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Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διοικητικό συμβούλιο

Βύρων Κρανιδιώτης – Πρόεδρος
Ανδρέας Κούλινος
Αιμίλιος Παντελίδης
Πανίκος Χαραλαμπίδης
Κώστας Τουμπουρής
Βαγγέλης Συκοπετρίτης 
Χριστάκης Ηρακλέους 
Νεοκλής Λυσάνδρου (διορίστηκε στις 20 Μαρτίου 2009)

Γενικός Διευθυντής 

Ανδρέας Κούλινος

Γραμματέας Εταιρείας

Λύσανδρος Λυσανδρίδης

Εγγεγραμμένο γραφείο

CLR House
Λεωφόρος Βύρωνος 26
1096 Λευκωσία
Κύπρος
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2008.

Κύριες δραστηριότητες

2 Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούμενο χρόνο, είναι οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου και Αθηνών, σε στρατηγικές επενδύσεις και επιχειρηματικές συμμετοχές σε 
ιδιωτικές εταιρείες.

Ανασκόπηση των εξελίξεων της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος

3 H καθαρή ζημιά του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2008 ανήλθε σε €34.603.093 (2007: κέρδος €143.742). Το Συγκρότημα υπέστηζημιά από 
πώληση και επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 
€25.789.267 (2007: κέρδος €844.651). Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ήταν €58.915.086 (2007: €84.437.556) και τα 
ίδια κεφάλαια ήταν €39.298.140 (2007: €73.798.589). Η οικονομική κατάσταση και η 
εξέλιξη του Συγκροτήματος όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις έχει 
επηρεαστεί αρνητικά από τις εξελίξεις στις παγκόσμιες χρηματαγορές και την Κυπριακή 
οικονομία. Για το 2009 το Συγκρότημα στοχεύει στην ποιοτική στήριξη των επενδύσεων 
που κατέχει σε ιδιωτικές εταιρείες και την επικερδή έξοδο, όπου προσφέρονται τέτοιες 
δυνατότητες.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

4 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα 
παρουσιάζονται στις Σημειώσεις 3 και 4 των οικονομικών καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος

5 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές 
αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος για το προσεχές μέλλον.

Αποτελέσματα

6 Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται 
στη σελίδα 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και η
καθαρήζημιά για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Μετοχικό κεφάλαιο

7 Κατά την Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 
10 Ιουλίου 2008 εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα σε σχέση με την μετατροπή του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ:

(1) Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από £0,15 ανά μετοχή σε €0,26
ανά μετοχή μετά τη στρογγυλοποίηση.

(2) Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μετατραπεί από £500.000.000 
διαιρεμένο σε 3 333 333 333 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,15 η κάθε 
μια, σε €866.666.667 διαιρεμένο σε 3 333 333 333 συνήθεις μετοχές ονομαστικής 
αξίας €0,26 η κάθε μια.

(3) Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μετατραπεί από £43.221.146 
διαιρεμένο σε 288 140 972 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,15 η κάθε μια 
σε€74.916.653 διαιρεμένο σε 288 140 972 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 
€0,26 η κάθε μια μετά την στρογγυλοποίηση. Η διαφορά που προέκυψε από τη 
στρογγυλοποίηση μεταφέρθηκε στα αποθεματικά.

Διοικητικό συμβούλιο

8 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και την ημερομηνία 
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Ο κύριος Νεοκλής Λυσάνδρου που 
διορίστηκε σύμβουλος στις 20 Μαρτίου 2009 θα παραιτηθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση και εφόσον είναι εκλέξιμος προσφέρεται για επανεκλογή.

9 Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας ο κύριος Βαγγέλης 
Συκοπετρίτης και ο κύριος Χριστάκης Ηρακλέους αποχωρούν εκ περιτροπής. O κύριος 
Χριστάκης Ηρακλέους εξέφρασε την επιθυμία να παραιτηθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση ενώ ο κύριος Βαγγέλης Συκοπετρίτης ο οποίος είναι εκλέξιμος προσφέρεται 
για επανεκλογή.

10 Δεν υπήρχαν άλλες σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην 
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Συμφέροντα Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας

11 Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άμεσα ή 
έμμεσα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 
30 μέρες πριν την ημερομηνία της ειδοποίησης προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης είναι ως ακολούθως:

Στις 31 Δεκεμβρίου
2008

Ποσοστό συμμετοχής
%

30 ημέρες πριν την 
ημερομηνία 

ειδοποίησης προς 
σύγκλιση της Ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης
Ποσοστό συμμετοχής

%
Βύρων Κρανιδιώτης 0,01 0,01
Ανδρέας Κούλινος 0,01 0,01
Αιμίλιος Παντελίδης 0,01 0,01
Πανίκος Χαραλαμπίδης 0,01 0,01
Κώστας Τουμπουρής(1) 6,53 2,15
Βαγγέλης Συκοπετρίτης 0,16 0,16
Χριστάκης Ηρακλέους 0,03 0,03
Νεοκλής Λυσάνδρου(2) - 0,01

(1) Το ποσοστό του κ. Κώστα Τουμπουρή περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή του 
που προκύπτει από το ποσοστό που κατέχει ο ίδιος και η σύζυγος του στη Marfin
CLR Public Co Limited (προηγουμένως CLR Capital Public Limited), στην οποία 
είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Το ποσοστό του κ. Νεοκλή Λυσάνδρου προκύπτει από την έμμεση συμμετοχή του 
λόγω του ποσοστού που κατέχει στη Marfin Popular Bank Public Co Limited και στη 
Μarfin CLR Public Co Limited (προηγουμένως CLR Capital Public Limited).

Κυριότεροι μέτοχοι

12 Κατά την διάρκεια των 30 ημερών πριν από την ειδοποίηση προς σύγκληση της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ο πιο κάτω μέτοχος κατείχε κατά κυριότητα πέραν του 5% 
του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας:

Ποσοστό 
συμμετοχής

%
Marfin CLR Public Co Limited (προηγουμένωςCLR Capital Public Limited) 26,20

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

13 Λόγω της φύσης της ως οργανισμού επενδύσεων η Εταιρεία δεν υιοθέτησε τις 
διατάξεις του Κώδικα  εταιρικής διακυβέρνησης που προτάθηκε από το Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου επειδή πολλές εργασίες διεκπεραιώνονται από τους διαχειριστές της, 
Marfin CLR (Financial Services) Limited (προηγουμένως CLR Securities and Financial
Services Limited), που είναι ΚΕΠΕΥ εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
της Κύπρου.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

14 Εκτός από τη συμφωνία δανείου με τη CLR Properties Limited, εταιρεία η οποία 
ελέγχεται από τον κ. Κώστα Τουμπουρή και τη συμφωνία διαχείρισης χαρτοφυλακίου με 
τη Marfin CLR (Financial Services) Limited η οποία είναι εξολοκλήρου θυγατρική της 
Marfin CLR Public Co Limited (προηγουμένως CLR Capital Public Limited) που ο κ. 
Κώστας Τουμπουρής είναι μέτοχοςκαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν υπήρχε 
οποιαδήποτε άλλη σημαντική σύμβαση με την Εταιρεία στην οποία Σύμβουλος ή 
συνδεδεμένα πρόσωπα είχαν σημαντικό συμφέρον. 

Υποκαταστήματα

15 Η Εταιρεία δε λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

16 Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 
που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Απόκλιση από την ένδειξη αποτελέσματος

17 Η ένδειξη αποτελέσματος για το έτος (ζημιά: €28.3 εκατομμύρια) που 
ανακοινώθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2009 διαφέρει κατά €6.3 εκατομμύρια από την τελική 
ζημιά του έτους ύψους €34.6 εκατομμυρίων.  Η διαφορά προέκυψε κυρίως από 
επιπρόσθετη μείωση της αξίας των επενδύσεων σε μη εισηγμένες εταιρείες ύψους €1
εκατομμυρίου και επιπρόσθετη απομείωση στην αξία δανείων και εισπρακτέων ύψους €5
εκατομμυρίων περίπου.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

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

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Βύρων Κρανιδιώτης
Πρόεδρος

Λευκωσία
23 Απριλίου 2009
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Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές 
καταστάσεις

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 υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της CLR
Investments Fund Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε:

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 9
μέχρι50

(i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), και 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους της CLR
Investments Fund Public 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 CLR Investments Fund Public
Limited και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Bύρων Κρανιδιώτης, Πρόεδρος

Ανδρέας Κούλινος, Σύμβουλος

Αιμίλιος Παντελίδης, Σύμβουλος

Πανίκος Χαραλαμπίδης, Σύμβουλος

Κώστας Τουμπουρής, Σύμβουλος

Βαγγέλης Συκοπετρίτης, Σύμβουλος

Χριστάκης Ηρακλέους, Σύμβουλος

Νεοκλής Λυσάνδρου, Σύμβουλος

Λευκωσία, 23 Απριλίου 2009
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
Προς τα Mέλη της CLR Investment
Fund Public Limited

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της CLR Investment Fund Public Limited
(η “Εταιρεία”) και των εξαρτημένων της Εταιρειών (το “Συγκρότημα”) στις σελίδες 9 μέχρι 50, που
αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και την ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 
και την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και 
περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 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 καταλλήλων 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 οικονομικές καταστάσεις με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως 
προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 

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

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

Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και της χρηματοοικονομικής 
επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις 
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 

Έμφαση Θέματος

Χωρίς να εκφράζουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, επισύρουμε την προσοχή στη σημείωση 17 των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων η οποία αναφέρεται στην αβεβαιότητα που υπάρχει σε σχέση 
με την είσπραξη της οφειλής ύψους €9.065.908 από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε..  Κατόπιν νομικών 
συμβουλών και εφόσον έχει ήδη κινηθεί αγωγή εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., το Διοικητικό 
Συμβούλιο πιστεύει πως δεν χρειάζεται οποιαδήποτε πρόνοια στο παρόν στάδιο.

