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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η 'Εταιρεία') υποβάλλει στα μέλη την
Ετήσια Έκθεσή Διαχείρισης μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2016.
Κύριες δραστηριότητες και φύση εργασιών της Εταιρείας
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η διεξαγωγή
εργασιών επενδυτικού οργανισμού κλειστού τύπου με επενδύσεις σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγημένες στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σε αξίες του Κυπριακού Δημοσίου, σε ιδιωτικές εταιρείες, σε άλλες μετοχικές
επενδυτικές εταιρείες, σε αμοιβαία κεφάλαια, σε εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών κεφαλαίων,
καθώς και σε αξίες που είναι εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια.
Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και επιδόσεων των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Το κέρδος για το έτος που αναλογεί στους μετόχους ανέρχεται σε €596.261 (2015: ζημιά €10.309). Στις 31
Δεκεμβρίου 2016 το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας ήταν €1.087.198 (2015: €474.757) και τα
καθαρά στοιχεία ενεργητικού ήταν €1.055.749 (2015: €459.488). Η οικονομική κατάσταση, εξέλιξη και επίδοση της
Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική.
Εξέταση των εξελίξεων, της θέσης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Το 2016 η Εταιρεία παρουσίασε κέρδος ύψους €596.261 πριν τη φορολογία σε σύγκριση με αντίστοιχη ζημιά ύψους
€10.304 για το έτος 2015. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κέρδους από πώληση και επανεκτίμηση
επενδύσεων ύψους €648.961 για το έτος 2016 σε σύγκριση με κέρδος ύψους €13.547 κατά το έτος 2015.
Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρείας σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά το έτος 2016 και ανήλθαν σε €60.464 (2015:
€27.303), κυρίως λόγω αυξημένων επαγγελματικών αμοιβών σε αντισυμβαλλόμενα μέρη.
Η Εταιρεία σημείωσε κέρδος 29,81 σεντ ανά μετοχή σε σύγκριση με ζημιά 0,52 σεντ του Ευρώ ανά μετοχή το 2015.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία περιγράφονται στη σημείωση 3 των
οικονομικών καταστάσεων.
Μελλοντικές εξελίξεις
Οι προοπτικές για το έτος 2017 θα εξαρτηθούν από τη Επενδυτική πολιτική που θα ακολουθήσει η Εταιρεία και από
την πορεία των χρηματιστηρίων και άλλων αγορών στα οποία διατηρούνται επενδυτικές θέσεις.
Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό κίνδυνο, και άλλους κινδύνους από τα χρηματοοικονομικά
μέσα που κατέχει.
Οι στόχοι και οι πολιτικές της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου παρουσιάζονται
στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.
Μερίσματα
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα
αποθεματικά.
Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Υιοθέτηση και εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Σύμφωνα με τις σχετικές παραγράφους (α) μέχρι (ια) του άρθρου της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου παραθέτουμε την πιο κάτω δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
Παρ. (α)(β)(γ)

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) εφόσον οι μετοχές
της διαπραγματεύονται στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ όπου η εφαρμογή του ΚΕΔ είναι
εθελοντική και όχι υποχρεωτική.
Ο κύριος λόγος που δεν τηρείται ο ΚΕΔ είναι το κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή του. Το
Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε σε αυτή την απόφαση αφού αξιολόγησε τις δραστηριότητες της
Εταιρείας και έκρινε ότι η εφαρμογή του ΚΕΔ δε θα επέφερε οφέλη προς τους ιδιοκτήτες της
Εταιρείας τα οποία να δικαιολογούν το κόστος εφαρμογής τους.

Παρ.(δ)

Παρ.(ε)

Η Εταιρεία έχει αποτελεσματικές διαδικασίες ετοιμασίας των οικονομικών της καταστάσεων, μέσω
των οποίων οι συναλλαγές και τα γεγονότα που παρουσιάζονται στα λογιστικά βιβλία
μεταφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, τις σχετικές γνωστοποιήσεις και άλλες
χρηματοοικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας.
Πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο του εκδότη.
Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν άμεσα και/ή έμμεσα σημαντική συμμετοχή (πέραν του 5%) του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 4 Αυγούστου 2017 (5 ημέρες
πριν από την ημερομηνία που οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα:
4 Αυγούστου 2017
%
Ital Komers 75 EOOD
29,45
Eurobank EFG Bulgaria AD
33,49
Covotsos Textiles Limited
9,00

31/12/2016
%
29,45
33,49
9,00

Παρ. (στ)

Δεν υπάρχουν τίτλοι οι οποίοι να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Παρ. (ζ)

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου.

Παρ. (η)

Η επικύρωση του διορισμού και της αντικατάστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
εκδότη γίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η τροποποίηση του καταστατικού του εκδότη
γίνεται με τη σύγκλιση Έκτακτης Συνέλευσης με ειδικό ψήφισμα.

Παρ. (θ)

Δεν υπάρχουν ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τη
δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών του εκδότη.

Παρ. (ι)

Η εταιρεία συστάθηκε με βάση των περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113.

Παρ. (ια)

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 4 μέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση στρατηγικής και εποπτεία της
υλοποίησης της ανάπτυξης της Εταιρείας.

Η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζεται στη σελίδα 1 των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μη εκτελεστικοί Σύμβουλοι αναλύονται ως εξής:

Ονοματεπώνυμο

Έτος 2016

Σάββας Αντωνίου
Σταύρος Μιχάλας
Αιμιλία Χριστοδούλου
Χριστόδουλος Χρυσουλιώτης
Χρύσης Πηγασίου
Αριστείδης Σακόραφος

Έτος 2015

€

€

3.600
3.600
3.600
3.600

750
500
500
500
250
250

14.400

2.750

Σημαντικές συμβάσεις με τα όργανα διοίκησης
Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των Οργάνων
Διοίκησης της.
Υποκαταστήματα
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 η Εταιρεία δε λειτούργησε υποκαταστήματα.
Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν το
αξίωμά τους.
Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων και αμοιβή των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γεγονότα μετα την περιόδο αναφοράς
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς που να επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις
στις 31 Δεκεμβρίου 2016, εκτός από αυτά που αναφέρονται στη σημείωση 23 των οικονομικών καταστάσεων.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, Deloitte Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

BF

MITED

Brena
Γραμμ
Λευκά
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι
υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2016, επιβεβαιώνουμε ότι εξ' όσων γνωρίζουμε:
(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 14 μέχρι 39:
(ί) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4), και
(ίί) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης
και του κέρδους ή ζημιών της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και
(β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της
θέσης της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, μαζί με περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μου

Αιμιλία Χριστοδούλου
Σύμβουλος

Υπεύθυνος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων

Ανδρέας Μαυρομμάτης
Λογιστής

Λευκωσία, 9 Αυγούστου 2017
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
Προς τα μέλη της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η "Εταιρεία")
Έκθεση επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, όπως
παρουσιάζονται στις σελίδες 14 μέχρι 39 και οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων,
μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και
των ταμειακών ροών της, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις
του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113.
Βάση γνώμης
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά
τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνη του Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας
Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές
(Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων
στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις
αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Deloitte
Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (Συνέχ.)
Προς τα μέλη της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η "Εταιρεία")
Έκθεση επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ (Συνέχ.)
Κύρια θέματα ελέγχου
Τα κύρια θέματα ελέγχου είναι εκείνα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Τα θέματα αυτά έχουν εξεταστεί στα πλαίσια
του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν
εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη σχετικά με αυτά τα θέματα.

Πως εξετάσαμε τα κύρια θέματα ελέγχου
Κύρια θέματα ελέγχου
Αποτίμηση επένδυσης σε εύλογη της αξία μέσω αποτελεσμάτων
Όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 13 και 20 των
οικονομικών καταστάσεων, η επένδυση σε μη
εισηγμένη θυγατρική εταιρεία, που αποτιμάται στην
εύλογη της αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή της Εταιρείας κατά
100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Quentrol Limited και
στις 31 Δεκεμβρίου 2016 αποτελούσε το 60,6% του
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
Η λογιστική αξία της επένδυσης οτις 31 Δεκεμβρίου
2016 ανερχόταν σε €659.000.
Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας, εφόσον οι
μετοχές της Quentrol Limited δεν διαπραγματεύονται
σε ενεργή αγορά, η Διοίκηση της Εταιρείας
χρησιμοποίησε
άλλες
μεθόδους
αποτίμησης.
Συγκεκριμένα η αποτίμηση έγινε στη βάση της
Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης (Adjusted Net
Book Value) και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις της Quentrol Limited
αποτιμήθηκαν
στην εύλογη τους αξία. Για την αποτίμηση των
επενδύσεων της Quentrol Limited
σε άλλες
επιχειρήσεις, καθώς και των ακινήτων που ανήκουν
σε αυτές, η Εταιρεία προσέλαβε ανεξάρτητο
επαγγελματία εκτιμητή ο οποίος χρησιμοποίησε τη
μέθοδο της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης για
την αποτίμηση των επιχειρήσεων και τη μέθοδο των
μελλοντικών εισοδημάτων για την αποτίμηση των
ακινήτων.
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Σε συνεργασία με τους εσωτερικούς μας ειδικούς σε
θέματα αποτιμήσεων έχουμε διενεργήσει, μεταξύ
άλλων, τις ακόλουθες ελεγκτικές διαδικασίες:
•

Συζητήσαμε με τη Διεύθυνση και αξιολογήσαμε
τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την
Εταιρεία καθώς και τα δεδομένα, τις παραδοχές
και τη μεθοδολογία αποτίμησης.

