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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Κύριες δραστηριότητες

2 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούμενο χρόνο, είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων κλειστού τύπου.

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας

3 Το 2006 υπήρξε μια εξαιρετική χρονιά για το Κυπριακό Χρηματιστήριο με την 
κεφαλαιουχική απόδοση του Γενικού Δείκτη ΧΑΚ να φθάνει το 128,47%. Η ουσιαστική 
ανάκαμψη της κερδοφορίας των Τραπεζικών κυρίως οργανισμών σε συνδυασμό με την  
δημιουργία της κοινής πλατφόρμας ΧΑΚ-ΧΑ επανέφεραν τo αυξημένο ενδιαφέρον στην 
κυπριακή Χρηματιστηριακή αγορά. Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών αυξήθηκε 
σημαντικά και ξεπέρασε τα £5εκ. ημερησίως σε σχέση με £921χιλ το 2005.

4 Ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου όπου η  Εταιρεία διατηρούσε 
σημαντικό ποσοστό του ενεργητικού της κατέγραψε επίσης σημαντική άνοδο 20% παρότι 
χαμηλότερη σε σχέση με το 32% του 2005. Επίσης το κλίμα στις ανεπτυγμένες αλλά και 
αναδυόμενες διεθνείς αγορές παρέμεινε ανοδικό με σημαντικές διψήφιες αποδόσεις στους 
κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες στις ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία.  

5 Στις 31 Δεκεμβρίου το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείτο από μετοχικούς 
τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και Διεθνή 
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια σε ποσοστό 78%, Ομόλογα Εσωτερικού και Εξωτερικού σε 
ποσοστό 6%, Εναλλακτικές Επενδύσεις 2% και Μετρητά 14%. Η εσωτερική αξία ανά 
μετοχή έφθασε τα 84,11λεπτά σε σχέση με 53,61λεπτά  στις 31 Δεκεμβρίου 2005 και 
40,63 στις 31 Δεκεμβρίου 2004 δηλαδή μέση ετήσια κεφαλαιουχική αύξηση την περίοδο 
2004-2006, 44,08%.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

6 Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σχετίζεται με τις παρακάτω κατηγορίες κινδύνων:

(α) Συστηματικός κίνδυνος (κίνδυνος αγοράς): Αφορά τον κίνδυνο που προκαλείται 
από παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς και κατά συνέπεια τους γενικούς 
δείκτες των χρηματιστηρίων. Ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να αποφευχθεί με τη διασπορά 
των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου.
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Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια)

(α) Συστηματικός κίνδυνος (κίνδυνος αγοράς) (συνέχεια):

Πολιτικός κίνδυνος Αφορά τον κίνδυνο που απορρέει από αλλαγές στο 
οικονομικό, φορολογικό ή πολιτικό σκηνικό, οι οποίες 
δύναται να επηρεάσουν αρνητικά τις αγορές χρήματος 
και κεφαλαίου.

Κίνδυνος πληθωρισμού Αφορά τον κίνδυνο μείωσης της πραγματικής αξίας των 
επενδύσεων εξαιτίας της ανόδου του πληθωρισμού.

Συναλλαγματικός κίνδυνος Αφορά τις επενδύσεις σε νόμισμα διαφορετικό της 
Κυπριακής Λίρας η  οποία είναι το νόμισμα αναφοράς 
του χαρτοφυλακίου. Είναι ο κίνδυνος που προέρχεται 
από διακυμάνσεις στην ισοτιμία μεταξύ του ξένου 
νομίσματος και του νομίσματος αναφοράς, οι οποίες 
μεταβάλλουν την τελική αξία της επένδυσης.

Κίνδυνος επανεπένδυσης Αφορά την πιθανότητα να επενδυθούν οι εισροές μιας 
επένδυσης με επιτόκια διαφορετικά από αυτά που 
επικρατούσαν όταν πραγματοποιήθηκε η αρχική 
επένδυση.

Επιτοκιακός κίνδυνος Αύξηση των επιτοκίων προκαλεί μείωση στις τιμές των 
ομολόγων. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός 
ομολόγου ως τη λήξη του, τόσο υψηλότερος είναι ο 
επιτοκιακός κίνδυνος.

(β) Μη συστηματικός κίνδυνος (κίνδυνος διασποράς): Αφορά τον κίνδυνο που 
εμπεριέχεται στην επιλογή της μετοχής μιας συγκεκριμένης εταιρίας, η πορεία της οποίας 
συνδέεται με τα οικονομικά αποτελέσματα της, τις προοπτικές του κλάδου στον οποίο 
δραστηριοποιείται κ.λ.π. Ο κίνδυνος αυτός είναι δυνατό να περιοριστεί μέσω της 
διασποράς των επενδύσεων ενός χαρτοφυλακίου σε διαφορετικούς τίτλους.

Πιστωτικός κίνδυνος Αφορά την πιθανότητα να μην μπορέσει ο εκδότης να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως την πληρωμή 
μερίσματος, του κεφαλαίου, των τοκομεριδίων κ.λ.π.

Κίνδυνος ρευστότητας Αφορά την ευκολία με την οποία ο επενδυτής μπορεί να 
ρευστοποιήσει τους τίτλους του. Προσπάθεια 
ρευστοποίησης ενός τίτλου σε μια αγορά, όπου δεν 
υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση, ενδέχεται να προκαλέσει 
μεγάλες αυξομειώσεις στην τιμή του τίτλου. Τίτλοι με 
μεγάλη εμπορευσιμότητα ενέχουν μικρότερο κίνδυνο 
ρευστότητας.

(γ) Λοιπές κατηγορίες κινδύνου: Αφορά τον κίνδυνο που εμπεριέχεται στις 
συναλλαγές με αντικείμενο κινητές αξίες, καθώς και στην εν γένει λειτουργία του 
χαρτοφυλακίου.
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Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια)

Κίνδυνος διακανονισμού Ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί ομαλά ο 
διακανονισμός συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών 
μέσων ειδικά εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν καταβάλει 
χρήματα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε 
εκπλήρωση της υποχρέωσης του για την εκκαθάριση 
συναλλαγών.

Κίνδυνος απόδοσης Ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με τη διακύμανση της 
απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού του 
χαρτοφυλακίου.

Κίνδυνος θεματοφυλακής Ο κίνδυνος απώλειας στοιχείων του ενεργητικού του 
χαρτοφυλακίου, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του 
θεματοφύλακα.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

7 Δεν αναμένονται οποιεσδήποτε διαφορές στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας.

Αποτελέσματα

8 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 11. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την πληρωμή μερίσματος όπως παρουσιάζεται πιο κάτω 
και το υπόλοιπο καθαρό κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.

Μέρισμα

9 Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται μέρισμα 5 σέντ ανά μετοχή από τα κέρδη 
του 2005 και 2006 που ανέρχεται σε £2.416.359. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο 
θα δώσει το δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος σεσυνήθεις μετοχές της Εταιρείας. 
Η πρόταση θα δοθεί για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 25 Απριλίου 2007.