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 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από 
τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
σελίδες 2 μέχρι 5 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο Θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και 
μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  
Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή 
προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

23 Απριλίου2009
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Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ.
2008

€
2007

€
Έσοδα
Μερίσματα 6 1.024.320 1.624.789
(Ζημιά)/κέρδος χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 6 (25.789.267) 844.651

Κέρδος δίκαιης αξίας από επανεκτίμηση επενδύσεων σε 
ακίνητα 12 116.560 -

Πιστωτικοί τόκοι 752.689 720.649
Δικαιώματα από παροχή υπηρεσιών - 447.683
Άλλα εισοδήματα 9.354 25.877

__________ __________
(23.886.344) 3.663.649

Έξοδα
Διαχειριστικά έξοδα 7 (1.395.951) (2.056.510)
(Απομείωση)/ανάκτηση στην αξία δανείων και 

εισπρακτέων 14 & 17 (7.164.760) 49.429
__________ __________

(Ζημιά)/κέρδος από εργασίες (32.447.055) 1.656.568
Χρηματοδοτικά έξοδα 9 (719.300) (636.968)
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένων εταιρειών 13 (385.929) 473.394
Διαγραφή υπεραξίας συνδεδεμένων εταιρειών 13 (39.888) -
Απομείωση υπεραξίας από αγορά εξαρτημένων 

εταιρειών 24 (957.291) -
__________ __________

(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (34.549.463) 1.492.994
Φορολογία 10 (53.630) (1.349.252)

__________ __________
(Ζημιά)/κέρδος για το έτος (34.603.093) 143.742

========== ==========
(Ζημιά)/κέρδος που αναλογεί στους:
Μετόχους της Εταιρείας (34.355.268) 143.742
Συμφέρον μειοψηφίας 20 (247.825) -

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

(Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή που αναλογεί στους 
μετόχους της Εταιρείας (σεντ) – βασική και 
αναπροσαρμοσμένη 11 (11,92) 0,05

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένος ισολογισμός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ.
2008

€
2007

€
Περιουσιακά στοιχεία 
Επενδύσεις σε ακίνητα 12 800.000 -
Επενδύσεις σε  συνδεδεμένες εταιρείες 13 3.234.767 3.201.582
Επενδυτικά δάνεια 14 4.373.788 7.138.245
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 16 23.401.645 42.299.874
Άλλα δάνεια και εισπρακτέα 17 26.104.223 29.504.723
Φορολογία επιστρεπτέα 128.109 128.109
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 18 872.554 2.165.023

___________ ___________
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 58.915.086 84.437.556

=========== ===========
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 19 74.916.653 73.847.712
Συσσωρευμένες ζημιές (35.618.513) (49.123)

___________ ___________
39.298.140 73.798.589

Συμφέρον μειοψηφίας 20 403.227 -
___________ ___________

Σύνολο κεφαλαίων 39.701.367 73.798.589
___________ ___________

Υποχρεώσεις 
Δανεισμός 21 10.980.978 7.053.503
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3.477.424 3.461.606
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 22 4.648.535 123.858
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 23 106.782 -

___________ ___________
Σύνολο υποχρεώσεων 19.213.719 10.638.967

___________ ___________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 58.915.086 84.437.556

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

Στις 23 Απριλίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της CLR Investment Fund Public Limited
ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Βύρων Κρανιδιώτης, Πρόεδρος

Κώστας Τουμπουρής, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένηκατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ.
Μετοχικό
 κεφάλαιο

Συσσωρευμένες
ζημιές (1)

Συμφέρον
 μειοψηφίας Σύνολο

€ € € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 
2007 73.847.712 (198.129) - 73.649.583
Κέρδος έτους - 143.742 - 143.742
Εξαγορά μεριδίου μειοψηφίας - 6.663 - 6.663
Αμυντική εισφορά σε λογιζόμενη  

διανομή μερίσματος - (1.399) - (1.399)
__________ ____________ __________ __________

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2007/1 Ιανουαρίου 2008 73.847.712 (49.123) - 73.798.589
Διαφορά μετατροπής μετοχικού 

κεφαλαίου σε Ευρώ 19 1.068.941 (1.068.941) - -
Ζημιά έτους - (34.355.268) (247.825) (34.603.093)
Συμφέρον μειοψηφίας από αγορά 

εξαρτημένης 20 - - 651.052 651.052
Αύξηση μεριδίου μειοψηφίας - 594 - 594
Αμυντική εισφορά σε λογιζόμενη 

διανομή μερίσματος για το 2006 - (145.775) - (145.775)
__________ ____________ __________ __________

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2008 74.916.653 (35.618.513) 403.227 39.701.367

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

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ.
2008

€
2007

€
Ροή μετρητών από εργασίες
(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (34.549.463) 1.492.994
Αναπροσαρμογές για:
  Μερίσματα εισπρακτέα 6 (1.024.320) (1.624.789)
  Τόκους εισπρακτέους (752.689) (720.649)
  Χρεωστικούς τόκους 9 719.300 469.812
  Απομείωση υπεραξίας εξαρτημένων εταιρειών 24 957.291 -
  Κέρδος δίκαιης αξίας από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα 12 (116.560) -
  Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών 13 385.929 (473.394)
  Διαγραφή υπεραξίας συνδεδεμένων εταιρειών 13 39.888 -

Πρόνοια/(ανάκτηση) για απομείωση στην αξία επενδυτικών δανείων 14 3.159.297 (116.139)
___________ ___________
(31.181.327) (972.165)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε
   δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 19.917.134 3.407.379
  Άλλα δάνεια και εισπρακτέα 3.400.866 (2.237.897)
  Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 4.380.587 (289.849)

___________ ___________
Μετρητά που χρησιμοποιήθηκαν σε εργασίες (3.482.740) (92.532)
Φορολογία που πληρώθηκε (7.444) (29.857)
Μερίσματα που εισπράχτηκαν 1.024.320 1.624.789
Τόκοι που εισπράχτηκαν 692.581 663.010

___________ ___________
Καθαρά μετρητά (για)/από εργασίες (1.773.283) 2.165.410

___________ ___________
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Εξαγορά μεριδίου μειοψηφίας εξαρτημένης εταιρείας 24 (553.682) -
Αύξηση μεριδίου μειοψηφίας 594 6.663
Αγορά μετοχών σε συνδεδεμένες εταιρείες 13 (459.002) (84.727)
Καθαρές εισπράξεις από αποπληρωμές επενδυτικών δανείων 14 60.000 309.282
Επενδυτικά δάνεια που παραχωρήθηκαν 14 (394.732) (34.172)
Καθαρά μετρητά για αγορά εξαρτημένων εταιρειών (1.223.845) -

___________ ___________
Καθαρά μετρητά (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες (2.570.667) 197.046

___________ ___________
Ροή μετρητών  για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις/(αποπληρωμές) δανείων 2.393.549 (2.216.388)
Τόκοι που πληρώθηκαν (719.300) (469.812)
Αμυντική εισφορά σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος (145.775) (1.399)

___________ ___________
Καθαρά μετρητά από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.528.474 (2.687.599)

___________ ___________

Καθαρή μείωσηστα μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα (2.815.476) (325.143)
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του έτους 973.264 1.298.407

___________ ___________
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος του έτους 18 (1.842.212) 973.264

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες

Χώρα συστάσεως

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και μετατράπηκε σε δημόσια στις 
9 Δεκεμβρίου 1999.  Στις 14 Σεπτεμβρίου 2000 οι Μετοχές και τα Δικαιώματα Αγοράς 
Μετοχών της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το εγγεγραμμένο 
γραφείο και η διεύθυνση εργασίας της Εταιρείας είναι στην Λεωφόρο Βύρωνος 26, Marfin CLR
House, Λευκωσία, Κύπρος. 

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, 
είναι οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, οι στρατηγικές 
επενδύσεις και οι επιχειρηματικές συμμετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες.

Συμφωνία διαχείρισης επενδύσεων και γενικού διαχειριστή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει συνάψει συμφωνία με τη Marfin CLR (Financial
Services) Limited (προηγουμένως CLR Securities and Financial Services Limited) για τη 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.  

Για τις υπηρεσίες αυτές η Εταιρεία συμφώνησε να καταβάλλει τα πιο κάτω δικαιώματα:

- 0,5% επί της ετήσιας καθαρής αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας σε συνδεδεμένες 
εταιρείες της Εταιρείας.

- 1,5% επί της ετήσιας αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας σε ιδιωτικές συμμετοχές και 
επενδυτικά δάνεια.

-  0,5% επί της ετήσιας αγοραίας αξίας του χαρτοφυλακίου εισηγμένων αξιών της 
Εταιρείας.  

- Αμοιβή κινήτρου ύψους 15% επί της ετήσιας αύξησης της αγοραίας αξίας του 
χαρτοφυλακίου εισηγμένων αξιών της Εταιρείας που ξεπερνά το LIBOR + 2%.

- 0,15% επί του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ετησίως.

Τα πιο πάνω ποσά θα υπολογίζονται κατά τριμηνία και θα καταβάλλονται την τελευταία ημέρα
της τριμηνίας μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Επίσης η Εταιρεία χρεώνεται ποσοστό 0,5% επί της αξίας των συναλλαγών που 
διενεργούνται.

Η Marfin CLR (Financial Services) Limited ανέλαβε επιπρόσθετα την τήρηση μητρώου 
μετόχων και την παροχή λογιστικών, διοικητικών και γραμματειακών υπηρεσιών.

ΗMarfin CLR (Financial Services) Limited είναιεξολοκλήρουεξαρτημένηεταιρείατηςMarfin
CLR Public Co Limited (προηγουμένωςCLR Capital Public Limited).
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών

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

Βάση ετοιμασίας

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της CLR Investment Fund Public Limited έχουν 
καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου. 

Όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 
2008 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου. Η 
ΕΔΔΠΧΠ 12 “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” που ισχύει για περιόδους που 
αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 26 
Μαρτίου 2009 αλλάη ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής της διαφοροποιήθηκε στην 
έκδοση που εφαρμόστηκε από την ΕΕ , και ισχύει από την πρώτη ετήσια περίοδο της 
οντότητας που αρχίζει μετά τις 29 Μαρτίου 2009. Εντούτοις επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτηση.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και των επενδύσεων σε ακίνητα που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων.

Η κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη 
χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη 
διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήματος.  Οι τομείς 
που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές 
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.  

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα 
οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008. 

Πρότυπο / Διερμηνεία 

Εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν 
την ή μετά την 

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Βελτιώσεις στα ΔΠΧΠ – 2008 1 Ιανουαρίου 2009 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 1 και Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 
«Κόστος Επένδυσης σε Θυγατρική, Από Κοινού Ελεγχόμενη Οικονομική 
Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση» 

1 Ιανουαρίου 2009 
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια)

Πρότυπο / Διερμηνεία 

Εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν 
την ή μετά την 

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των 
Μετοχών: Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις» 

1 Ιανουαρίου 2009 

ΔΠΧΠ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 1 Ιανουαρίου 2009 

ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 1 Ιανουαρίου 2009 

ΔΛΠ 23 (Αναθεωρημένο) «Κόστος Δανεισμού» 1 Ιανουαρίου 2009 

Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 «Χρηματοοικονομικά Μέσα 
Υποκείμενα σε Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που 
προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση» 

1 Ιανουαρίου 2009 

Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) 12  «Συμφωνίες για Παραχώρηση 
Υπηρεσιών»

29 Μαρτίου 2009

Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) 13 «Προγράμματα Πιστών Πελατών» 

1 Ιουλίου 2008 

(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΔΠΧΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» 

1 Ιανουαρίου 2009 

ΔΠΧΠ 7« (Τροποποιήσεις) – Χρηματοοικονομικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις: 
Βελτιώσεις γνωστοποιήσεων για χρηματοοικονομικά μέσα»

1 Ιανουαρίου 2009

ΔΠΧΠ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 1 Ιουλίου 2009 

ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 
Καταστάσεις» 

1 Ιουλίου 2009 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 «Διαθέσιμα Αντισταθμισμένα Στοιχεία» 1 Ιουλίου 2009 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 «Επανακατηγοριοποίηση 
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων: Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος και Μετάβαση» 

1 Ιουλίου 2008 

ΕΔΔΠΧΠ 15 «Συμφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων» 1 Ιανουαρίου 2009 

ΕΔΔΠΧΠ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Θέσης σε Εκμετάλλευση στο 
Εξωτερικό» 

1 Οκτωβρίου 2008 

ΕΔΔΠΧΠ 17 «Διανομές Mη Xρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων στους 
Ιδιοκτήτες» 

1 Ιουλίου 2009 

ΕΔΔΠΧΠ 18 «Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες» 1 Ιουλίου 2009 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Συγκροτήματοςεκτός από την εφαρμογή του ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων» το οποίο θα έχει σημαντική επίδραση στην παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων και την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 7«Τροποποιήσεις –
Χρηματοοικονομικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις: Βελτιώσεις γνωστοποιήσεων για 
χρηματοοικονομικά μέσα» το οποίο θα βελτιώσει τις γνωστοποιήσεις για τις εκτιμήσεις δίκαιων 
αξιών και του κινδύνου ρευστότητας.
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Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 
ιθύνουσας εταιρείας (η “Εταιρεία”), των εξαρτημένων της και το καθαρό συμφέρον των 
συνδεδεμένων εταιρειών που όλες μαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”.