•

Αξιολογήσαμε τη ανεξαρτησία, εμπειρία
ικανότητες του εξωτερικού
εκτιμητή
χρησιμοποίησε η Εταιρεία.

•

Επιβεβαιώσαμε ότι οι μέθοδοι και παραδοχές που
χρησιμοποιήθηκαν από την
Διοίκηση της
Εταιρείας και από τον εξωτερικό εκτιμητή είναι
σύμφωνα
με
τα
Διεθνή
Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και με τα
πρότυπα της βιομηχανίας.

•

Εξετάσαμε δειγματοληπτικά, πληροφορίες
και
δεδομένα
που χρησιμοποιήθηκαν για την
εκτίμηση της αξίας από την Διοίκηση της
Εταιρείας, για την λογική και την αξιοπιστία τους.
Ο έλεγχος έγινε με σύγκριση των κατάλληλων
δικαιολογητικών
και
πληροφοριών
που
περιλήφθηκαν στην έκθεση του εξωτερικού
εκτιμητή. Επίσης έγινε σύγκριση με άλλα
διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς.

•

Επιβεβαιώσαμε τη μαθηματική ακρίβεια και
ορθότητα των υπολογισμών που έγιναν από τη
Διοίκηση και τον εξωτερικό εκτιμητή.

και
που

Deloitte
Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (Συνέχ.)
Προς τα μέλη της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η "Εταιρεία")
Έκθεση επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ (Συνέχ.)
Κύρια θέματα ελέγχου (Συνέχ.)
Πως εξετάσαμε τα κύρια θέματα ελέγχου
Κύρια θέματα ελέγχου
Αποτίμηση επένδυσης σε εύλογη της αξία μέσω αποτελεσμάτων
Οι πληροφορίες με την πιο σημαντική επίδραση στην
αποτίμηση αυτή αναφέρονται στη σημείωση 20, και
περιλαμβάνουν τα αναμενόμενα εισοδήματα, το
ποσοστό έκπτωσης για απουσία ελέγχου των
επενδύσεων που κατέχονται από τη θυγατρική και το
επιτόκιο προεξόφλησης.
Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της
επένδυσης σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων
απαιτείται σημαντική άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση
της Εταιρείας για το καθορισμό των υποθέσεων επί
των οποίων βασίστηκαν οι υπολογισμοί. Οι υποθέσεις
αυτές που είναι βασισμένες σε ιστορικές τάσεις και
μελλοντικές προσδοκίες, εκ φύσεως παρουσιάζουν
μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας. Κατά συνέπεια, η
αποτίμηση της επένδυσης σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων για τον προσδιορισμό της εύλογης
αξίας, θεωρείται ως κύριο θέμα ελέγχου, λόγο της
άσκησης κρίσης καθώς και της σημαντικότητας του
ποσού της επένδυσης όπως αυτό αναγνωρίζεται στις
οικονομικές καταστάσεις.

•

Αξιολογήσαμε τη λογική και καταλληλότητα του
επιτοκίου προεξόφλησης.

•

Εκτελέσαμε ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τις
σημαντικές υποθέσεις για την εκτίμηση της έκτασης
των
επιπτώσεων
στην
εύλογη
αξία
και
αξιολογήσαμε
τη
καταλληλόλητα
των
γνωστοποιήσεων
της
οικονομικής
οντότητας
σχετικά με αυτή την ανάλυση ευαισθησίας.

•

Ελέγξαμε τις σχετικές γνωστοποιήσεις και ειδικά
εκείνες που αφορούν στις σημαντικές υποθέσεις
που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση και
βασίζονται σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα.

Deloitte
Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (Συνέχ.)
Προς τα μέλη της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η "Εταιρεία")
Έκθεση επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ (Συνέχ.)
Κύρια θέματα ελέγχου (Συνέχ.)

Πως εξετάσαμε τα κύρια θέματα ελέγχου
Κύρια θέματα ελέγχου
Αναθεώρηση παρουσίασης απαίτησης από θυγατρική εταιρεία
Οι ελεγκτικές μας διαδικασίες σχετικά με την
αναθεώρηση
παρουσίασης της απαίτησης από
θυγατρική εταιρεία περιλάμβαναν μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:

Όπως αναφέρεται στη σημείωση 4 των οικονομικών
καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,
αποφάσισε να αναθεωρήσει την παρουσίαση της
απαίτησης της Εταιρείας από τη θυγατρική της
εταιρεία από κυκλοφορούντο στοιχεία ενεργητικού σε
μη κυκλοφορούντο στοιχεία ενεργητικού και να
αναπροσαρμόσει την παρουσίαση των συγκριτικών
στοιχείων για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2015.
Η αναθεώρηση παρουσίασης της απαίτησης από
θυγατρική εταιρεία όπως αναλύεται στη σημείωση 4,
αποτελεί διόρθωση λάθους παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2015 και έχει σημαντική επίδραση στις
οικονομικές
καταστάσεις.
Κατ'
επέκταση,
η
αναθεώρηση παρουσίασης της απαίτησης από
θυγατρική εταιρεία θεωρήθηκε κύριο θέμα ελέγχου.

•

Διασφάλιση ότι τα σχετικά λογιστικά πρότυπα (δηλ.
ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 8) επιτρέπουν την αναθεώρηση
παρουσίασης της απαίτησης από θυγατρική
εταιρεία από κυκλοφορούντο στοιχεία ενεργητικού
σε μη κυκλοφορούντο στοιχεία ενεργητικού.

•

Λήψη και αξιολόγηση της σύμβασης καθώς και
λοιπών σχετικών εγγράφων με τη θυγατρική
εταιρεία.

•

Επαλήθευση της ακρίβειας και ορθότητας των
υπολογισμών που αφορούν στην αναθεώρηση των
οικονομικών καταστάσεων.

•

Αξιολόγηση της επάρκειας και καταλληλόλητας των
γνωστοποιήσεων που αφορούν στην αναθεώρηση
παρουσίασης της απαίτησης από θυγατρική
εταιρεία στις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλες πληροφορίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση διαχείρισης και την δήλωση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, αλλά δεν
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε
οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές
καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι
ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει
ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν
έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (Συνέχ.)
Προς τα μέλη της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η "Εταιρεία")
Έκθεση επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ (Συνέχ.)

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την
ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και την υιοθέτηση της
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει την
Εταιρεία σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από
το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της
Εταιρείας.
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο
σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση
έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού
διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, άτι ο έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα
εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκόψουν, είτε από απάτη, είτε από
λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα
επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό
σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
•

Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις,
που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι
οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι
επαρκή και κατάλληλα για να αποτελόσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός
ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις,
ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (Συνέχ.)
Προς τα μέλη της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η "Εταιρεία")
Έκθεση επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ (Συνέχ.)
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Συνέχ.)
•

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου
να
σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

•

Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

•

Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να
τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα και η
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

•

Αξιολογούμε τη
συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν
τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επίσης, παρέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο δήλωση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις
δεοντολογίας που αφορούν στην ανεξαρτησία μας και κοινοποιούμε σε αυτό όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα
που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και, όπου είναι εφαρμόσιμο, τα σχετικά
μέτρα προστασίας.
Από τα θέματα που κοινοποιήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζουμε τα θέματα που έχουν τη
μεγαλύτερη σημασία στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και, ως εκ τούτου,
είναι τα κύρια θέματα ελέγχου. Περιγράφουμε αυτά τα θέματα στην έκθεση ελεγκτή, εκτός εάν νομοθεσίες ή
κανονισμοί αποκλείουν δημοσιοποίηση σχετικά με το θέμα ή, όταν σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις,
διαπιστώνουμε ότι ένα θέμα δεν θα έπρεπε να κοινοποιηθεί με την έκθεσή μας διότι οι αρνητικές επιπτώσεις μιας
τέτοιας δημοσιοποίησης εύλογα αναμένεται ότι θα υπερτερούν τα οφέλη δημοσίου συμφέροντος από μια τέτοια
δημοσιοποίηση.

11

Deloitte.
Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (Συνέχ.)
Προς τα μέλη της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η "Εταιρεία")
Έκθεση επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ (Συνέχ.)
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών Νόμο του 2017, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
•

Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών
Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις.
οικονομικές καταστάσεις.

•

Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της Εταιρείας
που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης.

