9 1.350.258 175.000 2.335.271 302.663 
Πάγιο ενεργητικό 10 - - - - 
Ποσά εισπρακτέα από τρίτους 12 2.635.016 2.764.865 4.557.260 4.781.834 

  5.441.274 2.939.865 9.410.683 5.084.497 

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Επενδύσεις που κρατούνται για εμπορικούς       
   σκοπούς 11 6.927.829 9.819.562 11.981.681 16.982.932 
Ποσά εισπρακτέα από τρίτους 12 1.262.932 457.724 2.184.242 791.634 
Μετρητά και ταμιακά ισοδύναμα 13     304.770      185.286     527.100      320.452 

    8.495.531 10.462.572 14.693.023 18.095.018 

Σύνολο ενεργητικού  13.936.805 13.402.437 24.103.706 23.179.515 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
      
Κεφάλαιο και αποθεματικά      

Μετοχικό κεφάλαιο που εκδόθηκε 14 9.744.244 40.601.015 16.852.670 70.219.455 
Μετοχικό κεφάλαιο που εξαγοράστηκε 15 (255.019) - (441.055) - 
Αποθεματικά    2.949.310 (29.722.133)  5.100.832 (51.404.429) 

  12.438.535 10.878.882 21.512.447 18.815.026 
Τρέχουσες υποχρεώσεις      

Τρεχούμενοι λογαριασμοί τραπεζών 17  1.482.688 2.485.127 2.564.309 4.298.027 
Φορολογία  3.994 21.447 6.908 37.093 
Έξοδα πληρωτέα        11.588        16.981       20.042        29.369 

   1.498.270   2.523.555   2.591.259   4.364.489 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
   υποχρεώσεων 

  
13.936.805 

 
13.402.437 

 
24.103.706 

 
23.179.515 

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 24 Απριλίου 2007. 

…………………………….. 
Χριστάκης Γεωργιάδης ) 
 )  Διοικητικοί σύμβουλοι 
 ) 
…………………………….. 
 Χρίστος Θεοδούλου 

Οι σημειώσεις στις σελίδες  20  μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

    Συμπληρωματικές 
    πληροφορίες σε Ευρώ 
  2006 2005 2006 2005 
 Σημ. £ £ € € 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      

Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία  720.525 (16.319) 1.246.149 (28.224) 

Αναπροσαρμογή για :      

Μερίσματα που εισπράχτηκαν  (65.123) (65.411) (112.630) (113.128) 
Τόκους εισπρακτέους   (15.206) (17.451) (26.299) (30.182) 
Τόκους πληρωτέους  4.519 296.951 7.816 513.577 
Διαγραφή εμπορικής εύνοιας  1.160 - 2.006 - 
Αναστροφή απομείωσης επενδύσεων  
   που εκποιήθηκαν εντός του έτους  

  
(3.846.816)

 
(4.883.875) 

 
(6.653.068) 

 
(8.446.662) 

Έλλειμμα από επανεκτίμηση αξίας  
   επενδύσεων στο τέλος του έτους 

  
    771.005 

 
    790.198 

 
1.333.453 

 
1.366.647 

Ζημία από εργασίες πριν τις μεταβολές       
  στα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης  (2.429.936) (3.895.907) (4.202.573) (6.737.972) 
Μείωση επενδύσεων  4.432.544 3.334.330 7.666.085 5.766.723 
(Αύξηση)/μείωση ποσών εισπρακτέων από τρίτους  (590.654) 425.600 (1.021.535) 736.075 
Μείωση εξόδων πληρωτέων     (5.356)       (5.011) (9.264)     (8.667) 
Αύξηση ακίνητης ιδιοκτησίας     (83.000)            - (143.549)           - 

Εισροή/(εκροή) μετρητών από εργασίες  1.323.598 (140.988) 2.289.164 (243.841) 

Εξαγορά ιδίων μετοχών  (255.019) - (441.055) - 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (4.519) (296.951) (7.816) (513.577) 
Εταιρικός φόρος που πληρώθηκε  (8.836) (2.805) (15.283) (4.851) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα που πληρώθηκε     (8.630)        (7.855)   (14.926)    (13.585) 

Καθαρή εισροή/(εκροή) μετρητών από εργασίες  1.046.594   (448.599) 1.810.084   (775.854) 

Απόδοση από επενδύσεις      

Τόκοι που εισπράχτηκαν  15.206 17.451 26.299 30.183 
Μερίσματα που εισπράχτηκαν      65.123       65.411   112.630 113.129 

Καθαρή εισροή μετρητών από απόδοση 
   επενδύσεων 

  
    80.329 

 
     82.862 

 
  138.929 

 
143.312 

Αύξηση/(μείωση) μετρητών και  
   αντίστοιχων μετρητών 

  
1.126.923 

 
(365.737) 

 
1.949.013 

 
(632.542) 

 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 19     

   31 Δεκεμβρίου 2005  (2.299.841) (1.934.104) (3.977.575) (3.345.033) 

   31 Δεκεμβρίου 2006  (1.172.918) (2.299.841) (2.028.562) (3.977.575) 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20  μέχρι 34  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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 ΑΙΑΝΤΑΣ   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

    Συμπληρωματικές 
    πληροφορίες σε Ευρώ 
  2006 2005 2006 2005 
 Σημ. £ £ € € 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      

Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία  723.427 (16.319) 1.251.168 (28.224) 

Αναπροσαρμογή για :      

Μερίσματα που εισπράχτηκαν  (65.123) (65.411) (112.630) (113.128) 
Τόκους εισπρακτέους  (15.206) (17.451) (26.299) (30.182) 
Τόκους πληρωτέους  4.519 296.951 7.816 513.577 
Αναστροφή απομείωσης επενδύσεων  
   που εκποιήθηκαν εντός του έτους  

  
(3.846.816)

 
(4.883.875) 

 
(6.653.068) 

 
(8.446.662) 

Έλλειμμα από επανεκτίμηση αξίας  
   επενδύσεων στο τέλος του έτους 

  
   771.005 

 
    790.198 

 
1.333.453 

 
1.366.647 

Ζημία από εργασίες πριν τις μεταβολές       
  στα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης  (2.428.194) (3.895.907) (4.199.560) (6.737.972) 
Μείωση επενδύσεων  4.427.544 3.334.330 7.657.437 5.766.723 
(Αύξηση)/μείωση ποσών εισπρακτέων από τρίτους  (675.359) 425.600 (1.168.033) 736.075 
Μείωση εξόδων πληρωτέων     (5.393)     (5.011)     (9.327)     (8.667) 