- Εξαρτημένες εταιρείες

Οι εξαρτημένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότημα κατέχει πέραν του 
50% των δικαιωμάτων ψήφου ή με άλλο τρόπο ελέγχει. Οι οικονομικές καταστάσεις των 
εξαρτημένων εταιρειών ενοποιούνται από την ημέρα κατά την οποία το Συγκρότημα αποκτά το 
δικαίωμα ελέγχου και παύουν να ενοποιούνται την ημέρα κατά την οποία το Συγκρότημα παύει 
να έχει δικαίωμα ελέγχου. Οι εξαγορές εξαρτημένων εταιρειών λογιστικοποιούνται με τη 
μέθοδο της εξαγοράς. Η υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς και της δίκαιης αξίας των 
καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκε 
αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Το κόστος της εξαγοράς αντιπροσωπεύει τη δίκαιη αξία της 
αντιπαροχής που δόθηκε κατά την ημερομηνία απόκτησης και περιλαμβάνει έξοδα που 
αφορούν άμεσα την εξαγορά. Εισοδήματα, κέρδη και υπόλοιπα που δημιουργούνται από 
συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήματος δεν συμπεριλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Στην ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες 
λογιστικές αρχές.

- Συμφέρον μειοψηφίας

Το συμφέρον μειοψηφίας φαίνεται ξεχωριστά στον ενοποιημένο ισολογισμό και ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο. 

- Συνδεδεμένες εταιρείες

Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότημα ασκεί σημαντική 
επιρροή και που γενικά συνοδεύεται από ένα μερίδιο μεταξύ 20% και 50% στα δικαιώματα 
ψήφου αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες αρχικά 
αναγνωρίζονται σε κόστος και μετέπειτα λογίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η 
επένδυση του Συγκροτήματος σε συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνει υπεραξία (μετά την 
αφαίρεση συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης) που προέκυψε κατά την απόκτηση.

Το μερίδιο του Συγκροτήματος στο κέρδος ή τη ζημιά των συνδεδεμένων εταιρειών μετά την 
απόκτηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και το μερίδιο του 
Συγκροτήματος στην κίνηση των αποθεματικών μετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στα 
αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες κινήσεις μετά την απόκτηση αναπροσαρμόζονται έναντι της 
λογιστικής αξίας της επένδυσης. Όταν το μερίδιο του Συγκροτήματος στη ζημιά της 
συνδεδεμένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του συμφέροντος στη συνδεδεμένη εταιρεία, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων μη εξασφαλισμένων εισπρακτέων, το Συγκρότημα δεν 
αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός εάν έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει κάνει πληρωμές εκ 
μέρους της συνδεδεμένης εταιρείας. 

Κέρδη που δεν πραγματοποιήθηκαν σε συναλλαγές μεταξύ του Συγκροτήματος και των 
συνδεδεμένων του απαλείφονται στην έκταση του συμφέροντος του Συγκροτήματος στις 
συνδεδεμένες εταιρείες. Ζημιές που δεν πραγματοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται, εκτός αν η 
συναλλαγή φανερώνει απομείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που μεταφέρθηκε. 
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Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια)

- Συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια)

Όπου χρειάζεται, οι λογιστικές αρχές των συνδεδεμένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για 
να συνάδουν με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει το Συγκρότημα.
Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από αναπροσαρμογή (dilution) του μεριδίου σε 
συνδεδεμένες εταιρείες αναγνωρίζεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.

- Άλλες επιχειρηματικές συμμετοχές

Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία κατά την αρχική 
αναγνώριση περιλαμβάνονται επενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες όπου το ποσοστό συμμετοχής 
ξεπερνά το 20%. Παρόλο το ποσοστό συμμετοχής και την αντιπροσώπευση σε ορισμένες 
περιπτώσεις στο διοικητικό συμβούλιο, αυτές οι επιχειρηματικές συμμετοχές αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα 
αποκτά τις επενδύσεις αυτές με σκοπό την πώληση και την πραγματοποίηση κέρδους και δεν 
έχει ανάμειξη στην καθημερινή διεύθυνση και διαχείριση των δραστηριοτήτων των εταιρειών 
αυτών. Τέτοιες επενδύσεις ταξινομούνται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
ορίστηκαν σε δίκαιη αξία κατά την αρχική αναγνώριση καθώς το Συγκρότημα έχει την πρόθεση 
και είναι σε θέση να τις πωλήσει χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στις δραστηριότητες  του. 
Αντίθετα οι συνδεδεμένες και εξαρτημένες εταιρείες είναι στρατηγικές επενδύσεις και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και προέκταση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος.

Αναγνώριση εισοδημάτων

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος αποτελούνται από τη δίκαιη αξία των υπηρεσιών που 
προσφέρθηκαν κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων του, μετά την αφαίρεση ΦΠΑ και 
εκπτώσεων και αναγνωρίζονται ως εξής: 

(α) Πιστωτικοί τόκοι

Οι πιστωτικοί τόκοι από χρεόγραφα, καταθέσεις και επενδυτικά δάνεια αναγνωρίζονται 
κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(β) Μερίσματα εισπρακτέα

Τα εισπρακτέα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του 
Συγκροτήματος να εισπράξει.

(γ) Δικαιώματα υπηρεσιών

Τα δικαιώματα από παροχή υπηρεσιών στα κτηματικά, αναγνωρίζονται κατά το χρόνο 
της συμπλήρωσης της συναλλαγής.

Ωφελήματα υπαλλήλων

Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων.

Επιπρόσθετα,   λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία 
του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση επιτροπής.  Το σχέδιο 
χρηματοδοτείται με πληρωμές από τους υπαλλήλους και την Εταιρεία.  Οι συνεισφορές της 
Εταιρείας αναγνωρίζονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος 
προσωπικού.  Η Εταιρεία δεν έχει  επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι 
συνεισφορές. Το σχέδιο αυτό έχει τερματιστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2008.
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Μετατροπή ξένου νομίσματος

(α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο λειτουργεί το Συγκρότημα (“το νόμισμα λειτουργίας”).  Με την εισαγωγή 
του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την
1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα της Εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε 
Ευρώ.  Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται από την 1 Ιανουαρίου 2008 σε
Ευρώ (€), το οποίο είναι το νέο νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του 
Συγκροτήματος. Ως αποτέλεσμα τα συγκριτικά ποσά έχουν μετατραπεί σε Ευρώ με 
βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας €1: Κ£0,585274.

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

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

(γ) Εταιρείες Συγκροτήματος

Όλες οι εταιρείες του Συγκροτήματος έχουν το Ευρώ (€) ως νόμισμα λειτουργίας και 
παρουσίασης.

Φορολογία

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

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

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

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

Υπεραξία

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς σε σχέση με τη δίκαιη 
αξία των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκε 
κατά την ημερομηνία της εξαγοράς.   Η υπεραξία που προκύπτει από την αγορά εξαρτημένων 
εταιρειών περιλαμβάνεται στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Η υπεραξία που προκύπτει από την 
αγορά συνδεδεμένων εταιρειών περιλαμβάνεται στις επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες.  Η 
υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε χρονιαία βάση και παρουσιάζεται στην τιμή κόστους 
μείον συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.  Κέρδη και ζημιές από την πώληση μιας 
συνδεδεμένης εταιρείας περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας η οποία σχετίζεται με 
αυτή την πώληση.  Η υπεραξία καταμερίζεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για 
σκοπούς ελέγχου για απομείωση.

Απομείωση στην αξία μη-χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία με ακαθόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε 
χρόνο για απομείωση στην αξία.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για 
απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική 
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της 
λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.  Το ανακτήσιμο 
ποσό είναι το μεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον έξοδα 
πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα 
περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν 
ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Μη 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός της υπεραξίας που έχουν υποστεί 
απομείωση, ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία του 
ισολογισμού. 

Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ακίνητα που κατέχονται από το Συγκρότημα για 
μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου ή κέρδη από κεφαλαιουχική υπεραξία και δεν 
χρησιμοποιούνται από το Συγκρότημα.  Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε δίκαιη 
αξία που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη ετησίως από τους 
Διοικητικούς Συμβούλους του Συγκροτήματος με βάση εκτίμηση από ανεξάρτητους εκτιμητές.  
Αλλαγές στις δίκαιες αξίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Το Συγκρότημα ταξινομεί τα περιουσιακά στοιχεία του στις ακόλουθες κατηγορίες: 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων και δάνεια και εισπρακτέα. Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διεύθυνση 
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των στοιχείων αυτών κατά την αρχική αναγνώριση και 
επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων

Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
προς εμπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά 
την αρχική αναγνώριση.  Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται 
στην υποκατηγορία προς εμπορία αν αγοράστηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης σε 
βραχυπρόθεσμη βάση. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η 
απόδοση των οποίων αξιολογείται με βάση τη δίκαιη αξία, σύμφωνα με τη 
στοιχειοθετημένη επενδυτική στρατηγική του Συγκροτήματος. Πληροφορίες με βάση τη 
δίκαιη αξία σχετικά με αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται 
εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη του Συγκροτήματος.  Τα περιουσιακά στοιχεία 
στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι 
προς εμπορία ή αναμένεται να πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία 
του ισολογισμού.

(β) Δάνεια και εισπρακτέα

Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν εμπορεύονται σε ενεργή αγορά και 
για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του εισπρακτέου.   Τα δάνεια και 
εισπρακτέα ταξινομούνται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν 
λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτά 
ταξινομούνται ως μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό, τα δάνεια 
και εισπρακτέα του Συγκροτήματος αποτελούνται από επενδυτικά δάνεια, άλλα δάνεια 
και εισπρακτέα και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση συμβόλαιο 
κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που 
είναι η ημερομηνία κατά την οποία το Συγκρότημα δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 
περιουσιακό στοιχείο.  Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε 
δίκαιη αξία και δεν περιλαμβάνουν το κόστος συναλλαγής. Το κόστος συναλλαγής διαγράφεται 
στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.  Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται 
όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει 
μεταφερθεί και το Συγκρότημα έχει ουσιαστικά μεταφέρει σημαντικά ρίσκα και οφέλη 
ιδιοκτησίας.  Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία.  Τα δάνεια και 
εισπρακτέα παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου.

Κέρδη και ζημιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στην περίοδο που 
προκύπτουν. Έσοδα από μερίσματα που προέρχονται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στο 
λογαριασμό αποτελεσμάτων όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του Συγκροτήματος να εισπράξει.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε 
μια ενεργή αγορά βασίζεται στη χρηματιστηριακή τιμή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για μη εισηγμένες 
μετοχές, το Συγκρότημα 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 του Συγκροτήματος.