•

Κατά τη γνώμη μας, τα πληροφοριακά στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που
παρουσιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υποπαραγράφων (ίν) και (ν) της παραγράφου 2(α) του
Άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113, και συμπεριλαμβάνονται ως ειδικό τμήμα της
έκθεσης διαχείρισης, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, Κεφ.113 και συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

•

Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της Εταιρείας
που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις
ανακρίβειες στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης όσον αφορά τα στοιχεία που αφορούν τις
υποπαραγράφους (ίν) και (ν) της παραγράφου 2(α) του Άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, Κεφ.113.

•

Κατά τη γνώμη μας, έχουν παρασχεθεί στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης όλα τα πληροφοριακά
στοιχεία που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii) και (νί) της παραγράφου 2(α) του Άρθρου
151 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113.
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Deloitte.
Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (Συνέχ.)
Προς τα μέλη της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η "Εταιρεία")
Έκθεση επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ (Συνέχ.)

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο
σύμφωνα με το Άρθρο 69 των περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη
δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.
Συγκριτικοί αριθμοί
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ελέγχθηκαν από άλλον
ελεγκτή ο οποίος εξέφρασε μη διαφοροποιημένη γνώμη επί εκείνων των οικονομικών καταστάσεων την 15η Ιουνίου
2016.

Ο συνέταιρος ανάθεσης για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι ο Αλέξης Αγαθοκλέους.

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
Εκ μέρους και για λογαριασμό της
Deloitte Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λεμεσός, 9 Αυγούστου 2017
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ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Εημ.

2016
€

2015
€

Εισοδήματα
Τόκοι εισπρακτέοι από δάνεια

7

7.992

Τόκοι ομολόγων
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων

13

287
648.961

3.620
13.547

657.240

17.167

(60.646)

(27.303)

8

596.594

(10.136)

9

(333)
(333)

209
(377)
(168)

596.261

(10.304)

Διοικητικά και άλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες
Έσοδα χρηματοδότησης
Έξοδα χρηματοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία
Φορολογία

10

Καθαρό κέρδος/(ζημιά) για το έτος

-

_

(5)

596.261

(10.309)

596.261

(10.309)

29.81

(0.52)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Συνολικά έσοδα/ (έξοδα) για το έτος
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος/ (ζημιά) ανά μετοχή
(σεντ)

11

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2016

Σημ.

31/12/2016
€

31/12/2015
€
Όπως
αναθεωρήθηκαν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μη κυκλοφορούντο στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά

12

Κυκλοφορούντο στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Επενδύσεις, σε δίκαιη αξία
Μετρητά στην τράπεζα

12
13
14

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

267.992

260.000

267.992

260.000

13.144
784.309
21.753

100.097
64.432
50.228

1.087.198

474.757

500.000
555.749

500.000
(40.5121

1.055.749

459.488

31.191
258

15.011
258

31.449

15.269

1.087.198

474.757

52.79

22.97

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Συσσωρευμένα κέρδη /(ζημιές)

15

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

16
17

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Καθαρή εσωτερική αξία μετοχής (σεντ)

15

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Έ τος που έληξε αππς 31 Δεκεμβρίου 2016

Υπόλοιπο την 1 Ιανουάριου 2015

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

Αποθεματικό
προσόδου
€

Σύνολο
€

500.000

(30.203)

469.797

Συνολικά έσοδα
Καθαρή ζημιά για το έτος
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015/ 1 Ιανουάριου 2016

500.000

Συνολικά έσοδα
Καθαρό κέρδος για το έτος
500.000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

(10.309)

(10.309)

(40.512)

459.488

596.261

596.261

555.749

1.055.749

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα.
Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην
έκταση που οι μέτοχοι, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα
κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και λογίζονται κάτοικοι (domiciled) Κύπρου. Το ποσό αυτό
της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικά μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το
έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για
λογαριασμό των μετόχων.
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ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

2016
€

2015
€

596.261

(10.304)

(8.279)
263
(648.961)

(182)
(13.547)

(60.716)

(24.033)

86.953
16.180

(89.705)
(7.060)

Μετρητά που προήλθαν από/(για) εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε

42.417

(120.798)
(5)

Καθαρά μετρητά που προήλθαν από/(για) εργασίες

42.417

(120.803)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή για αγορά επενδύσεων
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων
Είσπραξη τόκων

(124.160)
53.244
287

(787.740)
951.630
182

Καθαρά μετρητά (για)/που προήλθαν από επενδυτικές
δραστηριότητες

(70.629)

164.072

Σημ.
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Πιστωτικούς τόκους
Χρεωστικούς τόκους
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων

9
13

Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Μείωση/(αύξηση) στα εισπρακτέα ποσά
Αύξηση/(μείωση) στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή τόκων

(263)

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(263)

Καθαρή (μείωση)/αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

14

(28.475)
50.228

43.261
6.959

21.753

50.228

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
Χώρα σύστασης
Η Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 8 Δεκεμβρίου 1999 ως
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Μετά από ειδικό ψήφισμα, η Εταιρεία προχώρησε σε τροποποίηση του καταστατικού της και ως αποτέλεσμα
μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 10 Δεκεμβρίου 1999 σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου. Η
Εταιρεία εισήχθηκε στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 16 Νοεμβρίου 2000. Στις 18 Ιουνίου 2004 η Εταιρεία
μετονομάστηκε από Καρυές Επενδυτική Λίμιτεδ σε Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Το εγγεγραμμένο
γραφείο της είναι στην Λεωφόρος Στασίνου 8, Μέγαρο Φωτιάδη, 1522 Λευκωσία, Κύπρος.
Κύριες δραστηριότητες και φύση εργασιών της Εταιρείας
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, είναι η διεξαγωγή εργασιών επενδυτικού οργανισμού κλειστού τύπου με
επενδύσεις σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγημένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σε αξίες του Κυπριακού
Δημοσίου, σε ιδιωτικές εταιρείες, σε άλλες μετοχικές επενδυτικές εταιρείες, σε αμοιβαία κεφάλαια, σε εταιρείες
διαχείρισης χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών κεφαλαίων, καθώς και σε αξίες που είναι εισηγμένες σε ξένα
χρηματιστήρια.
Η Εταιρεία θεωρείται Δημόσια Εταιρεία σύμφωνα με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους.
2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
(α) Δήλωση συμμόρφωσης
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, Κεφ.113.
Η Εταιρεία δεν ετοίμασε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς έχει χρησιμοποιήσει την εξαίρεση για
ενοποίηση σύμφωνα με τις αλλαγές στο ΔΛΠΑ 10 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις' όπως αυτές εφαρμόστηκαν
από την 1η Ιανουάριου 2014 στις επενδυτικού τύπου εταιρείες ("επενδυτικές οντότητες"). Ως αποτέλεσμα των
αλλαγών, η Εταιρεία παρουσιάζει τις επενδύσεις της σε δίκαιη αξία και δεν ενσωματώνει σε ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις τις θυγατρικές.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΊΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)
(α) Δήλωση συμμόρφωσης (συνέχεια)
"Επενδυτική οντότητα" σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10, είναι οντότητα η οποία:
•
•

•

λαμβάνει κεφάλαια από έναν ή περισσότερους επενδυτές με σκοπό την παροχή -σε αυτούς τους επενδυτέςυπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων
δεσμεύεται στον επενδυτή (ή στους επενδυτές) της ότι ο επιχειρηματικός σκοπός της οντότητας είναι να
επενδύει κεφάλαια αποκλειστικά για αποδόσεις από κεφαλαιακά κέρδη, για άντληση εισοδήματος από
επενδύσεις ή και για τους δύο αυτούς σκοπούς, και
Επιμετρά και αξιολογεί την απόδοση ουσιαστικά όλων των επενδύσεών της στη βάση της εύλογης αξίας.

Η οικονομική οντότητα εξετάζει κατά πόσο επιδεικνύει τα ακόλουθα τυπικά χαρακτηριστικά μιας επενδυτικής
οντότητας:
• κατέχει περισσότερες από μία επενδύσεις
• διαθέτει περισσότερους από έναν επενδυτές
• διαθέτει επενδυτές που δεν είναι συνδεδεμέναμέρη της οντότητας και
• κατέχει συμμετοχικούς τίτλους με τη μορφήιδίων κεφαλαίων ή παρόμοιων συμφερόντων.
Η Διεύθυνση θεωρεί ότι η Εταιρεία πληροί τον ορισμό της επενδυτικής οντότητας σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10, καθώς
τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