10 Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση στις 3 Μαΐου 2006, εγκρίθηκε η καταβολή 
μερίσματος ύψους 2 σεντ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2004 και 2005. Το μέρισμα 
πληρώθηκε στις 13 Ιουνίου 2006 στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Μετόχων στις 16 Μαΐου 2006. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε το δικαίωμα 
επανεπένδυσης του μερίσματος σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας. Η τιμή άσκησης του 
δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας, καθορίστηκε 
σε 24,8 σεντ ανά μετοχή. Συνολικά πληρώθηκε μέρισμα ύψους £746.273 και εκδόθηκαν 
828 563 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 23 σεντ ως αποτέλεσμα του 
δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας.  Για τα φυσικά 
πρόσωπα που ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου έγινε αποκοπή αμυντικής εισφοράς 
κατά τη διανομή του μερίσματος ύψους £76.880.
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Μετοχικό κεφάλαιο 

11 Στις 23 Ιουνίου2006 εκδόθηκαν828 563 συνήθεις μετοχέςονομαστικής αξίας 23 
σεντ η καθεμιά προς 24,8 σεντ οι οποίες προέκυψαν από το σχέδιο επανεπένδυσης του 
μερίσματος της Εταιρείας. Μετά την έκδοση, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας ανερχόταν σε 48 327 194 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,23 η καθεμία.

Διοικητικό Συμβούλιο

12 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και την 
ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2006εκτός από τον κ Λούκα 
Χριστοδουλίδη ο οποίος διορίστηκε την 1 Ιουνίου 2006.

13 Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας οι κκ Γιάννος Λούτσιος
και Νίκος Δημητρίουαποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για 
επανεκλογή. Επίσης ο διορισμός του κ. Λούκα Χριστοδουλίδη θα πρέπει να επικυρωθεί 
από τους μετόχους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

14 Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην 
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

15 Εκτός από την απόφαση για πρόταση για καταβολή μερίσματος και του σχεδίου 
επανεπένδυσης του μερίσματοςσεσυνήθεις μετοχές της Εταιρείας (Σημ.8), δεν υπήρξαν 
σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού.

Υποκαταστήματα

16 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιονδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους.

Αγορά ιδίων μετοχών

17 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Εταιρεία προχωρήσει σε αγορά ιδίων 
μετοχών λόγω σημαντικής έκπτωσης της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στο ΧΑΚ σε 
σχέση με τη καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή και της χαμηλής εμπορευσιμότητας της.
Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Μαίου 2006.

18 Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία αγόρασε 89 413 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας £0,23  η καθεμία, με συνολικό κόστος £23.294. Οι μετοχές αυτές 
αντιπροσωπεύουν το 0,18% του συνολικού αριθμού μετοχών που ήταν εκδομένες στις 31 
Δεκεμβρίου 2006.

19 Μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2006, η Εταιρεία αγόρασε συνολικά1 048 714 συνήθεις 
μετοχές ονομαστικής αξίας £0,23 η καθεμία με συνολικό κόστος £174.159 (μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2005: 959 301 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,23 η καθεμία με συνολικό 
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κόστος £150.865) από τις οποίες οι 834 146 συνήθεις μετοχές συνολικού κόστους £129.824 
διατέθηκαν στους μετόχους το 2005 υπό μορφή μερίσματος.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, η 
Εταιρεία κατείχε214 568 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,23 η καθεμιά με συνολικό 
κόστος £44.335.  Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν το 0,44% του συνολικού αριθμού 
μετοχών που ήταν εκδομένες στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Συμφέροντα Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας

20 Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άμεσα ή 
έμμεσα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 60 (4) των περί Αξιών 
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 30 μέρες πριν 
την ημερομηνία της ειδοποίησης προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι 
ως ακολούθως:

31 Δεκεμβρίου
2006

30 μέρες πριν
την ημερομηνία της

ειδοποίησης προς
σύγκληση της

Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης

% %
Μαρίνος Καλλής 1,46 ο/s
Δημήτρης Δημάδης - o/s
Νίκος Δημητρίου 1,48 o/s
Βίκτωρ Ζαχαριάδης 0,08 o/s
Μενέλαος Σιακόλας - o/s
Γιάννος Λούτσιος 1,91 o/s
Λούκας Χριστοδουλίδης - o/s

Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

21 Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 δεν υπήρχε οποιαδήποτε σημαντική σύμβαση με την 
Εταιρεία στην οποία Σύμβουλος ή συνδεδεμένα τους πρόσωπα  είχαν ουσιώδες συμφέρον.

Κυριότεροι μέτοχοι

22 Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και κατά την περίοδο μεταξύ 1 Ιανουαρίου2006 και 30 
ημερών πριν από την ειδοποίηση προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ο πιο 
κάτω μέτοχος κατείχε κατά κυριότητα πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της 
Εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε διακύμανση στο ποσοστό:

Ποσοστό
συμμετοχής

%

Marfin Popular Bank Public Co Limited (προηγουμένως
ΛαικήΚυπριακήΤράπεζαΔημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ) 19,44

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

23 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης.
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Ανεξάρτητος Ελεγκτής

24 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει την 
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί 
τους Συμβούλους να καθορίσουν την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρίνος Καλλής
Πρόεδρος

Λευκωσία
1 Μαρτίου 2007
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή προς τα 
μέλητηςApollo Investment Fund Public
Company Limited

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

1 Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Apollo Investment Fund Public
Company Limited (η “Εταιρεία”) στις σελίδες 11 μέχρι 35, που αποτελούνται από τον 
ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2006, και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, 
την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταμειακών ροών για το 
έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και 
δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 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 λάθος̇ επιλογή και 
εφαρμογή καταλλήλων λογιστικών αρχών̇ και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που 
είναι λογικές υπό τις περιστάσεις.
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Ευθύνη Ελεγκτή

3 Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις με βάση τον έλεγχό μας.  Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα μέλη 
της Εταιρείας, ως σώμα, σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.  
Η ελεγκτική μας εργασία έχει αναληφθεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκθέσουμε στα
μέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέματα που απαιτούνται από εμάς σε μια έκθεση ελεγκτή και 
για κανένα άλλο σκοπό.  Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν
αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και των 
μελών της Εταιρείας ως σώματος, για την ελεγκτική μας εργασία, για την έκθεση αυτή, ή 
γιατις γνώμες που έχουμε σχηματίσει.  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.

4 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 ουσιωδώνλαθών 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.  

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

Γνώμη

6 Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της οικονομικής κατάστασης της Apollo Investment Fund Public Company Limited στις 
31 Δεκεμβρίου 2006, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της 
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. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων

7 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω:

 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για 
σκοπούς του ελέγχου μας.

 Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

 Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με 
τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις 
απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον 
απαιτούμενο τρόπο.

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις σελίδες 2 μέχρι 7 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λευκωσία, 1 Μαρτίου 2007
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Συμπληρωματικές
πληροφορίες (Σημ. 18)

Σημ. 2006
£

2005
£

2006
Ευρώ

2005
Ευρώ

Εισοδήματα
Μερίσματα εισπρακτέα 384.568 189.038 665.110 326.941
Πιστωτικοί τόκοι 128.721 121.850 222.623 210.740
Κέρδος από ρευστοποίηση και  
επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 10 9.239.480 3.701.986 15.979.732 6.402.605

__________ __________ __________ __________
9.752.769 4.012.874 16.867.465 6.940.286

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5 (215.405) (164.365) (372.543) (284.269)
Συναλλαγματική ζημιά (3.234) (13.023) (5.593) (22.523)
Τόκοι φορολογίας (421) (8.796) (728) (15.214)

__________ __________ __________ __________
Κέρδος από εργασίες πριν τη φορολογία 9.533.709 3.826.690 16.488.601 6.618.280
Φορολογία 6 (15.708) (16.750) (27.167) (28.969)

__________ __________ __________ __________
Καθαρό κέρδος για το έτος 9.518.001 3.809.940 16.461.434 6.589.311

========== ========== ========== ==========

Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 7 19,84 8,05 34,31 13,92
========== ========== ========== ==========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Συμπληρωματικές
πληροφορίες (Σημ. 18)