Το Συγκρότημα αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική 
απόδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία.  Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της παρούσας δίκαιης αξίας αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω της 
κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Στις επενδύσεις που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική 
αναγνώριση περιλαμβάνονται επενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες όπου το ποσοστό συμμετοχής 
ξεπερνά το 20%. Παρόλο το ποσοστό συμμετοχής και την αντιπροσώπευση σε ορισμένες 
περιπτώσεις στο διοικητικό συμβούλιο, αυτές οι επιχειρηματικές συμμετοχές αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα 
αποκτά τις επενδύσεις αυτές με σκοπό την πώληση και την πραγματοποίηση κέρδους και δεν 
έχει ανάμειξη στην καθημερινή διεύθυνση και διαχείριση των δραστηριοτήτων των εταιρειών 
αυτών. Τέτοιες επενδύσεις ταξινομούνται στην κατηγορία αυτήν καθώς το Συγκρότημα έχει την 
πρόθεση και είναι σε θέση να τις πουλήσει χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στις δραστηριότητες 
του. Αντίθετα οι συνδεδεμένες και εξαρτημένες εταιρείες είναι στρατηγικές επενδύσεις και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και προέκταση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος.

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό 
ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισμό όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των 
ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση 
ή να γίνει ταυτόχρονα η πώληση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της 
υποχρέωσης.

Εμπορικά εισπρακτέα

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται 
σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον 
πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 
αντικειμενική ένδειξη πως το Συγκρότημα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά 
σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σοβαρές οικονομικές δυσκολίες του 
χρεώστη, πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα χρεοκοπήσει ή θα προβεί σε αναδιοργάνωση του 
δανεισμού του και η παρατεταμένη καθυστέρηση ή μη καταβολή των οφειλών του, θεωρούνται 
ως ένδειξη απομείωσης της αξίας του εισπρακτέου. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης αξίας του εισπρακτέου η οποία είναι η 
παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το 
πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.
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Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Τα επαυξητικά εξωτερικά κόστα που αφορούν άμεσα την έκδοση νέων μετοχών, εκτός από 
έκδοση σε σχέση με συνένωση επιχειρήσεων, παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια ως αφαίρεση 
από τα έσοδα της έκδοσης. Κόστα για την έκδοση μετοχών που σχετίζονται άμεσα με μια 
συνένωση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος της απόκτησης.

Προβλέψεις

Προβλέψεις για νομικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα έχει μια παρούσα 
νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι 
πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το 
ποσό της υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα.  Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για 
μελλοντικές ζημιές από εργασίες.

Εμπορικοί πιστωτές

Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Δανεισμός

Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής. Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα σε αποσβεσμένο κόστος. Οποιαδήποτε 
διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της αξίας 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του 
δανείου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

O δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση, εκτός εάν το Συγκρότημα έχει το 
δικαίωμα άνευ όρων να αναβάλλει την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα 
μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από καταθέσεις στην τράπεζα και 
τραπεζικά παρατραβήγματα. Στον ισολογισμό τα τραπεζικά παρατραβήγματα 
περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Ανάλυση κατά τομέα

Ένας τομέας δραστηριότητας αποτελείται από στοιχεία ενεργητικού και δραστηριότητες και 
παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν σημαντικά διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου και 
απόδοσης από άλλους τομείς.  Ένας γεωγραφικός τομέας αφορά την παροχή προϊόντων ή 
υπηρεσιών σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον και ο οποίος έχει σημαντικά 
διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου και απόδοσης από τους τομείς που δραστηριοποιούνται σε 
διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον.

Συγκριτικές πληροφορίες

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές 
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες του Συγκροτήματος το εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένου συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου 
επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία, κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές 
και κινδύνου τιμής αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το όλο 
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου του Συγκροτήματος επικεντρώνεται στη μη 
προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση του Συγκροτήματος.

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό γενικό λογιστήριο σύμφωνα με 
αρχές που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το γενικό λογιστήριο αναγνωρίζει, 
αξιολογεί και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία 
με τις λειτουργικές μονάδες του Συγκροτήματος. Το Συμβούλιο παρέχει αρχές για την 
όλη διαχείριση κινδύνου, καθώς και αρχές που καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς, 
όπως συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και επένδυση 
πλεονάζουσας ρευστότητας.

(α)  Κίνδυνος αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Το Συγκρότημα υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει 
όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές ή αναγνωρισμένα περιουσιακά 
στοιχεία ή υποχρεώσεις παρουσιάζονται σε νόμισμα που δεν είναι το 
νόμισμα λειτουργίαςτου Συγκροτήματος.

Η Διεύθυνση δεν εφαρμόζει πολιτική αντιστάθμισης της έκθεσης σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο αλλά παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, εάν το Ευρώ αποδυναμωνόταν/ 
ενδυναμωνόταν κατά 10% σε σχέση με την Ισλανδική Κορώνα, με όλες 
τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν σταθερές, η ζημιά για το έτος 
μετά τη φορολογία θα ήταν €89.607 (2007: €337.084)
ψηλότερη/χαμηλότερη, κυρίως ως αποτέλεσμα συναλλαγματικών 
κερδών/ζημιών στη μετατροπή υπολοίπων μετρητών αποτιμημένων σε 
Ισλανδικές Κορώνες και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αποτιμημένων 
σε Ισλανδικές Κορώνες.

(ii) Κίνδυνος τιμής αγοράς

Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων 
λόγω επενδύσεων που κατέχονται από το Συγκρότημα και 
ταξινομούνται στον ισολογισμό ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
Με σκοπό τη διαχείριση του κινδύνου τιμής αγοράς το Συγκρότημα
διευρύνει το φάσμα του χαρτοφυλακίου του. Η διεύρυνση του 
χαρτοφυλακίου γίνεται σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α)  Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

(ii) Κίνδυνος τιμής αγοράς (συνέχεια)

Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος σε μετοχικούς τίτλους άλλων 
εταιρειών οι οποίες εμπορεύονται δημόσια περιλαμβάνονται στο Γενικό 
Δείκτη του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου, το Σύνθετο Δείκτη του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, και το Γενικό Δείκτη του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Ισλανδίας.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά την επίδραση 
αυξήσεων/μειώσεων των δεικτών των πιο πάνω χρηματιστηρίωνστα
αποτελέσματα για το έτος μετά τη φορολογία. Η ανάλυση βασίζεται 
στην υπόθεση ότι οι δείκτες μετοχικών τίτλων αυξήθηκαν/μειώθηκαν 
κατά 10% με όλες τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν σταθερές και οι 
μετοχικοί τίτλοι του Συγκροτήματος κινήθηκαν σύμφωνα με το δείκτη:

Επίδραση στο κέρδος μετά τη 
φορολογία σε €

2008 2007

Δείκτης
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου –

Γενικός Δείκτης 717.600 1.922.764
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών –

Σύνθετος Δείκτης 39.619 167.547
Χρηματιστήριο Αξιών Ισλανδίας –
Γενικός Δείκτης 1.589 82.522

Η ζημιά για το έτος μετά τη φορολογία θα αυξανόταν/μειωνόταν ως 
αποτέλεσμα κερδών/ζημιών σε μετοχικούς τίτλους  που ταξινομούνται 
σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

(iii) Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και τη δίκαιη 
αξία

Ένα σημαντικό μέρος των εσόδων και ροής μετρητών από εργασίες 
του Συγκροτήματος προέρχεται από επενδυτικά και άλλα δάνεια που 
έχουν παραχωρηθεί με κυμαινόμενα επιτόκια.  Ο δανεισμός αυτός 
εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές 
ροές.

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Συγκροτήματος προέρχεται επίσης από 
μακροπρόθεσμο δανεισμό. Ο δανεισμός που εκδόθηκε σε κυμαινόμενα 
επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις 
ταμειακές ροές. Ο δανεισμός που εκδόθηκε σε σταθερά επιτόκια 
εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου δεν τυγχάνει διαχείρισης σε συστηματική βάση. Η 
Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα 
επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α)  Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

(iii) Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και τη δίκαιη 
αξία (συνέχεια)

Αν στις 31 Δεκεμβρίου 2008 τα επιτόκια για επενδυτικά και άλλα δάνεια 
σε Ευρώ που παραχωρήθηκαν ήταν κατά 1% ψηλότερα ή χαμηλότερα, 
τα αποτελέσματα του έτους μετά τη φορολογία θα ήταν €177.406
(2007: €216.406) ψηλότερα/χαμηλότερα, λόγω αύξησης/μείωσης των 
πιστωτικών τόκων για δάνεια σε κυμαινόμενα επιτόκια.

Αν στις 31 Δεκεμβρίου 2008, τα επιτόκια σε δανεισμό που αποτιμάται 
σε Ευρώ ήταν κατά 1% ψηλότερα/χαμηλότερα, με όλες τις άλλες 
μεταβλητές να παραμένουν σταθερές, τα αποτελέσματα για το έτος 
μετά τη φορολογία θα ήταν €109.810 (2007: €70.535) χαμηλότερα/
ψηλότερα, κυρίως ως αποτέλεσμα των ψηλότερων/χαμηλότερων 
χρεωστικών τόκων σε δανεισμό σε κυμαινόμενα επιτόκια. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από 
εκθέσεις σε πιστώσεις σε πελάτες, περιλαμβανομένων εκκρεμών εισπρακτέων 
και δεσμευτικών συναλλαγών. Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
μόνο οργανισμοί που αξιολογούνται από ανεξάρτητα μέρη με ελάχιστη 
αξιολόγηση το ‘B’ γίνονται αποδεκτοί, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική 
για το ποσό μέγιστης έκθεσης σε κίνδυνο από ένα συμβαλλόμενο μέρος. Εάν οι 
πελάτες είναι αξιολογημένοι από ανεξάρτητο μέρος , τότε το Συγκρότημα 
χρησιμοποιεί αυτές τις αξιολογήσεις. Διαφορετικά, εάν δεν υπάρχει ανεξάρτητη 
αξιολόγηση, η Διεύθυνση εκτιμά την πιστωτική ποιότητα του πελάτη, 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες εμπειρίες 
και άλλους παράγοντες. Ξεχωριστά πιστωτικά όρια και πιστωτικοί όροι 
ορίζονται με βάση την πιστωτική ποιότητα του πελάτη σύμφωνα με όρια που 
καθορίζονται από το Συμβούλιο. Η χρήση των πιστωτικών ορίων 
παρακολουθείται σε συνεχή βάση. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(β) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το πιστωτικό όριο και υπόλοιπο των 
σημαντικότερων συμβαλλόμενων μερών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

31 Δεκεμβρίου 
2008

31 Δεκεμβρίου 
2007

Συμβαλλόμενο μέρος 
Αξιολόγηση

Moody’s Υπόλοιπο Υπόλοιπο
€ €

Τράπεζα Α Α3 857.112 1.729.795
Τράπεζα Β Αα2 - 87.788

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χωρίς 
εξωτερική αξιολόγηση - 341.720

31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007

Συμβαλλόμενο 
μέρος 

Αξιολόγηση
Moody’s

Πιστωτικό 
όριο

€
Υπόλοιπο

€

Πιστωτικό 
όριο

€
Υπόλοιπο

€

Χρεώστης Α C - 880.178 - 2.545.615
Χρεώστης Β A2 - 9.065.908 - 9.065.908

Χωρίς 
εξωτερική 
αξιολόγηση

Χρεώστης Γ - 12.814.511 7.580.145 12.814.511 8.715.624
Χρεώστης Δ - 7.688.706 7.341.262 7.688.706 7.341.262

Κανένα πιστωτικό όριο δεν ξεπεράστηκε κατά τη λογιστική περίοδο και η 
Διεύθυνση δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μη-απόδοση εκ μέρους 
αυτών των συμβαλλόμενων μερών.

