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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Jupiter Portfolio Investments Public Company 
Limited θα γίνει στον έκτο όροφο του Μεγάρου ΣΙΛΒΕΞ, Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή 54 στη 
Λευκωσία, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2009 και ώρα 4:30 µ.µ. για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα: 
 
1. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2008. 
 
2. Οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και Έκθεση 
Ελεγκτών. 

 
3. Καθορισµός της αµοιβής των ∆ιοικητικών Συµβούλων για το έτος 2009. 
 
4. Εκλογή ∆ιοικητικών Συµβούλων. 
 
5. Επαναδιορισµός των ελεγκτών κ. KPMG Limited και καθορισµός της αµοιβής των ελεγκτών 
για το έτος 2009. 

 
6. Οποιοδήποτε άλλο θέµα που µπορεί, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της Εταιρείας, να 
παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
 
 
 
Αντώνης Γ. Καλλής 
Γραµµατέας 
 
 
Λευκωσία, 10 Απριλίου 2009 
 
 
Κάθε µέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να 
διορίσει επίτροπο (Proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του.  Το σχετικό επιτροπικό 
(Instrument of Proxy) πρέπει να είναι συνταγµένο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του καταστατικού της 
Εταιρείας και θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (Λεωφ. Γρίβα 
∆ιγενή 54, Silvex House, 6ος όροφος, Λευκωσία) τουλάχιστο 48 ώρες πριν από τον χρόνο που 
ορίστηκε για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.  Ο επίτροπος (Proxy) που θα διοριστεί µπορεί 
να είναι και µη µέλος της Εταιρείας. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 
Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
Επιτροπή Ελέγχου 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρείς ανεξάρτητους ∆ιοικητικούς Συµβούλους.  Επειδή οι 
αγοραπωλησίες µετοχών είναι η µόνη δραστηριότητα της Εταιρείας και επειδή η Εταιρεία δεν 
εργοδοτεί προσωπικό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτίθεται προς το παρόν να λάβει άλλα 
µέτρα σχετικά µε το θέµα της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007, εµείς τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της Jupiter 
Portofolio Investements Public Company Limited για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
επιβεβαιώνουµε ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 
(α) Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 11 
 µέχρι 65: 
 

(ι) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Άρθρου 9, εδάφιο (4) του Νόµου, και 

 
(ιι) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της 

οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιών της Jupiter Portofolio Investements 
Public Company Limited και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους 
ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο και 

 
(β) η έκθεση συµβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της 

επιχείρησης καθώς και της θέσης της Jupiter Portfolio Investments Public Company Limited 
και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο, 
µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 
 
 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Μιχαλάκης Ιωαννίδης - Εκτελεστικός Πρόεδρος 
 
Στέφος Λοϊζίδης - Αντιπρόεδρος 
 
Τώνης Αντωνίου 
 
Ανδρέας Μουσιούττας  
 
Έλενα Πίττα 
 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 
 
Κώστας Τουµπουρής 
 
 
Γραµµατέας και Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
Αντώνης Καλλής  
 
 
Λευκωσία, 10 Απριλίου 2009 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Jupiter Portfolio Investments Public Company Limited (η 
“Εταιρεία”) υποβάλλει στα µέλη την έκθεσή του και τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
Η Εταιρεία συνέχισε κατά τη διάρκεια του έτους 2008 τη διεξαγωγή εργασιών οργανισµού 
επενδύσεων κλειστού τύπου.  Οι τίτλοι της Εταιρείας τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στην Αγορά 
Επενδυτικών Οργανισµών. 
 
Οι κύριες δραστηριότητες των εξαρτηµένων εταιρειών είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα.  Η Εταιρεία 
και οι εξαρτηµένες της εταιρείες αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”. 
 
Ιθύνουσα εταιρεία 
 
Η Elma Holdings Public Company Limited είναι η ιθύνουσα εταιρεία της Jupiter Portfolio 
Investments Public Company Limited µε άµεσο ποσοστό συµµετοχής 45,69% στο µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας και έµµεσο ποσοστό 57,75% µέσω της συµµετοχής της σε εταιρείες του 
Συγκροτήµατος Elma Holdings Public Company Limited. 
 
Η Elma Holdings Public Company Limited είναι δηµόσια εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κύπρο, της 
οποίας οι τίτλοι είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στην Αγορά Επενδυτικών 
Οργανισµών µε µερική εφαρµογή των συνεχών υποχρεώσεων των Επενδυτικών Εταιρειών. 
 
Εξαρτηµένες εταιρείες 
 
Οι εξαρτηµένες εταιρείες της Jupiter Portfolio Investments Public Company Limited 
παρουσιάζονται στη σηµείωση 11 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Το 2007 η Elma Investments Limited απέκτησε το 80% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της 
Lustria Commercial Ltd. Η Lustria Commercial Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία εγγεγραµµένη στην 
Κύπρο της οποίας οι κύριες δραστηριότητες είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα. 
 
Το 2008 η Lustria Commercial Ltd απέκτησε το 100% του εκδοµένου µετοχικού της Carmen 
Complex SRL.  Η Carmen Complex SRL είναι ιδιωτική εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ρουµανία 
της οποίας οι κύριες δραστηριότητες είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα. 
 
Οικονοµικά αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008 τα οποία παρουσιάζονται στις σελίδες 11 και 14 των οικονοµικών καταστάσεων έχουν ως 
ακολούθως: 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) 

 
 
Οικονοµικά αποτελέσµατα (συνέχ.) 
 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη      
  φορολογία (23.325.045) 12.854.882 (24.725.345) 12.801.632 
Φορολογία       (371.522)         11.390         (46.413)       (15.183)
     
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος  (23.696.567)  12.866.272  (24.771.758)  12.786.449 
 
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος που αναλογεί: 
 
−Στους µετόχους της     
    ιθύνουσας εταιρείας (23.643.150) 12.874.482 (24.771.758) 12.786.449
−Στο συµφέρον µειοψηφίας         (53.417)         (8.210)                    -                  -
  (23.696.567)  12.866.272  (24.771.758)  12.786.449
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι προτείνουν όπως η ζηµία για το έτος µεταφερθεί στο αποθεµατικό 
προσόδου. 
 
Εξέταση των εξελίξεων, της θέσης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων του 
Συγκροτήµατος 
 
Η ζηµία µετά τη φορολογία ανήλθε σε €23.696.567 το 2008 σε σύγκριση µε κέρδος €12.866.272 
το 2007 για το Συγκρότηµα και €24.771.758 το 2008 σε σύγκριση µε €12.786.449 το 2007 για την 
Εταιρεία αντίστοιχα.  Οι κύριοι λόγοι για τη δηµιουργία ζηµίας για το έτος 2008 οφείλονται στη 
σηµαντική µείωση το 2008 των Χρηµατιστηριακών αξιών τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό σε σχέση µε το 2007. 
 
Η καθαρή εσωτερική αξία του Συγκροτήµατος έχει µειώθει από €49.375.988 την 31 ∆εκεµβρίου 
2007 σε €24.241.972 την 31 ∆εκεµβρίου 2008, ενώ της Εταιρείας έχει µειώθει από €48.262.057 
σε €22.798.867 αντίστοιχα.  Ως αποτέλεσµα η καθαρή αρνητική απόδοση του Συγκροτήµατος και 
της Εταιρείας το 2008 ήταν €25.134.016 και €25.463.190 αντίστοιχα. 
 
Προβλεπόµενη εξέλιξη 
 
Ως ένας επενδυτικός οργανισµός, η Εταιρεία επενδύει κυρίως σε αξίες εισηγµένες στο ΧΑΚ και 
σε αξίες άλλων διεθνών χρηµατιστηρίων και εποµένως η απόδοσή της εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από την απόδοση των Χρηµατιστηρίων αυτών. 
 
Καθώς οι επενδύσεις σε τραπεζικούς τίτλους αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό του χαρτοφυλακίου 
της Εταιρείας η πορεία της Εταιρείας το 2009 θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την πορεία των 
Τραπεζικών Τίτλων. 
 
Υποκαταστήµατα 
 
Το Συγκρότηµα δεν λειτουργεί υποκαταστήµατα. 
 



 
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

7

 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) 

 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα και οι ενέργειες που λαµβάνει για 
αντιµετώπιση τους αναφέρονται στη σηµείωση 30 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Μέρισµα 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει τη διανοµή µερίσµατος για το έτος 2008. 
 
Το 2008 εγκρίθηκε, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η διανοµή µερίσµατος 
€0,03 ανά συνήθης µετοχή, δηλαδή 7% επί της ονοµαστικής αξίας της µετοχής (Σηµείωση 22). 
 
Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.  Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί από Κυπριακές Λίρες σε 
Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµου του 2007, Νόµος 
33(Ι)/2007.  Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη µετατροπή έχει γίνει σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου.  Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από 
Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε €1=£0,585274, καθώς 
και οι πρόνοιες της νοµοθεσίας για στρογγυλοποίηση. 
 
Κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης το εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €26.851.978 διαιρεµένο σε 62.446.460 συνήθεις µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €0,43 σεντ η καθεµία.  Πληροφορίες για την µετατροπή του µετοχικού 
κεφαλαίου σε Ευρώ παρουσιάζονται στη σηµείωση 21 των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Συµµετοχή Συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
Η συµµετοχή των Συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζεται στην σηµείωση 31 των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας 
 
Οι µέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας παρουσιάζονται στη 
σηµείωση 32 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Γεγονότα Μεταγενέστερα του Ισολογισµού 
 
Τα γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού παρουσιάζονται στη σηµείωση 38 των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) 

 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι διετέλεσαν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη 
διάρκεια του έτους 2008, εκτός από τον κ. Ιάκωβο Κωνσταντινίδη ο οποίος διορίστηκε 
∆ιοικητικός Σύµβουλος στις 10 Ιουνίου 2008 σε αντικατάσταση του κ. Χαράλαµπου 
Παπαγεωργίου ο οποίος απεχώρησε κατά την ίδια ηµεροµηνία. 
 
∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, η κα. Έλενα Πίττα και ο κ. Κώστας Τουµπουρής 
αποχωρούν, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας κ. KPMG εξέφρασαν την επιθυµία τους να συνεχίσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
 
 
Αντώνης Καλλής 
Γραµµατέας 
 
 
Λευκωσία, 10 Απριλίου 2009
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
 

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
Έκθεση επί των Ενοποιηµένων και Ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Jupiter Portofolio Investments Public 
Company Limited (η “Εταιρεία”) και των εξαρτηµένων της (το “Συγκρότηµα”) και τις ξεχωριστές 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 11 µέχρι 65 που αποτελούνται από τους 
ισολογισµούς του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις 
λογαριασµού αποτελεσµάτων, τις καταστάσεις αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση 
αυτών των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) 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.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να 
παράσχει µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
 
Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και της 
Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών 
ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
ΕΕ 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. 

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 
σελίδες 5 µέχρι 8 συνάδουν µε τις ενοποιηµένες 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.  ∆ίνοντας 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 
 
 
Λευκωσία, 10 Απριλίου 2009 



 
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

11

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Εισοδήµατα    
Μερίσµατα εισπρακτέα   1.235.219 725.575 
Τόκοι εισπρακτέοι/(πληρωτέοι) από επενδύσεις  134.233 (1.666) 
Ενοίκια εισπρακτέα  364.393 373.644 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα   - 78.886 
Άλλα εισοδήµατα  1.140 42 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση   - 8.393.999 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα 14 1.469.598 - 
(Ζηµία)/κέρδος από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη    
  αξία µέσω των αποτελεσµάτων  (4.122.548) 194.053 
(Έλλειµµα)/πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων που αποτιµούνται    
  σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 15   (21.414.382)     3.367.602 
  (22.332.347) 13.132.135 
Έξοδα διοίκησης         (673.659)       (601.708) 
    
(Ζηµία)/κέρδος από εργασίες  5   (23.006.006)   12.530.427 
    
Έσοδα χρηµατοδότησης 8 74.262 424.880 
Έξοδα χρηµατοδότησης 8        (393.301)       (100.425) 
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης         (319.039)        324.455 
    
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία  (23.325.045) 12.854.882 
Φορολογία 9        (371.522)          11.390 
    
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος     (23.696.567)   12.866.272 
    
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος που αναλογεί:    
- Στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας  (23.643.150) 12.874.482 
- Στο συµφέρον µειοψηφίας           (53.417)           (8.210) 
    (23.696.567)   12.866.272 
    
Βασική (ζηµία)/ κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 10             (37,86)            20,62 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα 22,23 455.318 - 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς     
  πώληση που µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 22                     -    (1.264.263) 
Έσοδα και έξοδα που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια  455.318 (1.264.263) 
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος    (23.696.567)   12.866.272 
    
Ολικό αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για το έτος     (23.241.249)   11.602.009 
    
Ολικό αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για το έτος που     
  αναλογούν:    
-Στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας 22 (23.278.896) 11.610.219 
- Στο συµφέρον µειοψηφίας 23           37.647          (8.210) 
    
    (23.241.249)   11.602.009 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 65 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 
Ενεργητικό  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 12 103 4.270 
Άυλο ενεργητικό 13 1.307.080 1.307.080 
Επενδύσεις σε ακίνητα 14   14.396.867   11.619.202 
    15.704.050   12.930.552 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των    
  αποτελεσµάτων 15 12.082.463 32.719.267 
Ποσά οφειλόµενα από ιθύνουσα εταιρεία 16 - 9.599 
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες 18 165.883 807.996 
Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις 19 286.310 465.434 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 20          17.677     4.021.761 
    12.552.333   38.024.057 
    
Ολικό ενεργητικού    28.256.383   50.954.609 
    
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 21 26.851.978 26.674.028 
Αποθεµατικά 22    (2.610.006)   22.701.960 
Ολικό ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους µετόχους της     
  ιθύνουσας εταιρείας  24.241.972 49.375.988 
Συµφέρον µειοψηφίας 23           31.146           (6.501) 
Ολικό ιδίων κεφαλαίων     24.273.118   49.369.487 
    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσµες  µισθώσεις 25 107.810 - 
Αναβαλλόµενη φορολογία 24     1.604.102     1.287.192 
      1.711.912     1.287.192 
Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί 26 235.330 162.307 
Ποσά οφειλόµενα σε ιθύνουσα εταιρεία  16 101.543 - 
Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικές εταιρείες 18 98.836 - 
Τρέχουσες δόσεις µισθώσεων 25 278.086 - 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 28 1.409.197 - 
Τρεχούµενος λογαριασµός συµβούλου 27 78.840 47.841 
Φορολογία 29          69.521          87.782 
      2.271.353        297.930 
    
Ολικό υποχρεώσεων      3.983.265     1.585.122 
    
Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων    28.256.383   50.954.609 
    
Καθαρή εσωτερική αξία µετοχής (σεντ)             36,51            79,07 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 10 Απριλίου 2009. 
 