Εισροή/(εκροή) μετρητών από εργασίες  1.318.598 (140.988) 2.280.517 (243.841) 

Εξαγορά ιδίων μετοχών  (255.019) - (441.055) - 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (4.519) (296.951) (7.816) (513.577) 
Εταιρικός φόρος που πληρώθηκε  (8.836) (2.805) (15.283) (4.851) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα που πληρώθηκε       (8.630)        (7.855)   (14.926)    (13.585) 

Καθαρή εισροή/(εκροή) μετρητών από εργασίες  1.041.594   (448.599) 1.801.437   (775.854) 

Απόδοση από επενδύσεις      

Τόκοι που εισπράχτηκαν  15.206 17.451 26.299 30.183 
Μερίσματα που εισπράχτηκαν       65.123       65.411   112.630 113.129 

Καθαρή εισροή μετρητών από απόδοση 
   επενδύσεων 

  
     80.329 

 
     82.862 

 
 138.929 

 
143.312 

Αύξηση/(μείωση) μετρητών και  
   αντίστοιχων μετρητών 

  
1.121.923 

 
(365.737) 

 
1.940.366 

 
(632.542) 

 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 19     

   31 Δεκεμβρίου 2005  (2.299.841) (1.934.104) (3.977.575) (3.345.033) 

   31 Δεκεμβρίου 2006  (1.177.918) (2.299.841) (2.037.209) (3.977.575) 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20  μέχρι 34  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 Η εταιρεία Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ συστάθηκε στην Κύπρο στις 19 Νοεμβρίου 1999 ως ιδιωτική 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.  Στις 8 Δεκεμβρίου 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 Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην κατηγορία  “Αγορά Ειδικής 
Κατηγορίας - Χρηματοοικονομικά”. 

 Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας από τη σύστασή της είναι η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων 
επενδυτικού οργανισμού.  Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2006, η εταιρεία Oakspring Limited έγινε θυγατρική εταιρεία.  
Η κύρια δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας είναι η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας. 
Η Εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμου 118(Ι)/2002. 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 (α) Δήλωση συμμόρφωσης  

  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
περιλαμβάνουν την Εταιρεία και την εξαρτημένη εταιρεία Oakspring Limited (μαζί αναφέρονται ως το 
“Συγκρότημα”). 

  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από την παράλειψη παρουσίασης ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων για όλες τις εξαρτημένες και συνδεδεμένες εταιρείες, έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΠ όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(ΣΔΛΠ).  Οι οικονομικές καταστάσεις συνάδουν και με τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το 
έτος της ετοιμασίας τους όλα τα εφαρμόσιμα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Επιπρόσθετα, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από την παράλειψη παρουσίασης 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για όλες τις εξαρτημένες και συνδεδεμένες εταιρείες, 
συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. 

 (β) Βάση ετοιμασίας  

  Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως 
τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει την επανεκτίμηση των επενδύσεων και εκφράζονται σε λίρες Κύπρου.  
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν από το Συγκρότημα εφαρμόστηκαν με συνέπεια από τις Εταιρείες 
του Συγκροτήματος και συνάδουν  με τις λογιστικές αρχές του προηγούμενου έτους.  Η ετοιμασία των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης απαιτεί 
από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την 
εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και 
εξόδων.  Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία  και σε διάφορους 
άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις, και τα αποτελέσματα των 
οποίων διαμορφώνουν τη βάση στην οποία ασκείται η κρίση σχετικά με τις λογιστικές αξίες ενεργητικού και 
υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι άμεσα εμφανείς από άλλες πηγές.  Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να 
διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.  

  Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές θεωρούνται σε συνεχή βάση.  Αναθεωρήσεις σε λογιστικές 
εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία  η εκτίμηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση 
επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η 
αναθεώρηση επηρεάζει  τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους. 

  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε ευρώ σύμφωνα με την παράγραφο 57 του ΔΛΠ 21 “Οι 
Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος” χρησιμοποιώντας ως τιμή συναλλάγματος την ισοτιμία 
που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού του τρέχοντος 
έτους (δηλαδή Κ£1=€1,7295 στις 31 Δεκεμβρίου 2006) τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα συγκριτικά 
ποσά. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

 
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 (γ) Βάση ενοποίησης 

 (ι) Εξαρτημένες εταιρείες 

  Εξαρτημένες εταιρείες είναι οι εταιρείες που ελέγχονται από την Εταιρεία.  Έλεγχος υπάρχει όταν η 
Εταιρεία έχει τη δυνατότητα, άμεσα ή έμμεσα, να καθορίζει την οικονομική και επιχειρησιακή 
πολιτική μίας εταιρείας έτσι ώστε να εξασφαλίζει οφέλη από τις δραστηριότητές της.  Οι 
οικονομικές καταστάσεις των εξαρτημένων εταιρειών περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος αρχίζει ουσιαστικά να 
εξασκείται μέχρι την ημερομηνία που ο έλεγχος ουσιαστικά τερματίζεται. 

 (ιι) Συνδεδεμένες εταιρείες 

  Συνδεδεμένες εταιρείες είναι οι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότημα εξασκεί σημαντική επιρροή, αλλά 
όχι έλεγχο, πάνω στην οικονομική και επιχειρησιακή πολιτική τους.  Οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις περιλαμβάνουν το μερίδιο του Συγκροτήματος στα αναγνωρισμένα κέρδη και ζημιές των 
συνδεδεμένων εταιρειών με βάση τη μέθοδο του καθαρού συμφέροντος, από την ημερομηνία κατά την 
οποία αρχίζει να εξασκείται η σημαντική επιρροή μέχρι την ημερομηνία που η εν λόγω επιρροή 
τερματίζεται. 