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγει τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και εμπορεύσιμων τίτλων, τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης μέσω ενός ικανοποιητικού ποσού δεσμευμένων πιστωτικών 
διευκολύνσεων και τη δυνατότητα διευθέτησης ανοικτών θέσεων στην αγορά. Η 
Διεύθυνση διατηρεί ευελιξία στη χρηματοδότηση διατηρώντας διαθεσιμότητα 
εντός των δεσμευμένων πιστωτικών ορίων.

Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις κυμαινόμενες προβλέψεις του αποθεματικού 
ρευστότητας του Συγκροτήματος (περιλαμβάνει αχρησιμοποίητες 
δανειοληπτικές διευκολύνσεις (Σημ. 21) και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
(Σημ. 18) στη βάση των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του 
Συγκροτήματος σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα 
περίοδο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης του 
συμβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη-
προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Υπόλοιπα με λήξη εντός 12 μηνών ισούνται με 
τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι 
σημαντική.  

Στις 31 Δεκεμβρίου 
2008

Μέχρι 
1 έτος

€

1 μέχρι 
2 έτη

€

2 μέχρι 
5 έτη

€

Πάνω από 
5 έτη

€

Δανεισμός 6.122.080 2.690.672 4.666.425 287.028
Εμπορικοί και άλλοι 

πιστωτές 4.648.535 - - -

Στις 31 Δεκεμβρίου 
2007

Μέχρι 
1 έτος

€

1 μέχρι 
2 έτη

€

2 μέχρι 
5 έτη

€

Πάνω πό 
5 έτη

€

Δανεισμός 3.761.043 1.886.128 3.091.414 536.275
Εμπορικοί και άλλοι 

πιστωτές 123.858 - - -

(δ) Παγκόσμια κρίση ρευστότητας

Η τρέχουσα παγκόσμια κρίση ρευστότητας που άρχισε στα μέσα του 2007 έχει οδηγήσει, 
μεταξύ άλλων, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης κεφαλαιαγορών, χαμηλότερα 
επίπεδα ρευστότητας σε όλο τον τραπεζικό τομέα, και υψηλότερα διατραπεζικά χρεωστικά 
επιτόκια. Οι αβεβαιότητες στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά έχουν οδηγήσει επίσης 
σε πτωχεύσεις τραπεζών και διασώσεις τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Δυτική 
και Ανατολική Ευρώπη. Τέτοιες περιστάσεις θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στη 
δυνατότητα του Συγκροτήματος να λάβει νέα δάνεια ή να αναχρηματοδοτήσει τον υπάρχοντα 
δανεισμό της με όρους παρόμοιους με εκείνους που εφαρμόστηκαν στις προηγούμενες 
συναλλαγές. Οι χρεώστες ή οι οφειλέτες του Συγκροτήματος μπορούν επίσης να επηρεαστούν 
από τη χαμηλότερη κατάσταση ρευστότητας που θα μπορούσε στη συνέχεια να επηρεάσει τη 
δυνατότητά τους να ξεπληρώσουν τις οφειλές τους.  Οι επιδεινωμένες λειτουργικές συνθήκες 
για τους χρεώστες ή τους οφειλέτες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις προβλέψεις 
ταμειακών ροών και τις αξιολογήσεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  της Διεύθυνσης. Στην έκταση που οι 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες, η Διεύθυνση έχει απεικονίσει τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις των 
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών στις αξιολογήσεις απομείωσης. Η αβεβαιότητα 
στις παγκόσμιες αγορές, σε συνδυασμό με άλλους τοπικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια του 
2008 έχει οδηγήσει στην πολύ ψηλή αστάθεια στα χρηματιστήρια και κατά περιόδους πολύ 
ψηλότερα από τα κανονικά διατραπεζικά χρεωστικά επιτόκια. Η Διεύθυνση δεν είναι σε θέση 
να υπολογίσει αξιόπιστα τις επιδράσεις πάνω στην οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος
οποιασδήποτε περαιτέρω επιδείνωσης στη ρευστότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και 
την αυξανόμενη αστάθεια στις αγορές μετοχών και συναλλάγματος. Η Διεύθυνση θεωρεί ότι 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη της διατηρησιμότητας και αύξησης των 
εργασιών του Συγκροτήματος υπό τις τρέχουσες περιστάσεις.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(2) Διαχείριση κεφαλαίου

Οι επιδιώξεις του Συγκροτήματος όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της 
ικανότηταςτου Συγκροτήματος να συνεχίσει τις εργασίες του βάσει της αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας με σκοπό την παροχή αποδόσεων για τους μετόχους 
και ωφελήματα για άλλα πρόσωπα που έχουν συμφέροντα στο Συγκρότημα και να 
διατηρήσει μια βέλτιστη κεφαλαιουχική δομή για να μειώσει το κόστος κεφαλαίου.

Με σκοπό να διατηρήσει ή να μεταβάλει την κεφαλαιουχική δομή, το Συγκρότημα 
μπορεί να μεταβάλει το ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, να 
επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να πουλήσει 
περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της.  

Το Συγκρότημα παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του συντελεστή μόχλευσης. 
Αυτός ο συντελεστής υπολογίζεται ως καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό 
κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως το σύνολο δανεισμού (περιλαμβανομένου 
‘βραχυπρόθεσμου και μη-βραχυπρόθεσμου δανεισμού’ όπως παρουσιάζεται στον 
ισολογισμό) μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Το συνολικό κεφάλαιο 
υπολογίζεται ως ‘ίδια κεφάλαια’ όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό, προσθέτοντας 
το καθαρό χρέος.

Κατά τη διάρκεια του 2008 το Συγκρότημα αύξησε το δανεισμό του κατά €4
εκατομμύρια περίπου. Το γεγονός αυτό καθώς και η μείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω 
ζημιών είχαν ως αποτέλεσμα ο συντελεστής μόχλευσης να αυξηθεί στο 20,46%.

2008 2007
€ €

Σύνολο δανεισμού (Σημ. 21) 10.980.978 7.053.503
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ. 18) (872.554) (2.165.023)

__________ __________
Καθαρό χρέος 10.108.424 4.888.480
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 39.298.140 73.798.589

__________ __________
Συνολικό κεφάλαιο 49.406.564 78.687.069

========== ==========
Συντελεστής μόχλευσης 20,46% 6,21%

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

(3) Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές 
(όπως οι τίτλοι προς εμπορία) βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία 
του ισολογισμού.  Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότημα είναι η τρέχουσα 
τιμή προσφοράς.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(3) Εκτίμηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές καθορίζεται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών.  Το 
Συγκρότημα χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και κάνει υποθέσεις με βάση τις 
συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Το Συγκρότημα 
χρησιμοποιεί κυρίως εκτιμημένα μοντέλα προεξοφλημένων ταμειακών ροών για τον 
καθορισμό της δίκαιης αξίας για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
δεν εμπορεύονται σε ενεργή αγορές.

Η λογιστική αξία μείον πρόβλεψη για εμπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται ότι 
προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των 
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της 
αγοράς που είναι διαθέσιμο στο Συγκρότημα για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα.

4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

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

(α) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές

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

(i) Φορολογία

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

Αν το τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με αβέβαια φορολογικά ζητήματα που 
αφορούν προσφυγή της Εταιρείας στο Ανώτατο Δικαστήριο αναφορικά με 
επιπρόσθετες φορολογίες που έχουν εκδοθεί από τις Φορολογικές Αρχές για 
τα έτη 2000 μέχρι 2002 είχε αρνητική έκβαση το Συγκρότημα θα έπρεπε να 
αυξήσει τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις κατά €2,5 εκατομμύρια 
περίπου.
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4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

(ii) Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε 
χρηματιστήρια, προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης.  Το 
Συγκρότημα ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και 
κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε 
κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Το Συγκρότημα έχει χρησιμοποιήσει τη μέθοδο 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών για διάφορα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια.  Αν το 
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε στην προεξόφληση ταμειακών 
ροών και ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης είχε διαφορά 10% από τους 
υπολογισμούς της Διεύθυνσης, η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία  μέσω των 
αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση, θα ήταν €4,1 εκατομμύρια 
ψηλότερη ή €2,9 εκατομμύρια χαμηλότερη.

5 Ανάλυση κατά τομέα

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος είναι κυρίως από επενδύσεις σε δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και για το 2007 συμπεριλάμβαναν δικαιώματα από παροχή υπηρεσιών στα 
κτηματικά μέσω θυγατρικών εταιρειών.  Για το 2008 δεν παρουσιάζεται ανάλυση κατά τομέα 
επειδή κατά τη διάρκεια του έτους οι εργασίες και δικαιώματα από παροχή υπηρεσιών στα 
κτηματικά δεν ήταν σημαντικές.

(α) Ανάλυση κατά τομέα δραστηριότητας

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Επενδυτικές
δραστηριότητες

€

Παροχή
υπηρεσιών στα 

κτηματικά
€

Σύνολο
€

Εισοδήματα 3.190.010 473.639 3.663.649
========== ========== ==========

Κέρδος/(ζημιά) τομέα από εργασίες 1.661.589 (5.021) 1.656.568
Χρηματοδοτικά έξοδα (634.229) (2.739) (636.968)
Μερίδιο αποτελεσμάτων 

συνδεδεμένων εταιρείων 473.394 - 473.394
__________ __________ __________

Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 1.500.754 (7.760) 1.492.994
Φορολογία (1.349.223) (29) (1.349.252)

__________ __________ __________
Κέρδος/(ζημιά) για το έτος 151.531 (7.789) 143.742

========== ========== ==========
Ενεργητικό κατά τομέα 80.983.384 252.590 81.235.974
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες 

εταιρείες 3.201.582 - 3.201.582
__________ __________ __________

Σύνολο ενεργητικού κατά τομέα 84.184.966 252.590 84.437.556
========== ========== ==========

Υποχρεώσεις κατά τομέα 10.494.621 144.346 10.638.967
========== ========== ==========
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5 Ανάλυση κατά τομέα (συνέχεια)

(α) Ανάλυση κατά τομέα δραστηριότητας (συνέχεια)
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου2007

Επενδυτικές
δραστηριότητες

€

Παροχή
υπηρεσιών στα 

κτηματικά
€

Σύνολο
€

Κεφαλαιουχικές δαπάνες:
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός - 75.153 75.153

  Αϋλα περιουσιακά στοιχεία - 29.473 29.473
_________ _________ _______

- 104.626 104.626
_________ _________ _______

Αποσβέσεις:
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός - 19.961 19.961

  Αϋλα περιουσιακά στοιχεία - 11.704 11.704
_________ _________ _______

- 31.665 31.665
========== ========== =========

Όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αφορούν το συγκεκριμένο τομέα.  Δεν 
υπάρχουν μη κατανεμητέα στοιχεία.  

Δεν υπάρχουν πωλήσεις ή συναλλαγές μεταξύ των τομέων δραστηριότητας.

(β) Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα

Το Συγκρότημα δεν παρουσιάζει ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα επειδή όλες οι 
σημαντικές δραστηριότητες του διεξάγονται στην Κύπρο.