      
Μιχαλάκης Ιωαννίδης    Έλενα Πίττα 
Εκτελεστικός Πρόεδρος    ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 65 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Ροή µετρητών από εργασίες    
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος  (23.696.567) 12.866.272 
Αναπροσαρµογές για:    
  Φορολογία 9 371.522 (11.390) 
  Μερίσµατα εισπρακτέα   (1.235.219) (725.575) 
  Τόκους (εισπρακτέους)/πληρωτέους από επενδύσεις  (134.233) 1.666 
  Τόκους εισπρακτέους 8 (74.262) (424.880) 
  Τόκους πληρωτέους 8 366.274 26.788 
  Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα 14 - (78.886) 
  Έλλειµµα/(πλεόνασµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων που     
   αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 15 21.414.382 (3.367.602) 
  Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα 14 (1.469.598) - 
  Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12 - 1.066 
  Συναλλαγµατική διαφορά από εξαρτηµένη εταιρεία  18.274 - 
  Ζηµία από διαγραφή εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12             4.270                  - 
  (4.435.157) 8.287.459 
  Αύξηση στις επενδύσεις 15 (777.578) (3.921.474) 
  Αύξηση στα ποσά οφειλόµενα σε/από ιθύνουσα εταιρεία  111.142 712.716 
  Μείωση/(αύξηση) στα ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες  740.949 (179.627) 
  Μείωση στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις  179.124 18.637 
  Άυξηση/(µείωση) στους εµπορικούς κι άλλους πληρωτέους    
   λογαριασµούς          73.023           (441) 
  Αύξηση τρεχούµενου λογαριασµού συµβούλου            30.999       47.841 
    
Ροή µετρητών (για)/από εργασίες  (4.077.498) 4.965.111 
  Φορολογία που πληρώθηκε  (72.873) (6.261) 
  Τόκοι που εισπράχθηκαν 8 74.262 424.880 
  Τόκοι εισπρακτέοι/(πληρωτέοι) από επενδύσεις  134.233 (1.666) 
  Μερίσµατα εισπρακτέα       1.235.219      725.575 
Καθαρή ροή µετρητών (για)/από εργασίες      (2.706.657)   6.107.639 
    
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
  Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (103) - 
  Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα 14 (852.749) (57.836) 
  Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα  - 478.015 
  Αγορά εξαρτηµένης εταιρείας 37                     -         1.709 
Καθαρή ροή µετρητών (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες         (852.852)     421.888 
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Μερίσµατα που πληρώθηκαν 22 (1.873.394) (2.667.402) 
Εισπράξεις από αποπληρωµές χρηµατοδοτικών µισθώσεων  385.896  
Τόκοι που πληρώθηκαν 8        (366.274)      (26.788) 
Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      (1.853.772)   (2.694.190) 
    
Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών  (5.413.281) 3.835.337 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους        4.021.761     186.424 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους      (1.391.520)   4.021.761 
    
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:    
    
Μετρητά στην τράπεζα 20 17.677   4.021.761 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 28     (1.409.197)                  - 
      (1.391.520)   4.021.761 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 65 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Εισοδήµατα   
Μερίσµατα εισπρακτέα   1.303.563 906.686
Τόκοι εισπρακτέοι/(πληρωτέοι) από επενδύσεις  134.233 (1.666)
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα  - 78.886
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση   - 8.393.999
(Ζηµία)/κέρδος από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται σε    
  δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων  (4.122.548) 194.053
(Έλλειµµα)/πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων που    
  αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 15 (21.414.382)    3.367.602
  (24.099.134) 12.939.560
Έξοδα διοίκησης      (530.854)     (464.953)
   
(Ζηµία)/κέρδος από εργασίες  5 (24.629.988)   12.474.607
   
Έσοδα χρηµατοδότησης 8 74.221 424.865
Έξοδα χρηµατοδότησης 8     (169.578)       (97.840)
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης        (95.357)       327.025
   
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία   (24.725.345) 12.801.632
Φορολογία 9       (46.413)       (15.183)
   
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος που αναλογεί στους µετόχους   (24.771.758)  12.786.449
   
Βασική (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 10           (39,67)           20,48
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
   
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµα προς    
  πώληση που µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού   
  αποτελεσµάτων 22 - (1.571.776)
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επένδυσης σε εξαρτηµένη εταιρεία 22     1.181.962         251.207
Έξοδα και έσοδα που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια  1.181.962 (1.320.569)
   
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος   (24.771.758)    12.786.449
   
Ολικό αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων που αναλογεί στους    
  µετόχους της  Εταιρείας   (23.589.796)    11.465.880
   
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 65 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
Ενεργητικό    
    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 11  10.337.416   9.155.454 
    
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των    
  αποτελεσµάτων 15 12.082.463 32.719.267 
Ποσά οφειλόµενα από ιθύνουσα εταιρεία 16 - 9.599 
Ποσά οφειλόµενα από εξαρτηµένη εταιρεία 17 1.855.317 1.620.189 
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες 18 129.074 812.781 
Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις 19 60.390 20.758 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 20         13.923   3.995.999 
   14.141.167 39.178.593 
    
Ολικό ενεργητικού   24.478.583 48.334.047 
    
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 21 26.851.978 26.674.028 
Αποθεµατικά 22   (4.053.111) 21.588.029 
Ολικό ιδίων κεφαλαίων που αναλογεί στους µετόχους    
  της ιθύνουσας εταιρείας   22.798.867 48.262.057 
    
Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί 26 40.478 32.702 
Ποσά οφειλόµενα σε ιθύνουσα εταιρεία 16 101.543 - 
Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικές εταιρείες 18 94.835 - 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 28 1.406.059 - 
Φορολογία 29         36.801       39.288 
Ολικό υποχρεώσεων     1.679.716       71.990 
    
Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   24.478.583 48.334.047 
    
Καθαρή εσωτερική αξία µετοχής (σεντ)             38,82          77,29 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 10 Απριλίου 2009. 
 
 
       
Μιχαλάκης Ιωαννίδη Έλενα Πίττα 
Εκτελεστικός Πρόεδρος ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 65 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Ροή µετρητών από εργασίες    
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος  (24.771.758) 12.786.449 
Αναπροσαρµογές για:    
  Φορολογία  46.413 15.183 
  Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα 14 - (78.886) 
  Μερίσµατα εισπρακτέα   (1.303.563) (906.686) 
  Τόκους (εισπρακτέους)/πληρωτέους από επενδύσεις  (134.233) 1.666 
  Τόκους εισπρακτέους 8 (74.221) (424.865) 
  Τόκους πληρωτέους 8 147.275 24.203 
  Έλλειµµα/(πλεόνασµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων που     
   αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 15   21.414.382   (3.367.602) 
  (4.675.705) 8.049.462 
  Αύξηση στις επενδύσεις 15 (777.578) (3.921.474) 
  Αύξηση στα ποσά οφειλόµενα από εξαρτηµένη εταιρεία  (235.128) (435.693) 
  Μείωση στα ποσά οφειλόµενα από/σε ιθύνουσα εταιρεία  111.142 712.716 
  Μείωση/(αύξηση) στα ποσά οφειλόµενα από/σε συγγενικές εταιρείες  778.542 (175.171) 
  (Αύξηση)/µείωση στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις  (39.632) 438.386 
  Αύξηση στους εµπορικούς κι άλλους πληρωτέους    
   λογαριασµούς             7.776         16.071 
    
Ροή µετρητών (για)/από εργασίες  (4.830.583) 4.684.297 
  Φορολογία που πληρώθηκε  (48.900) (6.261) 
  Τόκοι που εισπράχθηκαν 8 74.221 424.865 
  Τόκοι εισπρακτέοι/(πληρωτέοι) από επενδύσεις  134.233 (1.666) 
  Μερίσµατα εισπρακτέα      1.303.563      906.686 
Καθαρή ροή µετρητών (για)/από εργασίες     (3.367.466)   6.007.921 
    
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις για πώληση επενδύσεων     
  σε ακίνητα                     -      478.015 
Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες                     -      478.015 
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Μερίσµατα που πληρώθηκαν 22 (1.873.394) (2.667.402) 
Τόκοι που πληρώθηκαν 8         (147.275)      (24.203) 
Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     (2.020.669)  (2.691.605) 
    
Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα     
  µετρητών  (5.388.135) 3.794.331 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους      3.995.999      201.668 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους     (1.392.136)   3.995.999 
    
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:    
    
Μετρητά στην τράπεζα 20 13.923   3.995.999 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 28    (1.406.059)                  - 
     (1.392.136)   3.995.999 
    
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 65 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

(α) Σύσταση 
 Η Jupiter Portfolio Investments Public Company Limited (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην 

Κύπρο στις 16 ∆εκεµβρίου 1999 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα 
µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113.  Η Εταιρεία µετατράπηκε σε 
δηµόσια µε ειδικό ψήφισµα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 12 
Ιανουαρίου 2000, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου.  Η Εταιρεία εισήχθηκε 
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 19 Απριλίου 2000.  Η Εταιρεία µετονοµάστηκε 
από Aristo Investments Limited σε Jupiter Portfolio Investments Limited στις 22 Ιουλίου 
2002 κατόπιν ειδικού ψηφίσµατος που ψηφίστηκε από τους µετόχους στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση.  Σύµφωνα µε την άποψη των Οργάνων ∆ιοίκησης η Εταιρεία θεωρείται 
∆ηµόσια Εταιρεία, σύµφωνα µε τους Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους. 

 
(β) Ιθύνουσα εταιρεία και εξαρτηµένες εταιρείες 
 Η εταιρεία Elma Holdings Public Company Limited, είναι η τελική ιθύνουσα εταιρεία της 

Jupiter Portfolio Investments Public Company Limited µέσω της συµµετοχής της σε 
εταιρείες του Συγκροτήµατος Elma.  Η Elma Holdings Public Company Limited είναι 
δηµόσια εταιρεία, εγγεγραµµένη στην Κύπρο της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγµένοι στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στην Αγορά Επενδυτικών Οργανισµών µε µερική 
εφαρµογή των συνεχών υποχρεώσεων των Επενδυτικών Εταιρειών. 

 
Οι εξαρτηµένες εταιρείες της Jupiter Portfolio Investments Public Company Limited 
παρουσιάζονται στη σηµείωση 11 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  Η 
Εταιρεία και οι εξαρτηµένες της εταιρείες αναφέρονται ως το ‘Συγκρότηµα’. 

 
Το 2007, η Elma Investments Limited απέκτησε το 80% του εκδοµένου µετοχικού 
κεφαλαίου (€8.550 διαιρεµένο σε 5.000 συνήθεις µετοχές της €1,71 η καθεµιά) της 
Lustria Commercial Limited.  H Lustria Commercial Limited είναι ιδιωτική εταιρεία 
εγγεγραµµένη στην Κύπρο της οποίας οι κύριες δραστηριότητες είναι οι επενδύσεις σε 
ακίνητα. 

 
Το 2008 η Lustria Commercial Ltd απέκτησε το 100% του εκδοµένου µετοχικού της 
Carmen Complex SRL.  Η Carmen Complex SRL είναι ιδιωτική εταιρεία εγγεγραµµένη 
στην Ρουµανία της οποίας οι κύριες δραστηριότητες είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα. 

 
(γ) Κύριες δραστηριότητες 

 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας οι οποίες παρέµειναν οι ίδιες µε το προηγούµενο 
έτος είναι οι εργασίες οργανισµού επενδύσεων κλειστού τύπου. 

 
 Σε συνέχεια απόφασης του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου για τη 

λειτουργία νέων αγορών, οι τίτλοι της Εταιρείας έχουν καταταχθεί το Σεπτέµβριο 2004 
στην Αγορά Επενδυτικών Οργανισµών. 

 
Οι κύριες δραστηριότητες των εξαρτηµένων εταιρειών είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 

(α) ∆ήλωση συµµόρφωσης 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες αφορούν το Συγκρότηµα και την 
Εταιρεία και είναι για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, ετοιµάστηκαν µε βάση τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της 
Κύπρου και τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονιστικές 
Αποφάσεις και τον περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση 
σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο. 

 
(β) Βάση επιµέτρησης 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους, εκτός από τις επενδύσεις σε ακίνητα, επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες και τις 
επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων οι οποίες 
παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους κατά τη λήξη του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 

 
Η µέθοδος εκτίµησης της δίκαιης τους αξίας παρουσιάζεται στις πιο κάτω σηµειώσεις. 

 
(γ) Υιοθέτηση καινούριων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης 
Κατά το τρέχον έτος, το Συγκρότηµα και η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα 
∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008.  Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει 
σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 

 
Όλα τα ∆ΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) 
και είναι σε ισχύ κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εκτός από το Ε∆∆ΠΧΠ12: “∆ιευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης“ 
και ορισµένες προϋποθέσεις του ∆ΛΠ39: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και 
Επιµέτρηση“ αναφορικά µε λογιστική αντιστάθµιση χαρτοφυλακίων. 

 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008: 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 
• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΠ – 2008 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΠΧΠ1: “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” και ∆ΛΠ 27: “Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές 

Οικονοµικές Καταστάσεις” (Τροποποίηση) στο “Κόστος επένδυσης σε Εξαρτηµένη 
εταιρεία, σε Κοινοπραξία ή σε Συνδεδεµένη εταιρεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• ∆ΠΧΠ2 (Τροποποίηση): “Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών – 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 



 
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

19

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 
 

(γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (συνέχ.) 

 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχ.) 

 
• ∆ΠΧΠ8: “Λειτουργικοί Τοµείς” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΛΠ1 (Αναθεωρηµένο): “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (εφαρµόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΛΠ23 (Αναθεώρηση): “Κόστος ∆ανεισµού” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: “Παρουσίαση” και στο ∆ΛΠ1: 

“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων”: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Υποκείµενα σε 
∆ικαίωµα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΠ13: “Προγράµµατα Πιστών Πελατών” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). 

 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 
• ∆ΠΧΠ1 (Αναθεώρηση): “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΠΧΠ3 (Αναθεώρηση): “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
• ∆ΛΠ27 (Αναθεώρηση): “Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις” 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
• ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση): 

“∆ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση): 
“Επανακατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων” (εφαρµόζεται 
από 1 Ιουλίου 2008). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 15: “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 16: “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 17: “∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους Ιδιοκτήτες” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 18: “Μεταφορά Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” (εφαρµόζεται από 1 
Ιουλίου 2009). 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων ή ∆ιερµηνειών σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας εκτός από την εφαρµογή του Αναθεωρηµένου ∆ΛΠ1: 
“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” που αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 
 

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 
Η ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση 
κρίσης, τη διατύπωση εκτιµήσεων και παροδοχών οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή 
των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, 
εσόδων και εξόδων.  Οι εκτιµήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην 
ιστορική εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες, οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι 
λογικοί υπό τις περιστάσεις.  Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από 
αυτές τις εκτιµήσεις. 