 (ιιι) Συναλλαγές που απαλείφονται στην ενοποίηση 

  Τα υπόλοιπα και συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήματος, περιλαμβανομένων και των 
μη πραγματοποιηθέντων κερδών που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του 
Συγκροτήματος, απαλείφονται κατά την ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες 
απαλείφονται έναντι της επένδυσης στη συνδεδεμένη εταιρεία στην έκταση του συμφέροντος του 
Συγκροτήματος στην εν λόγω εταιρεία.  Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές απαλείφονται με τον ίδιο 
τρόπο όπως τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη μόνο που απαλείφονται στο βαθμό που δεν υπάρχει 
ένδειξη μείωσης της αξίας της επένδυσης. 

 δ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ 
 Τα πιο κάτω Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και Διερμηνείες της 

Επιτροπής Διερμηνευτών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) 
είχαν εκδοθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2006 αλλά δεν είχαν τεθεί σε εφαρμογή από το Συγκρότημα 
επειδή η υιοθέτησή τους εμπίπτει σε μελλοντικές περιόδους: 

 • ΔΛΠ 1 (Αναθεώρηση) “Παρουσίαση Οικονομικών καταστάσεων – παρουσίαση κεφαλαίου” 
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007). 

 • ΔΠΧΠ 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις”  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007). 
 • ΔΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί τομείς” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). 
 • ΕΔΔΠΧΠ  Ερμηνεία 7 “Εφαρμογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης με βάση το ΔΛΠ 29 

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές Οικονομίες” (ισχύει για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2006). 

 • ΕΔΔΠΧΠ  Ερμηνεία 8 “Έκταση του ΔΠΧΠ 2” (ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 
από 1 Μαϊου 2006). 

 • ΕΔΔΠΧΠ Ερμηνεία 9 “Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παραγώγων” (ισχύει  για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιουνίου 2006). 

 • ΕΔΔΠΧΠ Ερμηνεία 10 “Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση και Απομείωση” (ισχύει  για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Νοεμβρίου 2006). 

 • ΕΔΔΠΧΠ Ερμηνεία 11 “ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές σε μετοχές του Συγκροτήματος και Ίδιες 
Μετοχές” (ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2007). 

 • ΕΔΔΠΧΠ Ερμηνεία 12 “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2008). 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Συγκροτήματος. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

  (ε) 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 τους, ως εξής : 

    % 
   Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
    Λογισμικά προγράμματα 33 1/3 

  (στ) Επενδύσεις 
  

   (ι) Εξαρτημένες εταιρείες 

 Στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες (βλέπε λογιστική αρχή γ (ι)) 
παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον διαγραφές για να αναγνωριστεί μείωση, εκτός από προσωρινή, στην αξία 
της επένδυσης. 

  (ιι) Συνδεδεμένες εταιρείες 

  Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες παρουσιάζονται με βάση τη 
μέθοδο του καθαρού συμφέροντος (βλέπε λογιστική αρχή (γ) (ιι)) και στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
παρουσιάζονται στην τιμή κόστους μείον ζημιές λόγω μόνιμης μείωσης της αξίας τους. 

  (ιιι) Άλλες επενδύσεις 

   Οι άλλες επενδύσεις ταξινομούνται ως επενδύσεις που κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς και επενδύσεις 
διαθέσιμες προς πώληση. 

    Αναγνώριση 

    Οι επενδύσεις που κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς και οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση καταχωρούνται 
κατά την ημερομηνία εμπορίας.  Μετά την ημερομηνία αυτή οποιαδήποτε κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από 
αλλαγές στη δίκαιη αξία των επενδύσεων που κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς αναγνωρίζονται στο 
λογαριασμό αποτελεσμάτων, ενώ κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των επενδύσεων 
διαθέσιμων προς πώληση αναγνωρίζονται στο συμφέρον μετόχων. 

    Επενδύσεις που κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς 

     Οι επενδύσεις για εμπορικούς σκοπούς σε μετοχές και άλλες αξίες δημοσίων εταιρειών εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήρια Εξωτερικού (Χρηματιστήριο) επανεκτιμούνται κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού και παρουσιάζονται στην τρέχουσα αγοραία αξία σύμφωνα με τις τιμές πλειοδότησης 
(bid price) που δημοσιεύονται κατά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνάντησης κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού.  Στην περίπτωση αξιών εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η αγοραία αξία 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τη δίκαιη αξία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βάσει 
αναγνωρισμένων μοντέλων εκτίμησης, όπως αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις 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, όπως αναφέρεται πιο πάνω, και μεταφέρεται στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων. 

    Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 

    Άλλες επενδύσεις που κατέχει το Συγκρότημα ταξινομούνται ως “επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση” και 
αναφέρονται στη δίκαιη αξία τους που προσδιορίζεται με βάση τις τιμές κλεισίματος του Χρηματιστηρίου.  Όπου 
δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η δίκαιη αξία υπολογίζεται με βάση την αγοραία αξία παρόμοιων επενδύσεων ή με 
βάση τη σημερινή αξία της μελλοντικής ταμειακής ροής των σχετικών στοιχείων.  Κέρδος ή ζημία που προκύπτει 
από μεταβολές στη δίκαιη αξία των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων αναγνωρίζεται στο συμφέρον μετόχων 
μέχρι η επένδυση να πωληθεί ή μέχρι να διαπιστωθεί ότι έχει μόνιμα μειωθεί η αξία της, οπότε το συσσωρευμένο 
κέρδος ή ζημία που έχει προηγουμένως αναγνωριστεί στο συμφέρον μετόχων περιλαμβάνεται στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων του έτους.  Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό εκτός αν η διεύθυνση έχει τη δεδηλωμένη πρόθεση να κρατήσει την επένδυση για λιγότερο από δώδεκα 
μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για να αυξηθεί το λειτουργικό 
κεφάλαιο οπότε σε τέτοια περίπτωση περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

  (ζ) Εμπορική εύνοια 

   Εμπορική εύνοια που προκύπτει από εξαγορά αντιπροσωπεύει το πλεόνασμα του κόστους αγοράς 
πάνω από τη δίκαιη αξία των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν.  Η εμπορική εύνοια 
αναφέρεται σε τιμή κτήσης μείον μόνιμες μειώσεις στην αξία της.  Η εμπορική εύνοια κατανέμεται 
στις επικερδείς μονάδες και δεν αποσβένεται αλλά εξετάζεται ετήσια για οποιαδήποτε μείωση της 
αξίας της.  Αναφορικά με συνδεδεμένες εταιρείες, η λογιστική αξία της εμπορικής εύνοιας 
περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της επένδυσης στη συνδεδεμένη εταιρεία. 