Σημ 2006
£

2005
£

2006
Ευρώ

2005
Ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Προπληρωμές 9 3.967 4.083 6.861 32.188
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων

10
20.203.373 13.539.770 34.941.842 23.391.979

Εισπρακτέα φορολογία 38.302 31.658 66.242 54.753
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 3.323.940 1.240.673 5.748.772 2.145.751

___________ ___________ ___________ ___________
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 23.569.582 14.816.184 40.763.717 25.624.671

=========== =========== =========== ===========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 12 11.164.605 10.974.035 19.309.244 18.979.652
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 12 14.918 - 25.801 -
Ίδιες μετοχές 12 (44.335) (21.041) (76.677) (36.390)
Κέρδη που κρατήθηκαν 13 12.367.610 3.801.370 21.389.846 6.574.492

___________ ___________ ___________ ___________
23.502.798 14.754.364 40.648.214 25.517.754

___________ ___________ ___________ ___________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πιστωτές 14 57.350 51.975 99.187 89.891
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 9.434 9.845 16.316 17.026

___________ ___________ ___________ ___________
Σύνολο υποχρεώσεων 66.784 61.820 115.503 106.917

___________ ___________ ___________ ___________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 23.569.582 14.816.184 40.763.717 25.624.671

=========== =========== =========== ===========

Στις 1 Μαρτίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Apollo Investment Fund Public
Company Limited ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Μαρίνος Καλλής, Πρόεδρος

Δημήτρης Δημάδης, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Σημ.
Μετοχικό
κεφάλαιο

£

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο

£

Ίδιες
μετοχές

£

Κέρδη
που κρατήθηκαν

(1)
£

Σύνολο
£

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 
2005 10.974.035 - (141.827) 143.252 10.975.460
Καθαρό κέρδος για το έτος - - - 3.809.940 3.809.940
Αγορά ιδίων μετοχών - - (9.038) - (9.038)
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 
επί της λογιζόμενης διανομής - - - (9.728) (9.728)
Μέρισμα - - 129.824 (142.094) (12.270)

___________ ___________ ___________ ___________ __________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2005/1 Ιανουαρίου 2006 10.974.035 - (21.041) 3.801.370 14.754.364
Καθαρό κέρδος για το έτος - 9.518.001 9.518.001
Αγορά ιδίων μετοχών - (23.294) - (23.294)
Έκδοση νέου κεφαλαίου από 
επανεπένδυση μερίσματος 8/12 190.570 14.918 - - 205.488
Μέρισμα 8 - - - (951.761) (951.761)

------------ ------------ ------------ ------------ -----------
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2006 11.164.605 14.918 (44.335) 12.367.610 23.502.798

=========== =========== =========== =========== ==========

(1) Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους 
μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για 
την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος 
του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν 
διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα.  Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα 
είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που 
οι μέτοχοι (άτομα και  εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το 
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί 
κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με 
οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται.  Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία 
για λογαριασμό των μετόχων. 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Συμπληρωματικές
πληροφορίες (Σημ. 18)

Σημ. 2006
£

2005
£

2006
Ευρώ

2005
Ευρώ

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος από εργασίες πριν τη φορολογία 9.533.709 3.826.690 16.488.601 6.618.280
Αναπροσαρμογή για:

Εισόδημα από μερίσματα (384.568) (189.038) (665.110) (326.941)
  Πιστωτικούς τόκους (128.721) (121.850) (222.623) (210.739)

__________ __________ __________ __________
9.020.420 3.515.802 15.600.868 6.080.600

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Προπληρωμές 116 25.763 201 44.557

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
πουαποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων (6.663.603) (3.998.044) (11.524.737) (6.914.638)
Πιστωτές 5.375 5.940 9.296 10.273

__________ __________ __________ __________
Μετρητά που προήλθαν 
από/(χρησιμοποιήθηκαν σε) εργασίες 2.362.308 (450.539) 4.085.628 (779.208)
Φορολογία που πληρώθηκε (22.763) (40.412) (39.369) (69.893)
Μερίσματα που εισπράχθηκαν 384.568 189.038 665.110 326.941
Τόκοι που εισπράχθηκαν 128.721 121.850 222.623 210.739

__________ __________ __________ __________
Καθαρά μετρητά από/(για) εργασίες 2.852.834 (180.063) 4.933.992 (311.421)

__________ __________ __________ __________

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές  
δραστηριότητες
Αγορά ιδίων μετοχών 12 (23.294) (9.038) (40.287) (15.631)
Αμυντική εισφορά που πληρώθηκε σε σχέση 
με τα μερίσματα - (12.270) - (21.221)
Μερίσματα που πληρώθηκαν στους μετόχους 
της Εταιρείας 8 (746.273) - (1.290.684) -

__________ __________ __________ __________
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές  
δραστηριότητες (769.567) (21.308) (1.330.971) (36.852)

__________ __________ __________ __________
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα μετρητά 2.083.267 (201.371) 3.603.021 (348.273)
Μετρητά στην αρχή του έτους 1.240.673 1.442.044 2.145.751 2.494.024

__________ __________ __________ __________
Μετρητά στο τέλος του έτους 11 3.323.940 1.240.673 5.748.772 2.145.751

========== ========== ========== ==========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες

Χώρα συστάσεως 

Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 στις 31 Αυγούστου 1995.  
Η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια στις 18 Μαρτίου 1996 σύμφωνα με τον περί 
Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113, και οι Μετοχές και τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών της 
Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 28 Ιουνίου 1996. Το 
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας είναι στην οδό Σοφούλη 2, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, 
1096 Λευκωσία, Κύπρος.

Κύριες δραστηριότητες 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είvαι η διαχείριση χαρτoφυλακίoυ επεvδύσεωv 
κλειστoύ τύπoυ.  Η Εταιρεία άρχισε εργασίες τo Δεκέμβριo τoυ 1995. Το χαρτοφυλάκιο της 
Εταιρείας περιλαμβάνει επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών (εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή ιδιωτικών), σε αμοιβαία κεφάλαια (mutual funds), σε
επενδύσεις εγγυημένων κεφαλαίων, άλλες επενδύσεις εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια 
αξιών, εταιρικά και κυβερνητικά χρεόγραφα, ομόλογα καθώς και άλλες τοκοφόρες 
επενδύσεις.

Κύριoς σκoπός της Εταιρείας είvαι η μεσoπρόθεσμη και μακρoπρόθεσμη επίτευξη ψηλoύ 
πoσoστoύ απόδoσης μέσω της δημιoυργίας χαρτoφυλακίoυ μεγάλης διασπoράς 
απoτελoύμεvo από τις επενδύσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, πάvτoτε σύμφωvα με τις 
πρόvoιες της ισχύoυσας νoμoθεσίας, τις πρόνoιες τoυ καταστατικoύ της Εταιρείας, και τη 
δεδηλωμέvη επεvδυτική πoλιτική της Εταιρείας.

Διαχείριση επενδύσεων  και διοικητικές και λογιστικές υπηρεσίες 

Στις 22 Νοεμβρίου2005 υπογράφηκε νέα Σύμβαση Διακριτικής Διαχείρισης 
Χαρτοφυλακίου ή/και Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών αόριστης διάρκειας μεταξύ της 
Εταιρείας και της Λαϊκής ΕΔΑΚ και Διαχείρισης Κεφαλαίων Λίμιτεδ για παροχή 
υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων, διοικητικών και λειτουργικών
υπηρεσιών.  