 
Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται 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. 
 
Συγκεκριµένα, πληροφορίες για σηµαντικές εκτιµήσεις, αβεβαιότητες και σηµαντικές 
κρίσεις στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σηµαντική 
επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται 
στις πιο κάτω σηµειώσεις: 

 
• Επενδύσεις σε ακίνητα – εκτίµηση ακινήτων 
• Επενδύσεις – εκτίµηση επενδύσεων 

 
(ε) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και παρουσιάζονται σε Ευρώ (“€”) το οποίο από την 1η 
Ιανουαρίου 2008 είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και στην 
περίπτωση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι το κυρίως χρησιµοποιούµενο 
νόµισµα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και 
δραστηριοτήτων. 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε 
συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, εκτός όπου δηλώνεται διαφορετικά. 

 
Βάση ενοποίησης 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Jupiter Portfolio Investments Public Company Limited (η ‘Εταιρεία’) και των εξαρτηµένων 
της εταιρειών (που µαζί αναφέρονται ως το ‘Συγκρότηµα’). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

Βάση ενοποίησης (συνέχ.) 
 
Εξαρτηµένες εταιρείες 
Εξαρτηµένες εταιρείες είναι οι εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από το Συγκρότηµα.  Έλεγχος 
υφίσταται όταν το Συγκρότηµα είναι σε θέση να ρυθµίζει τις οικονοµικές και λειτουργικές 
αποφάσεις µιας εταιρείας έτσι ώστε να επωφελείται των δραστηριοτήτων της. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των εξαρτηµένων εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που ξεκινά ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία 
που παύει να υφίσταται. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών του Συγκροτήµατος που ενοποιούνται είναι για το 
λογιστικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
Εφαρµόστηκαν οµοιόµορφες λογιστικές αρχές στην ετοιµασία των οικονοµικών 
καταστάσεων όλων των εταιρειών του Συγκροτήµατος.  Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές 
µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος έχουν εξαλειφθεί πλήρως κατά την ετοιµασία των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων 
Τα έσοδα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής: 
(α) Μερίσµατα εισπρακτέα 

 Μερίσµατα από επενδύσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων την ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα και η Εταιρεία αποκτά 
το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος (η οποία για εισηγµένες επενδύσεις είναι η 
ηµεροµηνία κατά την οποία οι τίτλοι διαπραγµατεύεται χωρίς µέρισµα).  Φόροι που 
έχουν παρακρατηθεί µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, εκτός 
όπου αυτοί είναι εισπράξιµοι και µεταφέρονται στον ισολογισµό έναντι της φορολογίας. 

 
(β) Κέρδος/ζηµία από επενδύσεις 

Το κέρδος ή η ζηµία από την εκποίηση επενδύσεων, το οποίο αντιπροσωπεύει τη διαφορά 
µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που 
εκποιούνται, µαζί µε οποιοδήποτε ποσό που αναγνωρίστηκε στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης και το οποίο αφορά την επένδυση που εκποιήθηκε µεταφέρεται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Η διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων στις 31 ∆εκεµβρίου και της µέσης τιµής κόστους 
αντιπροσωπεύει µη πραγµατοποιηθέν κέρδος ή µη πραγµατοποιηθείσα ζηµία και 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, λαµβάνοντας υπόψη 
οποιαδήποτε ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων τα προηγούµενα έτη. 

 
 



 
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

22
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
 

Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχ.) 
 
(β) Κέρδος/ζηµία από επενδύσεις (συνέχ.) 

 
Η διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων που είναι διαθέσιµες προς πώληση 
στις 31 ∆εκεµβρίου και της λογιστικής τους αξίας αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια. 

  
 Η διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων σε εξαρτηµένες εταιρείες όπως 

αυτή παρουσιάζεται στον ισολογισµό της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου και της 
λογιστικής τους αξίας αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια. 

 
(γ) Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα 

Το κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ των 
καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των ακινήτων που εκποιούνται. 

 
(δ) Τόκοι (πληρωτέοι)/εισπρακτέοι από επενδύσεις 

Οι τόκοι αυτοί αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων βάσει της 
αρχής των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων. 

 
(ε) Ενοίκια 

Τα ενοίκια εισπρακτέα από επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση τη σταθερή µέθοδο κατά την περίοδο εκµίσθωσης. 

 
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης 

 Τα καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τραπεζικούς και άλλους τόκους 
εισπρακτέους, µείον τραπεζικούς και άλλους τόκους πληρωτέους και έξοδα χρηµατοδότησης 
καθώς και κέρδη/ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές.  Οι τόκοι εισπρακτέοι και πληρωτέοι 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση την αρχή των 
δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων. 

 
Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις τιµές 
συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής.  

 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο 
συνάλλαγµα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τα 
οποία παρουσιάζονται στη δίκαιή τους αξία µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την τιµή 
συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία καθορισµού της δίκαιης αξίας.  Οι 
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται σηµαντικές. Οι 
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή των επενδύσεων διαθέσιµων 
προς πώληση παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

Σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν λειτουργούν σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού. 

 
Φορολογία 
Η φορολογία περιλαµβάνει πρόβλεψη για εταιρικό φόρο στα κέρδη του έτους και έκτακτη 
εισφορά για την άµυνα µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Επίσης περιλαµβάνει φόρους προηγούµενων ετών και 
πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία. 

 
Η πρόβλεψη για φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
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 µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
(Ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία παρουσιάζει τη βασική (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή για τις 
συνήθεις µετοχές.  Η βασική (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη 
(ζηµία)/κέρδος για το έτος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας δια το µέσο όρο 
συνήθων µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
 Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 
 Εξαρτηµένες εταιρείες είναι οι εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από την Εταιρεία.  Έλεγχος 

υφίσταται όταν η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα, την 
χρηµατοοικονοµική και λειτουργική πολιτική µιας επιχείρησης έτσι ώστε να λαµβάνει τα 
οφέλη από τις δραστηριότητες της. 

 
Οι επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και 
ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που 
προκύπτει από την αναπροσαρµογή στην δίκαιη αξία µεταφέρεται στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης.  Για εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία θεωρείται ως η τρέχουσα τιµή ζήτησης 
των χρηµατιστηρίων στα οποία διαπραγµατεύονται οι εξαρτηµένες εταιρείες.  Για µη 
εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βάσει 
αναγνωρισµένων µοντέλων εκτίµησης.  Σε περίπτωση όπου η δίκαιη αξία δεν µπορεί να 
εκτιµηθεί αξιόπιστα η δίκαιη αξία θεωρείται η τιµή κτήσης. 

 
Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 

 Οι εγκαταστάσεις και εξοπλισµός παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης µείον συσσωρευµένες 
αποσβέσεις. 

 
 Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος µείον η υπολογιζόµενη 

υπολειµµατική αξία των στοιχείων σύµφωνα µε την σταθερή µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους.  Το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης 
είναι 10%. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχ.) 

 Σε περίπτωση διάθεσης στοιχείου, η διαφορά του προϊόντος πώλησης και της καθαρής 
λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
 Άυλο ενεργητικό 
 Εµπορική εύνοια 
 Η εµπορική εύνοια προκύπτει από την αγορά της εξαρτηµένης εταιρείας (Elma Investments 

Limited) και αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης αξίας του 
µεριδίου του Συγκροτήµατος στο ενεργητικό που αποκτήθηκε την ηµεροµηνία αγοράς. 

 
 Η εµπορική εύνοια παρουσιάζεται στην τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες ζηµίες 

αποµείωσης. 
 

Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ακίνητα τα οποία κατέχονται µε σκοπό την απόκτηση 
εισοδήµατος από ενοίκια ή/και την ανατίµηση κεφαλαίου. 

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και στη συνέχεια 
αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους η οποία προσδιορίζεται στην εκτιµηµένη αξία τους.  
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επανεκτιµούνται σε ετήσια βάση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
Επίσης γίνεται εκτίµηση από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα.  Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ της εκτιµηµένης αξίας και της λογιστικής τους 
αξίας µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας αποτελούνται από 
επενδύσεις σε κινητές αξίες, εµπορικές και άλλες απαιτήσεις, ποσά οφειλόµενα από/σε 
ιθύνουσα εταιρεία και συγγενικές εταιρείες, µετρητά και αντίστοιχα µετρητών, εµπορικούς 
και άλλους πληρωτέους λογαριασµούς, τρέχουσες δόσεις δανείων, τραπεζικά 
παρατραβήγµατα και τρεχούµενος λογαριασµός συµβούλου. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στον 
ισολογισµό του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας, την ηµεροµηνία κατά την οποία το 
Συγκρότηµα/η Εταιρεία γίνεται συµβαλλόµενο µέρος στις πρόνοιες του µέσου.  Το 
Συγκρότηµα/η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στον 
ισολογισµό όταν τα συµβατικά δικαιώµατα στη ροή µετρητών που προκύπτουν από τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία λήξουν ή όταν το Συγκρότηµα/η Εταιρεία 
µεταβιβάσει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Το Συγκρότηµα/η Εταιρεία παύει 
να αναγνωρίζει χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό όταν η υποχρέωση που 
αναφερόταν στη σύµβαση εξοφληθεί, ακυρωθεί ή λήξει. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στη 
τιµή κτήσης τους, η οποία είναι η δίκαιη αξία του αντιτίµου που δόθηκε ή εισπράχτηκε για 
αυτά. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχ.) 
Τα έξοδα της συναλλαγής περιλαµβάνονται στην αρχική τιµή κτήσης εκτός για τις επενδύσεις 
που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  Στη συνέχεια τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στη δίκαιη αξία 
τους ή όπου αυτή δεν εφαρµόζεται στην τιµή κτήσης τους. 
 
Έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
(i) Επενδύσεις  

 Το Συγκρότηµα/η Εταιρεία αναγνωρίζει τα χρηµατοοικονοµικά του µέσα, τα οποία 
αφορούν επενδύσεις στην πιο κάτω κατηγορία.  Η ταξινόµηση των επενδύσεων εξαρτάται 
από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν οι επενδύσεις.  Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει την 
κατάλληλη ταξινόµηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί 
αυτό τον καθορισµό σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 
Στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 
(α) Στοιχεία που κατέχονται για εµπορία 
 Περιλαµβάνει επενδύσεις σε αξίες που αγοράστηκαν µε σκοπό την άµεση απόδοση 

κέρδους από βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις των τιµών ή περιλαµβάνονται σε 
χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσµη κερδοφορία. 

 
(β) Στοιχεία που καταχωρούνται κατά την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη αξία µέσω των  

αποτελεσµάτων 
 

 Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται ως κυκλοφορούν ενεργητικό. 
 

Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης (η οποία θεωρείται και η δίκαιή 
τους αξία), και ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Τυχόν πλεόνασµα 
ή έλλειµµα που προκύπτει από την αποτίµηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Κατά την αναγνώριση τα έξοδα συναλλαγής 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Για εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία θεωρείται ως η τρέχουσα τιµή ζήτησης των 
Χρηµατιστηρίων στα οποία τυγχάνουν διαπραγµάτευσης οι επενδύσεις.  Για τις µη 
εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βάσει 
αναγνωρισµένων µοντέλων εκτίµησης, όπως αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις ειδικές 
συνθήκες του κάθε εκδότη.  Στις περιπτώσεις όπου η δίκαιη αξία δεν µπορεί να εκτιµηθεί 
αξιόπιστα η δίκαιη αξία θεωρείται η τιµή κτήσης. 
 
Όλες οι αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 
εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα/η 
Εταιρεία, δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχ.) 
 

(i) Επενδύσεις (συνέχ.) 
 

Το 2007 το Συγκρότηµα/η Εταιρεία εκποίησε τις επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση.  Η 
κατηγορία αυτή περιλάµβανε επενδύσεις οι οποίες πρόκειται να κρατηθούν για µια 
αόριστη χρονική περίοδο και µπορεί να διατεθούν προς πώληση για να ικανοποιήσουν 
ανάγκες ρευστότητας, αυξοµειώσεις επιτοκίων, ισοτιµιών συναλλάγµατος ή αλλαγές στις 
τιµές αξιών.  Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονταν ως µη κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 
 Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονταν αρχικά στην τιµή κτήσης τους (η οποία θεωρείται 

και η δίκαιη τους αξία) συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων συναλλαγής και ακολούθως 
αναπροσαρµόζονταν στη δίκαιη αξία τους.  Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που προέκυπτε 
από την αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία µεταφερόταν στο αποθεµατικό επανεκτίµησης 
επενδύσεων. 

 
(ii) Ποσά οφειλόµενα από/σε ιθύνουσα εταιρεία / συγγενικές εταιρείες / εξαρτηµένη 

εταιρεία 
Τα πιο πάνω ποσά παρουσιάζονται σε τιµή κόστους πλέον δεδουλευµένους τόκους. 

 
(iii) Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις 

Οι εµπορικές και άλλες απαιτήσεις παρουσιάζονται σε τιµή κόστους πλέον 
δεδουλευµένους τόκους.  Για συγκεκριµένους επισφαλείς χρεώστες γίνεται πρόβλεψη η 
οποία µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
(iv) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα.  Για 
σκοπούς ταµειακών ροών περιλαµβάνονται και τα τραπεζικά παρατραβήγµατα. 

 
(v) Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί 

Οι εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης πλέον 
δεδουλευµένους τόκους. 
 

Αποµείωση αξίας  
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο εκτιµάται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού 
έτσι ώστε να εξακριβωθεί αν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία για αποτίµησή του.  Ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι αποτιµάται αν υπάρχουν 
αντικειµενικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ένα ή περισσότερα γεγονότα είχαν αρνητική 
επίδραση στις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές αυτού του περιουσιακού στοιχείου. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχ.) 
Αποµείωση αξίας (συνέχ.) 
 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχ.) 
 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε 
µια επένδυση έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Αυτή η απόφαση απαιτεί την άσκηση 
σηµαντικής κριτικής.  Στην άσκηση της κριτικής αυτής, το Συγκρότηµα και η Εταιρεία 
εκτιµά, µαζί µε άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση που η δίκαιη αξία µιας 
επένδυσης είναι χαµηλότερη του κόστους και τη χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα και 
βραχυπρόθεσµο επιχειρηµατικό µέλλον της επένδυσης συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων 
όπως η επίδοση της βιοµηχανίας και του επιχειρηµατικού κλάδου, οι αλλαγές στην 
τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές. 