   Η αρνητική εμπορική εύνοια που προκύπτει κατά την κτήση αναγνωρίζεται άμεσα στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων.   

 
  (η) Εισοδήματα 

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

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

 (θ) 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 τους 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 όλες τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ των λογιστικών ποσών και των αντίστοιχων ποσών για φορολογικούς 
σκοπούς, εκτός τις 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 τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού.  Η επίδραση στον αναβαλλόμενο φόρο από οποιεσδήποτε αλλαγές 
στους φορολογικούς συντελεστές μεταφέρεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων στην έκταση που 
δεν σχετίζεται με στοιχεία τα οποία προηγουμένως χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στα αποθεματικά. 

(ι) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

 Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στις τράπεζες, ταμιακά ισοδύναμα 
και υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών τραπεζών. 

 (ια) Συγκριτικά ποσά 

  ΄Οπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά ποσά σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν τροποποιηθεί για να 
συνάδουν με την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2006. 

 (ιβ) Έξοδα χρηματοδότησης 

  Τα έξοδα χρηματοδότησης διαγράφονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων όταν προκύπτουν. 

 (ιγ) 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. 

 (ιδ) Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 

  Οι εμπορικοί και άλλοι πιστωτές αναφέρονται στην ονομαστική τους αξία. 
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2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 (ιε)  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 στην αξίας τους.   
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 τους αντιστρέφεται αν υπάρχει αλλαγή στους 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 όπως αυτή θα καθορίζετο, μετά από την αφαίρεση αποσβέσεων, εάν δεν αναγνωριζόταν 
μείωση στην αξία του εν λόγω στοιχείου. 

 (ιστ) 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.   
 

(ιζ) 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. 

(ιη) Ποσά εισπρακτέα από τρίτους 

 Τα ποσά εισπρακτέα από τρίτους αναφέρονται στην ονομαστική τους αξία μείον διαγραφές για 
οποιαδήποτε ποσά τα οποία θεωρούνται μη εισπρακτέα. 

(ιθ) 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. 

 (κ) 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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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

   
3. ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

 Το Συγκρότημα και η Εταιρεία 
 2006 2005 
 £ £ 
Κύκλος εργασιών 5.983.959 1.508.677 

Κόστος πωλήσεων (9.320.125) (5.332.202) 

Ζημία από εκποίηση επενδύσεων (3.336.166) (3.823.525) 

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. ΕΞΟΔΑ/ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Το Συγκρότημα και η Εταιρεία 
 2006 2005 
Έξοδα χρηματοδότησης £ £ 
Τόκοι πληρωτέοι   
   Τραπεζών 814 293.540 
   Φορολογίας 3.550 3.347 
   Άλλοι 155 64 
Έξοδα τραπεζών 1.577 266 
Συναλλαγματική διαφορά   1.341         56 

 7.437 297.273 
Έσοδα χρηματοδότησης   
Αναστροφή τόκων πληρωτέων που αναγνωρίστηκαν τα   
   προηγούμενα έτη αναφορικά με τον τρεχούμενο   
   λογαριασμό που αναφέρεται στη σημείωση 17 998.778          - 

 
 
5. ΚΕΡΔΟΣ  ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (2005 ΖΗΜΙΑ) 
  Το Συγκρότημα Η Εταιρεία 
  2006 2005 2006 2005 
  £ £ £ £ 
 Το κέρδος (2005 ζημία) πριν τη φορολογία     
    αναφέρεται μετά τη χρέωση με :     

    Αμοιβή μελών διοικητικού συμβουλίου     

      Ως εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι  1.350 2.400 1.350 2.400 
      Ως διοικητικοί σύμβουλοι 5.600 6.525 5.600 6.525 

    Αμοιβή ελεγκτών 3.150 2.500 3.000 2.500 

    Αμοιβή διαχειριστή χαρτοφυλακίου       
        και υπηρεσίες γενικής διευθύνσεως 8.600 20.500 8.600 20.500 

    Αμοιβή γραμματέα 13.455 7.762 13.455   7.762 

 Η Εταιρεία δεν απασχολούσε  άμεσα προσωπικό  κατά τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005 και 
2006. 
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6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Το Συγκρότημα Η Εταιρεία 
  2006 2005 2006 2005 
  £ £ £ £ 
 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα            13            7           13          7 
      
  £ £ £ £ 
 Η σχέση μεταξύ της φορολογικής επιβάρυνσης και     
   της λογιστικής ζημίας εξηγείται πιο κάτω :     
 Κέρδος/(ζημία)  πριν τη φορολογία   720.525   (16.319) 723.427   (16.319) 

 Εταιρικός φόρος και έκτακτη εισφορά για την άμυνα     
    (με κανονικούς συντελεστές) 72.066 (1.625) 72.356 (1.625) 
 Επίδραση φορολογικών αναπροσαρμογών σχετικά με :     
    Ζημία από εκποίηση επενδύσεων 333.616 382.353 333.616 382.353 
   Αναστροφή απομείωσης επενδύσεων 

    που εκποιήθηκαν εντός του έτους και διαφορά 
     από επανεκτίμηση αξίας επενδύσεων στο τέλος 
     του έτους 

 
 
 

(307.581) 

 
 
 

(409.368) 

 
 
 

(307.581) 

 
 
 

(409.368) 
    Έξοδα που δεν εκπίπτονται 2.074 991 1.878 991 
    Aπαλλαγή τόκων εισπρακτέων (7) (3) (7) (3) 
    Μερίσματα  εισπρακτέα (6.512) (6.541) (6.512) (6.541) 
    Φορολογική ζημία έτους σε μεταφορά 94 34.200 - 34.200 
    Συμψηφισμός ζημία από μεταφορά    (93.737)           -  (93.737)               - 
 Φορολογική επιβάρυνση έτους            13          7        13              7 

 Από την 1 Ιανουαρίου 2003 η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο προς 10% πάνω στο φορολογητέο της εισόδημα  και έκτακτη 
εισφορά για την άμυνα με συντελεστή 10% πάνω σε τόκους εισπρακτέους από μη συνήθεις δραστηριότητες. 