Η Εταιρεία με βάση τη συμφωνία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συμφωνία καθ’ 
οποιονδήποτε χρόνο, δίδοντας δεκαπέντε μέρες γραπτή ειδοποίηση στην ΛαϊκήΕΔΑΚ και 
Διαχείριση Κεφαλαίων Λίμιτεδ.
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1 Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)

Διαχείριση επενδύσεων  και διοικητικές και λογιστικές υπηρεσίες (συνέχεια)

Η Λαϊκή ΕΔΑΚ και Διαχείριση Κεφαλαίων Λίμιτεδ είναι πλήρως εξαρτημένη της Λαϊκής 
Επεvδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, εξαρτημέvης εταιρείας της Marfin
Popular Bank Public Co Limited.  Η τελευταία κατέχει πoσoστό 19,44% τoυ εκδoθέvτoς 
μετoχικoύ κεφαλαίoυ της Εταιρείαςστις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Οι αρμοδιότητες τoυ Διευθυντή Επεvδύσεωv καλύπτoυv τηv επέvδυση και επαvεπέvδυση 
τωv κεφαλαίων, τηv παροχή επεvδυτικώv συμβoυλώv και τη διαχείριση τoυ xαρτoφυλακίoυ 
επενδύσεων σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική που υιοθετεί η Εταιρεία.

Για τις υπηρεσίες αυτές η Εταιρεία συμφώvησε να καταβάλλει διαχειριστικά δικαιώματα 
κάθε τρίμηνο πρoς 0,6% τo χρόvo πάνωστην αξία των υπό διεύθυνσηκεφαλαίων.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία θα καταβάλλει ετήσια δικαιώματα £20.000 συν ΦΠΑ για τηv 
παρoχή διoικητικώv και λoγιστικώv υπηρεσιώv, περιλαμβαvoμέvoυ τoυ υπoλoγισμoύ της 
καθαρής εσωτερικής αξίας αvά μετoχή.

Πέραν τωv δικαιωμάτωv πoυ αvαφέρovται πιo πάvω, το Συγκρότημα της Λαϊκής 
Επεvδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ έλαβε κατά τo 2006 χρηματιστηριακές 
πρoμήθειες ύψoυς £44.243 (2005: £13.519).

Τήρηση μητρώου μετόχων 

Με βάση συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της Marfin Popular Bank Public Co Limited,
οι τελευταίοι ανέλαβαν τηντήρηση του μητρώου μετόχων της Εταιρείας. Η συμφωνία 
τερματίζεται εάν οποιοδήποτε μέρος δεν επιθυμεί ανανέωση της και αποστείλει γραπτή 
ειδοποίηση δύο μηνών στο άλλο μέρος.

Η Marfin Popular Bank Public Co Limited κατέχει ποσοστό 19,44% του εκδοθέντος 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Για τις υπηρεσίες αυτές, η Εταιρεία συμφώνησε να καταβάλλει:

(α) £2.000 συν ΦΠΑ ετησίως,
(β) £0,25 για κάθε επιταγή που εκδίδει για μερίσματα.

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με 
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός 
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.



Apollo Investment Fund Public Company Limited

(17)

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις της Apollo Investment Fund Public Company Limited έχουν 
ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (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 χρόνο της ετοιμασίας τους όλα τα 
εφαρμόσιμα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της 
διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Επιπρόσθετα, οι 
οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου Κεφ. 113, της Κύπρου καθώς επίσης με τις πρόνοιες των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.  Οι oικovoμικές καταστάσεις 
έχουν καταρτιστεί με βάση τηv αρχή τoυ ιστoρικoύ κόστoυς όπως έχει τροποποιηθεί με την 
εκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι τομείς που απαιτούν 
μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι 
υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσειςπαρουσιάζονται
στη Σημείωση4.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένωνΔΠΧΠ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ 
τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους 
που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2006.

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της 
Εταιρείας.

Τα εξής είναι τα νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και 
Ερμηνείες από το IFRIC που έχουν εκδοθεί αλλά ακόμη δεν ισχύουν:

Νέοπρότυπο/Ερμηνεία Ισχύει από
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 
Δεκεμβρίου 2007

ΔΠΧΠ 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” και ΔΛΠ 
1 (Αναθεώρηση) “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων”

1 Ιανουαρίου 2007

IFRIC  Ερμηνεία 7 “Εφαρμογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης με 
βάση το ΔΛΠ 29 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για 
Υπερπληθωριστικές Οικονομίες”

1 Μαρτίου 2006
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένωνΔΠΧΠ(συνέχεια)

Νέοπρότυπο/Ερμηνεία Ισχύει από
IFRIC  Ερμηνεία 8 “Έκταση του ΔΠΧΠ 2” 1 Μαΐου 2006

IFRIC  Ερμηνεία 9 “ Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων 
Παραγώγων” 

1 Ιουνίου 2006

IFRIC  Ερμηνεία 10 “ Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση και 
Απομείωση”

1 Νοεμβρίου 2006

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 
Δεκεμβρίου 2008
IFRIC  Ερμηνεία 11 “ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές σε μετοχές του 
Συγκροτήματος και Ίδιες Μετοχές” 

1 Μαρτίου 2007

IFRIC  Ερμηνεία 12 “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” 1 Ιανουαρίου 2008

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για  έτη που λήγουν στις 31 
Δεκεμβρίου 2009
ΔΛΧΠ 8 “Λειτουργικοί τομείς” 1 Ιανουαρίου 2009

To Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Αναγνώριση εισοδημάτων

Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:

(α) Πιστωτικά μερίσματα

Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας 
να εισπράξει.

(β) Πιστωτικοί τόκοι

Τόκοι από χρεόγραφα και καταθέσεις αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου, 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(γ) Κέρδος/ζημιά από ρευστοποίηση ή επανεκτίμηση επενδύσεων

Τo κέρδoς/ζημιά από τη ρευστoπoίηση επεvδύσεωv υπoλoγίζεται με βάση τη 
λογιστική αξία και τo καθαρό πρoιόv πώλησης, τα oπoία συμπεριλαμβάvoυv τα 
χρηματιστηριακά έξoδα αγoράς/πώλησης αvτίστoιχα. 

Το κέρδος/ζημιά που προκύπτει από την επανεκτίμηση της αξίας των επενδύσεων 
την ημέρα του ισολογισμού περιλαμβάνεται στη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.
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Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια)

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (“το νόμισμα λειτουργίας”).  Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (£), το οποίο είναι το νόμισμα 
λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας.

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις 
τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. 
Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων 
συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο 
τέλος του έτους χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι 
σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή μη χρηματικών 
στοιχείων όπως μετοχικοί τίτλοιπου αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, καταχωρούνται ως μέρος του κέρδους ή της ζημιάς δίκαιης αξίας.

Φορολογία

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις 
προηγούμενες περιόδους υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί 
ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές 
και νομοθεσίες που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του 
ισολογισμού.

Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων 
ποσών στις οικονομικές καταστάσεις. Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή 
ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται ότι θα 
ισχύουν όταν οι σχετικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις πραγματοποιηθούν ή 
όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν 
ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές 
διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.



Apollo Investment Fund Public Company Limited

(20)

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους 
μετόχους της Εταιρείας.