(β) Βάση επιμέτρησης
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την περίπτωση
των επενδύσεων που παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
(γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Από την 1 Ιανουάριου 2016, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία σχετίζονται με τις
εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουάριου 2016. Η υιοθέτηση αυτή
δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας.
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για τις
ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουάριου 2016. Αυτά που σχετίζονται με τις εργασίες της παρουσιάζονται πιο
κάτω. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να υιοθετήσει τα πιο κάτω πριν την ημερομηνία ισχύος τους.
(ί) Ποότυπα και Διερυπνείεε που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
• ΔΠΧΑ 15 "Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1
Ιανουάριου 2018).
• ΔΠΧΑ 9 "Χρηματοοικονομικά Μέσα" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουάριου
2018).
ϊίίΐ Ποότυπα και Διεουπνείεε που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
• ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) "Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά
την 1 Ιανουάριου 2017).
• ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) "Αναγνώριση Αναβαλλόμενων φορολογικών Απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες
ζημίες" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2017).
• Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, κύκλος 2014-2016 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1
Ιανουάριου 2017 (ΔΠΧΑ 12) και 1 Ιανουάριου 2018 (ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28)).
• ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) "Κατηγοριοποίηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών που η Αμοιβή Εξαρτάται από την Αξία
των Μετοχών" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2018).
• ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) "Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 "Χρηματοοικονομικά Μέσα" με το ΔΠΧΑ 4 "Ασφαλιστήρια
Συμβόλαια'"' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2018).
• ΔΠΧΑ 15 (Διευκρινήσεις) "Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
μετά την 1 Ιανουάριου 2018).
• ΔΠΧ 40 (Τροποποιήσεις) "Μεταφορές επενδύσεων σε ακίνητα" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
μετά την 1 Ιανουάριου 2018).
• ΕΔΔΠΧΑ 22 "Συναλλαγές σε Ξένα Νομίσματα και προπληρωμένα τιμήματα" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2018).
• ΔΠΧΑ 16 "Μισθώσεις" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2019).
• ΔΠΧΑ 17 "Ασφαλιστήρια Συμβόλαια" (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1
Ιανουάριου 2021)
• ΕΔΔΠΧΑ 23 "Μεταχείριση της αβεβαιότητας στο φόρο εισοδήματος"(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την
ή μετά την 1 Ιανουάριου 2019).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εκτός από το
ΔΠΧ 9.
Το ΔΠΧΑ 9, «Χρηματοοικονομικά μέσα», αφορά την ταξινόμηση, την επιμέτρηση και την αναγνώριση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΔΠΧΠ 9 εκδόθηκε τον
Νοέμβριο του 2009 και τροποποιήθηκε το 2010 και αναθεωρήθηκε το 2014. Αντικαθιστά τα τμήματα του Διεθνούς
Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» που αφορούν την ταξινόμηση και
την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων. Το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί να ταξινομούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία σε δύο κατηγορίες: αυτές που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και αυτές που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο
κόστος. Ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το επιχειρηματικό
μοντέλο της οικονομικής οντότητας για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών μέσων της και τα συμβατικά
χαρακτηριστικά ταμειακών ροών του μέσου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, το πρότυπο διατηρεί τις περισσότερες από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 39. Η
κύρια μεταβολή είναι ότι, σε περίπτωση που η επιλογή της εύλογης αξίας λαμβάνεται για χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις, το τμήμα της μεταβολής της εύλογης αξίας λόγω του πιστωτικού κινδύνου μιας οικονομικής οντότητας
καταχωρείται στα λοιπά συνολικά έσοδα και όχι στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, εκτός εάν
δημιουργείται λογιστική αναντιστοιχία. Η Εταιρεία δεν έχει ακόμη αξιολογήσει τον πλήρη αντίκτυπο του ΔΠΧΑ 9 και
προτίθεται να υιοθετήσει το ΔΠΧΑ 9 το αργότερο κατά την λογιστική περίοδο που αρχίζει την, ή μετά την 1Π
Ιανουάριου 2018 (το Πρότυπο ισχύει για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την, ή μετά την 1η Ιανουάριου 2018, με
επιτρεπόμενη υιοθέτηση από προηγουμένως). Το Πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ κατά το 2016.
Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Λειτουργικός τομέας είναι ένα τμήμα της Εταιρείας που ασχολείται με επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις οποίες
μπορεί να προκύψουν έσοδα και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εσόδων και εξόδων που σχετίζονται με συναλλαγές
με οποιοδήποτε από τους άλλους τομείς της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα από εργασίες ενός λειτουργικού τομέα, για
τον οποίο υπάρχει διακριτή χρηματοοικονομική πληροφόρηση, μελετούνται τακτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο για
την λήψη αποφάσεων ως προς την κατανομή πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης του.
Τα αποτελέσματα κατά τομέα για τα οποία γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνουν ποσά τα οποία
αναλογούν άμεσα σε ένα τομέα, καθώς επίσης και αυτά που κατανέμονται με μια λογική βάση.
Έξοδα κεφαλαιουχικής φύσης κατά τομέα είναι τα έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του έτους
για την αγορά επενδύσεων.
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιορίζονται σε ένα τομέα δραστηριότητας και επομένως δεν έχει γίνει ανάλυση
κατά τομέα δραστηριότητας. Παρουσιάζεται όμως ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα η οποία βασίζεται στην
τοποθεσία των επενδύσεων της Εταιρείας.
Αναγνώριση εσόδων
Το έσοδο αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετά την αφαίρεση του
φόρου προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα έσοδα της Εταιρείας
αναγνωρίζονται ως εξής:
•

Έσοδα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές και άλλες αξίες
Μερίσματα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές και άλλες αξίες αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα
της Εταιρείας να εισπράξει. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Οι τόκοι
εισπρακτέοι από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των
δεδουλευμένων εσόδων. Τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις λογίζονται ως εισόδημα με βάση την ημερομηνία
είσπραξης τους.
Κέρδη ή ζημιές από την εκποίηση επενδύσεων σε χρεόγραφα αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των
καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται και μεταφέρονται στα
αποτελέσματα.
Η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων στις 31
Δεκεμβρίου 2016 και της μέσης τιμής κόστους αντιπροσωπεύει μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή μη
πραγματοποιθείσες ζημιές και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στην περίοδο που αυτή προκύπτει.

•

Πιστωτικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης
Τα έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης αποτελούνται από έξοδα τράπεζων και συναλλαγματικές διαφορές και
αναγνωρίζονται με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/ εξόδων.
Μετατροπή ξένου νομίσματος
Νόμισμα λειτουργίας και Jiagougiq.g.ns
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμούνται χρησιμοποιώντας
το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία ('το νόμισμα
λειτουργίας'). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας
και παρουσίασης της Εταιρείας.
(2 )

Συναλλανέε και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος που
ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την
εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος
του έτους χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα. Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή μη χρηματικών στοιχείων
όπως μετοχικοί τίτλοι που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καταχωρούνται ως μέρος
του κέρδους ή της ζημιάς δίκαιης αξίας.

Φορολογία
Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαμβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία. Η φορολογία
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός στην έκταση όπου σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικά έσοδα ή απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης στα άλλα
συνολικά έσοδα ή απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα.
Η τρέχουσα χρέωση φορολογίας υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί ή ουσιαστικά
θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς στη χώρα όπου η Εταιρεία δραστηριοποιείται και δημιουργεί φορολογητέο
έσοδο. Η Διεύθυνση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με
καταστάσεις όπου η εφαρμοσθείσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Εάν η εφαρμοσθείσα φορολογική
νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία, καθορίζεται πρόβλεψη όπου είναι κατάλληλο με βάση τα ποσά που υπολογίζεται να
πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης πάνω στις προσωρινές
διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και της
λογιστικής τους αξίας στις οικονομικές καταστάσεις. Εντούτοις, η αναβαλλόμενη φορολογία δεν λογίζεται εάν
προκύπτει από αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού ή υποχρέωσης σε μια συναλλαγή εκτός από συνένωση
επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη
ή ζημιές. Η αναβαλλόμενη φορολογία καθορίζεται χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που
έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς και αναμένεται ότι θα ισχύουν όταν το
σχετικό αναβαλλόμενο φορολογικό στοιχείο ενεργητικού εκποιηθεί ή όταν η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
διακανονιστεί.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι μελλοντικά φορολογητέα
κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα
συμψηφισμού τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι
αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με φόρο εσόδου που χρεώνεται από την ίδια φορολογική αρχή στην Εταιρεία όπου
υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό των υπολοίπων σε καθαρή βάση.
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Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Μερίσματα
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις στην περίοδο που
τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους.
Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των
συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου.
Α π αιτήσ ει από ευποοικέε δραστηριότητες
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στη δίκαιη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για
εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτους όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι
το στοιχείο ενεργητικού έχει απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.
Δάνειο που παοαγωοήθπκαν
Τα δάνεια που δημιουργούνται από την Εταιρεία με την παροχή χρημάτων απευθείας στο δανειζόμενο ταξινομούνται
ως δάνεια και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης. Αυτή η τιμή είναι η δίκαιη αξία των χρημάτων που
δόθηκαν για να δημιουργήσουν τα δάνεια όπως προσδιορίζεται από τις τιμές της αγοράς την ημερομηνία που
δημιουργείται το δάνειο. Όλα τα δάνεια αναγνωρίζονται όταν παραχωρούνται τα χρήματα στο δανειζόμενο.
Γίνεται πρόβλεψη για απομείωση στην αξία του δανείου όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν θα
είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που της οφείλουν σύμφωνα με τους αρχικούς συμβατικούς όρους των
δανείων. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού, το οποίο
είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών συμπεριλαμβανομένων και των ανακτήσιμων ποσών από
εγγυήσεις και εξασφαλίσεις προεξοφλημένα με το αρχικό επιτόκιο των δανείων.
Επενδύσεις
(1) ΤαΒνόυηση