 Από την 1 Ιανουαρίου 2003 τα κέρδη από εκποίηση τίτλων απαλλάσσονται από τη φορολογία.  Λόγω της ζημίας από 
προηγούμενα έτη η Εταιρεία δεν υπόκειται σε εταιρικό φόρο για το έτος 2006. 

 Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 οι φορολογικές ζημίες της Εταιρείας  ανέρχονταν σε £495.696 (2005 £1.433.069) και μεταφέρονται για 
συμψηφισμό με κέρδη των επόμενων ετών. 

 Δεν λογίζεται αναβαλλόμενη φορολογία λόγω του ότι τα κέρδη ή ζημίες από εκποίηση τίτλων απαλλάσσονται της φορολογίας. 

7. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 Η Εταιρεία 
   Περιουσιακά     
  Χώρα στοιχεία Υποχρεώσεις Εισοδήματα Ζημία % κατοχής 
   2006 2006 2006 2006 μετοχών 
   £ £ £ £ % 
 Oakspring Limited       

 5.000 (2005 -) συνήθεις μετοχές 
της £1 η κάθε μία,   

      

   σε τιμή  κτήσης Κύπρος 234.700 232.602           - 1.855 100 

 Caraiman Investments SRL       
 99 (2005 -) συνήθεις μετοχές       
 των US$10 η κάθε μια, σε       
 τιμή κτήσης Ρουμανία           -           -          -        -   99 

 Οι οικονομικές καταστάσεις της εξαρτημένης εταιρείας Caraiman Investments SRL δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος επειδή κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 δεν είχαν ετοιμαστεί εξελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις για την εν λόγω εταιρεία. Η κύρια δραστηριότητα στις εν λόγω εξαρτημένης είναι η επένδυση σε 
ακίνητη περιουσία στη Ρουμανία.   

 Η εξαγορά στις Oakspring Limited είχε την ακόλουθη επίδραση στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Συγκροτήματος: 

  £ 
 Δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 

αποκτήθηκαν  (κατά την ημερομηνία απόκτησης) 
 

 Μετρητά στο ταμείο 5.000 
 Έξοδα πληρωτέα (1.160) 

  3.840 
 Τιμή κτήσης 5.000 

 Εμπορική εύνοια 1.160 

 To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαγράψει την εμπορική εύνοια στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

8. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  

    Το Συγκρότημα Η Εταιρεία 
   Με βάση τη μέθοδο του  
  Ποσοστό καθαρού συμφέροντος Σε τιμή κτήσης 
  συμμετοχής 2006 2005 2006 2005 
  % £ £ £ £ 
 Αστέρας Κτηματική Λίμιτεδ 33 1/3 1.100.000         - 1.100.000            - 
 Koroni Paradise A.E. 25    350.000           -   350.000           - 

   1.450.000          - 1.450.000          - 

      

 Η κύρια δραστηριότητα των πιο πάνω συνδεδεμένων εταιρειών είναι η επένδυση σε ακίνητη περιουσία. 
 
 Οι πιο πάνω συνδεδεμένες εταιρείες δεν ενοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος 

με βάση τη μέθοδο του καθαρού συμφέροντος επειδή δεν είχαν ετοιμαστεί μέχρι την ημερομηνία αυτών 
των οικονομικών καταστάσεων εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των εν λόγω εταιρειών. 

 

9. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ   

 Το Συγκρότημα και η Εταιρεία   
       2006 2005 
       £ £ 
 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου    175.000 660.000 
 Αγορές έτους    84.000 - 
 Πλεόνασμα/(έλλειμμα) από επανεκτίμηση   1.091.258 (485.000) 

 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    1.350.258 175.000 

 Οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτελούνται από τις ακόλουθες επενδύσεις  : 

      2006 2005 
      £ £ 
 Μετοχές σε εισηγμένες δημόσιες εταιρείες    

    
    
  104.076 10.000 
    
    
  52.038 15.000 
    
    
 

Suphire Holdings Public Limited 
1.000.000 συνήθεις μετοχές των 20 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  1.110.144 150.000 

 Μετοχές σε μη εισηγμένες εταιρείες    

 Primetel Limited    
 700.000 συνήθεις μετοχές των 10 σεντ,    
    πληρωμένες εξολοκλήρου       84.000             - 

      1.350.258 175.000 
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10. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

 Το Συγκρότημα και η Εταιρεία  
  Ηλεκτρονικοί 
  υπολογιστές 
  και λογισμικά 
  προγράμματα 
  £ 
 Τιμή κτήσης  
 1 Ιανουαρίου/31 Δεκεμβρίου 2.056 

 Αποσβέσεις  
 1 Ιανουαρίου 2006 2.056 
 Έτους         - 
 31 Δεκεμβρίου 2006 2.056 

 Υπόλοιπο  
 31 Δεκεμβρίου 2006          - 

 31 Δεκεμβρίου 2005          - 
 
 
11. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ  

 Το Συγκρότημα και η Εταιρεία  

 Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας κατά κλάδο έχουν  ως ακολούθως : 

    31.12.2006 31.12. 2005 
    Αγοραία  Αγοραία 
   Κόστος αξία Κόστος αξία 
   £ £ £ £ 
     
 

Μετοχές και δικαιώματα αγοράς 
 μετοχών (share warrants) δημόσιων 
  εταιρειών 

    

 Χρηματοοικονομικά  3.537.212 1.143.860 5.794.218 684.581 
 Βιομηχανικές εταιρείες  437.424 200.959 895.256 424.382 
 Τεχνολογία  - - 8.479 1.725 
 Υπηρεσίες καταναλωτών 1.608.579 431.954 2.138.200 372.449 
  Καταναλωτικά αγαθά 128.199 185.581 1.999.817 631.863 
 Βασικά υλικά               -              -        3.723         1.560 

   5.711.414 1.962.354 10.839.693 2.116.560 
     
 

Μετοχές δημόσιων εταιρειών μη 
  εισηγμένων στο Χρηματιστήριο     

   Αξιών Κύπρου     8.842.882 4.965.475   9.682.147 7.703.002 

  14.554.296 6.927.829 20.521.840 9.819.562 

 Μετοχές δημόσιας εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αγοραίας αξίας £1.788.218 (2005 
£1.561.862) δεν ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2006 εγγεγραμμένες στ΄όνομα της Εταιρείας αλλά κατέχονταν προς 
όφελος της Εταιρείας από τρίτο φυσικό πρόσωπο με βάση έγγραφο καταπιστεύματος.  Οι εν λόγω μετοχές είναι 
παγοποιημένες δυνάμει προσωρινού δικαστικού διατάγματος και δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να μεταβιβαστούν 
στ΄όνομα  της Εταιρείας. 