Επενδύσεις

Η Εταιρεία ταξινομεί τις επενδύσεις της ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η ταξινόμηση των επενδύσεων 
εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διεύθυνση αποφασίζει 
την κατάλληλη ταξινόμηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και 
επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

Η κατηγορία ‘Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων’ έχει δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία προς εμπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
κατά την αρχική αναγνώριση.  Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε με κύριο σκοπό την πώληση στο 
προσεχές μέλλον ή αν ορίστηκε σε αυτή την κατηγορία από τη διεύθυνση.  Τα 
περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εμπορία ή αναμένεται να πωληθούν μέσα σε δώδεκα 
μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης 
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η 
ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 
περιουσιακό στοιχείο.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν 
χρηματικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει 
ουσιαστικά μεταφέρει σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.  Το χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία. Οι πιστωτικοί τόκοι από χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως πιστωτικοί τόκοι.

Πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές που προέρχονται από 
αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων στην περίοδο που προκύπτουν.
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Επενδύσεις (συνέχεια)

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηματιστηριακή τιμή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για μη εισηγμένες μετοχές, η Εταιρεία 
προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης.  Οι μέθοδοι 
αποτίμησης περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά 
εμπορική βάση, αναφορά σε παρόμοιους τίτλους και μεθόδους προεξοφλημένων 
ταμειακών ροών κάνοντας μέγιστη χρήση δεδομένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση 
εσωτερικών δεδομένων της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική 
απόδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Το επιπρόσθετο κόστος που αφορά άμεσα την έκδοση νέων μετοχών παρουσιάζεται στα 
ίδια κεφάλαια ως αφαίρεση, μετά τη φορολογία από τα έσοδα.

Όταν η Εταιρεία αγοράσει ίδιες μετοχές το τίμημα που πληρώνεται, αφαιρείται από τα ίδια 
κεφάλαια και παρουσιάζεται ως ίδιες μετοχές μέχρι την ακύρωση των ίδιων μετοχών. 
Όταν αυτές οι μετοχές ακολούθως πωληθούν ή επανεκδοθούν, οποιοδήποτε τίμημα 
εισπρακτεί, καθαρό από οποιοδήποτε άμεσα συνδεδεμένο επιπρόσθετο κόστος 
συναλλαγής, περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από καταθέσεις στην τράπεζα.

Ανάλυση κατά τομέα

Η Εταιρεία έχει μόνο μία δραστηριότητα, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων 
κλειστού τύπου. Η δραστηριότητα αυτή διεξάγεται στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Συγκριτικές πληροφορίες

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. Προηγουμένως η Εταιρεία παρουσίαζε τους 
εισπρακτέους τόκους από χρεόγραφα στον ισολογισμό στα ‘εισπρακτέα ποσά’. Από το 
τρέχον έτος, η Διεύθυνση αποφάσισε όπως οι εισπρακτέοι τόκοι από χρεόγραφα να 
περιλαμβάνονται στα ‘χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων’.
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(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο 
επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγματικό κίνδυνο 
που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει.  Η πολιτική που 
εφαρμόζει η Εταιρεία για την διαχείριση αυτών των κινδύνων εξηγείται πιο κάτω:

(α) Κίνδυνος τιμής αγοράς

Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος να διακυμανθεί η αξία των 
χρηματοοικονομικών μέσων εξαιτίας αλλαγών στις τιμές αγοράς. Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω 
αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Η Εταιρεία 
διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω επενδύσεων σε διάφορους 
τίτλους και διασπορά του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

(β) Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών 
μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα 
έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά 
ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον η Εταιρεία δεν 
έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο, εκτός από τα 
εταιρικά και κυβερνητικά χρεόγραφα. Τα εταιρικά και κυβερνητικά 
χρεόγραφα φέρουν τόκο 4,75% - 7% (2005: 4,35% - 7%) αντίστοιχα. Η 
Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται με την επίδραση στα 
έσοδα, ροή μετρητών και οικονομική θέση από μεταβολές στα επιτόκια της 
αγοράς. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα 
επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

(γ) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων 
μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το 
ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Τα 
τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με 
υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που 
περιορίζουν της έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε 
χρηματοοικονομικό οργανισμό.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες οικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(δ) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις 
δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα 
μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών λόγω του γεγονότος ότι 
σημαντικό ποσοστό των επενδύσεων της Εταιρείας περιλαμβάνει τίτλους 
με μεγάλη εμπορευσιμότητα που μπορούν να ρευστοποιηθούν. 

(ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των 
χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν 
μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα 
αποτίμησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία υπόκειται σε συναλλαγματικό 
κίνδυνο που προκύπτει από τις επενδύσεις στο εξωτερικό.  Συγκεκριμένα ο 
κίνδυνος από μεταβολές της τιμής του ξένου συναλλάγματος προκύπτει από 
τις επενδύσεις της Εταιρείας στην Ελλάδα και σε αμοιβαία κεφάλαια και 
επενδύσεις εγγυημένου κεφαλαίου σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και 
Ευρώ.   Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό στις 31 
Δεκεμβρίου 2006 ήταν £9.660.014 (2005: £6.168.928).

Επίσης, οι συναλλαγματικές διαφορές που χρεώθηκαν στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι ύψους £3.234 (2005: £13.023).

(2) Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές, όπως τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την 
ημερομηνία του ισολογισμού.  Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τιμή 
προσφοράς.  

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε 
ενεργείς αγορές καθορίζεται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης 
αξιών.  Η Εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους όπως μεθόδους 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών και κάνει παραδοχές με βάση τις συνθήκες της 
αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(2) Εκτίμηση δίκαιων αξιών(συνέχεια)

Η ονομαστική αξία μείον υπολογιζόμενες πιστωτικές προσαρμογές για 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με λήξη εντός ενός έτους θεωρείται ότι 
προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. 

4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται 
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών 
σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις 
περιστάσεις.

(α) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές

Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον.  Ως 
αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά 
αποτελέσματα.  Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν 
ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω.

(i) Φορολογία

Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται 
σημαντικές εκτιμήσεις.  Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, 
ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά 
ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει 
επιπρόσθετη φορολογία.  Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών 
των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι 
διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη 
φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. Οι διαφορές αυτές δεν 
είναι σημαντικές.

(ii) Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται 
σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης.  
Η Εταιρεία ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και 
κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς 
σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, η Εταιρεία 
δεν έχει σημαντικά χρηματοοικονομικά μέσα που δεν διαπραγματεύονταν 
σε ενεργεί αγορά.
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4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια)

(β) Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας

Δεν υπήρχαν σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.