Η Εταιρεία ταξινομεί τις επενδύσεις της σε μετοχές και ομόλογα στις ακόλουθες κατηγορίες: επενδύσεις που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια και εισπρακτέα, επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη
λήξη και επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση. Η ταξινόμηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν οι επενδύσεις. Η Διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των επενδύσεων κατά την αρχική
αναγνώριση.
(2) Αναννώοιση και αποτϊυηση

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία
που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να
πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής
για όλες τις επενδύσεις που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι επενδύσεις που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και τα έξοδα
συναλλαγών χρεώνονται στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν
χρηματικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα
ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα δάνεια και εισπρακτέα μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
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Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Κέρδη ή ζημιές που προέρχονται από μεταβολές στη δίκαιη αξία της κατηγορίας 'χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη μέσω των αποτελεσμάτων' παρουσιάζονται στα αποτελέσματα στην περίοδο
κατά την οποία προκύπτουν. Μερίσματα που εισπράττονται από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν αποδειχθεί το
δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει.
Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά βασίζεται στη χρηματιστηριακή τιμή
πλειοδότησης. Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για μη
εισηγμένες μετοχές, η Εταιρεία προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Οι μέθοδοι
αποτίμησης περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση, αναφορά σε
παρόμοιους τίτλους και μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών κάνοντας μέγιστη χρήση δεδομένων της αγοράς
και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδομένων της Εταιρείας. Για μετοχές όπου η δίκαιη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί
με αξιοπιστία, αναγνωρίζονται σε κόστος μείον οποιαδήποτε απομεϊωση στην αξία.
Μεταβολές στη δίκαιη αξία των χρηματικών τίτλων που παρουσιάζονται σε ένα ξένο νόμισμα και ταξινομούνται ως
διαθέσιμοι προς πώληση αναλύονται ανάμεσα σε συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από μεταβολές στο
αποσβεσμένο κόστος του τίτλου και άλλες μεταβολές στη λογιστική αξία του τίτλου. Οι συναλλαγματικές διαφορές
σε χρηματικούς τίτλους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, ενώ συναλλαγματικές διαφορές σε μη χρηματικούς
τίτλους αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά έσοδα. Μεταβολές στη δίκαιη αξία των χρηματικών και μη χρηματικών
τίτλων που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση, αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά έσοδα.
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς κατά πόσον υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία ότι ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, έχει υποστεί
απομεϊωση στην αξία.
Μετοπτά και αντίστοιχα υετοητών
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στην
τράπεζα.
θυνατοικέο εταιοείεε
Θυγατρικές εταιρείες είναι αυτές που ελέγχονται από την Εταιρεία. Ο έλεγχος υπάρχει όταν η Εταιρεία είναι
εκτεθειμένη ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην εκδότρια και έχει τη
δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω της εξουσίας του επί της εκδάτριας.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις που αποτιμούνται στη δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων και αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της συναλλαγής σε δίκαιη αξία. Η δίκαιη αξία
των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά βασίζονται στην χρηματιστηριακή τιμή πλειοδότησης.
Εαν η αγορά για τις συγκεκριμένες επενδύσεις δεν είναι ενεργή η Εταιρεία χρησιμοποιεί μεθόδους αποτίμησης. Κέρδη
ή ζημιές από την επανεκτίμηση επενδύσεων σε θυγατρικές αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσματα.
Υπονοεώσειε από ευποοικέε δοαοτποιότπτεο
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στη δίκαιη αξία τους και μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
Χοπυατοοικονουικά οτοιγεία ενεονητικού
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται όταν:
•
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού ή
•
η Εταιρεία διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου,
αλλά ανέλαβε συμβατική υποχρέωση για την πλήρη καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος ή
•
η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματα της επί των ταμειακών ροών του στοιχείου
ενεργητικού ή είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του
στοιχείου ενεργητικού ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κίνδυνους
και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του στοιχείου.
Χοπυατοοικονουικέε υπογοεώσειε
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά
διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιαστικά, τέτοια ανταλλαγή ή
τροποποίηση χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας υποχρέωσης και η διαφορά στα
σχετικά ποσά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό
ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό
δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού
υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν συμβαίνει
κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού παρουσιάζονται
συνολικά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.
Συγκριτικά ποσά
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις μεταβολές στην παρουσίαση του
τρέχοντος έτους. Όπως αναφέρεται στην Σημείωση 4 των οικονομικών καταστάσεων, έχει γίνει αναπροσαρμογή
στην παρουσίαση των στοιχείων ενεργητικού, για να αντικατοπτριστεί σωστά η ληκτότητα του δανείου εισπρακτέου
από την θυγατρική της Εταιρείας.
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο διαχείρισης
κεφαλαίου και άλλους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που
εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:
3.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους
θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η Εταιρεία έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου λόγω του
περιορισμένου αριθμού των συμβαλλομένων με τους οποίους συναλλάσεται. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που
να βεβαιώνουν ότι οι συναλλαγές γίνονται με αντισυμβαλλόμενα μέρη με κατάλληλη ιστορία, αξιοπιστία και
παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που
περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στους οποίους
τηρούνται τραπεζικά υπόλοιπα.
Η λογιστική αξία των επενδύσεων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε
πιστωτικό κίνδυνο των υπόλοιπων στοιχείων ενεργητικού κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων ήταν:
31/12/2016
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Μετρητά στην τράπεζα
Εισπρακτέα από θυγατρική

31/12/2015

€

€

61
21.753
273.935

100.097
50.229
260.000

295.749

410.326

Τα εισπρακτέα από θυγατρική αποτελούνται κυρίως από δάνειο που παραχωρήθηκε κατά το 2015, με απώτερο
σκοπό την υποβοήθηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της τελευταίας. Η Διεύθυνση θεωρεί πως τα εισπρακτέα
προς την θυγατρική είναι ανακτήσιμα
με δεδομένο την θετική λογιστική κατάσταση του ισολογισμού του
δανειζόμενου μέρους.
3.2 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η
διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα.

26

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΊΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
3.3 Κίνδυνος αγοράς

Κίνδυνος τιμής αγοράς
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών
στις τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές
των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω συνεχούς παρακολούθησής του
χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
Ανάλυση ευαισθησίοο
Η αύξηση των τιμών της δίκαιης αξίας επενδύσεων σε χρηματιστήρια, κατά 10% στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 31
Δεκεμβρίου 2015 θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στα αποτελέσματα κατά €12.531 (2015: €6.143). Σε
περίπτωση μείωσης κατά 10% θα προέκυπτε ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση στα αποτελέσματα.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και
το αναγνωρισμένο ενεργητικό και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργείας της
Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα
κυρίως από επενδύσεις που διατηρεί στο εξωτερικό. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
3.4 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Το κεφάλαιο περιλαμβάνει συνήθεις μετοχές.
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της, ούτως ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης
αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο
έτος.
3.5 Άλλοι κίνδυνοι
Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να επηρεάσει σε σημαντικό
βαθμό τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Έννοιες όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) είναι άμεσα συνυφασμένες με την οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε
Μεταβολή αυτών καθώς και του εν γένει οικονομικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις
σε όλους τους τομείς επηρεάζοντας ανάλογα την Εταιρεία.
Τα τελευταία χρόνια η κυπριακή οικονομία επηρεάστηκε αρνητικά από την κρίση του τραπεζικού συστήματος και από
την αδυναμία της Κυπριακής Δημοκρατίας να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές. Ως εκ τούτου, η
Κυπριακή Δημοκρατία ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («Τρόικα») για οικονομική ενίσχυση ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία
κατέληξε σε συμφωνία και η απόφαση της Eurogroup της 25 Μαρτίου 2013. Η απόφαση περιλάμβανε την
αναδιάρθρωση των δύο μεγαλύτερων τραπεζών στην Κύπρο μέσω εγγύησης, διασφαλίζοντας καταθέσεις κάτω των
€ 100 .000 .