 
Ζηµία από αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση υπολογίζεται ως η διαφορά 
µεταξύ της λογιστικής αξίας και της τρέχουσας δίκαιης αξίας.  Όλες οι ζηµίες από αποµείωση 
παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Οποιαδήποτε συσσωρευµένη 
ζηµία αναφορικά µε επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση η οποία παρουσιάζεται στο 
αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων µεταφέρεται κατά την αποµείωση στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Για την αποτίµηση των µη εισηγµένων επενδύσεων το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί διάφορες 
µεθόδους αποτίµησης. Οι µέθοδοι αυτές στηρίζονται πάνω σε κάποιες υποθέσεις που γίνονται 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συγκροτήµατος µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
Ζηµία από αποµείωση αναστρέφεται αν η αναστροφή µπορεί να σχετιστεί αντικειµενικά µε 
ένα γεγονός που προκύπτει µετά την αναγνώριση της ζηµίας από αποµείωση.  Για επενδύσεις 
διαθέσιµες προς πώληση η αναστροφή αναγνωρίζεται µέσω του αποθεµατικού επανεκτίµησης 
επενδύσεων. 
 
(β) Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
 
Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού του Συγκροτήµατος/της Εταιρείας εξετάζεται σε 
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη αποµείωσης 
στην αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για αποµείωση 
αξίας εκτιµάται η ανακτήσιµη αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Η ανακτήσιµη αξία ενός 
στοιχείου ενεργητικού είναι η µεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιµης τιµής στο πλαίσιο µιας 
συνήθους εµπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών από την συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της 
ωφέλιµης ζωής του.  Η αποµείωση αξίας αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου 
ενεργητικού υπερβαίνει την ανακτήσιµη του αξία.  Η αποµείωση αξίας αναγνωρίζεται ως 
έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους. 
 



 
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

28

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 
 
Μερίσµατα πληρωτέα 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος/της Εταιρείας στο έτος κατά το οποίο τα 
µερίσµατα εγκρίνονται από τους µετόχους της Εταιρείας. 

 
Αναβαλλόµενη Φορολογία 

 Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία για όλες τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της 
λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης.  Η 
αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση ενεργούς συντελεστές που ίσχυαν στο τέλος 
του έτους.  Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας που προκύπτουν από 
αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται 
πιθανόν ότι στο µέλλον θα υπάρχουν εταιρικά φορολογικά κέρδη.  Η αναστροφή της 
πρόβλεψης για αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων ή στα ίδια κεφάλαια ανάλογα µε το που είχε αναγνωριστεί η αρχική 
πρόβλεψη. 

 
Προβλέψεις 
Πρόβλεψη αναγνωρίζεται στον Ισολογισµό, όταν το Συγκρότηµα/η Εταιρεία έχει µια 
παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος όπου είναι πιθανό ότι 
µελλοντικά θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικών πόρων για να διευθετηθεί η υποχρέωση αυτή και 
µπορεί να γίνει βάσιµος υπολογισµός του ύψους της.  Η χρέωση γίνεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Ανάλυση κατά τοµέα 
Η ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα βασίζεται στην τοποθεσία του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
στο οποίο η επένδυση διαπραγµατεύεται. 

 
Πρωτογενής τοµέας 
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας διεξάγονται σε δύο γεωγραφικούς 
τοµείς, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

 
∆ευτερογενής τοµέας 
Το Συγκρότηµα δραστηριοποιείται σε δύο τοµείς, στις επενδύσεις σε κινητές αξίες και στις 
επενδύσεις σε ακίνητα.  Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα µόνο λειτουργικό τοµέα. 

 
Συγκριτικά ποσά 
Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις 
αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
 Το Συγκρότηµα δραστηριοποιείται σε δύο γεωγραφικούς τοµείς.  Επίσης το 2008 το 

Συγκρότηµα διεξήγαγε δραστηριότητες σε δύο λειτουργικούς τοµείς, τις επενδύσεις σε 
κινητές αξίες και τις επενδύσεις σε ακίνητα.  Ο διαχωρισµός των επενδύσεων έγινε µε βάση 
τον τοµέα δραστηριοτήτων των επενδύσεων. 

 
Το Συγκρότηµα Κύπρος Άλλες χώρες Σύνολο 
Γεωγραφικοί τοµείς 2008 € € € 
    
Εισοδήµατα    
Μερίσµατα εισπρακτέα 850.764 384.455 1.235.219 
Τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις 134.233 - 134.233 
Ενοίκια εισπρακτέα 364.393 - 364.393 
Άλλα εισοδήµατα - 1.140 1.140 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε     
  ακίνητα 1.469.598 - 1.469.598 
Ζηµία από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται    
  σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (4.122.548) - (4.122.548)
Έλλειµµα από επανεκτίµηση     
  επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία     
  µέσω των αποτελεσµάτων (15.666.371)  (5.748.011)  (21.414.382)
    
Ολικό εισοδηµάτων (16.969.931) (5.362.416) (22.332.347)
Έξοδα διοίκησης         (673.659)
    
    
Ζηµία από εργασίες   (23.006.006)
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης         (319.039)
Ζηµία πριν τη φορολογία   (23.325.045)
Φορολογία         (371.522)
    
Ζηµία για το έτος    (23.696.567)
    
Ολικό ενεργητικού  23.395.078  4.861.305     28.256.383
    
Ολικό υποχρεώσεων    3.597.369      385.896      3.983.265 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) 
 

Το Συγκρότηµα Κύπρος Άλλες χώρες Σύνολο 
Γεωγραφικοί τοµείς 2007 € € € 
    
Εισοδήµατα    
Μερίσµατα εισπρακτέα 679.428 46.147 725.575 
Τόκοι πληρωτέοι από επενδύσεις (1.666) - (1.666)
Ενοίκια εισπρακτέα 373.644 - 373.644 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα 78.886 - 78.886 
Άλλα εισοδήµατα 42 - 42 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων     
  προς πώληση 8.393.999 - 8.393.999 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται     
  σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 194.053 - 194.053 
Πλεόνασµα/(έλλειµµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων     
  που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των    
  αποτελεσµάτων   3.821.692   (454.090)  3.367.602 
    
Ολικό εισοδηµάτων  13.540.078   (407.943) 13.132.135 
Έξοδα διοίκησης      (601.708)
Κέρδος από εργασίες   12.530.427 
Καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης       324.455 
Κέρδος πριν τη φορολογία   12.854.882 
Φορολογία           11.390
    
Κέρδος για το έτος    12.866.272
    
Ολικό ενεργητικού 43.356.798 7.597.811 50.954.609 
    
Ολικό υποχρεώσεων   1.585.122                -   1.585.122 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) 
 

 Επενδύσεις Επενδύσεις  
 σε κινητές σε  
Το Συγκρότηµα αξίες ακίνητα Σύνολο 
 € € € 
Λειτουργικοί Τοµείς 2008    
    
Εισοδήµατα    
Μερίσµατα εισπρακτέα 1.235.219 - 1.235.219 
Τόκοι πληρωτέοι από επενδύσεις 134.233 - 134.233 
Ενοίκια εισπρακτέα - 364.393 364.393 
Άλλα εισοδήµατα 1.140 - 1.140 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση στις επενδύσεις    
  σε ακίνητα - 1.469.598 1.469.598 
(Ζηµία)/κέρδος από πώληση επενδύσεων που     
  αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των     
  αποτελεσµάτων (4.122.548) - (4.122.548)
(Έλλειµµα)/πλεόνασµα από επανεκτίµηση     
  επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω     
  της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων (21.414.382)                 -  (21.414.382)
    
Ολικό εισοδηµάτων (24.166.338)   1.833.991 (22.332.347)

    
Έξοδα διοίκησης        (673.659)
Ζηµία από εργασίες   (23.006.006)
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης         (319.039)
Ζηµία πριν τη φορολογία   (23.325.045)
Φορολογία         (371.522)
    
Ζηµία για το έτος    (23.696.567)
    
Ολικό ενεργητικού  12.285.844 15.970.539   28.256.383 
    
Ολικό υποχρεώσεων    1.679.716   2.303.549     3.983.265 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) 
 

 Επενδύσεις Επενδύσεις  
 σε κινητές σε  
Το Συγκρότηµα αξίες ακίνητα Σύνολο 
 € € € 
Λειτουργικοί Τοµείς 2007    
    
Εισοδήµατα    
Μερίσµατα εισπρακτέα 725.575 - 725.575 
Τόκοι πληρωτέοι από επενδύσεις (1.666) - (1.666)
Ενοίκια εισπρακτέα - 373.644 373.644 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα  - 78.886 78.886 
Άλλα εισοδήµατα - 42 42 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς     
  πώληση 8.393.999 - 8.393.999 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται     
  σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 194.053 - 194.053 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων που     
  αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των    
  αποτελεσµάτων 3.367.602              - 3.367.602 
    
Ολικό εισοδηµάτων 12.679.563   452.572 13.132.135
    
Έξοδα διοίκησης      (601.708)
Κέρδος από εργασίες   12.530.427 
Καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης        324.455 
Κέρδος πριν τη φορολογία   12.854.882 
Φορολογία          11.390 
    
Κέρδος για το έτος     12.866.272
    
Ολικό ενεργητικού 38.024.057 12.930.552 50.954.609
    
Ολικό υποχρεώσεων      71.990    1.513.132   1.585.122 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) 
 

    
  Άλλες  
Η Εταιρεία Κύπρος χώρες Σύνολο 
 € € € 
Γεωγραφικοί Τοµείς 2008    
    
Εισοδήµατα    
Μερίσµατα εισπρακτέα 919.108 384.455 1.303.563 
Τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις 134.233 - 134.233 
Ζηµία από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται     
  σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (4.122.548) - (4.122.548)
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων που     
  αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των     
  αποτελεσµάτων (15.666.371) (5.748.011) (21.414.382)
    
Ολικό εισοδηµάτων (18.735.578)  (5.363.556) (24.099.134)
    
Έξοδα διοίκησης       (530.854)
Ζηµία από εργασίες   (24.629.988)
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης         (95.357)
Ζηµία πριν τη φορολογία   (24.725.345)
Φορολογία         (46.413)
    
Ζηµία για το έτος   (24.771.758)
    
Ολικό ενεργητικού 20.617.074  3.861.509 24.478.583 
    
Ολικό υποχρεώσεων   1.679.716                -   1.679.716 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) 
 

    
  Άλλες  
Η Εταιρεία Κύπρος χώρες Σύνολο 
 € € € 
Γεωγραφικοί τοµείς 2007    
    
Εισοδήµατα    
Μερίσµατα εισπρακτέα 860.539 46.147 906.686 
Τόκοι πληρωτέοι από επενδύσεις (1.666) - (1.666)
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα  78.886 - 78.886 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς     
  πώληση 8.393.999 - 8.393.999 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται     
  σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 194.053 - 194.053 
Πλεόνασµα/(έλλειµµα) από επανεκτίµηση     
  επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω     
  των αποτελεσµάτων   3.821.692    (454.090) 3.367.602 
    
Ολικό εισοδηµάτων 13.347.503    (407.943) 12.939.560 
Έξοδα διοίκησης      (464.953)
Κέρδος από εργασίες   12.474.607
Καθαρό έσοδα χρηµατοδότησης        327.025 
Κέρδος πριν τη φορολογία   12.801.632
Φορολογία        (15.183)
    
Κέρδος για το έτος    12.786.449 
    
Ολικό ενεργητικού 40.736.236  7.597.811 48.334.047 
    
Ολικό υποχρεώσεων        71.990                -      71.990 

 
 Λόγω του γεγονότος ότι τα έξοδα διοίκησης και τα καθαρά έξοδα / έσοδα χρηµατοδότησης 

του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας χρησιµοποιούνται για τις εργασίες σε όλους τους 
λειτουργικούς και γεωγραφικούς τοµείς, δεν είναι εφικτό να δοθεί ανάλυση τους κατά τοµέα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
5. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Η (ζηµία)/κέρδος από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των ακολούθων: 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 Σηµ. 2008 2007 2008 2007 
  € € € € 
    

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων - έτους 35 71.101 37.324 71.101 37.324
 - προηγούµενων ετών  2.734 - 2.734 -

Αµοιβή µελών Επιτροπής Ελέγχου - έτους  1.000 307 1.000 307
 - προηγούµενων ετών  513 - 513 -

Αµοιβή γραµµατέα - έτους  1.315 854 1.315 854
 - προηγούµενων ετών  299 - 299 -

∆ικαιώµατα διεύθυνσης επενδύσεων 7 265.290 316.863 265.290 316.863
∆ικαιώµατα διαχείρισης µητρώου µετόχων     
  στο ΧΑΚ 7 6.834 6.834 6.834 6.834
Αµοιβή ελεγκτών - έτους  14.200 9.824 8.000 4.912

 - προηγούµενων ετών  1.591 - 1.511 -
Έξοδα προσωπικού 6 79.833 66.268 26.264 20.402
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12 - 1.066 - -
Έξοδα αγοράς µετοχών  56.711 47.004 56.711 47.004
Ζηµία από διαγραφή εγκαταστάσεων και     
  εξοπλισµού  4.270 - - -

 
6. ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
   

Μισθοί 53.115 44.090 17.474 13.574
Εισφορές εργοδότη      26.718    22.178      8.790     6.828

   
      79.833    66.268    26.264   20.402
 
 Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν λειτουργούν σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού. 
 
7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

(i) ∆ιεύθυνση Επενδύσεων 
 
 Ο ∆ιευθυντής Επενδύσεων της Εταιρείας είναι η εταιρεία Elma Financial Services Public 

Company Limited. 
 
 Με βάση συµφωνίας ο ∆ιευθυντής Επενδύσεων των κεφαλαίων της Εταιρείας έχει σκοπό να 

υιοθετεί και να τηρεί την επενδυτική πολιτική και τους καθορισµένους από τους ∆ιοικητικούς 
Συµβούλους κανονισµούς.  Οι εργασίες του ∆ιευθυντή Επενδύσεων καλύπτουν την επένδυση 
των κεφαλαίων και την παροχή επενδυτικών συµβουλών, καθώς και την παροχή 
γραµµατειακών και διοικητικών υπηρεσιών.  Για τις υπηρεσίες αυτές η Εταιρεία θα 
καταβάλλει ανά τρίµηνο δικαιώµατα προς 0,75% (2007: 0,5%) ετησίως, πάνω στην αγοραία 
αξία των υπό διεύθυνση κεφαλαίων, όπως υπολογίζεται την τελευταία ηµέρα του εκάστοτε 
µήνα του σχετικού τριµήνου. 