5 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

2006
£

2005
£

Δικαιώματα προς Συγκρότημα Λαϊκής Επενδυτικής
  Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ:
    Διαχείριση χαρτοφυλακίου 131.830 87.850
    Παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών 23.000 17.250
ΔικαιώματαδιαχείρισηςμητρώουμετόχωνπροςMarfin

Popular Bank Public Co Limited 4.600 5.229
Αμοιβή ελεγκτών 4.255 3.758
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου 5.188 3.715
Ετήσια έκθεση και Γενική Συνέλευση 5.632 4.747
Άλλα επαγγελματικά έξοδα 1.610 2.813
Συνδρομή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 1.273 1.704
Δικαιώματα διαχείρισης μητρώου μετόχων προς 

ΧρηματιστήριοΑξιών Κύπρου 9.734 9.302
Ασφάλεια μελών Διοικητικού Συμβουλίου 6.917 8.765
Ταχυδρομικά έξοδα 4.659 5.838
Άλλα διοικητικά έξοδα 16.707 13.394

________ ________
215.405 164.365

======== ========

6 Φορολογία

2006
£

2005
£

Τρέχουσα φορολογία:
  Εταιρικός φόρος - 6.344

Αμυντική εισφορά 14.410 9.869
Φορολογία εξωτερικού 1.062 537
Εταιρικός φόρος προηγούμενου έτους 236 -

_________ _________
15.708 16.750

========= =========
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6 Φορολογία (συνέχεια)

Ο φόρος επί των κέρδων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

2006
£

2005
£

Κέρδος από εργασίες πριν τη φορολογία 9.533.709 3.826.690
========= =========

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας 
ύψους 10% 953.371 382.669
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για  
Φορολογικούς σκοπούς 15.882 12.777
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος  που δεν   
 υπόκειται σε φορολογία (962.405) (389.102)
Αμυντική εισφορά 14.410 9.869
Φορολογία εξωτερικού 1.062 537
Εταιρικός φόρος προηγούμενου έτους 236 -
Επίδραση φορολογικών ζημιών (6.848) -

________ ________
Χρέωση φορολογίας 15.708 16.750

========= =========

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, οι ζημιές για σκοπούς φορολογίας ήταν£139.363 (2005:
£207.848) οι οποίες είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό έναντι μελλοντικών κερδών χωρίς 
περιορισμό. 

Από το φορολογικό έτος που άρχισε 1 Ιανουαρίου 2003, ο συντελεστής εταιρικού φόρου 
είναι 10%. Για τα έτη 2003 και 2004 μόνο κέρδη πέραν των £1.000.000 υπόκειτοσε
επιπρόσθετο εταιρικό φόρο με ποσοστό 5%.  Τα κέρδη από πώληση τίτλων 
απαλλάσσονται της φορολογίας.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με 
ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από 
εταιρικό φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή περίπου15%. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική 
εισφορά με ποσοστό 15%. Το εισόδημα της Εταιρείας από τοκοφόρες επενδύσεις
απαλλάσσεται της αμυντικής εισφοράς αφού θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές 
δραστηριότητες και φορολογείται μόνο με εταιρικό φόρο.

7 Κέρδος ανά μετοχή

Το κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το κέρδος για το έτος που αναλογεί στους 
μετόχους της Εταιρείας με το μεσοσταθμικό αριθμό των εκδομένων μετοχών κατά τη 
διάρκεια του έτους. Ο μεσοσταθμικός αριθμός των εκδομένων μετοχών υπολογίστηκε 
λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ιδίων μετοχών.
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7 Κέρδος ανά μετοχή(συνέχεια)

2006 2005

Κέρδος για το έτος £9.518.001 £3.809.940
=========== ===========

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες 
κατά τη διάρκεια του έτους 47 974 174 47 335 158

=========== ===========
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 19,84 8,05

=========== ===========

Η Εταιρεία δεν έχει δικαιώματα αγοράς που μπορούν να εξασκηθoύν και ως εκ τούτου δεν 
υπολογίζεται πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή.

8 Μερίσματα 

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 25 Απριλίου 2007, θα προταθεί μέρισμα 5 σεντ 
ανά μετοχή από τα κέρδη του 2005 και 2006 που ανέρχεται σε £2.416.359. Επιπρόσθετα 
το Διοικητικό Συμβούλιο θα δώσει το δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος σε 
συνήθεις μετοχές της Εταιρείας. Η πρόταση θα δοθεί για έγκριση στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση στις 25 Απριλίου 2007. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν 
αυτό το πληρωτέο μέρισμα που θα λογιστεί στα ίδια κεφάλαια ως διανομή των κερδών 
που κρατήθηκαν στο έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Κατά την Ετησία Γενική Συνέλευση στις 3 Μαΐου 2006, εγκρίθηκε ηκαταβολή 
μερίσματος ύψους 2 σεντ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2004 και 2005. Το μέρισμα 
πληρώθηκε στους μετόχους πουήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας 
στις 16 Μαΐου 2006. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε το δικαίωμα 
επανεπένδυσης του μερίσματοςσεσυνήθεις μετοχές της Εταιρείας.  Η τιμή άσκησης του 
δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας καθορίστηκε 
σε 24,8 σεντ ανά μετοχή. Συνολικά πληρώθηκε μέρισμα ύψους £746.273 και εκδόθηκαν 
828 563 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστική αξίας 23 σεντ ως αποτέλεσμα του δικαιώματος 
επανεπένδυσης του μερίσματος σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.

Από την 1 Ιανουαρίου 2003 τα μερίσματα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με ποσοστό 15%. 
Επομένως από το μέρισμα που δόθηκε το 2006 έχει αφαιρεθείέκτακτη αμυντική εισφορά 
ύψους £76.880 (2005: £12.270).

Μερίσματα που προτείνονται από μερίσματα που εισπράχθηκαν για τα οποία έχει 
αποκοπεί φόρος παρακράτησης με ποσοστό 20%, εξαιρούνται από την έκτακτη αμυντική 
εισφορά.  Η εξαίρεση αυτή ισχύει για μερίσματα που προτείνονται εντός περιόδου έξι 
ετών από την ημερομηνία είσπραξης τους.

9 Προπληρωμές

Η προπληρωμή ύψους £3.967 (2005: £4.083) αφορά ασφάλεια μελών διοικητικού 
συμβουλίου που έγινε στην Λαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία Λίμιτεδ, η οποία είναι πλήρως 
εξαρτημένη της Marfin Popular Bank Public Co Limited.
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10 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνταισε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτωναποτελούνται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς 
εμπορία και αναλύονται ως ακολούθως:

2006
£

2005
£

Τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου:
Σε μετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών κατά κλάδο:
Ασφάλειες γενικού κλάδου 130.095 18.886
Βιομηχανικά μέταλλα 304.332 227.322
Γενικά χρηματοοικονομικά 59.763 37.088
Γενικό λιανικό εμπόριο 794.216 266.994
Εμπορία φαγητού και φαρμάκων 248.890 43.962
Εξοπλισμός της τεχνολογίας 126.626 22.094
Κατασκευές και υλικά 394.709 290.342
Κτηματικά 79.879 73.469
Μέσα ενημέρωσης - 66.500
Παραγωγοί τροφίμων 81.202 89.074
Ποτά 5.552 176.090
Ταξίδια και αναψυχή 330.773 329.296
Τράπεζες 6.634.721 5.008.908
Επενδυτικοί οργανισμοί 446.416 -

__________ __________
9.637.174 6.650.025

Εταιρικά χρεόγραφα 409.100 488.740
Κυβερνητικά χρεόγραφα 750.448 850.717

__________ __________
10.796.722 7.989.482

Μη εισηγμένοι τίτλοι
Μετοχές 83.030 -
Εταιρικά χρεόγραφα 90.108 84.056

__________ __________
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην 
Κύπρο 10.969.860 8.073.538

__________ __________
Επενδύσεις εξωτερικού:
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 6.949.233 1.691.172
Αμοιβαία κεφάλαια HSBC 145.613 59.643
Αμοιβαία Κεφάλαια Fidelity - 898.888
Αμοιβαία ΚεφάλαιαInvesco 1.368.175 1.904.531
Αμοιβαία ΚεφάλαιαCapital Invest 159.538 154.994
Man Multi-Strategy Series 4 Limited 193.881 200.558
Man Global Strategies Diversified Limited 94.197 89.724
Platinum 6 years Euro 66.528 62.798
CI Rich Guarantee 64.799 59.220
Ομόλογο Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ - 172.354
Ομόλογο Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ - 172.350
Emerald Dual Income 28.163 -
WIOF Baltic shares class 1 101.576 -
Altius Tracker Certificate 61.810 -

__________ __________
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο 
εξωτερικό 9.233.513 5.466.232

__________ __________
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 20.203.373 13.539.770

========== ==========
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10 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (συνέχεια)

Η κίνηση του χαρτοφυλακίου είναι:

2006
£

2005
£

Στην αρχή του έτους 13.539.770 9.541.726
Αγορές 26.230.960 10.599.386
Πωλήσεις (28.802.199) (10.298.749)
Κέρδος από επανεκτίμηση 5.115.469 2.386.571
Κέρδος από ρευστοποίηση 4.124.011 1.315.415
Κίνηση στους εισπρακτέους τόκους χρεογράφων (4.638) (4.579)

__________ __________
Στο τέλος του έτους 20.203.373 13.539.770

========== ==========

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στις ροές μετρητών από εργασίες ως μέρος των αλλαγών 
στο κεφάλαιο κίνησης στην κατάσταση ταμειακών ροών.