6 Μερίσματα και (ζημιές)/κέρδη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

2008
€

2007
€

Μερίσματα 1.024.320 1.624.789
========== ==========

(Ζημιές)/κέρδη δίκαιης αξίας (25.789.267) 844.651
========== ==========

Τα μερίσματα και οι (ζημιές)/κέρδη δίκαιης αξίας αναλύονται ως ακολούθως:

2008
€

2007
€

Προς εμπορία

Από επανεκτίμηση:
- Κέρδη 338.187 1.699.751
- Ζημιές (9.986.273) (348.493)

__________ __________
(9.648.086) 1.351.258
__________ __________

Από ρευστοποίηση:
- Κέρδη 47.097 1.676.694
- Ζημιές (314.086) (18.883)

__________ __________
(266.989) 1.657.811

__________ __________
Καθαρή (ζημιά)/κέρδη δίκαιης αξίας (9.915.075) 3.009.069
Μερίσματα 504.504 711.323

__________ __________
Σύνολο (9.410.571) 3.720.392

========== ==========
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6 Μερίσματα και κέρδη/(ζημιές) χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
(συνέχεια)

2008
€

2007
€

Σε δίκαιη αξία κατά την αρχική αναγνώριση

Από επανεκτίμηση:
- Κέρδη - 11.896.363
- Ζημιές (15.826.770) (14.062.442)

__________ __________
(15.826.770) (2.166.079)
__________ __________

Από ρευστοποίηση:
- Κέρδη - 1.662
- Ζημιές (47.422) -

__________ __________
(47.422) 1.662

__________ __________
Καθαρή (ζημιά)/κέρδη δίκαιης αξίας (15.874.192) (2.164.418)
Μερίσματα 519.816 913.466

__________ __________
Σύνολο (15.354.376) (1.250.952)

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

7 Ανάλυση διαχειριστικών εξόδων κατά είδος
2008

€
2007

€
ΔικαιώματαπροςMarfin CLR Public Co Limited (Σημ. 25 (α)):

Παροχήδιοικητικώνυπηρεσιών - 11.789
ΔικαιώματαπροςMarfin CLR (Financial Services) Limited (Σημ. 25 (α)):

Τήρηση μητρώου μετόχων 4.595 3.537
Διαχείρισηχαρτοφυλακίου 579.644 660.583

  Παροχή διοικητικών υπηρεσιών 147.028 127.388
  Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες 40.569 2.209
  Υπηρεσίες γραμματέα 14.410 5.895
Κόστος προσωπικού (Σημ. 8) 108.715 179.094
Δικαιώματα μη εκτελεστικών συμβούλων (Σημ. 25 (γ)) 47.290 43.228
Αμοιβή ελεγκτών 53.286 47.388
Συνδρομή και δικαιώματα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 37.533 32.171
Ασφάλεια για ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου 10.549 28.026
Επαγγελματικές υπηρεσίες 24.568 -
Διαφημιστικά και έξοδα προώθησης 9.544 14.996
Εκτυπώσεις και γραφική ύλη 26.458 16.708
Δικηγορικά έξοδα 100.358 155.040
Προμήθειες πληρωτέες - 221.710
Δικαιώματα εκμετάλλευσης - 52.681
Ενοίκια - 22.636
Τραπεζικά δικαιώματα 27.724 30.278
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας προηγουμένων ετών 124 253.357
Άλλα διοικητικά και γενικά έξοδα 163.556 147.796

_________ _________
Σύνολο εξόδων 1.395.951 2.056.510

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

8 Κόστος προσωπικού
2008

€
2007

€

Μισθοί και συναφή έξοδα 98.401 158.485
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 5.650 15.110
Ταμείο Προνοίας 4.664 5.499

________ ________
108.715 179.094

======== ========
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9 Χρηματοδοτικά έξοδα
2008

€
2007

€
Χρεωστικοί τόκοι:

Τραπεζικοί τόκοι 643.899 238.777
  Τόκοι σε άλλα δάνεια 75.401 231.035
Συναλλαγματική διαφορά - 167.156

__________ __________
719.300 636.968

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

10 Φορολογία
2008

€
2007

€
Τρέχουσα φορολογία:
  Αμυντική εισφορά σε τόκους και μερίσματα 23.262 12.505
  Φορολογία προηγούμενων ετών - 1.336.747

Αναβαλλόμενη φορολογία 30.368 -
__________ __________

53.630 1.349.252
========== ==========

Ο φόρος επί των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος πριν τη φορολογία διαφέρει από το 
θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας 
ως εξής:

2008
€

2007
€

(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (34.549.463) 1.492.994
========== ==========

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (3.454.946) 149.299
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 

φορολογικούς σκοπούς 2.886.287 252.280
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος  που δεν 

υπόκειται σε φορολογία (93.515) (401.579)
Επίδραση ζημιών σε μεταφορά 692.542 -
Επιπρόσθετη φορολογία προηγούμενων ετών - 1.336.747
Αμυντική εισφορά σε τόκους και μερίσματα 23.262 12.505

__________ __________
Χρέωση φορολογίας 53.630 1.349.252

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

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για τις εταιρείες του Συγκροτήματος είναι 10%.  Κέρδη από 
διάθεση τίτλων (συμπεριλαμβανομένων μετοχών) εξαιρούνται από τη φορολογία εισοδήματος.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με 
ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό 
φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 
15%.

Οι Φορολογικές Αρχές έχουν εκδώσει επιπρόσθετες φορολογίες για τα έτη 2000 μέχρι 2002, 
για τις οποίες η Εταιρεία έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Αν η δικαστική απόφαση 
έχει αρνητική έκβαση η Εταιρεία θα έπρεπε να αυξήσει τις τρέχουσες φορολογικές της 
υποχρεώσεις κατά €2,5 εκατομμύρια περίπου.
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11 (Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή

Η (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη (ζημιά)/κέρδος για το έτος που 
αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας με το μεσοσταθμικό αριθμό των εκδομένων μετοχών 
κατά τη διάρκεια του έτους. 

2008 2007

(Ζημιά)/κέρδος έτους (€) (34.355.268) 143.742
=========== ===========

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες 
κατά τη διάρκεια του έτους 288 140 972 288 140 972

=========== ===========
(Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή που αναλογεί στους μετόχους

της Εταιρείας (σεντ) – βασική και αναπροσαρμοσμένη (11,92) 0,05
=========== ===========

12 Επενδύσεις σε ακίνητα

2008
€

2007
€

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Από απόκτηση εξαρτημένης 683.440 -
Κέρδος από επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία 116.560 -

__________ __________
Στις 31 Δεκεμβρίου 800.000 -

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

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επανεκτιμούνται κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου σε δίκαιη αξία από 
τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας με βάση εκτίμηση από ανεξάρτητους εκτιμητές.  
Η εκτίμηση βασίστηκε στις τρέχουσες τιμές αγοράς για παρόμοια ακίνητα στην ίδια περιοχή.

Η επένδυση σε ακίνητα αντιπροσωπεύει γη και δεν χρησιμοποιείται για τις εμπορικές 
δραστηριότητες του Συγκροτήματος αλλά κρατείται για κέρδη από κεφαλαιουχική υπεραξία.

13 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
2008

€
2007

€
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Στην αρχή του έτους 3.201.582 2.643.461
Αγορές 459.002 84.727
Μερίδιο του αποτελέσματος μετά τη φορολογία (385.929) 473.394
Διαγραφή υπεραξίας (39.888) -

__________ __________
Στο τέλος του έτους 3.234.767 3.201.582

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

Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι οι ακόλουθες:

Όνομα

Κύριες
δραστηριότητες

Ποσοστό
συμμετοχής

%
2008

Ποσοστό
συμμετοχής

%
2007

Εκδοθέν 
κεφάλαιο

€

Karyes Investments Public Limited Επενδύσεις 28,99 28,99 860.000
Empire Capital Investments Public Limited Επενδύσεις 29,97 29,97 2.565.595
Finikas Ammochostou Plc Επενδύσεις 30,22 25,06 4.938.492

Η χρηματιστηριακή αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
ήταν €3.082.810 (2007: €2.276.011).
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13 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια)

Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην Finikas
Ammochostou Plc από 25,06% σε 30,22% με κόστος απόκτησης €459.002 που αποτελείται 
από καθαρό ενεργητικό ύψους €419.114 και υπεραξία €39.888. Η υπεραξία που προέκυψε 
έχει διαγραφεί στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.

Τα οικονομικά στοιχεία των πιο πάνω συνδεδεμένων εταιρειών οι οποίες έχουν όλες συσταθεί 
στην Κύπρο και οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, είναι:

Όνομα
Περιουσιακά

στοιχεία
€

Υποχρεώσεις
€

Εισοδήματα
€

(Ζημιά)/
κέρδος

€

2008
Karyes Investments Public Ltd 1.007.392 104.094 58.468 (226.122)
Empire Capital Investments Public Ltd 3.810.156 45.154 144.067 (555.223)
Finikas Ammochostou Plc (ex

Confine Investment Public Ltd) 14.296.248 8.101.750 104.109 (969.079)
__________ __________ __________ __________
19.113.796 8.250.998 306.644 (1.750.424)
========== ========== ========== ==========

2007
Karyes Investments Public Ltd 1.243.086 21.304 31.714 75.042
Empire Capital Investments Public Ltd 4.468.982 32.969 101.270 396.479
Finikas Ammochostou Plc (ex

Confine Investment Public Ltd) 12.364.800 5.934.320 122.153 1.647.706
__________ _________ __________ __________
18.076.868 5.988.593 255.137 2.119.227
========== ========== ========== ==========

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες με λογιστική αξία ύψους 
€1.620.294 (2007: €1.102.803) ήταν ενεχυριασμένες για τραπεζικά δάνεια και 
παρατραβήγματα (Σημ. 21).

14 Επενδυτικά δάνεια

2008
€

2007
€

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Επενδυτικά δάνεια 19.218.538 18.823.698
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης (14.844.750) (11.685.453)

__________ __________
Επενδυτικά δάνεια – καθαρά 4.373.788 7.138.245

========== ==========
Τα επενδυτικά δάνεια αναλύονται ως ακολούθως:

Την 1 Ιανουαρίου 7.138.245 7.239.578
Δάνεια που παραχωρήθηκαν 394.732 34.172
Αποπληρωμές δανείων (60.000) (309.282)
Τόκοι εισπρακτέοι 60.108 57.638
(Απομείωση)/ανάκτηση στην αξία για το έτος (3.159.297) 116.139

__________ __________
Στις 31 Δεκεμβρίου 4.373.788 7.138.245

========== ==========
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14 Επενδυτικά δάνεια (συνέχεια)

Κατά τη διάρκεια του έτους η αξία επενδυτικών δανείων μειώθηκε κατά €3.159.297 (2007:
αυξήθηκε κατά €116.139) επειδή η ανακτήσιμη αξία τους ήταν μικρότερη της λογιστικής τους 
αξίας. Η (ζημιά)/το κέρδος αυτό περιλαμβάνεται στην “(Απομείωση)/ανάκτηση στην αξία 
δανείων και εισπρακτέων” στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του έτους.