 
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

36

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχ.) 
 

(i) ∆ιεύθυνση Επενδύσεων (συνέχ.) 
 
 Το σύνολο των δικαιωµάτων διεύθυνσης επενδύσεων για το έτος 2008 ανέρχεται σε 

€265.290 (2007: €316.863). 
 

(ii) ∆ικαίωµα ∆ιαχείρισης 
 
 Οι τίτλοι της Εταιρείας είναι καταχωρηµένοι στο Κεντρικό Μητρώο του Χρηµατιστηρίου 

Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).  Το σύνολο των δικαιωµάτων διαχείρισης προς το ΧΑΚ για το 
έτος 2008 ανέρχεται σε €6.834 (2007: €6.834). 

 
 Οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές της Εταιρείας για το έτος 2008 εκτελέστηκαν από την 

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ και τη BNP Paribas (Cyprus) Ltd. 
 
8. ΚΑΘΑΡΑ (ΕΞΟ∆Α)/ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
    

Τόκοι εισπρακτέοι από συγγενικές εταιρείες 30.408 56.368 30.408  56.368 
Τόκοι εισπρακτέοι από ιθύνουσα εταιρεία 600 26.249 600 26.249 
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι       43.254   342.263    43.213  342.248 
    
Έσοδα χρηµατοδότησης       74.262   424.880    74.221  424.865 
    
Τραπεζικοί τόκοι και έξοδα χρηµατοδότησης (301.154) (21.032) (82.155) (18.447) 
Τόκοι έκτακτης εισφοράς για την άµυνα (9.773) - (5.049) - 
Τόκοι πληρωτέοι σε συγγενικές εταιρείες (8.608) (5.756) (8.608) (5.756) 
Τόκοι πληρωτέοι σε ιθύνουσα εταιρεία (56.512) - (56.512) - 
Συναλλαγµατική διαφορά – ζηµία     (17.254)    (73.637)   (17.254)  (73.637)
    
Έξοδα χρηµατοδότησης   (393.301)  (100.425) (169.578)  (97.840)
    
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης   (319.039)   324.455   (95.357)  327.025 
    

 
Η ανάλυση των τόκων εισπρακτέων/(πληρωτέων) από/(σε) συγγενικές εταιρείες και ιθύνουσα 
εταιρεία παρουσιάζεται στη σηµείωση 35. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 

Για το έτος:     
Εταιρικός φόρος  - 13.870 - -
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 40.214 17.328 32.015 8.920
Φόρος που παρακρατήθηκε σε µερίσµατα    
  εξωτερικού 14.398 6.262 14.398 6.263
Αναβαλλόµενη φορολογία χρέωση/   
  (πίστωση) (Σηµείωση 24)    316.910   (48.850)              -            -
   
Φορολογία ως η κατάσταση λογαριασµού   
  αποτελεσµάτων – χρέωση/(πίστωση)    371.522   (11.390)     46.413   15.183

 
Το Συγκρότηµα φορολογείται µε συντελεστή 10% πάνω στα κέρδη του έτους 2008 (2007: 
10%).  Τα πιο πάνω ποσά περιλαµβάνουν τις φορολογίες της Εταιρείας και των εξαρτηµένων 
της εταιρειών. 

 
Το Συγκρότηµα υπόκειται επίσης σε έκτακτη εισφορά για την Άµυνα µε συντελεστή 10% 
πάνω σε τόκους από µη συνήθεις δραστηριότητες και µε 3% πάνω στο 75% των ενοικίων 
εισπρακτέων.  Σύµφωνα µε τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας 
Νόµο επιβάλλεται φόρος 15% σε ποσοστό µέχρι 70% των λογιστικών κερδών της Εταιρείας 
τα οποία προέκυψαν δύο έτη νωρίτερα και δε διανεµήθηκαν στους µετόχους (Σηµείωση 22). 

 
Φορολογικές ζηµίες από το 1997 και µετέπειτα µπορούν να µεταφερθούν στα επόµενα έτη 
µέχρι τελικής διαγραφής τους.  Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία έχει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
φορολογικές ζηµίες σε µεταφορά ύψους €494.571 (2007: €399.753) για τις οποίες δεν έχει 
λογιστεί αναβαλλόµενη φορολογία. 
 
Επίσης, δεν λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογία στη διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας και 
τιµής κτήσης των επενδύσεων καθώς τα κέρδη ή ζηµίες από εκποίηση τίτλων εισηγµένων σε 
Χρηµατιστήρια Αξιών απαλλάσσονται της φορολογίας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.) 
 
 Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση τη λογιστική 

(ζηµία)/κέρδος έτους 
 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     

Λογιστική (ζηµία)/κέρδος έτους πριν τη φορολογία(23.325.045) 12.854.882 (24.725.345)   12.801.632 
     
Φόρος µε βάση τους φορολογικούς      
  συντελεστές (2.332.505) 1.285.488 (2.472.535) 1.280.163 
Αναπροσαρµογή στη φορολογία λόγω:     
  Εξόδων που δεν εκπίπτουν 2.927.687 5.790 2.579.107 5.790 
  Εσόδων που δεν φορολογούνται (291.148) (1.326.259) (131.907) (1.290.364)
  Ζηµιά έτους που εκχωρήθηκε σε εξαρτηµένη      
   εταιρεία - - 15.853 4.411 
  Ζηµίες έτους στις οποίες δεν λογίστηκε      
   αναβαλλόµενη φορολογία - - 9.482 - 
  Έκτακτη εισφορά για την Άµυνα  53.090 17.328 32.015 8.920 
Φόρος που παρακρατήθηκε σε µερίσµατα      
  εξωτερικού         14.398            6.263        14.398           6.263 
Φορολογία ως η κατάσταση λογαριασµού      
  Αποτελεσµάτων – χρέωση/(πίστωση)       371.522       (11.390)        46.413         15.183 

 
10. ΒΑΣΙΚΗ (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
     
    

(Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (€)  (23.643.150)   12.874.482 (24.771.758)   12.786.449
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετόχων που ήταν   
  εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους    62.446.460   62.446.460   62.446.460   62.446.460
   
Βασική (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ)           (37,86)            20,62          (39,67)            20,48

 
 Η πλήρως κατανεµηµένη (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή είναι η ίδια µε την βασική καθώς στις 31 ∆εκεµβρίου 

2008 και 2007 δεν υπήρχαν δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε συνήθεις µετοχές που είναι µειωτικοί κερδών. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
11. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

 2008 2007 
 € € 
Elma Investments Limited   
Κόστος κτήσης   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου  11.834.568  11.834.568 
   
Αγοραία αξία  10.337.416   9.155.454 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 9.155.454 8.904.247 
Επανεκτίµηση έτους (Σηµείωση 22)    1.181.962      251.207 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  10.337.416   9.155.454 

 
Όνοµα Εταιρείας Ονοµαστική αξία Αριθµός Εξ’ ολοκλήρου 

 µετοχών Μετοχών πληρωµένου 
    
    
Elma Investments Limited €1,71 2.200.000   3.762.000 

 
Όνοµα Εταιρείας Άµεσο ποσοστό Κύριες Έτος 

 συµµετοχής δραστηριότητες ίδρυσης 
    
Elma Investments Limited 100% Επενδύσεις σε ακίνητα 1983 
Lustria Commercial Ltd 80% Επενδύσεις σε ακίνητα 2007 
Carmen Complex SRL 80% Επενδύσεις σε ακίνητα 2008 

 
 Η Elma Investments Limited είναι ιδιωτική εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κύπρο της οποίας οι 

κύριες δραστηριότητες είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα. 
 
 Το 2007, η Elma Investments Limited απέκτησε το 80% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου 

(€8.550 διαιρεµένο σε 5.000 συνήθεις µετοχές του €1,71 η καθεµιά) της Lustria Commercial 
Ltd.  H Lustria Commercial Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κύπρο της οποίας 
οι κύριες δραστηριότητες είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα. 

 
Το 2008 η Lustria Commercial απέκτησε το 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της 
Carmen Complex SRL.  Η Carmen Complex SRL είναι ιδιωτική εταιρεία εγγεγραµµένη στην 
Ρουµανία της οποίας οι κύριες δραστηριότητες είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

 Έπιπλα και σκεύη Ολικό Ολικό 
 2008 2008 2007 
Το Συγκρότηµα  € € € 
    
Κόστος    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 8.929 8.929 8.929 
Προσθήκες έτους 103 103 - 
∆ιαγραφές έτους       (8.929)       (8.929)             - 
    
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου           103           103     8.929 
    
Αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 4.659 4.659 3.593 
∆ιαγραφές έτους (4.659) (4.659) - 
Επιβάρυνση έτους                -                -     1.066 
    
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου                -                -     4.659 
    
Καθαρή λογιστική αξία    
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου           103           103     4.270 

 
13. ΆΥΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Το Συγκρότηµα   
   
Εµπορική εύνοια 2008 2007 
 € € 
Κόστος   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου    2.440.135    2.440.135 
   
Χρεώλυση   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου    1.133.055    1.133.055 
   
Καθαρή λογιστική αξία    1.307.080    1.307.080 

 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προβεί στην χρεώλυση της εµπορικής 

εύνοιας ύψους €1.133.055 κατά τη διάρκεια του έτους 2006.  Η αποµείωση έγινε µε βάση 
εκτίµησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η εµπορική εύνοια προέκυψε από αγορά της 
εξαρτηµένης εταιρείαs Elma Investments Limited. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
14. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 

 2008 2007 
Το Συγκρότηµα € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  11.619.202 11.960.495 
Προσθήκες έτους 852.749 57.836 
Επανεκτίµηση έτους µέσω της κατάστασης λογαριασµού    
  αποτελεσµάτων (Κύπρο) 1.469.598 - 
Επανεκτίµηση έτους µέσω των αποθεµατικών    
  (Εξωτερικό) (Σηµείωση 22,23) 455.318 - 
Εκποιήσεις έτους                    -     (399.129) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   14.396.867   11.619.202 

 
 2008 2007 
Η Εταιρεία € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου - 399.129 
Εκποιήσεις έτους                  -    (399.129) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου                  -                 - 
 
 2008 2007 
Επενδύσεις σε ακίνητα: € € 
   
Κύπρο 13.421.830 11.619.202 
Εξωτερικό       975.037                  - 
   
  14.396.867  11.619.202 
 
(α) Η επανεκτίµηση των ακινήτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό βασίστηκε στην αγοραία 

αξία των ακινήτων σύµφωνα µε µελέτη ανεξάρτητου επαγγελµατία εκτιµητή η οποία 
έγινε τον Σεπτέµβριο 2008 και Νοέµβριο 2008 αντίστοιχα. 

 
(β) Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, υπάρχουν υποθήκες ύψους €4εκ. (Σηµείωση 36). 
 
(γ) Ακίνητο ύψους €284.097 έχει αγοραστεί από την εξαρτηµένη εταιρεία Elma Investments 

Limited και περιλαµβάνεται στις επενδύσεις σε ακίνητα όπως αυτά παρουσιάζονται πιο 
πάνω αλλά δεν έχει µεταβιβαστεί στο όνοµα της εξαρτηµένης εταιρείας στις 31 
∆εκεµβρίου 2008.  Επίσης, ακίνητα ύψους €2.155.000 είναι στο όνοµα της εξαρτηµένης 
εταιρείας Elma Investments Limited, ανήκουν όµως στην συγγενική εταιρεία Elma 
Properties & Investments Public Company Limited και ως εκ τούτου δεν 
παρουσιάζονται στα πιο πάνω ποσά. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Το Συγκρότηµα/η Εταιρεία 
Οι επενδύσεις του Συγκροτήµατος/της Εταιρείας κατά κλάδο έχουν ως ακολούθως: 

 
Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
 Κόστος Αγοραία Κόστος Αγοραία 
(i)  Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία µέχρι αξία µέχρι αξία 
 2008 2008 2007 2007 
Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών  € € € € 
  Κύπρου     
Χρηµατοοικονοµικός κλάδος 1.447.854 677.230 2.287.988 2.054.657 
Βιοµηχανικός κλάδος 235.403 179.458 368.762 453.734 
Κλάδος καταναλωτικών αγαθών 24.874 17.480 177.600 6.000 
Κλάδος βασικών υλικών 23.952 11.310 23.951 17.680 
Κλάδος υπηρεσίας καταναλωτών       90.123      80.147     312.632     630.460 
 1.822.206 965.625 3.170.933 3.162.531 
Αξιόγραφα 1.708.601 1.708.601 1.708.601 1.708.601 
Χρεώγραφα     793.670    690.493                 -                 - 
Τίτλοι εισηγµένοι σε Χρηµατιστήρια     
  Εξωτερικού 9.729.608 3.861.509 8.051.902 7.597.811 
Τίτλοι µη εισηγµένοι σε Χρηµατιστήριο Αξιών 1.678.620        6.035 1.671.878      13.497 
     
Ολικό επενδύσεων που κατέχονται για εµπορία 15.732.705 7.232.263 14.603.314 12.482.440 

 
(ii) Επενδύσεις που καταχωρούνται κατά την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων 
 Κόστος Αγοραία Κόστος Αγοραία 
 µέχρι αξία µέχρι αξία 
 2008 2008 2007 2007 
 € € € € 
Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο    
  Αξιών Κύπρου    
Χρηµατοοικονοµικός κλάδος   8.063.295  4.850.200   6.181.301 20.166.827
    
Παράγωγα                 -               -                 -       70.000 
Σύνολο επενδύσεων που καταχωρούνται κατά     
  την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη αξία µέσω     
  των αποτελεσµάτων  8.063.295  4.850.200   6.181.301 20.236.827
    
Ολικό επενδύσεων που αποτιµούνται σε     
  δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 23.796.000 12.082.463 20.784.615 32.719.267
    

 
Το 2008 επενδύσεις αγοραίας αξίας €4.723.296 είναι ενεχυριασµένες έναντι τραπεζικών 
διευκολύνσεων της Εταιρείας (Σηµείωση 28). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχ.) 
 
 Τον Ιούλιο 2007, η Εταιρεία σύναψε συµφωνία δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς (call option) και 

συµφωνία δικαιώµατος πώλησης σε ορισµένη τιµή (put option) µετοχών τις οποίες κατέχει και 
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Η δίκαιη αξία του εν λόγω παραγώγου στις 
31 ∆εκεµβρίου 2007 ανερχόταν σε €70.000.  Οι πιο πάνω συµφωνίες έληξαν τον Ιούλιο 2008. 