 (Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 υπήρχαν μη εισηγμένες μετοχές δημόσιας εταιρείας αγοραίας αξίας £1.826.903 που δεν 
ήταν εγεγραμμένες στ’ όνομα της Εταιρείας αλλά κατέχοντο προς όφελος της Εταιρείας από τρίτο φυσικό πρόσωπο 
με βάση έγγραφο καταπιστεύματος.  Οι εν λόγω μετοχές πωλήθηκαν μέσα στο 2006). 

 Η αγοραία αξία μετοχών σε δημόσιες εταιρείες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ύψους 
£2.880.349, που περιλαμβάνεται πιο πάνω, καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με βάση μη 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των εν λόγω εταιρειών επειδή κατά την ημερομηνία ετοιμασίας των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος δεν υπήρχαν εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 
για τις εν λόγω εταιρείες. 
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12. ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ     
  Το Συγκρότημα Η Εταιρεία 
  2006 2005 2006 2005 
  £ £ £ £ 
 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
 Suphire (Venture Capital) Limited 2.410.554 2.764.865 2.410.554 2.764.865 
 Caraiman Investments SRL   224.462              -    224.462              - 

  2.635.016 2.764.865 2.635.016 2.764.865 

 Κυκλοφορούν ενεργητικό     
 Suphire (Venture Capital) Limited 344.365 343.321 344.365 343.321 
 Suphire Securities & Financial Services Limited 34.099 34.099 34.099 34.099 
 Suphire Asset Management Limited 3.575 3.575 3.575 3.575 
 Suphire Holdings Public Limited 4.071 4.071 4.071 4.071 
 Regallia Holdings & Investments Public Limited 441 441 441 441 
 Suphire Estates Limited 24.212 24.212 24.212 24.212 
 Koroni Paradise A.E. 51.453 - 51.453 - 
 Oakspring Limited - - 231.405 - 
 Caraiman Investments SRL 920 - 920 - 
 Egnatia Financial Services Limited 376.101 - 376.101 - 
 Kyratzis Constructions Co. Limited 144.000 -      144.000             - 
 Διάφορα άλλα εισπρακτέα ποσά και προπληρωμές    194.990   48.005     48.290    48.005 
   1.178.227 457.724 1.262.932 457.724 
      
 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 επειδή 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 προβλέπει τα 
ακόλουθα : 

 (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 Δεκεμβρίου 2014. 

(ii) Εκάστη δόση  είναι πληρωτέα πριν ή κατά την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, της πρώτης δόσης 
πληρωτέας πριν ή κατά την 31 Δεκεμβρίου 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 £15.059 (2005 £17.384). 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι της γνώμης ότι το εν λόγω ποσό είναι εξολοκλήρου εισπράξιμο. 
 Το υπόλοιπο με την εταιρεία Suphire Securities & Financial Services Limited αντιπροσωπεύει υπόλοιπο  από 

χρηματιστηριακές πράξεις, πάνω σε καθαρά εμπορική βάση, που γίνονταν μέσω της εν λόγω εταιρείας μέχρι 
τις 28 Μαρτίου 2005. 

 Τα άλλα εισπρακτέα ποσά δεν φέρουν τόκο. 



30 
 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

 
13. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ  
  Το Συγκρότημα Η Εταιρεία 
  2006 2005 2006 2005 
  £ £ £ £ 
 Μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο 214.370 5.886 209.370 5.886 
 Συναλλαγματικές εισπρακτέες   95.400 179.400    95.400 179.400 

  309.770 185.286 304.770 185.286 

 
14. METOXIKO ΚΕΦΑΛΑΙΟ   
  2006 2005 
  £ £ 
 Εγκεκριμένο   

 100.000.000 μετοχές των 12 σεντ   
    (2005 100.000.000 μετοχές των 50 σεντ) 12.000.000 50.000.000 
    
  £ £ 
  Εκδόθηκε και πληρώθηκε   

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου    
    81.202.030 συνήθεις μετοχές των 50 σεντ 40.601.015 40.601.015 
 Διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών με μείωση    
    ονομαστικής αξίας μετοχών κατά 38 σεντ ανά συνήθη μετοχή (30.856.771)                 - 
 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   
    81.202.030 συνήθεις μετοχές των 12 σεντ          
    (2005 81.202.030 συνήθεις μετοχές των 50 σεντ)         9.744.244 40.601.015 

 Δυνάμει Ειδικού Ψηφίσματος ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2006 και με την έγκριση του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λευκωσίας ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2007 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε από 
£50.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,50 η κάθε μια σε £12.000.0000 
διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,12 η κάθε μία και το εκδομένο μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε από £40.601.015 διαιρεμένο σε 81.202.030 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες 
μετοχές των £0,50 η κάθε μια σε £9.744.243,60 διαιρεμένο σε 81.202.030 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές 
των £0,12 η κάθε μία ύστερα από μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από £0,50 η κάθε μια σε £0,12 η κάθε 
μια επειδή το ποσό των £0,38 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, δηλαδή £30.856.771,40 λόγω 
ζημιών δεν αντιπροσωπευόταν από το διαθέσιμο ενεργητικό. 

15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ  
  2006 2005 
  £ £ 
 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου - - 
 Εξαγορά 7.000.000 συνήθων μετοχών των 50 σεντ  255.019          - 

 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 255.019         - 

 Με βάση ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 23 
Ιουνίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε να αποκτά μετοχές της ίδιας της Εταιρείας 
μέσα σε περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του ψηφίσματος. Επίσης, καθορίστηκε όπως η τιμή 
αγοράς των μετοχών δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του 5% του μέσου όρου της τιμής αγοράς των μετοχών 
της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. 