11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2006
£

2005
£

Μετρητά στην τράπεζα 3.056.293 994.727
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 267.647 245.946

__________ __________
3.323.940 1.240.673

========== ==========

Το μετρητά στην τράπεζα φέρουν τόκο 0-4,5% (2005: 0-3,75%). Ο μέσος όρος του 
πραγματικού επιτοκίου στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις για το έτος ήταν 
1,75% - 3% (2005: 1,5%), και αυτές οι καταθέσεις έχουν μέσο όρο λήξης την 1 ημέρα
(2005: 1 μέρα).

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητάπεριλαμβάνουν:

2006
£

2005
£

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.323.940 1.240.673
========== ==========
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12 Μετοχικό κεφάλαιο και ίδιες μετοχές

Αριθμός
μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

£

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο

£

Ίδιες 
μετοχές

£
Ολικό

£

Την 1 Ιανουαρίου 2005 46 802 418 10.974.035 - (141.827) 10.832.208
Αγορά ιδίων μετοχών (48 520) - - (9.038) (9.038)
Μέρισμα 834 146 - - 129.824 129.824

__________ __________ __________ __________ __________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2005/1 Ιανουαρίου

2006 47 588 044 10.974.035 - (21.041) 10.952.994
Έκδοση νέου κεφαλαίου από 
επανεπένδυση μερίσματος 828 563 190.570 14.918 - 205.488
Αγορά ιδίων μετοχών (89 413) - - (23.294) (23.294)

__________ __________ __________ __________ __________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 48 327 194 11.164.605 14.918 (44.335) 11.135.188

========== ========== ========== ========= ==========

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 120 000 000 συνήθεις 
μετοχές ονομαστικής αξίας £0,23 η καθεμιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Εταιρεία προχωρήσει σε αγορά ιδίων 
μετοχών σύμφωνα με στις πρόνοιες του Περί Εταιρειών (τροποποιητικού) αρ. 2 Νόμου 
του 2002. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Μαίου 2006. 
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 1 048 714 συνήθεις 
μετοχές(2005: 959 301) με αγορές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Το συνολικό 
τίμημα απόκτησης τους ήταν £174.159 (2005:£150.865)  το οποίο έχει αφαιρεθεί από τα 
ίδια κεφάλαια.  Από τις μετοχές που αποκτήθηκαν, οι 834 146 μετοχές συνολικού κόστους  
£129.824 διατέθηκαν στους μετόχους το 2005 υπό μορφή μερίσματος.  Στις 31 
Δεκεμβρίου 2006, η Εταιρεία κατείχε214 568 συνήθεις μετοχές συνολικού κόστους 
£44.335. Αυτές οι μετοχές δεν έχουν ακυρωθεί και κρατούνται ως ίδιες μετοχές.  Η 
Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επανεκδώσει αυτές τις μετοχές σε μελλοντική τιμή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται μέρισμα 5 σεντ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2005
και 2006 που ανέρχεται σε £2.416.359. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο θα δώσει 
το δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας. Η 
πρόταση θα δοθεί για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 25 Απριλίου 2007.

Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση στις 3 Μαΐου 2006, εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 
ύψους 2 σεντ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2004 και 2005. Το μέρισμα πληρώθηκε στις 13
Ιουνίου 2006 στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων στις 16
Μαΐου 2006. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε το δικαίωμα επανεπένδυσης 
του μερίσματος σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας. Η τιμή άσκησης του δικαιώματος 
επανεπένδυσης μερίσματος σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας καθορίστηκε σε 24,8 σεντ 
ανά μετοχή. Συνολικά πληρώθηκε μέρισμα ύψους £746.273 και εκδόθηκαν 828 563 νέες 
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 23 σεντ ως αποτέλεσμα του δικαιώματος 
επανεπένδυσης του μερίσματος σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.
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12 Μετοχικό κεφάλαιο και ίδιες μετοχές (συνέχεια)

Στις 23 Ιουνίου2006 εκδόθηκαν 828 563 συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής 
αξίας 23 σεντ η καθεμιά προς 24,8 σεντ οι οποίες προέκυψαν από το σχέδιο 
επανεπένδυσης μερίσματος της Εταιρείας. 

13 Αποθεματικά

Αποθεματικό
προσόδου

£

Αποθεματικό
ρευστοποίησης

επενδύσεων
£

Αποθεματικό
επανεκτίμησης

επενδύσεων
£

Ολικό
£

Την 1 Ιανουαρίου 2005 1.352.054 14.328.652 (15.537.454) 143.252
Κέρδος έτους 275.952 1.255.721 2.278.267 3.809.940
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 
επί της λογιζόμενης διανομής (6.939) (2.789) - (9.728)
Μέρισμα (97.509) (44.585) - (142.094)

_________ __________ ___________ __________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2005/1
Ιανουαρίου 2006 1.523.558 15.536.999 (13.259.187) 3.801.370
Κέρδος έτους 497.553 4.026.247 4.994.201 9.518.001
Μέρισμα (297.942) (653.819) - (951.761)

_________ __________ ___________ __________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 1.723.169 18.909.427 (8.264.986) 12.367.610

========= ========== =========== ==========

Τα κέρδη/ζημιές από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Tα συσσωρευμένα κέρδη/ζημιές κατανέμονται 
στα πιο πάνω αποθεματικά.  Τα εισοδήματα από μερίσματα και τόκους μείον τα έξοδα 
χρηματοδότησης κατανέμονται στο αποθεματικό προσόδου, το κέρδος/ζημιά από πώληση 
επενδύσεων στο αποθεματικό ρευστοποίησης και το πλεόνασμα/έλλειμμα από 
επανεκτίμηση επενδύσεων στο αποθεματικό επανεκτίμησης, μετά την αφαίρεση των 
εξόδων διοίκησης και της φορολογίας που αντιστοιχούν στα πιο πάνω εισοδήματα.