Η κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση αναλύεται ως ακολούθως:

2008
€

2007
€

Την 1 Ιανουαρίου 11.685.453 11.801.591
Πρόβλεψη για απομείωση 3.159.297 10.584
Ποσά που επανακτίθηκαν - (126.722)

__________ __________
Στις 31 Δεκεμβρίου 14.844.750 11.685.453

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

Η δίκαιη αξία των επενδυτικών δανείων, είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική τους αξία κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού.

Τα επενδυτικά δάνεια με λογιστική αξία πάνω από €500.000 φαίνονται πιο κάτω.  Η καθαρή 
συνολική λογιστική τους αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ήταν €3.000.000 (2007: €6.681.737).

Όνομα Κύριες Δραστηριότητες

Libra Preference Shares Ψυχαγωγία

15 Χρηματοοικονομικά μέσα

(α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και 
εισπρακτέα

Περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων Σύνολο
€ € €

31 Δεκεμβρίου 2008
Περιουσιακά στοιχεία όπως 

παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Επενδυτικά δάνεια 4.373.788 - 4.373.788
Άλλα δάνεια και εισπρακτέα 26.104.223 - 26.104.223
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων 23.401.645 23.401.645

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 872.554 - 872.554
__________ __________ __________

Σύνολο 31.350.565 23.401.645 54.752.210
=========== ========== ==========
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15 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

(α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)

Άλλες 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο
€ €

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται 
στον ισολογισμό

Δανεισμός 10.980.978 10.980.978
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (1) 4.592.889 4.592.889

__________ __________
Σύνολο 15.573.867 15.573.867

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

Δάνεια και 
εισπρακτέα

Περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμούνται σε 

δίκαιη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων Σύνολο

€ € €

31 Δεκεμβρίου 2007
Περιουσιακά στοιχεία όπως 

παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Επενδυτικά δάνεια 7.138.245 - 7.138.245
Άλλα δάνεια και εισπρακτέα 29.504.723 - 29.504.723
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων - 42.299.874 42.299.874

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.165.023 - 2.165.023
__________ __________ __________

Σύνολο 38.807.991 42.299.874 81.107.865
=========== ========== ==========

Άλλες 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο
€ €

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται 
στον ισολογισμό

Δανεισμός 7.053.503 7.053.503
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές(1) 77.244 77.244

__________ __________
Σύνολο 7.130.747 7.130.747

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

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού «Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές» 
είναι οφειλόμενα έξοδα.
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15 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

(β) Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν 
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε 
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά 
με τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

2008 2007
€ €

Εισπρακτέα1

Συμβαλλόμενα μέρη με εξωτερική πιστωτική 
αξιολόγηση (Moody’s)

Ομάδα 1 – C 880.178 2.545.615
Ομάδα 2 – Α2 9.065.908 9.065.908

Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική 
αξιολόγηση

Ομάδα 3 463.393 373.535
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες:
Ομάδα 4 329.120 1.321.449
Ομάδα 5 7.580.145 8.715.624
Ομάδα 6 7.341.266 7.341.266
Ομάδα 7 444.213 -

__________ __________
26.104.223 29.363.397
========== ==========

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες 
τραπεζικές καταθέσεις2

Συμβαλλόμενα μέρη με εξωτερική πιστωτική
  αξιολόγηση (Moody’s)
Α3 857.112 1.729.795
Α2 15.123 3.357
Αα3 148 -
Αα2 - 87.788
Βαα2 - 632
Άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χωρίς 

εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση - 341.720
__________ __________

872.383 2.163.292
========== ==========

1 Το υπόλοιπο του στοιχείου ισολογισμού ‘άλλα δάνεια και εισπρακτέα’ για το 2007 είναι άλλα 
περιουσιακά στοιχεία.

2 Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού ‘ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ είναι μετρητά στο 
ταμείο.

Ομάδα 1, 4 και5 – υφιστάμενοι χρεώστες (περισσότερο από 6 μήνες) χωρίς αθετήσεις 
εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.

Ομάδα 2 και 6 – υφιστάμενοι χρεώστες (περισσότερο από 6 μήνες) με αθετήσεις 
εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.

Ομάδα 3 και 7 – νέοι χρεώστες (λιγότερο από 6 μήνες).

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα δεν έχουν τύχει επαναδιαπραγμάτευσης οι όροι τους 
κατά το τελευταίο έτος.
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16 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων

2008
€

2007
€

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μετοχικοί τίτλοι – Ευρώ – εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά κλάδο:
Τραπεζικός 736.070 3.699.218
Επενδυτικών εταιρειών 2.251.854 5.266.726
Ασφαλιστικός - 1.934.451
Τουριστικός 384.877 526.716
Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 1.196.607 4.248.173
Υπηρεσίες καταναλωτών 1.902.471 2.753.389
Άλλων εταιρειών 704.117 798.971

__________ __________
7.175.996 19.227.644

__________ __________
Μετοχικοί τίτλοι – Ευρώ – εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)  κατά κλάδο:
Τραπεζικός 106.187 1.087.467
Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 290.000 588.000

__________ __________
396.187 1.675.467

__________ __________
Μετοχικοί τίτλοι – Ισλανδικές κορώνες – εισηγμένοι στο 
Χρηματιστήριο Ισλανδίας κατά κλάδο:
Τουριστικός 15.892 825.219

__________ __________

Τίτλοι σε μη εισηγμένες εταιρείες 15.813.570 20.571.544
__________ __________

Σύνολο επενδύσεων 23.401.645 42.299.874
========== ==========

Η λογιστική αξία των πιο πάνω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
κατηγοριοποιείται ως εξής:

2008
€

2007
€

Προς εμπορία 10.629.877 13.743.309
Που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την 

αρχική αναγνώριση 12.771.768 28.556.565
___________ ___________
23.401.645 42.299.874

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

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων έχουν λήξη εντός ενός έτους.

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

Οι αλλαγές στις δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται ξεχωριστά στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
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16 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων (συνέχεια)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 επενδύσεις σε εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου με λογιστική αξία ύψους €4.873.760 (2007: €10.130.001) ήταν ενεχυριασμένες για 
τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα (Σημ. 21).

Επίσης στις 31 Δεκεμβρίου 2008 επενδύσεις σε μη εισηγμένες εταιρείες με λογιστική αξία 
ύψους €3.160.000 (2007: τίποτε)  ήταν ενεχυριασμένες για τραπεζικάδάνεια.

Στις επενδύσεις που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική 
αναγνώριση περιλαμβάνονται επενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες όπου το ποσοστό συμμετοχής 
ξεπερνά το 20%.  Παρόλο το ποσοστό συμμετοχής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την 
αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο, αυτές οι επιχειρηματικές συμμετοχές αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα 
απέκτησε αυτές τις επενδύσεις με σκοπό την πώληση και την πραγματοποίηση κέρδους.  Το 
Συγκρότημα δεν έχει ανάμειξη στην καθημερινή διεύθυνση και διαχείριση των δραστηριοτήτων 
αυτών των εταιρειών.  Οι επενδύσεις αυτές ταξινομήθηκαν στις επενδύσεις που ορίστηκαν 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχικά αναγνώριση καθώς το Συγκρότημα έχει 
την πρόθεση και είναι σε θέση να τις πωλήσει χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στις 
δραστηριότητες του.  Αντίθετα οι συνδεδεμένες και εξαρτημένες εταιρείες είναι στρατηγικές 
επενδύσεις και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και προέκταση των δραστηριοτήτων του 
Συγκροτήματος.

Οι σημαντικές (ποσοστό συμμετοχής πάνω από 20% ή αξία επένδυσης πέραν των €500.000)
επιχειρηματικές συμμετοχές σε μη εισηγμένες εταιρείες του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 
2008 παρουσιάζονται πιο κάτω.  Η συνολική τους λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
ήταν €9.550.004 (2007: €18.666.830).

Όνομα
Κύριες 
δραστηριότητες 

Ποσοστό
συμμετοχής %

Orli-Tech Pty Limited Τεχνολογία 40,00
Manolis & Socratous Holdings Limited Ναυτιλιακά 57,00
Κυπριακή Εταιρεία Ακινήτων (Η Δύναμις) Λίμιτεδ Ανάπτυξηγης 34,71
Aegis Limited Φαρμακευτικές 59,84
A&S Stephanides Limited Εμπορικές 16,00
Hyperion Systems Engineering Limited Τεχνολογία 27,68
Asklipios Holdings Limited Ιατροφαρμακευτικές 25,00
El Greco Gallery Limited Έπιπλα 30,00
Hart Security Holdings Limited Παροχή υπηρεσιών 

ασφαλείας σε διεθνές 
επίπεδο

3,08

17 Άλλα δάνεια και εισπρακτέα
2008

€
2007

€

Άλλα δάνεια και εισπρακτέα 30.176.396 29.571.433
Μείον: Πρόβλεψη για απομείωση (4.072.173) (66.710)

__________ __________
Άλλα δάνεια και εισπρακτέα –  καθαρά 26.104.223 29.504.723

========== ==========
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17 Άλλα δάνεια και εισπρακτέα (συνέχεια)

Τα άλλα δάνεια και εισπρακτέα αναλύονται ως ακολούθως:

2008
€

2007
€

Βραχυπρόθεσμα
Τράπεζα ΠειραιώςA.E. (1) 9.065.908 9.065.908
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σημ. 25 (β)) 2.327.895 2.876.012
Δάνεια σε συγγενικές εταιρείες (Σημ. 25 (β)) 7.580.145 -
Άλλοι χρεώστες 1.343.575 3.060.479

__________ __________
20.317.523 15.002.399
__________ __________

Μη βραχυπρόθεσμα
Δάνεια σε συγγενικές εταιρείες (Σημ. 25 (β)) 5.786.700 14.502.324

__________ __________

Σύνολο 26.104.223 29.504.723
========== ==========

(1) Kατά τη διάρκεια του 2001 η εξαρτημένη εταιρεία Europrofit Capital Investors Limited
πλήρωσε για να αγοράσει από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 2 380 000 μετοχές της 
Euroinvestment & Finance Limited προς £2,216 (€3,786) ανά μετοχή.  Η μεταβίβαση 
των μετοχών αυτών δεν ολοκληρώθηκε αφού η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν 
παραχώρησε την έγκριση σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική να μην παραχωρεί άδεια 
για απόκτηση πέραν του 10% σε τραπεζικό οργανισμό σε νομικό πρόσωπο του οποίου 
οι κύριες δραστηριότητες είναι άλλες από τραπεζικές.

Η οφειλή που προκύπτει από την υποχρέωση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. να 
επιστρέψει το ποσό που της πληρώθηκε περιλαμβάνεται στα δάνεια και εισπρακτέα 
πιο πάνω.  

Η Εταιρεία, μετά από διαβουλεύσεις με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για επιστροφή των 
χρημάτων της ύψους €9.065.908, προχώρησε στις 2 Δεκεμβρίου 2003 σε νομική 
αγωγή εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ανάκτηση του ποσού αυτού.  Παρόλον 
που η εκδίκαση της νομικής αγωγής αναβλήθηκε για πολλοστή φορά για τις
2 Δεκεμβρίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν νομικών 
συμβουλών, πιστεύει ότι η υπόθεση είναι πιθανόν να κερδηθεί και, ως εκ τούτου, δεν 
έγινε οποιαδήποτε πρόνοια έναντι του εισπρακτέου στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις.