 
 Με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, η Εταιρεία έχει υποχρέωση για μεταβίβαση των πιο πάνω μετοχών 

το αργότερο μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία απόκτησής τους.  Σε περίπτωση που οι εν λόγω 
μετοχές δεν μεταβιβαστούν μέσα στην προθεσμία αυτή τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (3) του 
άρθρου 57Β του περί Εταιρειών Τροποποιητικού Νόμου 135(Ι) 2000, δηλαδή οι  εν λόγω μετοχές ακυρώνονται με 
αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που εκδόθηκε. 
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16. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
  Το Συγκρότημα Η Εταιρεία 
  2006 2005 2006 2005 
  £ £ £ £ 
 Χωράφι στην Ευρύχου, αρ. εγγρ.10374     
 Τιμή κτήσης 80.000 - - - 
 Μεταβιβαστικά     3.000          -           -           - 

 31 Δεκεμβρίου 2006 83.000        -          -        - 

 
 

17. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ £1.482.688 (2005 £2.485.127 )   

 Η λειτουργία τρεχούμενου λογαριασμού τράπεζας με υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 £1.482.688 
(2005 £2.481.466) που περιλαμβάνεται πιο πάνω, τερματίστηκε από την τράπεζα προς την οποία οφείλεται 
το εν λόγω ποσό και η οποία τράπεζα έχει κινήσει αγωγή εναντίον της Εταιρείας αξιώνοντας την άμεση 
αποπληρωμή του εν λόγω υπολοίπου. 

 Κατόπιν νομικής γνωμάτευσης, η Εταιρεία αμφισβητεί την εν λόγω υποχρέωση, και έχει καταχωρήσει στο 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ανταπαίτηση αξιώνοντας μεταξύ άλλων δήλωση ή/και διάταγμα του 
Δικαστηρίου ότι η οποιαδήποτε συμφωνία δανείου και/ή πιστωτικών διευκολύνσεων τυχόν υπάρχει μεταξύ 
της ενάγουσας τράπεζας και της Εταιρείας είναι εμποτισμένη με παρανομία και ως εκ τούτου είναι άκυρη 
εξ΄υπαρχής.    

 Σύμφωνα με επιστολή της εν λόγω τράπεζας με ημερομηνία 23 Ιανουαρίου 2007 προς τους νομικούς της 
συμβούλους η τράπεζα έχει εγκρίνει το ακόλουθο πλαίσιο διευθέτησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας 
προς αυτήν : 

 1. Έκδοση δικαστικών αποφάσεων σε όφελος της τράπεζας, για το ποσό των £900.000. 
 2. Άμεση καταβολή από την Εταιρεία ποσού ύψους £300.000 (κατά την ημερομηνία έκδοσης της 

Δικαστικής Απόφασης). 
 3. Σταδιακή καταβολή από την Εταιρεία ποσού ύψους £600.000, σε τριμηνιαίες δόσεις, σε μέγιστη 

περίοδο δύο ετών από την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης.  Το ποσό αυτό θα επιβαρύνεται με 
επιτόκιο 6% ετησίως και θα εξασφαλίζεται με ενεχυρίαση εισηγμένων μετοχών  δημόσιας εταιρείας. 

 4. Ενεχυρίαση εισηγμένων μετοχών δημόσιας εταιρείας σε όφελος της τράπεζας πριν από την έκδοση της 
Δικαστικής Απόφασης. 

 5. Απαλλαγή των εγγυητών με την έκδοση των Δικαστικών αποφάσεων. 
 
 Παρά το ότι η Εταιρεία δεν έχει αποδεχθεί την πιο πάνω διευθέτηση που προτείνει η εν λόγω τράπεζα, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την αναστροφή των τόκων  που χρεώθηκαν τα προηγούμενα 
έτη ύψους £998.778 και επίσης τη μη πρόβλεψη χρεωστικών τόκων για το έτος ύψους £327.328.  Για λόγους 
σύνεσης δεν έγινε οποιαδήποτε πρόβλεψη για μείωση της υποχρέωσης στις £900.000 στις οικονομικές 
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006. 
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18. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ  ΜΕΤΟΧΗ   
  Το Συγκρότημα 
  2006 2005 
   £ £ 
 Κέρδος/(ζημία) έτους μετά τη φορολογία       720.512       (16.326) 

 Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που   
   ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους 81.202.030 81.202.030 

  σεντ σεντ 

 Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή των 12 σεντ (2005 50 σεντ)  0,89 (0,02) 

 Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του βασικού και πλήρως κατανεμημένου κέρδους ανά μετοχή για το τρέχον ή 
προηγούμενο έτος. 

 
 

19. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ    
   Το Συγκρότημα Η Εταιρεία 
   2006 2005 2006 2005 
   £ £ £ £ 
 309.770 185.286 304.770 185.286 
 

Μετρητά και ταμιακά ισοδύναμα (σημ.13) 
Τρεχούμενοι λογαριασμοί τραπεζών (σημ. 17) (1.482.688) (2.485.127) (1.482.688) (2.485.127)

   (1.172.918) (2.299.841) (1.177.918) (2.299.841)
 
 

20. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
   
 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας περιλαμβάνουν μετρητά και ταμιακά 

ισοδύναμα, ποσά εισπρακτέα από τρίτους και επενδύσεις.  Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού 
της Εταιρείας περιλαμβάνουν φορολογία, έξοδα πληρωτέα και υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών 
τραπεζών. 

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

17 των οικονομικών καταστάσεων.  Η Εταιρεία προβαίνει σε όλες  τις αναγκαίες ενέργειες για προστασία 
από τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων παρόλο ότι δεν 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.  Η μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου της Εταιρείας αντιπροσωπεύεται 
από τα ποσά των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αναφέρονται στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

 Δίκαιες αξίες  
 Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας δεν 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 9 και 11.  Ο εν λόγω 
κίνδυνος περιορίζεται με τη δημιουργία χαρτοφυλακίου ευρείας διασποράς επενδύσεων. 



33 
 ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

21. ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

 Με βάση συμφωνία που υπογράφτηκε στις 15 Απριλίου 2005 μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας Egnatia Financial 
Services (Cyprus) Limited, η εν λόγω εταιρεία παρέχει κατ’ αποκλειστικότητα στην Εταιρεία υπηρεσίες χρηματιστή με 
αμοιβή 0,25% ανά χρηματιστηριακή πράξη.  Για το υπό επισκόπηση έτος η εν λόγω αμοιβή ανήλθε σε £13.641 (2005 
£705). 