Από τον Μάρτιο του 2013 οπόταν και λήφθηκε η απόφαση που περιελάβανε-μεταξύ άλλων- την αναδιάρθρωση των
δύο μεγαλύτερων τραπεζών στην Κύπρο μέσω εγγύησης, μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκαν αρκετές αναθεωρήσεις
του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου με πολύ θετικά αποτελέσματα.
Η τελική επανεξέταση του
προγράμματος από την Τρόικα ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο του 2015, γεγονός που σήμανε την
οριστικοποίηση του Μνημονίου συμφωνίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Μνημονίου, οι τρεις κύριοι
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν την κυριαρχία της Κύπρου τουλάχιστον δύο φορές
το καθένα, υποδηλώνοντας τις θετικές εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία, που γενικά επιδεικνύει σημάδια
σταθεροποίησης.
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Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
4. Αναθεώρηση στην παρουσίαση εμπορικών και άλλων εισπρακτέων ποσών σύμφωνα με το ΔΛΠ 8
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε να αναθεωρήσει την παρουσίαση της απαίτησης της Εταιρείας από
τη θυγατρική της, από τα κυκλοφορούντο στοιχεία ενεργητικού σε μη κυκλοφορούντο στοιχεία ενεργητικού και να
αναπροσαρμόσει την παρουσίαση των συγκριτικών στοιχείων για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Η αναθεώρηση παρουσίασης της απαίτησης από θυγατρική εταιρεία αποτελεί διόρθωση ουσιώδους λάθους
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και έχει σημαντική
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Η διόρθωση δεν έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα ή την καθαρή θέση της
Εταιρείας. Συνοπτικά, η αναθεώρηση στην παρουσίαση δίνεται πιο κάτω:
Στοιχεία Ισολογισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Όπως
παρουσιάστηκαν
Αναθεωρημένα
προηγουμένως Αναθεωρήσεις

€
Μη κυκλοωοοούντα στοινείο ενεονητικού
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά

€

;__ 260.000________ 260.000
260.000
-________ 260.000 _

Κυκλοωοοούντα στοιγεία ενεονητικού
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά

360.097_______Γ260.000')________ 100.097
360.097_______f260.000)________ 100.097

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
πολιτικών της Εταιρείας. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα
ποσά των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια
του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός άτι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι
λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις.
Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω:
•

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόμενων ποσών
από τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του αντισυμβαλλόμενου μέρους. Εάν
υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για
επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του
πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης
επισφαλών απαιτήσεων εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.
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Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια)
•

Φορολογία
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για
συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά
τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για
προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη
φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει
αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη
φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας.

>

Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων
Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται
χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Η Εταιρεία ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων
αποτίμησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς. Η δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση έχει υπολογιστεί με βάση τη
δίκαιη αξία των συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού που κατέχονται.

•

Απομείωση αξίας των δανείων εισπρακτέων
Η Εταιρεία αξιολογεί περιοδικά τη δυνατότητα ανάκτησης των δανείων εισπρακτέων όποτε υπάρχουν δείκτες
απομείωσης. Οι δείκτες απομείωσης αξίας περιλαμβάνουν παράγοντες, όπως μείωση των εσόδων, των
κερδών ή των ταμειακών ροών ή δυσμενείς μεταβολές στην οικονομική ή πολιτική σταθερότητα μιας
συγκεκριμένης χώρας του δανειολήπτη, που μπορεί να δείχνουν ότι η λογιστική αξία του δανείου μπορεί να
μην είναι ανακτήσιμη. Αν τα γεγονότα και οι συνθήκες δείχνουν ότι η αξία των δανείων εισπρακτέων μπορεί
να έχει απομειωθεί, οι αναγνωρίσιμες μελλοντικές ταμειακές ροές που συνδέονται με τα εν λόγω δάνεια
συγκρίνονται με τις λογιστικές αξίες τους για να καθορίσουν εάν η υποτίμηση στη δίκαιη αξία τους είναι
απαραίτητη.

•

Αξία επενδύσεων σε μη εισηγμένες εταιρείες
Για την αποτίμηση των μη εισηγμένων επενδύσεων η Εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αποτίμησης.
Οι μέθοδοι αυτοί στηρίζονται πάνω σε κάποιεςυποθέσεις που γίνονταιαπό το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας με βάσητα δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς.

6. Οικονομικές πληροφορίες κατά γεωγραφικό τομέα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας με βάση τη γεωγραφική τοποθεσία των επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως:
Εισοδήματα από τόκους, κέρδη πωλήσεων και επανεκτίμηση επενδύσεων

Κύπρος
Ελλάδα__________________________________________________________________

2016

2015

€

€

657.240
14.225
:__________ 2.942
____ 6 5 7 .2 4 0 ________17.167

Μέσω της επένδυσης της σε θυγατρική, η Εταιρεία εκτίθεται έμμεσα σε στοιχεία ενεργητικού στην Βουλγαρία. Ως εκ
τούτου, σημαντικό μέρος των εισοδημάτων από την Κύπρο, κατά το 2016, συνδέεται με αποδόσεις που αφορούν
τρίτη χώρα.
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Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
7. Τόκοι εισπρακτέοι από δάνεια
2016

2015

€
Τόκοι εισπρακτέοι από δάνειο σε θυγατρική εταιρεία (σημ.18)

7.992

€
-

7.992
8. Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες πριν τα έσοδα/(έξοδα) χρηματοδότησης

Το κέρδος/(ζημιά) από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω
κονδυλίων:
Δικαίωμα διεύθυνσης και τήρησης μητρώου (ίν)
Αμοιβή ελεγκτών
Δικαιώματα γραμματέα (ίίί)
Δικαίωμα διαχείρησης επενδύσεων (ί)
Λογιστικές υπηρεσίες
Ετήσια εισφορά στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

2016

2015

€

€

2.303
17.850
3.868
10.033
4.403
3.791

2.898
2.975
651
8.062
4.165
3.542

(ΟΣυυωωνία Διαγειοιστή Επενδύσεων
Με βάση συμφωνία στις 31 Μαρτίου 2014 η Εταιρεία αποφάσισε τον τερματισμό της συνεργασίας με την Laiki
Financial Services Limited ως Διευθυντή Επενδύσεων της Εταιρείας και έχει διορίσει στη θέση της τη 7Q Financial
Services Limited. Ο Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρείας είναι υπεύθυνος για να διαχειρίζεται και να διευθύνει
το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας για να προβαίνει σε αγορές ή πωλήσεις επενδύσεων σύμφωνα με την
επενδυτική πολιτική της εταιρείας. Με βάση τη Συμφωνία Διαχείρισης, η Εταιρεία θα καταβάλλει σταθερή αμοιβή
ίση με 1% (2015: 1%) το χρόνο η οποία θα υπολογίζεται πάνω στη μηνιαία αξία του χαρτοφυλακίου και θα
καταβάλλεται κάθε τριμηνία.
(ίΠΔικαίωυα Κινήτρου νια απόδοση επενδύσεων
Επιπρόσθετα, με βάση την απόφαση της Εταιρείας για τερματισμό της συνεργασίας με την Laiki Financial
Services Ltd και διορισμό της 7Q Financial Services Limited, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία θα πληρώνει
στη 7Q Financial Services Limited δικαίωμα κινήτρου για απόδοση επενδύσεων που θα ανέρχεται σε 15% (2015:
15%) στο μέρος της ετήσιας αύξησης της αξίας του χαρτοφυλακίου. Για το έτος 2016 και το πρώτο εξάμηνο του
2017, ο Διευθυντής Επενδύσεων δεν προτίθεται να υποβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για δικαίωμα κινήτρου.
(ίίί)Παοογή υπηρεσιών νοαυϋατέα - λειτουονού συυυάοωωσηε
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με την 7Q Financial Services Limited για παροχή
υπηρεσιών γραμματέα - λειτουργού συμμόρφωσης με ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και η οποία θα
ανανεώνεται αυτόματα για περίοδο ενός έτους.
(ίνΙΣυυωωνία νια παοογά υπηρεσιών διεύθυνσηε και τήοησηε υητοώου υετονών
Στις 2 Ιανουάριου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με τη Laiki Financial Services Limited για παροχή
υπηρεσιών διεύθυνσης και τήρησης μητρώου μετοχών. Η αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών αυτών
ανέρχεται σε €1.100 ετησίως πλέον ΦΠΑ. Η παρούσα συμφωνία ανανεώνεται στις 31 Δεκεμβρίου αυτόματα για
περίοδο ενός έτους.
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Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
9. Έσοδα/έξοδα χρηματοδότησης
2016
€
Πιστωτικοί τόκοι
Συναλλαγματικό κέρδος

-

2015
€
182
27

Έσοδα χρηματοδότησης

-

209

-

Τόκοι πληρωτέοι
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης

(263)
(70)

(377)

Έξοδα χρηματοδότησης

(333)

(377)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης

(333)

(1681

2016
€

2015
€
5

10. Φορολογία

Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους

-

Χοέωση έτους
0 φόρος επί των κερδών της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία
Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εσόδου που δεν υπόκεινται σε φορολογία
Φορολογική επίδραση ζημιάς έτους
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους
Χρέωση φορολογίας

2016
€
596.261

2015
€
(10.304)

74.533
6.086
(81.120)
501

(1.288)
1.288
5

-

-

5

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%.
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 30%.
Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το
εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 17%.
Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά το τρέχον έτος.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ζημιές μεταφέρονται για περίοδο πέντε ετών και επιτρέπεται να
συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη.
Δεν προκύπτει αναβαλλόμενη φορολογία στη διαφορά μεταξύ δίκαιης αξίας και της τιμής κτήσης των επενδύσεων
καθώς τα κέρδη ή ζημίες (πραγματοποιηθέντα και μη) τίτλων εισηγμένων σε Χρηματιστήριο Αξιών απαλλάσσονται
της φορολογίας.
11. Κέρδος/ (ζημιά) ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους

Κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί στους μετόχους (€)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους
Κέρδος/ (ζημιά) ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους (σεντ)
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2016

2015

596.261

(10.309)

2.000.000

2.000.000

29.81

(0.57)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
12. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
31/12/2016
€

15.437
ί 15.3761

31/12/2015
€
Όπως
αναθεωρήθηκαν
115.473
115.3761

61
273.935
7.140
281.136
Γ267.9921

100.097
260.000
360.097
(’260.0001

______ 13.144

100.097

Εμπορικά εισπρακτέα
Πρόβλεψη επισφαλών χρεωστών
Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά
Εισπρακτέα από θυγατρική (Σημ. 18.2)
Προπληρωμές
Μείον μη κυκλοφορούν μέρος
Κυκλοφορούντο εισπρακτέα ποσά

Η Εταιρεία δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα. Τα εμπορικά
εισπρακτέα στις 31 Δεκεμβρίου του 2015 αποτελούνταν κυρίως από υπόλοιπα με χρηματιστές και απαιτήσεις από
ομόλογα (Amathus Public Ltd) και έχουν εισπραχθεί κατά το 2015.
Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά
που παρουσιάζονται πιο πάνω.
Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.
13. Επενδύσεις, σε δίκαιη αξία

31/12/2016

31/12/2015

€

€

125.309

980
60.452

Εισπνυένεε Επενδύσεκ

Μετοχές σε δημόσιες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιων Κύπρου
Τράπεζες
Επενδυτική εταιρεία

Μή Εισηγμένες Επενδύσεις
Θυγατρική

2016

2015

€

€

659.000

3.000

Η επένδυση σε μη εισηγμένη εταιρεία αντιπροσωπεύει το 100% του μετοχικό κεφαλαίου της Quentrol Limited,
εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Η επένδυση στην Quentrol Limited παρουσιάζεται στη δίκαιη αξία της.
Η κίνηση στις συνολικές επενδύσεις ήταν ως ακολούθως:

Υπόλοιπο την 1 Ιανουάριου
Προσθήκες
Πωλήσεις
Κέρδος από επανεκτίμηση και από πωλήσεις, στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

32

__

2016
€
64.432
124.160
(53.244)
648.961

2015
€
214.775
787.740
(951.630)
13.547

784.309

64.432
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΊΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
13.

Επενδύσεις, σε δίκαιη αξία (συνέχεια)

Η Εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της, εκτίθεται σε διάφορες επενδύσεις καθώς και σε δανεισμό. Οι επενδύσεις οι
οποίες ελέγχονται μέσω της θυγατρικής περιλαμβάνουν κυρίως:
•

Μετοχικούς τίτλους, που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών της Σόφιας στην Βουλγαρία

•

Μη εισηγμένη επένδυση σε επενδυτικό σχήμα μέσω του οποίου διατηρείται ποσοστό σε ιδιωτική εταιρεία
στη Βουλγαρία, που δραστηριοποιείται στον τομέα ενοικιαγοράς ακινήτων

•

Διάφορα δάνεια εισπρακτέα από τρίτα μέρη

Η έμμεση έκθεση της Εταιρείας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από την θυγατρική κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2016, συνοψίζεται ως ακολούθως:

2016

€
Στοιγεία ενεονπτικού/fπαθητικού)
Επενδύσεις
Εισπρακτέα ποσά
Μετρητά
Πιστωτές
Δάνεια πληρωτέα

2.080.522
61.011
9.161
(657.922)
(833.772^

Καθαρή λογιστική αξία

659.000

Ιστορικό κόστος επένδυσης

3.000

Η πιο πάνω σύνοψη βασίζεται στους εξελεγμένουςλογαριασμούς
της θυγατρικής,αναπροσαρμοσμένους για τον
αντικατοπτρισμό των υπολογιζόμενων δίκαιων αξιών των στοιχείων ενεργητικού καιπαθητικού.
Η Διεύθυνση είναι
της γνώμης πως η καθαρή λογιστικήθέση πιο πάνω αντικατοπτρίζειτην συνολική δίκαιη
αξίατης επένδυσης, όπως
αναλύεται περαιτέρω στη Σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων.

14.

Μετρητά στην τράπεζα

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως

Μετρητά στην τράπεζα

31/12/2016

31/12/2015

€

€

21.753________50.229
21.753

50.229

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
15. Μετοχικό κεφάλαιο
2015

€

2015
Αριθμός
μετοχών

13.760.000

3.440.000

13.760.000

3.440.000

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ'
ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουάριου

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

31/12/2016
€
20.114
11.077

31/12/2015
€
4.338
10.673

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €0,25 η καθεμιά

2016
Αριθμός
μετοχών

2016

€

16. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Οφειλόμενα έξοδα
Άλλοι πιστωτές

31.191

.

15,011

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά
που παρουσιάζονται πιο πάνω.
17.

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
31/12/2016

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα

31/12/2015

€

€

_______ 258
258

258

_2sa

18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Σύμφωνα με το ΔΑΠ 24 "Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών", τα μέρη θεωρούνται ότι συνδέονται μεταξύ τους
εάν ένα μέρος έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το άλλο μέρος ή να ασκεί σημαντική επιρροή στο άλλο μέρος κατά τη
λήψη οικονομικών και επιχειρησιακών αποφάσεων. Κατά την εξέταση κάθε σχέσης πιθανών συνδεδεμένων μερών, η
προσοχή κατευθύνεται στην ουσία της σχέσης και όχι μόνο στη νομική μορφή. Τα συνδεδεμένα μέρη μπορούν να
συνάπτουν συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τα μέρη και οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών δεν μπορούν
να πραγματοποιηθούν υπό τους ίδιους όρους, όρους και ποσά όπως οι συναλλαγές μεταξύ μη συνδεδεμένων μερών.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη είναι ως ακολούθως:
18.1 Αμοιβή Συμβούλων
Η αμοιβή των Συμβούλων ήταν ως εξής:
2016
Αμοιβή Συμβούλων
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2015

€

€

14.400

2.750

14.400

2.750
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΊΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)
18.2 Εισπρακτέα από θυγατρική εταιρεία (Σημ. 12)
31/12/2016
31/12/2015
€
€
267.992
260.000
5 .9 4 3 __________ ^

Φύση συναλλονών
Τοκοφόρο δάνειο
Άλλο εισπρακτέο ποσό

273.935

260.000

Στις 22Δεκέμβριου 2015, ηΕταιρείαχορήγησε
ποσόδανείου €260.000 στηθυγατρική εταιρεία Quentrol Ltd με
επιτόκιο 3%υπολογιζόμενο κάθεέτος, περίοδο δανειακήςσύμβασης τα 5 χρόνια (ημερομηνία αποπληρωμής 31
Δεκεμβρίου 2020) και περίοδο χάριτος ενός έτους για το κεφάλαιο και τους τόκους. Σκοπός του δανείου ήταν η
έναρξη και συνέχιση της επενδυτικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Το ποσό του δανείου στις 31 Δεκεμβρίου 2016
είναι €267.992.
Το υπόλοιπο ποσό στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ύψους €5.943 αντιπροσωπεύει άλλα εισπρακτέα χρηματοδοτικής
φύσεως που δεν φέρουν τόκο.
19. Σημαντικές συμβάσεις με όργανα διοίκησης
Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των
οργάνων διοίκησής της.
20. Δίκαιες αξίες
Οι δίκαιες αξίες του χρηματοοικονομικού ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες όπως και
τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης.
Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργές αγορές, όπως οι επενδύσεις που
αποτιμούνται στη δίκαιη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται στις
χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία αναφοράς. Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχει η Εταιρεία είναι η τιμή προσφοράς ή, όπου αυτό δεν
εφαρμόζεται, η τιμή κλεισίματος.

Για άλλες επενδύσεις, εφαρμόζονται εναλλακτικά μοντέλα αποτίμησης ανάλογα με τις συνθήκες, με πρωταρχικό
στόχο την χρήση πληροφοριών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ιεραρχίας, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 7 και ΔΠΧΑ 13.