 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
Κίνηση επενδύσεων     
     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 32.719.267 26.694.454 32.719.267 27.001.967 
Αγορά/(πώληση) επενδύσεων 777.578 3.921.474 777.578 3.921.474 
(Έλλειµµα)/πλεόνασµα από      
  επανεκτίµηση επενδύσεων (21.414.382)   2.103.339 (21.414.382)   1.795.826 
     
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 12.082.463 32.719.267  12.082.463 32.719.267 

 
 Ο πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αγοράς που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα και η Εταιρεία 

σχετικά µε επενδύσεις παρουσιάζεται στη σηµείωση 30. 
 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία (4.449.520) (413.085) (4.449.520) (413.085) 
Επενδύσεις που καταχωρούνται κατά      
  την αρχική αναγνώριση σε δίκαιη αξία     
  µέσω των αποτελεσµάτων (16.964.862)  3.780.687 (16.964.862)   3.780.687 
     
(Έλλειµµα)/πλεόνασµα από      
  επανεκτίµηση επενδύσεων που      
  αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω      
  των αποτελεσµάτων (21.414.382)  3.367.602 (21.414.382)  3.367.602 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση      
  επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση      
  που εκποιήθηκαν και µεταφέρονται      
  στην κατάσταση λογαριασµού      
  αποτελεσµάτων                    - (1.264.263)                    -  (1.571.776) 
 (21.414.382)  2.103.339 (21.414.382)    1.795.826 

 
16. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ (ΣΕ)/ΑΠΟ ΙΘΥΝΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το Συγκρότηµα/Η Εταιρεία 2008 2007 
 € € 
Elma Holdings Public Company Limited –    
  (πιστωτικό)/χρεωστικό υπόλοιπο       (101.543)            9.599 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
16. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ (ΣΕ)/ΑΠΟ ΙΘΥΝΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (συνέχ.) 
 

H Elma Holdings Public Company Limited είναι η τελική ιθύνουσα εταιρεία.  Οι συναλλαγές 
µεταξύ των εταιρειών είναι εµπορικής και χρηµατοδοτικής φύσεως (Σηµείωση 35).  Τα πιο πάνω 
ποσά είναι εισπρακτέα/(πληρωτέα) εντός ενός έτους και φέρουν τόκο προς 6,5% (2007: 6,5%) 
ετησίως.  Η Εταιρεία δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση µε τα πιο πάνω ποσά. 

 
17. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η Εταιρεία 2008 2007 
 € € 
   
Elma Investments Limited  1.855.317 1.620.189 

 
Οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών είναι εµπορικής και χρηµατοοικονοµικής φύσεως 
(Σηµείωση 35).  Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους και δεν φέρουν τόκο.  
Η Εταιρεία δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση µε τα πιο πάνω ποσά. 

 
18. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠO/(ΣΕ) ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     

Χρεωστικά υπόλοιπα   
   
Elma Financial Services Public Company Limited 39.476 154.030 2.667 154.032
∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου ∆ηµόσια    
  Εταιρεία Λίµιτεδ 117.750 616.998 117.750 616.940
Elma Properties & Investments Public Company    
  Limited - 3.872 - 8.713
Stario Portfolio Investments Public Company    
  Limited - 24.441 - 24.441
Era Split Capital Investments Limited       8.657       8.655     8.657      8.655
   
   165.883   807.996 129.074  812.781
   
Πιστωτικά υπόλοιπα   
   
Elma Properties & Investments Public Company    
  Limited 38.836 - 34.835 -
Starinvest (Brokers) Limited     60.000              -   60.000             -
     98.836              -   94.835             -

 
 H Εταιρεία θεωρείται συγγενική µε τις πιο πάνω εταιρείες καθώς έχουν κοινό έλεγχο και 

σηµαντική επιρροή στις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της Εταιρείας.  Οι 
συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών είναι εµπορικής φύσεως (Σηµείωση 35).  Τα πιο πάνω 
ποσά είναι εισπρακτέα/(πληρωτέα) εντός ενός έτους.  Η Εταιρεία δεν κατέχει/δεν έχει 
εκχωρήσει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση µε τα πιο πάνω ποσά.  Τα υπόλοιπα µε τις 
εταιρείες φέρουν τόκο προς 6,5% (2007:6,5%) ετησίως. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
   

Εµπορικές απαιτήσεις   286.310   465.434    60.390   20.758
 
 Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους.  Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν κατέχει 

οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση µε τα πιο πάνω ποσά.  Η έκθεση του Συγκροτήµατος κα 
της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο και οι ζηµίες από αποµείωση σχετικά µε τις εµπορικές και 
άλλες απαιτήσεις παρουσιάζονται στη σηµείωση 30. 

 
20. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 
 Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στη τράπεζα.  Τα µετρητά στην 

τράπεζα φέρουν τόκο προς 3,5% - 4% (2007: 3,5% - 4%) ετησίως και είναι εισπρακτέα σε 
πρώτη ζήτηση. 

 
21. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το Συγκρότηµα/ Η Εταιρεία 2008 2007 
 € € 
Εγκεκριµένο:   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου   
160.000.000 συνήθεις µετοχές των €0,43 η καθεµιά    
  (2007: 160.000.000 συνήθεις µετοχές των ΛΚ£0,25 η    
  καθεµιά)  68.800.000   68.344.058 
   
Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο:   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   
62.446.460 συνήθεις µετοχές των €0,43 η καθεµία  26.674.028 26.674.028 
(2007: 62.446.460 συνήθεις µετοχές των ΛΚ£0,25 η    
  καθεµιά)   
∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ       177.950                   - 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   
62.446.460 συνήθεις µετοχές των €0,43 η καθεµία    
(2007: 62.446.460 συνήθεις των ΛΚ£0,25 η καθεµία)  26.851.978   26.674.028 

 
Στις 10 Ιουνίου 2008, κατόπιν Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας 
εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ειδικά ψηφίσµατα: 
 
Ψήφισµα 1 
(i) Η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας από ΛΚ£0,25 σε €0,43 µε 

ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2008. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
21. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχ.) 
 

(ii) Η µετατροπή του ονοµαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας από ΛΚ£40.000.000 διαιρεµένο 
σε 160.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας ΛΚ£0,25 η καθεµία, σε 
€68.800.000,00 διαιρεµένο σε 160.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,43 η 
καθεµία. 

 
(iii) Η µετατροπή του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 

2008, από ΛΚ£15.611.615 διαιρεµένο σε 62.446.460 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής 
αξίας ΛΚ£0,25 η καθεµία σε €26.851.977,80 διαιρεµένο σε 62.446.460 συνήθεις µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €0,43 η καθεµία. 

 
(iv) Το ποσό που αντιστοιχεί στην αύξηση του εκδοθέντος κεφαλαίου λόγω 

στρογγυλοποίησης, του πόσου προς τα πάνω, δηλαδή €177.949,91 καταβληθεί και/ή 
καλυφθεί από τα αποθεµατικά της Εταιρείας. 

 
Ειδικό ψήφισµα 2 
Όπως εξουσιοδοτηθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να εξαγοράσει κατά τη 
διάρκεια των επόµενων δώδεκα µηνών και για λογαριασµό της Εταιρείας µετοχές της 
Εταιρείας που δεν θα υπερβαίνουν το 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου της.  Η ελάχιστη και 
ανώτατη τιµή εξαγοράς των µετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν 
του 5% του µέσου όρου της τιµής της αγοράς των µετοχών της Εταιρείας κατά τις τελευταίες 
πέντε χρηµατιστηριακές συνάντησης πριν από την ηµεροµηνία της εν λόγω αγοράς.  Η 
διάρκεια κατοχής των µετοχών αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο έτη από την αγορά 
τους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
Αποθεµατικό Προσόδου € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  22.701.960 12.494.880 
∆ιαφορά από µετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ      (177.950)                   - 
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος (23.643.150)   12.874.482 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν    (1.873.394)   (2.667.402)
Επανεκτίµηση έτους (Σηµείωση 14)        364.254                  - 
   
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    (2.628.280)   22.701.960 
   
Αποθεµατικό Επανεκτίµησης Επενδύσεων   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου - 1.264.263 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων    
  διαθέσιµων προς πώληση που εκποιήθηκαν και µεταφέρεται    
  στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων                   -   (1.264.263)
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου                   -                   -
   
Αποθεµατικό ξένου συναλλάγµατος   
∆ιαφορές έτους από εξαρτηµένη εταιρεία          18.274                  - 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου          18.274                  - 
   
Ολικό αποθεµατικών    (2.610.006)  22.701.960 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχ.) 
 

Η Εταιρεία   
 2008 2007 
Αποθεµατικό Προσόδου € € 
  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  24.267.143 14.148.096
∆ιαφορά από µετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ      (177.950)                   -
Μερίσµατα που πληρώθηκαν   (1.873.394)   (2.667.402)
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος  (24.771.758)   12.786.449
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    (2.555.959)   24.267.143
  
Αποθεµατικό Επανεκτίµησης Επενδύσεων  
  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (2.679.114) (1.358.545)
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων   
  διαθέσιµων προς πώληση που εκποιήθηκαν και µεταφέρεται   
  στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων - (1.571.776)
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επένδυσης   
  σε εξαρτηµένη εταιρεία (Σηµείωση 11)     1.181.962        251.207
  
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    (1.497.152)   (2.679.114)
  
Ολικό αποθεµατικών    (4.053.111)   21.588.029

 
Το 2008, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε και οι µετόχοι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 
ενέκριναν την διανοµή µερίσµατος €1.873.394 από τα κέρδη του έτους 2007 ίσο προς 7% επί 
της ονοµαστικής αξίας (€0,03 ανά συνήθη µετοχή) της µετοχής της Εταιρείας. 

 
 Το 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε την καταβολή µερίσµατος €2.667.402 από τα 

κέρδη του έτους 2006 ίσο προς 10% επί της ονοµαστικής αξίας (ΛΚ£0,25 σεντ) της µετοχής 
της Εταιρείας. 

 
Το αποθεµατικό προσόδου διανέµεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, 
Κεφ. 113 και τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. 
 
Σύµφωνα µε τις Κανονιστικές Αποφάσεις του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Κύπρου για Επενδυτικούς οργανισµούς, µπορούν να διανεµηθούν ως µέρισµα προς τους 
µετόχους τα εισοδήµατα από επενδύσεις, καθώς και το 30% των πλεονασµάτων που 
προκύπτουν από κεφαλαιουχικά κέρδη. 
 
Το πλεόνασµα από επανεκτίµηση καταχωρήθηκε στο αποθεµατικό προσόδου καθώς το 
ακίνητο παρουσιαζόταν προηγουµένως σε τιµή κόστους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχ.) 
 

Το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων το οποίο προκύπτει από την επανεκτίµηση 
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση δεν είναι διανεµητέο.  Σε περίπτωση εκποίησης 
επανεκτιµηµένων επενδύσεων τυχόν υπόλοιπο του πλεονάσµατος επανεκτίµησης της 
επένδυσης που εκποιείται µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
23. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου - χρεωστικό υπόλοιπο (6.501) - 
Αγορά εξαρτηµένης εταιρείας - 1.709 
Ζηµία για το έτος (53.417) (8.210) 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα    
  (Σηµ.14)       91.064               - 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου - πιστωτικό/(χρεωστικό) υπόλοιπο       31.146      (6.501) 
 
Το συµφέρον µειοψηφίας αντιπροσωπεύει το µερίδιο του καθαρού ενεργητικού των 
εξαρτηµένων εταιρειών που αναλογεί στους µετόχους εκτός της Εταιρείας. 

 
24. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Το Συγκρότηµα 2008 2007 
 € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.287.192 - 
Αγορά εξαρτηµένης εταιρείας  - 1.336.042 
Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση λογαριασµού   
  αποτελεσµάτων (Σηµείωση 9)      316.910       (48.850) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   1.604.102    1.287.192 

 
 Η αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως: 

Συσσωρευµένες προσωρινές διαφορές µεταξύ αποσβέσεων   
  και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων - 427 
Επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα   1.604.102  1.286.765 
   
   1.604.102  1.287.192 

 
 Ο υπολογισµός για αναβαλλόµενη φορολογία έγινε µε βάση τους ενεργούς συντελεστές στις 

προσωρινές χρονικές διαφορές των αποσβέσεων και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων.  Όσον 
αφορά την επανεκτίµηση της γης έχει γίνει πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε 
συντελεστή 20% (Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
25. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 
   
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις    385.896                - 
   
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις είναι απόπληρωτέες ως εξής:   
  - Εντός ενός έτους 278.086 - 
  - Μεταξύ δύο και πέντε ετών    107.810                - 
    385.896                - 
 
Τα συµβόλαια των χρηµατοδοτικών µισθώσεων φέρουν τόκο. 
 

26. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Οφειλόµενα έξοδα 202.852    147.301 8.000        17.696 
Μέρισµα πληρωτέο     32.478       15.006    32.478      15.006 
     
   235.330     162.307    40.478      32.702 

 
 Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δεν φέρουν τόκο. 
 
27. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δεν φέρουν τόκο. 
 
28. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ 

 
Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα της Εταιρείας και άλλων εταιρειών του Συγκροτήµατος Elma 
Holdings Public Company Limited είναι εξασφαλισµένα µε δέσµευση επενδύσεων αξίας 
€4.723.296 (Σηµείωση 15) οι οποίες κατέχονται από την Εταιρεία, και φέρουν τόκο. 
 

29. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Εταιρικός φόρος 14.086 19.312 - - 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα    55.435    68.470   36.801    39.288 
     
    69.521    87.782   36.801    39.288 

 
 Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
30. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

Γενικά 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από 
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει: 

(i) Πιστωτικός κίνδυνος 
(ii) Κίνδυνος ρευστότητας 
(iii) Κίνδυνος αγοράς 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου 
διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 

 
Οι αρχές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το 
Συγκρότηµα και η Εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνου και ελέγχων και να 
παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων αυτών.  Οι αρχές και τα συστήµατα 
διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων αναθεωρούνται τακτικά έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 

 
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά µέσα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι οι επενδύσεις, 
ποσά οφειλόµενα από την ιθύνουσα και από/σε άλλες συγγενικές εταιρείες, εµπορικές και 
άλλες απαιτήσεις, µισθώσεις, µετρητά και αντίστοιχα µετρητών, τραπεζικά παρατραβήγµατα 
και εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί. 

 
Οι πιο κάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στον κάθε κίνδυνο που αναφέρεται πιο πάνω, στους 
στόχους, αρχές και διαδικασίες για επιµέτρηση και διαχείριση κινδύνων και τη διαχείριση 
κεφαλαίου του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 

 
(i) Πιστωτικός κίνδυνος 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας αν ένα 
συµβαλλόµενο µέλος σε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 
συµβατικές του υποχρεώσεις και προκύπτει κυρίως από τις επενδύσεις και τα ποσά 
εισπρακτέα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
Επενδύσεις  
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία περιορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο επενδύοντας κυρίως σε 
κινητές αξίες και σε δυναµικούς τίτλους (blue chips) που συνήθως επηρεάζονται λιγότερο από 
πτωτικές τάσεις. 