 Επίσης, με βάση συμφωνία που υπογράφτηκε την 1 Απριλίου 2006 μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας Anteva 
Secretarial Services Limited, η εν λόγω εταιρεία παρέχει στην Εταιρεία υπηρεσίες γραμματέα και/ή γραφείου και/ή 
λογιστικές με αμοιβή £25.200 (1.4.2005 – 31.3.3006 £15.200) ετησίως.  Για το υπό επισκόπηση έτος η εν λόγω αμοιβή 
ανήλθε σε £26.105 (2005 £13.110). 

22. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 Η Εταιρεία, με βάση συμφωνία που υπογράφτηκε την 1 Απριλίου 2006 θα καταβάλει για την περίοδο 1 Απριλίου 2006 
μέχρι 31 Μαρτίου 2007 στην εταιρεία C.C. Georgiades Βusiness Consultants Limited, η οποία εκτελεί καθήκοντα 
γενικής διεύθυνσης, αμοιβή £8.400 (1.4.2005-31.3.2006 £12.000). 
Κατά το υπό εξέταση έτος η Εταιρεία κατέβαλε στην εταιρεία  C. C. Georgiades Βusiness Consultants Limited το ποσό 
των £8.600 (2005 £9.000).  Εκτελεστικός Πρόεδρος και των δύο εταιρειών είναι ο κ. Χριστάκης Γεωργιάδης. 

 Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με τα Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας. 

23. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Ταυτότητα συγγενικών  μερών 

Η Εταιρεία έχει συγγενική σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο και τους αξιωματούχους της, τους κύριους μετόχους της, 
τις εξαρτημένες  και τις συνδεδεμένες εταιρείες της.   Οι συγγενικές αυτές εταιρείες είναι οι ακόλουθες : 

Εξαρτημένες εταιρείες : 

α)  Oakspring Limited 
β)  Caraiman Paradise A.E. 

Συνδεδεμένες εταιρείες : 

α)  Koroni Paradise A.E. 
β)  Αστέρας Κτηματική Λίμιτεδ 

Συναλλαγές με συγγενικές εταιρείες 
 Λεπτομέρειες των συναλλαγών και των υπολοίπων μεταξύ εταιρειών του Συγκροτήματος και άλλων συγγενικών εταιρειών 

δίνονται στις σημειώσεις  7,8 και 12 των οικονομικών καταστάσεων. 

  
24. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 
       ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

Ι. Συμφέρον διοικητικών συμβούλων 

 Το άμεσο και έμμεσο συμφέρον των διοικητικών συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις  31 
Δεκεμβρίου 2006  και 24 Απριλίου 2007 είναι ως ακολούθως  : 

        31.12.2006 24.4.2007 
        % % 
  Χριστάκης Γεωργιάδης    - - 
  Βασίλειος Θεοδώρου    - - 
  Χρίστος Θεοδούλου    - - 
  Ευριπίδης Δημητριάδης    

 

0,05 0,05 
  Ανδρέας Παπαπαρασκευάς     - - 
  Ζένιος Δημητρίου     0,18 0,18 

 
ΙΙ. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
    
 Οι ακόλουθοι μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα 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 σύγκληση της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης της Εταιρείας, ήταν : 

   % 
 Suphire Securities and Financial Services Limited 21,58 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

25. 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 

 
       Ποσοστό      
   Κατηγορία Αριθμός Κόστος Αγοραία ολικού Έτος     
 Εκδότης      Κλάδος τίτλου αξιών αγοράς αξία ενεργητικού αναφοράς Α Β Γ Δ 
     £ σεντ £ σεντ %  % £ εκ £ £ 
1. Χρεώστες Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 3.813.243 3.813.243 27,36 Δ/Ε   Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 15.059 
2. Suphire (Venture Capital) Limited* Μη εισηγμένη Μετοχές 4.748.273 3.543.819 2.706.516** 19,42 2000 13,97 (2,01) 4.523.678 - 
3. Εκδοτικός Οίκος Δίας Λίμιτεδ* Μη εισηγμένη Μετοχές 1.375.552 1.624.022 1.788.218 12,83 2005 14,04 0,25 1.059.252 17.538 
4. Blue Island Holdings Public Limited* Καταναλωτικά αγαθά Μετοχές 1.735.414 2.827.910 1.284.373 9,22 2006 11,24 0,30 633.657 - 
5. Αστέρας Κτηματική Λίμιτεδ* Μη εισηγμένη-           
  κτηματική εταιρεία Μετοχές 1.600 1.100.000 1.100.000  7,89 2004 33,33 Δ/Ε Δ/Ε - 
6. Suphire Holdings Public Limited Χρηματοοικονομικός Μετοχές 5.884.961 3.603.361 608.320 4,37 2005 4,71 (2,01) (67.108) - 
7. Koroni Paradise Α.Ε. Μη εισηγμένη-κτηματική 

εταιρεία 
 

Μετοχές 
 

18.750 
 

350.000 
 

350.000 
 

2,51 
 

2005 
 

25,00 
 

Δ/Ε 
 

108.413 
 

 - 
8. Μετρητά Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 309.770 309.770 2,22 Δ/Ε  Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 51 
9. A. Tsokkos Hotels Public Limited Υπηρεσίες καταναλωτών Μετοχές 1.400.000 606.328 299.508 2,15 2005 0,56 2,00 500.532 - 
10. Universal Life Insurance Company            
    Limited  Μη εισηγμένη Μετοχές 100.179     216.800     266.905 1,92 2005 0,76 1,89 65.562 - 
     17.995.253 12.526.853       
 
*    Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας. 
** Η αγοραία αξία των μετοχών στην εν λόγω εταιρεία βασίστηκε σε μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καθότι δεν υπάρχουν  στη διάθεση της Εταιρείας τέτοιες ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις. 
 
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 
Δ – Μερίσματα / Τόκοι 
 
Η καθαρή αξία της μετοχής της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2006 είναι 15,31 σεντ (31 Δεκεμβρίου 2005 13,40 σεντ). 
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