(α ) Επιμέτρηση επένδυσης που ταξινομήθηκε στο επίπεδο 3
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει υιοθετήσει τη μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού για την
εκτίμηση της εύλογης αξίας της συμμετοχής στη θυγατρική της.
Βάσει αυτής της μεθόδου, το αντικείμενο της αποτίμησης θεωρείται ένα ''σύνολο δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και
άλλων πραγματικών σχέσεων". Το τελικό αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής της μεθόδου είναι η εύλογη αξία των
καθαρών συμμετοχικών στοιχείων κατά την ημερομηνία της αποτίμησης. Η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως στην
αξιολόγηση οικονομικών οντοτήτων και των μετοχικών τίτλων τους, διότι παρουσιάζει στην πράξη την πραγματική
και ουσιαστική εξασφάλιση των επενδύσεων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας αφού καλύπτει όλες τις
υποχρεώσεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία αποτίμησης.
Η αποτίμηση της Quentrol Limited με τη μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης (Adjusted Net Book Value)
βασίζεται στις ακόλουθες βασικές παραδοχές:
•

Η θυγατρική αξιολογείται ως εταιρεία που δραστηριοποιείται ως δρώσα οικονομική μονάδα

•

Κατά τη επιμέτρηση της αγοραίας αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η εστίαση είναι στο να
βρεθεί η αξία που αντιστοιχεί στα ισχύοντα και ευρέως αποδεκτά πρότυπα δίκαιης αγοραίας αξίας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΊΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
20. Δίκαιες αξίες (συνέχεια)
•
Η αποτίμηση γίνεται με τη μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού με βάση τη
λογιστική αξία των μεμονωμένων ομάδων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σύμφωνα με τον ισολογισμό της
θυγατρικής στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Ως ένα βαθμό, η Διεύθυνση, καθώς και ανεξάρτητοι προσοντούχοι εκτιμητές που συμμετείχαν σε σημαντικό μέρος
στην διεργασία αποτίμησης, έκαναν χρήση διαφόρων μη παρατηρήσιμων δεδομένων, ο καθορισμός των οποίων
ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον καθορισμό της εύλογης αξίας της θυγατρικής.
Ένα τέτοιο δεδομένο θεωρείται η έκπτωση για απουσία ελέγχου του ποσοστού επένδυσης που η θυγατρική κατείχε
σε συγκεκριμένη οντότητα στη Βουλγαρία. Η Διεύθυνση έκανε χρήση ποσοστού έκπτωσης 20% που θεωρείται γενικά
αποδεκτό υπό τις περιστάσεις. Ενδεχόμενη αλλαγή στο ποσοστό κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες (δηλαδή εφαρμογή
ποσοστού 15%-25%) θα επέφερε μεταβολή στην υπολογιζόμενη δίκαιη αξία της συνολικής επένδυσης στη θυγατρική
(καθώς και στα αποτελέσματα της Εταιρείας) κατά €100.000 περίπου.
Οι λοιπές κύριες υποθέσεις που έχουν γίνει κατά τον υπολογισμό της εύλογης αξίας αφορούν στα μελλοντικά
εισοδήματα καθώς και στο επιτόκιο προεξόφλησης (10,5%) που χρησιμοποιήθηκε για τις μελλοντικές ταμειακές ροές.
Όσο αφορά στα μελλοντικά εισοδήματα, αυτά έχουν υπολογιστεί στη βάση των συμφωνημένων μελλοντικών ποσών
ενοικίασης των ακινήτων.
Περαιτέρω αναφορά στα σημαντικά μη παρατηρήσιμα δεδομένα παρουσιάζεται στο μέρος (γ).
(β) Ιεραρχία εύλογης αξίας:
Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, με τη μέθοδο
αποτίμησης. Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής:
• Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία ενεργητικού ή
υποχρεώσεις.
• Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και που αφορούν
τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα (δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).
• Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε δημοσιευμένα δεδομένα
της αγοράς.

31/12/2016
Χρηματοοικονομικά στοχεία ενεργητικού

Επίπεδο 1
€

Επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες

125.309

Επένδυση σε θυγατρική
Σύνολο

125.309

-

Επίπεδο 2
€
_

Επίπεδο 3
€
659.000
659.000

Σύνολο
€
125.309
659.000
784.309

31/12/2015
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες
Επένδυση σε θυγατρική
Σύνολο

Επίπεδο 1
€
61.432
_

61.432
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Επίπεδο 2
€
*
-

Επίπεδο 3
€
3.000
3.000

Σύνολο
€
61.432
3.000
64.432

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
20. Δίκαιες αξίες (συνέχεια)
Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει την συμφιλίωση των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμώνται στην εύλογη
αξία και ορίζονται ως επίπεδο 3.
Σύνολο

€
Αξία επένδυσης στις 31 Δεκεμβρίου 2015/ 1 Ιανουάριου 2016

3.000

Επανεκτίμηση, στα αποτελέσματα

656.000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

659.000

Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε μεταφορές ανάμεσα στα επίπεδα κατά τη διάρκεια του έτους που έληγε στις 31
Δεκεμβρίου 2016.
(γ) Ανάλυση ευαισθησίας
Όπως έχει προαναφερθεί, η Διεύθυνση, για την αποτίμηση των επενδύσεων στο επίπεδο 3, έχει κάνει χρήση κάποιων
σημαντικών μη παρατηρήσιμων δεδομένων. Ποσοτική πληροφόρηση καθώς και σχετικές επεξηγήσεις, για τα
σημαντικότερα μη παρατηρήσιμα δεδομένα παρουσιάζεται πιο κάτω:

Περιγραφή Δίκαιη αξία στις Μέθοδος
31 Δεκεμβρίου αποτίμησης
2016(€)
Επένδυση σε
θυγατρική

659.000

Μη παρατηρήσιμα
δεδομένα

Ανάλυση
Επίδραση στην
ευαισθησίας εύλογη αξία €
(διακύμανση)

Αναπροσαρμοσμένη (1) Ποσοστό έκπτωσης
καθαρή αξία
για απουσία ελέγχου
ενεργητικού

+- 5 εκ.
μονάδες

(ΙΟΟ.ΟΟΟ)-ΙΟΟ.ΟΟΟ

(2) Επιτόκιο
προεξόφλησης

+-1%

(63.808)-72.483

(3) Εισοδήματα
ενοικίασης ακινήτων

+-5%

45.147-(45.147)

Επεξήγηση μη παρατηρήσιμων δεδομένων:

(1) Έκπτωση για απουσία ελέγχου σε σημαντική επένδυση που κατέχεται από την θυγατρική
Όπως εξηγείται στην Σημείωση 13, η θυγατρική της Εταιρείας κατέχει διάφορες επενδύσεις, μία εκ των οποίων
αντιπροσωπεύεται από μετοχικό συμφέρον σε επενδυτικό σχήμα με τελικό συμφέρον σε επενδυτικά ακίνητα και
ακίνητα υπό συμφωνίες ενοικιαγοράς. Για την αποτίμηση του προαναφερθέντος μετοχικού συμφέροντος, έχει
υπολογιστεί η δίκαιη αξία του ποσοστού συμμετοχής κατ' αναλογία μείον έκπτωση για απουσία ελέγχου, αφού η
Quentrol Limited δεν εξασκεί έλεγχο στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα. Το ποσοστό του 20% έχει θεωρηθεί από
τη Διεύθυνση κατάλληλο με γνώμονα την φύση της επένδυσης και τη μετοχική δομή του συγκεκριμένου επενδυτικού
σχήματος. Λόγω του βαθμού υποκειμενικότητας εμπεριεχομένης στο συγκεκριμένο δεδομένο, τυχόν απόκλιση της
τάξης του 5% θεωρείται λογική.

(2 ) και (3) Προεξοφλητικό επιτόκιο και μελλοντικά εισοδήματα ενοικίασης ακινήτων
Το προεξοφλητικό επιτόκιο θεωρείται σημαντικό δεδομένο αφού επηρεάζει άμεσα την αποτίμηση των ακινήτων
(βάσει της μεθόδου των προεξοφλημένων μελλοντικών εσόδων) αφού αντικατοπτρίζει το επίπεδο αναμενόμενης
απόδοσης και ρίσκου που είναι συναφή με την δραστηριότητα κατοχής ακινήτων και ενοικιαγοράς αυτών στο
συγκεκριμένο γεωγραφικό τομέα. Τα μελλοντικά έσοδα, αν και διασφαλίζονται από ισχύουσες συμφωνίες
ενοικιαγοράς, ενδεχομένως να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις γενικές συνθήκες της αγοράς.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
21.

Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της εταιρείας και οι δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Κλάδος/
δραστηριότητα

Κατηγορία
τίτλου

Αριθμός Κόστος αγοράς Τρέχουσα αξία
31/12/2016
αξιών

Εκδότης
Μετρητά στην τράπεζα
Demetra Investments Public Limited
Quentrol Ltd

δ/ε
Επενδυτική
Εταιρεία
Επενδυτική
Εταιρεία

Ποσοστό στο Μερίσματα που Συμμετοχή στο
Καθαρά
μετοχικό κέρδη/(ζημιές)
σύνολο εισπράχθηκαν
του εκδότη
ενεργητικού κατά το 2016 κεφάλαιο του
εκδότη

€

€

%

€

%

Καθαρά
στοιχεία
ενεργητικού
που
αντιστοιχούν
στην επένδυση
€000
€000

δ/ε

δ/ε

21.823

21.823

2,00

-

δ/ε

δ/ε

δ/ε

μετοχές

331.500

122.389

125.309

11,52

*

0,16

(8.847)

187

μετοχές

100

3.000

659.000

60,61

-

100

32

23

δ/ε Δεν εφαρμόζεται
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΊΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έ τος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

22. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
23. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των
οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση στις 9 Αυγούστου 2017.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 6 με 13
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