 
Επίσης για να αντισταθµίσει µέρος του πιο πάνω κινδύνου το Συγκρότηµα και η Εταιρεία έχει 
επενδύσει σε κινητές αξίες τόσο στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου όσο και σε 
Χρηµατιστήρια του εξωτερικού. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
30. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχ.) 

 
(i) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχ.) 
 
Ποσά οφειλόµενα από ιθύνουσα εταιρεία, συγγενικές εταιρείες και άλλες απαιτήσεις 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναµία αποπληρωµής χορηγήσεων που έχει κάνει 
το Συγκρότηµα και η Εταιρεία σε οργανισµούς.  Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εφαρµόζει 
αποτελεσµατικά διαδικασίες και ελέγχους για περιορισµό του κινδύνου αυτού.  Οι 
διαδικασίες που ακολουθούνται περιλαµβάνουν αυστηρή αξιολόγηση του οργανισµού στον 
οποίο παραχωρούνται και τη στενή παρακολούθηση της κίνησης του εν λόγω λογαριασµού.  
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. 

 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν απαιτεί εξασφαλίσεις αναφορικά µε χρηµατοοικονοµικά 
µέσα.  Επίσης το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν δίδει εγγυήσεις σε άλλες εταιρείες του ιδίου 
Συγκροτήµατος.  Η ∆ιεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος καθώς τα 
οφειλόµενα είναι από εταιρείες του ιδίου Συγκροτήµατος. 

 
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη 
µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο.  Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την 
ηµεροµηνία αναφοράς έχει ως ακολούθως: 

 
Το Συγκρότηµα 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία    
  µέσω των αποτελεσµάτων 15 12.082.463 32.719.267 
Ποσά οφειλόµενα από ιθύνουσα εταιρεία 16 - 9.599 
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες 18 165.883 807.996 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 20        17.677   4.021.761 
    
   12.266.023 37.558.623 
    

 
Η Εταιρεία 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία    
  µέσω των αποτελεσµάτων 15 12.082.463 32.719.267 
Ποσά οφειλόµενα από ιθύνουσα εταιρεία 16 - 9.599 
Ποσά οφειλόµενα από εξαρτηµένη εταιρεία 17 1.855.317 1.620.189 
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες 18 129.074 812.781 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 20         13.923   3.995.999 
   14.080.777 39.157.835 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
30. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχ.) 

 
(i) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχ.) 
 
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για τα ποσά οφειλόµενα από ιθύνουσα εταιρεία, 
συγγενικές εταιρείες και εµπορικές και άλλες απαιτήσεις κατά γεωγραφικό τοµέα ήταν ως 
ακολούθως: 
 
Το Συγκρότηµα 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
Εγχώρια  16,18,19    452.193 1.283.029 
    

 
Η Εταιρεία 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
Εγχώρια  16,17,18,19  2.044.781 2.463.327 
    

 
Ζηµίες από αποµείωση 
Η ταξινόµηση µε χρονολογική σειρά των πιο πάνω µεικτών απαιτήσεων κατά την ηµεροµηνία 
αναφοράς έχει ως ακολούθως: 

 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
Τρέχον   452.193  1.283.029  2.044.781  2.463.327 
     

 
(ii) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν το Συγκρότηµα/η Εταιρεία δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις όταν προκύπτουν.  
Πιο συγκεκριµένα, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος/της Εταιρείας δεν 
συµπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά 
ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών.  Το Συγκρότηµα/ η Εταιρεία εφαρµόζει 
διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση περιουσιακών 
στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα, διατήρηση µετρητών και αντίστοιχα µετρητών. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
30. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχ.) 
 

(ii) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχ.) 
 

Οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων περιλαµβανοµένων των 
εκτιµηµένων πληρωµών τόκου παρουσιάζονται πιο κάτω: 
Το Συγκρότηµα   Εντός  
 Λογιστική  Συµβατικές  3 µηνών 
 αξία ροές και 1 έτους
31 ∆εκεµβρίου 2008    
Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί 235.330 (235.330) (235.330) 
Τρεχούµενος λογαριασµός συµβούλου 78.840 (78.840) (78.840) 
Ποσά οφειλόµενα σε ιθύνουσα εταιρεία 101.543 (101.543) (101.543) 
Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικές εταιρείες     98.836     (98.836)     (98.836) 

       Mισθώσεις 385.896 (385.896) (385.896) 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 1.409.197 (1.409.197) (1.409.197) 
 2.309.642 (2.309.642) (2.309.642) 
31 ∆εκεµβρίου 2007    
Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί   162.307   (162.307)   (162.307) 
Τρεχούµενος λογαριασµός συµβούλου     47.841     (47.841)     (47.841) 
    
   210.148   (210.148)   (210.148) 
    
Η Εταιρεία    
31 ∆εκεµβρίου 2008    
Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί     40.478     (40.478)     (40.478) 
Ποσά οφειλόµενα σε ιθύνουσα εταιρεία   101.543    (101.543)   (101.543) 
Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικές εταιρείες     94.835     (94.835)     (94.835) 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 1.406.059 (1.406.059) (1.406.059) 
 1.642.915 (1.642.915) (1.642.915) 
    
31 ∆εκεµβρίου 2007    
Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί     32.702     (32.702)     (32.702) 

 
(iii) Κίνδυνος αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιµές αγοράς όπως συναλλαγµατικές αξίες, 
επιτόκια και τιµές µετοχών θα επηρεάσουν τα έσοδα ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας.  Ο σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι η 
διαχείριση και έλεγχος του κινδύνου αγοράς µέσα σε αποδεκτές µεταβλητές και ταυτόχρονα η 
αύξηση των αποδόσεων. 
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που υπάρχει όταν 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 λειτουργίας του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας.  Το Συγκροτήµατα και η Εταιρεία εκτίθεται σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα νοµίσµατα λόγω 
συναλλαγών σε επενδύσεις εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια Εξωτερικού.  Η ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 
σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
30. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχ.) 
 

(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχ.) 
 

Η έκθεση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στον συναλλαγµατικό κίνδυνο: 
Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήµατος και 
της Εταιρείας τα οποία παρουσιάζονται σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία παρουσίασης 
των οικονοµικών καταστάσεων είναι ως ακολούθως: 
 
Το Συγκρότηµα   

 2008 2007 
   
 ∆ολλάρια  ∆ολλάρια  
 Ηνωµένων Άλλα  Ηνωµένων Άλλα  

 Πολιτειών νοµίσµατα Πολιτειών νοµίσµατα  
 € € € € 
     
Επενδύσεις σε ακίνητα - 975.035 - - 
Επενδύσεις    377.692       34.107     1.408.985   1.126.052 
    377.692  1.009.142     1.408.985   1.126.052 
 
Η Εταιρεία   

 2008 2007 
   
 ∆ολλάρια  ∆ολλάρια  
 Ηνωµένων Άλλα  Ηνωµένων Άλλα  

 Πολιτειών νοµίσµατα Πολιτειών νοµίσµατα  
 € € € € 
     
Επενδύσεις    377.692       34.107     1.408.985   1.126.052 
    377.692       34.107     1.408.985   1.126.052 
 
Ανάλυση ευαισθησίας 
Η ενδυνάµωση /(αποδυνάµωση) του Ευρώ κατά 2% έναντι των πιο πάνω ξένων νοµισµάτων 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση/(µείωση) στα αποτελέσµατα ως 
ακολούθως: 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα 
 € € 
31 ∆εκεµβρίου 2008   
∆ολλάρια Ηνωµένων Πολιτειών 7.554 7.554 
Άλλα νοµίσµατα      20.183          682 
      27.737       8.236 
   
31 ∆εκεµβρίου 2007   
∆ολλάρια Ηνωµένων Πολιτειών 28.180 28.180 
Άλλα νοµίσµατα      22.521      22.521 
      50.701      50.701 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
30. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχ.) 

 
Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων διακυµαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς.  Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση.  Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας αποτελούνται από ένα σηµαντικό µέρος ως µετρητά στην 
τράπεζα. 
 
Το Συγκρότηµα 
  2008 2007 
  € € 
    
Χρηµατοοικονοµικά µέσα κυµαινόµενου     
  επιτοκίου (Σηµείωση 20)       17.677  4.021.761 
    
Η Εταιρεία    
    
Χρηµατοοικονοµικά µέσα κυµαινόµενου    
  επιτοκίου (Σηµείωση 20)       13.923  3.995.999 
 
Κίνδυνος µεταβολής τιµών 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των 
επενδύσεων σε κινητές αξίες που αναφέρονται στη σηµείωση 15.  Ο ∆ιευθυντής Επενδύσεων 
(Σηµείωση 7) περιορίζει τον κίνδυνο µε τη δηµιουργία χαρτοφυλακίου µεγάλης διασποράς τόσο 
γεωγραφικά (µε επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και σε Χρηµατιστήρια 
εξωτερικού) όσο και σε κατηγορίες τίτλων (µε επενδύσεις σε διαφόρους κλάδους).  Επίσης η 
Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας. 
 
Το Συγκρότηµα υπόκειται σε κίνδυνο από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των επενδύσεων σε 
ακίνητα που αναφέρονται στη Σηµείωση 14.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί την κίνηση 
των τιµών στα ακίνητα.  Με βάση την αυξητική τάση των τιµών στην Κύπρο το Συγκρότηµα δεν 
διατρέχει σοβαρό κίνδυνο αγοράς αναφορικά µε τις επενδύσεις στα ακίνητα. 
 
∆ίκαιη αξία 
Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού µπορεί 
να ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής 
συναλλαγής. 
 
Η δίκαιη αξία των υπόλοιπων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του 
Συγκροτήµατος και η Εταιρεία είναι περίπου οι ίδιες µε τα ποσά που παρουσιάζονται στα βιβλία 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Με βάση την αγοραία αξία των τίτλων που ήταν εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
την προηγούµενη ηµεροµηνία έγκρισης των παρούσων οικονοµικών καταστάσεων (10 Απριλίου 
2009) η αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου αυτού (µε βάση τη σύνθεση του όπως ήταν στις 31 
∆εκεµβρίου 2008) δεν είχε ουσιώδης διαφορά από τις αξίες στις 31∆εκεµβρίου 2008. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
30. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχ.) 
 

Ανάλυση ευαισθησίας 
Η αύξηση της τιµής των µετοχών που κατέχει το Συγκρότηµα και η Εταιρεία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008 κατά 5% θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση στα ίδια κεφάλαια κατά €604.123 και στα 
αποτελέσµατα κατά €604.123. Σε περίπτωση µείωσης 5% θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη 
επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα. 

 
∆ιαχείριση κεφαλαίου 
Η αρχή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι να διατηρήσει µια δυνατή κεφαλαιουχική βάση 
έτσι ώστε να διασφαλίσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και της αγοράς και να υποστηρίξει 
µελλοντική ανάπτυξη των εργασιών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο παρακολουθεί την απόδοση κεφαλαίου η οποία καθορίζεται ως το κέρδος για το 
έτος δια τα ίδια κεφάλαια.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί επίσης το ποσοστό που 
δίδεται ως µέρισµα στους µετόχους. 

 
∆εν υπήρχαν αλλαγές στην προσέγγιση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για τη 
διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν υπόκειται σε εξωτερικές απαιτήσεις αναφορικά µε το 
κεφάλαιο του. 

 
31. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 Τα ποσοστά συµµετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν κατά κυριότητα, άµεσα ή 

έµµεσα, τα µέλη, σύζυγος ή ανήλικα τέκνα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας, στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 11 Μαρτίου 2009 (30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 
της ειδοποίησης για σύγκλιση της Ετησίας Γενικής Συνέλευσης) ήταν τα ακόλουθα: 

 
 31/12/2008 11/03/2009 
 % % 
   
Μιχαλάκης Ιωαννίδης - Εκτελεστικός Πρόεδρος 57,78 57,78 
Στέφος Λοϊζίδης - Αντιπρόεδρος 0,04 0,04 
Τώνης Αντωνίου - - 
Ανδρέας Μουσιούττας - - 
Έλενα Πίττα - - 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης - - 
Κώστας Τουµπουρής 14,55 14,55 

 
 Το ποσοστό του κ. Μιχαλάκη Ιωαννίδη προκύπτει κυρίως µέσω της έµµεσης συµµετοχής του 

σε εταιρείες του Συγκροτήµατος Elma Holdings Public Company Limited. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
32. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
 Οι µέτοχοι οι οποίοι κατά τις πιο κάτω ηµεροµηνίες κατείχαν άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% του 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου και 11 Μαρτίου 2009 (30 ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία της ειδοποίησης για σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν οι ακόλουθοι: 

 
 31/12/2008 11/03/2009 
 % % 
   
Elma Holdings Public Company Limited 57,78 57,48 
CLR Investment Fund Public Ltd 10,70 10,70 

 
33. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
 Κατά τη λήξη του έτους 2008 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές συµβάσεις µεταξύ της 

Εταιρείας και των Οργάνων ∆ιοίκησης. 
 
34. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
 Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας 

και των Οργάνων ∆ιοίκησης. 
 
35. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Οι εταιρείες οι οποίες παρουσιάζονται πιο κάτω ως συγγενικές εταιρείες είναι συνδεδεµένα 
πρόσωπα µε την Εταιρεία καθώς έχουν κοινό έλεγχο.  Τυχόν υπόλοιπα µε τις πιο πάνω Εταιρείες 
παρουσιάζονται στις σηµειώσεις 16,17 και 18. 

 
 Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές µε συνδεδεµένα 

πρόσωπα πέραν των πιο κάτω συναλλαγών: 
 

Το Συγκρότηµα    
  2008 2007 
(i) Ιθύνουσα Εταιρεία Συναλλαγές € € 
    
Elma Holdings Public Company Limited Εµπορικές/   
   Χρηµατοδότησης (55.230) 640.725 
 Τόκοι εισπρακτέοι   
   (Σηµ.8) 600 26.249 
 Τόκοι πληρωτέοι   
   (Σηµ.8) (56.512) - 
(ii) Συγγενικές Εταιρείες    
Stario Portfolio Investments Public Company  Χρηµατοδότησης (24.441) - 
  Ltd Τόκοι εισπρακτέοι   
   (Σηµ. 8) - 1.661 
Era Split Capital Investments Limited Τόκοι εισπρακτέοι   
   (Σηµ. 8) - 8.656 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
35. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχ.) 
 