Το αποθεματικό επανεκτίμησης δεν είναι διαθέσιμο για διανομή.  Σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου η διανομή ποσοστού μεγαλύτερου του 
30% του κέρδους από ρευστοποίηση επενδύσεων δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου.  Το αποθεματικό προσόδου είναι διαθέσιμο 
για διανομή εφόσον η Εταιρεία διαθέτει συσσωρευμένα κέρδη. 
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14 Πιστωτές
2006

£
2005

£

Οφειλή προς Λαϊκή ΕΔΑΚ και Διαχείριση Κεφαλαίων Λίμιτεδ 38.925 24.516
ΟφειλήπροςMarfin Popular Bank Public Co Limited 2.300 2.300
Οφειλόμενα έξοδα 16.125 15.431
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα που οφείλεται από τους 
μετόχους επί της λογιζόμενης διανομής μερίσματος - 9.728

_______ _______
57.350 51.975

======= =======

Η δίκαιη αξία των πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τη 
λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

15 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Υπάρχουν τέσσερις αγωγές που εκκρεμούν εναντίον της Εταιρείας σε σχέση με την 
δωρεάν έκδοση μετοχών προς τους κατόχους μετοχών και δικαιωμάτων αγοράς μετοχών
ύψους £235.899 (2005: £235.899) πλέον τόκους. Με βάση νομική συμβουλή, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστεύειότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι 
οποιασδήποτε επιδιωκόμενης απαίτησης και δεν αναμένουν ότι η Εταιρεία θα υποστεί 
οποιαδήποτε ζημιά. Δεν έγινε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με αυτές 
τις αγωγές.

16 Συναλλαγές με συγγενικάμέρη

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(α) ΣυγκρότημαMarfin Popular Bank Public Co Limited

2006
£

2005
£

Marfin Popular Bank Public Co Limited (ι)
Αγορές μετοχών 1.181.542 406.831
Αγορές ομολόγων 30.423 110.628
Πωλήσεις μετοχών 1.664.635 36.817
Πωλήσεις ομολόγων 479.081 38.310
Δικαιώματα για τήρηση μητρώου μετόχων 4.600 5.229
Αγοραία αξία τίτλων που κατείχε στις 31 Δεκεμβρίου 4.996.397 2.022.040
Αγοραία αξία ομολόγων που κατείχε στις 
31 Δεκεμβρίου 142.046 620.657
Υπόλοιπα καθαρά τραπεζικών λογαριασμών 3.055.499 886.186
Συγκρότημα Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια 
Εταιρεία Λίμιτεδ (ιι)
Δικαιώματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 131.831 87.850
Δικαιώματα για παροχή διοικητικών και λογιστικών 
υπηρεσιών 23.000 17.250
Χρηματιστηριακές προμήθειες 44.243 13.519
Αγοραία αξία τίτλων που κατείχε στις 31 Δεκεμβρίου 59.763 37.088
Αγορές μετοχών -
Λαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία Λίμιτεδ (ιιι)
Ασφάλεια μελών διοικητικού συμβουλίου 6.917 2.917
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16 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(i) ΗMarfin Popular Bank Public Co Limited κατέχει ποσοστό 19,44% του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(ii) Το συγκρότημα της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
αποτελείται από την Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
(ιθύνουσα), τη Λαϊκή ΕΔΑΚ και Διαχείριση Κεφαλαίων Λίμιτεδ και τη Λαϊκή 
Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ (πλήρως εξαρτημένες).  Η Λαϊκή Επενδυτική 
Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ είναι εξαρτημένη τηςMarfin Popular Bank
Public Co Limited.

(iii) Η Λαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία Λίμιτεδ είναι πλήρως εξαρτημένη της Marfin
Popular Bank Public Co Limited.

(β) Αμοιβή Συμβούλων 
2006

£
2005

£

Δικαιώματα 5.188 3.715
======= =======

17 Ανάλυση κατά τομέα

Η Εταιρεία έχει μόνο μία δραστηριότητα, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων κλειστού 
τύπου. Η δραστηριότητα αυτή διεξάγεται σε δύο γεωγραφικούς χώρους στην Κύπρο και το 
εξωτερικό (Ευρώπη, Αμερική και Ασία). Η βασική ανάλυση παρουσιάζεται για τους 
γεωγραφικούς τομείς:

Γεωγραφικοί τομείς 2006:
Κύπρος

£
Εξωτερικό

£
Σύνολο

£
Εισοδήματα
Mερίσματα εισπρακτέα 288.502 96.066 384.568
Πιστωτικοί τόκοι 101.131 27.590 128.721
Kέρδος από ρευστοποίηση και επανεκτίμηση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 5.682.540 3.556.940 9.239.480

__________ __________ __________
6.072.173 3.680.596 9.752.769

========== ==========
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (215.405)
Συναλλαγματική ζημιά (3.234)
Τόκοι φορολογίας (421)

__________
Κέρδος από εργασίες πριν τη φορολογία 9.533.709
Φορολογία (15.708)

__________
Καθαρό κέρδος για το έτος 9.518.001

==========
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 13.909.569 9.660.013 23.569.582

========== ========== ==========
Σύνολο υποχρεώσεων 66.784 - 66.784

========== ========== ==========
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17 Ανάλυση κατά τομέα (συνέχεια)

Γεωγραφικοί τομείς 2005:
Κύπρος

£
Εξωτερικό

£
Σύνολο

£
Εισοδήματα
Mερίσματα εισπρακτέα 123.236 65.802 189.038
Πιστωτικοί τόκοι 95.731 26.119 121.850
Κέρδος από ρευστοποίηση και επανεκτίμηση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 1.623.440 2.078.546 3.701.986

__________ __________ __________
1.842.407 2.170.467 4.012.874

========== ==========
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (164.365)
Συναλλαγματική ζημιά (13.023)
Τόκοι φορολογίας (8.796)

__________
Κέρδος από εργασίες πριν τη φορολογία 3.826.690
Φορολογία (16.750)

__________
Καθαρό κέρδος για το έτος 3.809.940

==========
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 8.647.256 6.168.928 14.816.184

========== ========== ==========
Σύνολο υποχρεώσεων 61.820 - 61.820

========== ========== ==========

Οι εργασίες στην Κύπρο και το εξωτερικό είναι αλληλένδετες και ως εκ τούτου τα
στοιχεία κατά γεωγραφικό τομέα παρουσιάζονται χωρίς κατανομή στους γεωγραφικούς 
τομείς των εξόδων διοικητικής λειτουργίας  και συναλλαγματικής ζημιάς, καθότι αυτή 
είναι αναπόφευκτα υποκειμενική.

18 Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006 
και 31 Δεκεμβρίου 2005, ο ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2005 
καθώς και η κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006 και 
31 Δεκεμβρίου 2005 σε Ευρώ αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. 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 = Ευρώ 
1,7295 στις 31 Δεκεμβρίου 2006) τόσο για τα ποσά του τρέχοντος έτους όσο και για τα
συγκριτικά ποσά με βάση, την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 25 του Συνδέσμου Εγκεκριμένων 
Λογιστών Κύπρου.
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19 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Εκτός από την απόφαση για πρόταση για καταβολή μερίσματος και του σχεδίου 
επανεπένδυσης του μερίσματος σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας (Σημ.8), δεν υπήρξαν 
σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση 
των οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή σελίδες 8 μέχρι10.
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Δήλωση υπεύθυνων σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων 

Εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεωντης εταιρείας Apollo Investment Fund Public Company
Limited, με βάση τη γνώση μας που είναι προϊόν επιμελούς και ευσυνείδητης εργασίας, 
δηλώνουμε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι αληθή 
και πλήρη.

Μαρίνος Καλλής, Πρόεδρος

Δημήτρης Δημάδης, Μηεκτελεστικός Σύμβουλος

Νίκος Δημητρίου, Μηεκτελεστικός Σύμβουλος

Βίκτωρ Ζαχαριάδης, Μηεκτελεστικός Σύμβουλος

Μενέλαος Σιακόλας, Μηεκτελεστικός Σύμβουλος

Γιάννος Λούτσιος, Μηεκτελεστικός Σύμβουλος

Λούκας Χριστοδουλίδης, Μηεκτελεστικός Σύμβουλος

1 Μαρτίου 2007