Το Συγκρότηµα    
  2008 2007 

(ii) Συγγενικές Εταιρείες (συνέχ.) Συναλλαγές € € 
    
∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου  Τόκοι εισπρακτέοι   

  ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ   (Σηµ. 8) 28.783 6.072 
 Τόκοι πληρωτέοι   
   (Σηµ. 8) (128) - 
 Εµπορικές (527.903) 952.588 
Elma Financial Services Public Company  ∆ικαιώµατα    
  Limited - ∆ιεύθυνση Επενδύσεων    διεύθυνσης    
   επενδύσεων (Σηµ.7) 265.290 316.863 
 Εµπορικές 157.591 - 
 Τόκοι εισπρακτέοι   
   (Σηµ.8) 1.625 25.480 
 Τόκοι πληρωτέοι   
   (Σηµ.8) (8.480) - 
Elma Properties & Investments Public Ενοίκια πληρωτέα (10.934) 7.859 
  Company Limited Εµπορικές (31.774) - 
 Τόκοι εισπρακτέοι - 8.712 
    
Starinvest Ltd Χρηµατοδότησης (60.000) 3.261 
    

(iii) ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι    
Κα. Έλενα Πίττα Αγορά ακινήτου 239.204 - 

 
Η Εταιρεία  2008 2007 
 Συναλλαγές € € 
    
(i) Ιθύνουσα Εταιρεία    
    

Elma Holdings Public Company Limited Εµπορικές/   
   Χρηµατοδότησης (55.230) 640.725 
 Τόκοι εισπρακτέοι   
   (Σηµ.8) 600 26.249 
 Τόκοι πληρωτέοι   
   (Σηµ.8) (56.512) - 

(ii) Εξαρτηµένη Εταιρεία    
    
Elma Investments Limited Μερίσµατα    
   εισπρακτέα 68.344 181.111 
 Εµπορικές 166.784 - 
 Χρηµατοδότησης 96.784 - 
    

(ιii) Συγγενικές Εταιρείες     
∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου  Τόκοι εισπρακτέοι   

  ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ   (Σηµ.8) 28.783 6.072 
 Τόκοι πληρωτέοι   
   (Σηµ.8) (128) - 
 Εµπορικές (527.845) 952.588 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
35. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχ.) 
 

  2008 2007 
(iιi) Συγγενικές Εταιρείες (συνέχ.) Συναλλαγές € € 
    
Elma Financial Services Public Company ∆ικαιώµατα    
  Limited - ∆ιεύθυνση Επενδύσεων    διεύθυνσης    
   επενδύσεων (Σηµ.7) 265.290 316.863 
 Εµπορικές 120.780 - 
 Τόκοι εισπρακτέοι   
   (Σηµ.8) 1.625 25.480 
 Τόκοι πληρωτέοι   
   (Σηµ.8) (8.480) - 
Elma Properties & Investments Public Ενοίκια πληρωτέα (7.860) (7.859)
  Company Limited Εµπορικές (35.688) - 
 Τόκοι εισπρακτέοι - 8.712 
    
Starinvest Ltd Χρηµατοδότησης (60.000) - 
Stario Portfolio Investments Public Company    
  Ltd Χρηµατοδότησης (24.441) - 
 Τόκοι εισπρακτέοι   
   (Σηµ.8) - 1.661 
Era Split Capital Investments Limited Τόκοι εισπρακτέοι   
   (Σηµ.8) - 8.655 

 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 

Σηµ. 
2008 2007 2008 2007 

(iii)Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων € € € € 
      
Ως Σύµβουλοι - ∆ικαιώµατα      

 - έτους  6.990 6.150 6.990 6.150 
 - προηγούµενων ετών  1.111 - 1.111 - 

Ως Εκτελεστικοί - ∆ικαιώµατα  4.230 2.050 4.230 2.050 
 - έτους      
 - προηγούµενων ετών  1.623 - 1.623 - 

  - Μισθοί     59.881   29.124    59.881   29.124 
      
 5    73.835   37.324    73.835   37.324 

 
Το 2008 η εξαρτηµένη εταιρεία Elma Investments Limited προέβη σε αγορά επενδύσεων σε 
ακίνητα αξίας €239.204 από ∆ιοικητικό Σύµβουλο του Συγκροτήµατος.  Το ακίνητο δεν είχε µέχρι τις 
31 ∆εκεµβρίου 2008 µεταβιβαστεί στο όνοµα της Elma Investments Limited (Σηµείωση 14). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
36. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 ακίνητα του Συγκροτήµατος ήταν υποθηκευµένα σε τράπεζες 
προς όφελος άλλων εταιρειών του Συγκροτήµατος της Elma Holdings Public Company 
Limited.  Το ύψος των υποθηκών ανέρχεται σε €4εκ. (Σηµείωση 14).  Η εξαρτηµένη εταιρεία 
έχει εγγυηθεί τις πιο πάνω υποθήκες. 

 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες ανειληµµένες ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις 31 
∆εκεµβρίου 2008. 
 

37. ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Το 2008 η Lustria Commercial Limited απέκτησε το 100% του εκδοµένου µετοχικού 
κεφαλαίου της Carmen Complex SLR. 
 
  € 
Κόστος εξαγοράς που ικανοποιήθηκε σε:   
  Μετρητά      1.000 
   
Ανάλυση καθαρής ροής µετρητών και αντίστοιχα   
  µετρητών:   
Κόστος εξαγοράς που ικανοποιήθηκε σε µετρητά  (1.000)
Μετρητά στην τράπεζα      1.000 
   
Καθαρή ροή µετρητών και αντίστοιχων µετρητών             - 

 
38. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
 ∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού. 
 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 10 Απριλίου 2009. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
39. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
 

Το Συγκρότηµα          
       Μερίσµατα/τόκοι   
2008       Εισπρακτέα/  Αναλογία 
    Συµµετοχή στο  Τρέχουσα ενοίκια  Καθαρά καθαρού 
  Κατηγορία Ποσοστό στο Κεφάλαιο του Κόστος Αξία εισπρακτέα Κέρδη/(ζηµίες) ενεργητικού 
Εκδότης Κλάδος Τίτλου Ολικό  εκδότη αγοράς 31/12/2008 2007 Εκδότη εκδότη 
   ενεργητικό       
   (%) (%) € € € £’000* £’000* 
          
Επενδύσεις σε ακίνητα Ακίνητα δ/ε      50,87 δ/ε - 14.434.130 364.393 δ/ε δ/ε 
          
Marfin Popular Bank Public Co Ltd  (Κύπρος) Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές   4.181.855 2.265.013 337.310   
          
Marfin Popular Bank Public Co Ltd     11,43 0,20    593.205 6.877 
  (Ελλάδα) Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές   2.805.389 969.743 135.190   
          
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία          
  Λτδ  (Κύπρος) Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές   3.445.722 2.233.496 351.644   
   9,45 0,17    490.519 3.401 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία           
  Λτδ (Ελλάδα) Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές   904.873 440.200 26.473   
          
Τράπεζα Κύπρου - Αξιόγραφα Χρηµατοοικονοµικά  Αξιόγραφα 6,04                  δ/ε 1.708.601 1.708.601 106.191 δ/ε δ/ε 
          
Τράπεζα Κύπρου – Μετατρέψιµα Χρεώγραφα Χρηµατοοικονοµικά  Χρεώγραφα 2,44                  δ/ε 793.670 690.493 28.042 δ/ε δ/ε 
          
Aspis Holdings Public Company ** Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 1,96 1,30 1.238.469 553.575 100.510 636 1.420 
          
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ Χρηµατοοικονοµικά  Μετοχές 1,24 0,11 435.717 351.691 49.267 117.876 597 
          
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 1,24 0,01 1.021.356 350.935 12.160 914.592 700 
          
Eurobank Ergasias Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 0,81 0,01 639.601 228.000 13.535 696.000 693 
          
Alpha Bank S.A. Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 0,73 0,01 638.164 207.700 27.036 457.006 367 
 
δ/ε: δεν εφαρµόζεται 
 
*  Με βάση τους ελεγµένους λογαριασµούς των εταιρειών για το έτος 2008. 
** Η τιµή εκτιµήθηκε σε τιµή προµερίσµατος (ex dividend) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

39. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (συνέχ.) 
 

Η Εταιρεία           
         Καθαρό 
2008         ενεργητικό 
   Ποσοστό στο Συµµετοχή στο  Τρέχουσα Μερίσµατα/τόκοι Καθαρά εκδότη που 
  Κατηγορία Ενεργητικό Κεφάλαιο του Κόστος Αξία εισπρακτέα Κέρδη/(ζηµίες) αντιστοιχεί  
Εκδότης Κλάδος Τίτλου της Εταιρείας εκδότη αγοράς 31/12/2008 2007 Εκδότη στην επένδυση 
   (%) (%) € € € € £’000* 
          
Elma Investments Limited Μη εισηγµένη δ/ε 42,93 δ/ε 11.834.568 10.337.416 68.314 δ/ε δ/ε 
          
Marfin Popular Bank Public Co Ltd (Κύπρος) Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές   4.181.855 2.265.013 337.310   
   11,43 0,20    593.205 6.877 
Marfin Popular Bank Public Co Ltd (Ελλάδα) Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές                   2.805.389 969.743 135.190   
          
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία          
  Λτδ (Κύπρος) Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές   3.445.722 2.233.496 351.190   
   9,45 0,17    490.519 3.401 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία           
  Λτδ (Ελλάδα) Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές   904.873 440.200 26.473   
          
Τράπεζα Κύπρου - Αξιόγραφα Χρηµατοοικονοµικά Αξιόγραφα 6,04                 δ/ε 1.708.601 1.708.601 106.191 δ/ε δ/ε 
          
Τράπεζα Κύπρου – Μετατρέψιµα Χρεώγραφα Χρηµατοοικονοµικά Χρεώγραφα 2,44                 δ/ε 793.670 690.493 28.042 δ/ε δ/ε 
          
Aspis Holdings Public Company ** Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 1,96 1,30 1.238.469 553.575 100.510 636 1.420 
          
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ Χρηµατοοικονοµικά Μετοχές 1,24 0,11 435.717 351.691 49.267 117.876 597 
          
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 1,24 0,01 1.021.356 350.935 12.160 914.592 700 
          
Eurobank Ergasias Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 0,81 0,01 639.601 228.000 13.535 696.000 693 
          
Alpha Bank S.A. Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 0,73 0,01 638.164 207.700 27.036 457.006 367 

 
δ/ε εφαρµόζεται 
 
* Με βάση τους ελεγµένους λογαριασµούς των εταιρειών για το έτος 2008. 
** Η τιµή εκτιµήθηκε σε τιµή προµερίσµατος (ex dividend) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 
39. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (συνέχ.) 
 

Το Συγκρότηµα         Καθαρό 
          
2007         ενεργητικό 
   Ποσοστό στο Συµµετοχή στο  Τρέχουσα Μερίσµατα/τόκοι Καθαρά εκδότη που 
  Κατηγορία Ενεργητικό Κεφάλαιο του Κόστος Αξία εισπρακτέα Κέρδη/(ζηµίες) αντιστοιχεί  
Εκδότης Κλάδος Τίτλου της Εταιρείας εκδότη αγοράς 31/12/2007 2007 Εκδότη στην επένδυση 
   (%) (%) € € € € £’000* 
          
Επενδύσεις σε ακίνητα Ακίνητα δ/ε 22,85 δ/ε 11.621.283 11.621.283 373.643 δ/ε δ/ε 
          
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 20,79 0,15 3.309.183 10.573.034 326.920 312.855 2.325 
          
Marfin Popular Bank Public Co Ltd Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 14,4 0,10 2.309.658 7.328.420 219.806 150.235 2.906 
          
Μετρητά στη Τράπεζα Μετρητά  δ/ε 7,77 δ/ε 3.951.002 3.951.002 329.833 δ/ε δ/ε 
          
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ Χρηµατοοικονοµικά  Μετοχές 4,45 0,17 565.459 2.265.373 75.381 58.143 616 
          
Τράπεζα Κύπρου - Αξιόγραφα Χρηµατοοικονοµικά  Αξιόγραφα 3,36 δ/ε 1.708.601 1.708.601 3.383 δ/ε δ/ε 
          
Aspis Holdings Public Company Limited Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 2,56 1,86 1.231.700 1.299.999 - 1.688 386 
          
Msci World Index Fund Exchange Trade Fund Μετοχές 1,59 0,11 842.581 810.950 - δ/ε δ/ε 
          
S&P Europe 350 Index Fund Exchange Trade Fund Μετοχές 1,37 0,04 757.204 699.041 13.405 δ/ε δ/ε 
 Υπηρεσία         
Ορφανίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ Καταναλωτών Μετοχές 1,08 1,13 206.778 548.999 - 3.991 1.042 
 
δ/ε: δεν εφαρµόζεται 
 
* Με βάση τους ελεγµένους λογαριασµούς των εταιρειών για το έτος 2007. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 
39. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (συνέχ.) 
 

Η Εταιρεία          
          
2007         Αναλογία 
    Συµµετοχή στο  Τρέχουσα Μερίσµατα/τόκοι Καθαρά καθαρού 
  Κατηγορία Ποσοστό στο Κεφάλαιο του Κόστος Αξία εισπρακτέα Κέρδη/(ζηµίες) ενεργητικού 
Εκδότης Κλάδος Τίτλου Ολικό  εκδότη αγοράς 31/12/2007 2006 Εκδότη εκδότη 
   ενεργητικό       
   (%) (%) € € € £’000* £’000* 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 20.79 0,15 3.309.183 10.573.034 326.920 312.855 2.325 

          
Marfin Popular Bank Public Co Ltd Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 14.41 0,10 2.309.658 7.328.420 219.806 150.235 2.906 
          
Μετρητά στην τράπεζα Μετρητά  δ/ε 7.77 δ/ε 3.951.002 3.951.002 329.833 δ/ε δ/ε 
          
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία           
  Λτδ Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 4.45 0,17 562.459 2.265.373 75.381 58.143 616 
          
Τράπεζα Κύπρου –Αξιόγραφα  Χρηµατοοικονοµικός Αξιόγραφα 3.36 δ/ε 1.708.601 1.708.601 3.383 δ/ε δ/ε 
          
Aspis Holding Public Company Limited Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 2.56 1,86 1.231.700 1.299.999 - 1.688 386 
          
Msci World Index Fund Exchange Trade Fund Μετοχές 1.59 0,11 842.581 810.950 - δ/ε δ/ε 
          
          
S&P Europe 350 Index Fund Exchange Trade Fund Μετοχές 1.37 0,04 757.204 699.041 13.405 δ/ε δ/ε 
          
Ορφανίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ Υπηρεσίες          
 Καταναλωτών δ/ε 1.08 1,13 206.778 548.999 - 3.991 1.042 

 
δ/ε: δεν εφαρµόζεται 
 
*   Με βάση τους ελεγµένους λογαριασµούς των εταιρειών για το έτος 2007. 
** Η τιµή εκτιµήθηκε σε τιµή προµερίσµατος (ex dividend). 
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 