Τα μη βραχυπρόθεσμα εισπρακτέα αναλύονται ως εξής:

2008
€

2007
€

Από 1 μέχρι 2 έτη 5.786.700 8.715.624
Από 2 μέχρι 5 έτη - 5.786.700

__________ __________
5.786.700 14.502.324

========== ==========
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17 Άλλα δάνεια και εισπρακτέα (συνέχεια)

Οι δίκαιες αξίες των μη βραχυπρόθεσμων δανείων και εισπρακτέων παρουσιάζονται πιο κάτω:

2008
€

2007
€

Δάνεια σε συγγενικές εταιρείες 5.835.797 14.535.541
========== ==========

Οι δίκαιες αξίες βασίζονται σε προεξοφλημένες ταμειακές ροές όπου το προεξοφλητικό 
επιτόκιο βασίζεται στο επιτόκιο της αγοράς που επικρατεί για παρόμοια χρηματοοικονομικά 
μέσα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Τα πραγματικά επιτόκια στα μη βραχυπρόθεσμα εισπρακτέα ήταν ως εξής:

2008
%

2007
%

Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες 3,5 5
Δάνεια σε συγγενικές εταιρείες 5,5 7

Η δίκαιη αξία των βραχυπρόθεσμων εισπρακτέων δεν διαφέρει σημαντικά από την λογιστική 
τους αξία.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, εισπρακτέα ύψους €15.483.753 (2007: €18.884.253) δεν ήταν ούτε 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, εισπρακτέα ύψους €10.620.470 (2007: €10.620.470) ήταν 
ληξιπρόθεσμα αλλά δεν είχαν υποστεί απομείωση. 

2008
€

2007
€

Μέχρι 12 μήνες - -
Πάνω από 12 μήνες 10.620.470 10.620.470

__________ __________
10.620.470 10.620.470
========== ==========

Κατά τη διάρκεια του έτους εμπορικά εισπρακτέα ύψους €4.005.463 (2007: €66.710)
διαγράφηκαν ως μη ανακτήσιμα και έχουν συμπεριληφθεί στα έξοδα για 
“(Aπομείωση)/ανάκτηση στην αξία δανείων και εισπρακτέων” στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων. Η κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση των άλλων δανείων και 
εισπρακτέων είναι ως ακολούθως:

2008
€

2007
€

Την 1 Ιανουαρίου 66.710 -
Πρόβλεψη για απομείωση 4.005.463 66.710

_________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 4.072.173 66.710

========= =========
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17 Άλλα δάνεια και εισπρακτέα (συνέχεια)

Οι άλλες ομάδες εισπρακτέων δεν περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν 
υποστεί απομείωση.

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του ισολογισμού είναι η λογιστική αξία 
κάθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Το Συγκρότημα δεν κατέχει 
οποιοδήποτε ενέχυρο για σκοπούς εξασφάλισης.

Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων της Εταιρείας παρουσιάζονται στα 
εξής νομίσματα:

2008
€

2007
€

Κυπριακή λίρα - 25.637.660
Ευρώ 25.224.045 1.321.450
Ισλανδική κορώνα 880.178 2.545.613

__________ __________
26.104.223 29.504.723
========== ==========

18 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
2008

€
2007

€

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 872.554 2.165.023
========= =========

Το μεσοσταθμικό πραγματικό επιτόκιο στις καταθέσεις ήταν 5,70% (2007: 4,90%) και αυτές οι 
καταθέσεις έχουν λήξη από 7 μέχρι 90 μέρες.

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιλαμβάνουν:

2008
€

2007
€

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 872.554 2.165.023
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 21) (2.714.766) (1.191.758)

_________ _________
(1.842.212) 973.265
========= =========

19 Μετοχικό κεφάλαιο

2008
Αριθμός
μετοχών

2008
€

2007
Αριθμός
μετοχών

2007
€

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές της €0,26/(£0,15) η 

καθεμιά 3 333 333 333 3 333 333 333
_____________ _____________

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και 
πληρώθηκε εξολοκλήρου

Την 1 Ιανουαρίου 288 140 972 73.847.712 288 140 972 73.847.712
Αύξηση ονομαστικής αξίας κεφαλαίου 

από €0,256 σε€0,26 ανά μετοχή από 
μετατροπή σε Ευρώ - 1.068.941 - -

_____________ _____________ _____________ ____________
Στις 31 Δεκεμβρίου 288 140 972 74.916.653 288 140 972 73.847.712

============= ============= ============= ============
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Κατά την Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 
2008 εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα σε σχέση με την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας σε Ευρώ:

(1) Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από £0,15 ανά μετοχή σε €0,26 ανά 
μετοχή μετά τη στρογγυλοποίηση.

(2) Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μετατραπεί από £500.000.000 διαιρεμένο 
σε 3 333 333 333 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,15 η κάθε μια, σε 
€866.666.667 διαιρεμένο σε 3 333 333 333 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,26
η κάθε μια.

(3) Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μετατραπεί από £43.221.146 
διαιρεμένο σε 288 140 972 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,15 η κάθε μια σε 
€74.916.653 διαιρεμένο σε 288 140 972 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,26 η 
κάθε μια μετά την στρογγυλοποίηση. H διαφορά που προέκυψε από τη 
στρογγυλοποίηση ύψους €1.068.941 έχει μεταφερθεί στα αποθεματικά.

20 Συμφέρον μειοψηφίας
2008

€
2007

€

Την 1 Ιανουαρίου -
Από εξαγορές 651.052 -
Καθαρό μερίδιο αποτελεσμάτων (247.825) -

__________ __________
Στις 31 Δεκεμβρίου 403.227 -

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

Στις 8 Μαΐου 2008 η Εταιρεία απόκτησε επιπρόσθετο αριθμό μετοχών στην Τοξότης 
Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ αυξάνοντας το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο σε 
57,80% καθιστώντας την εξαρτημένη εταιρεία του Συγκροτήματος. Στις 19 Μαΐου 2008 η 
Εταιρεία προέβη σε δημόσια πρόταση προς τους υπόλοιπους μετόχους της Τοξότης 
Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ με σκοπό να αποκτήσει μέχρι και 100% του εκδοθέντος 
μετοχικού κεφαλαίου την με αντιπαροχή €0,11 ανά μετοχή σε μετρητά η οποία εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Από την Δημόσια πρόταση που ολοκληρώθηκε στις
4 Αυγούστου 2008 η Εταιρεία εξασφάλισε επιπρόσθετο ποσοστό 4,12% διαμορφώνοντας το 
τελικό ποσοστό στο 61,92%.

Ο ισολογισμός και το καθαρό μερίδιο αποτελεσμάτων δεν περιλαμβάνει συμφέρον μειοψηφίας
στην Europrofit Capital Investors Public Limited επειδή οι συσσωρευμένες ζημιές που 
αναλογούν στους μετόχους της μειοψηφίας έχουν υπερβεί το μερίδιο της μειοψηφίας στα
κεφάλαιατης εξαρτημένης.  Το μερίδιο της μειοψηφίας στις ζημιές αυτές αναγνωρίζεται στα 
κέρδη/(ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας μέχρι που να ανακτηθεί πλήρως 
το μερίδιο της μειοψηφίας στις ζημιές αυτές, από μελλοντικά κέρδη της εξαρτημένης.
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2008
€

2007
€

Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 18) 2.714.766 1.191.758
Τραπεζικά δάνεια 2.058.788 628.950
Άλλα δάνεια πληρωτέα 669.247 1.498.664

__________ __________
5.442.801 3.319.372

__________ __________
Μη βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά δάνεια 5.393.184 2.588.207
Άλλα δάνεια πληρωτέα 144.993 1.145.924

__________ __________
5.538.177 3.734.131

__________ __________
Σύνολο δανεισμού 10.980.978 7.053.503

========== ==========
Λήξη μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Από 1 μέχρι 2 έτη 2.203.781 1.440.582
Από 2 μέχρι 5 έτη 3.200.499 2.214.168
Πάνω από 5 έτη 133.897 79.381

__________ __________
5.538.177 3.734.131

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

Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα μέχρι τον Ιούλιο του 2016 και τα άλλα δάνεια είναι 
αποπληρωτέα μέχρι τον Μάϊο του 2010.

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένα ως εξής:

 Με ενεχυριάσεις εισηγμένων επενδύσεων με λογιστική αξία ύψους €4.873.760 (2007:
€10.130.001).

 Με ενεχυριάσεις επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες με λογιστική αξία ύψους 
€1.620.294 (2007: €1.102.803).

 Με ενεχυρίαση μετόχων σε μη εισηγμένες εταιρείες με λογιστική αξία ύψους €3.160.000
(2007: τίποτε).

Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ήταν ως εξής:

2008
%

2007
%

Τραπεζικά παρατραβήγματα 7,75 6,60
Τραπεζικά δάνεια 6,25 7,25
Άλλα δάνεια 4,95 5,50

Όλος ο δανεισμός του Συγκροτήματος είναι σε Ευρώ.

Η δίκαιη αξία των τραπεζικών παρατραβηγμάτων και των τραπεζικών και άλλων δανείων που 
είναι όλα σε κυμαινόμενα επιτόκια, είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία.
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21 Δανεισμός (συνέχεια)

Η έκθεση του δανεισμού του Συγκροτήματος σε αλλαγές στα επιτόκια και οι συμβατικές 
ημερομηνίες επανατίμησης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είναι ως εξής:

2008
€

2007
€

Μέχρι 1 έτος 5.442.801 3.319.372
1-5 έτη 5.404.280 3.654.750
Πάνω από 5 έτη 133.897 79.381

__________ __________
10.980.978 7.053.503
========== ==========

Το Συγκρότημα έχει τις πιο κάτω αχρησιμοποίητες δανειοληπτικές διευκολύνσεις:

2008
€

2007
€

Κυμαινόμενο επιτόκιο:
  Λήξη εντός ενός έτους 1.556.738 1.382.062

Σταθερό επιτόκιο:
Λήξη εντός ενός έτους - -

__________ __________
1.556.738 1.382.062

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

Οι διευκολύνσεις που λήγουν εντός ενός έτους είναι ετήσιες διευκολύνσεις που υπόκεινται σε 
αναθεώρηση σε διάφορες ημερομηνίες κατά το 2008. 

22 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2008
€

2007
€

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οφειλόμενα σε συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ. 25 (β)) 345.427 1.186
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 4.247.462 76.058
Οφειλόμενα έξοδα 55.646 46.614

__________ __________
4.648.535 123.858

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

Όλοι οι εμπορικοί και άλλοι πιστωτές έχουν λήξη εντός ενός έτους.

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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23 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Κέρδη δίκαιης
 αξίας στις

 επενδύσεις σε
 ακίνητα

€
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Από απόκτηση εξαρτημένης 76.414
Χρέωση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (Σημ. 10) 30.368

__________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 106.782

==========

Η πιο πάνω φορολογία έχει υπολογιστεί με συντελεστή κεφαλαιουχικών κερδών 20% και δεν 
αναμένεται να καταστεί πληρωτέα στους επόμενους 12 μήνες.

Δεν έχει λογιστεί αναβαλλόμενο φορολογικό ενεργητικό στις φορολογικές ζημιές του 
Συγκροτήματος, μέχρι που οι ζημιές αυτές συμφωνηθούν με τις Φορολογικές Αρχές.

24 Εξαρτημένες εταιρείες

Οι εξαρτημένες εταιρείες των οποίων τα αποτελέσματα και τα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος είναι οι πιο 
κάτω:

Όνομα

Κύριες
Δραστηριότητες

Ποσοστό
συμμετοχής

%

Axxel Ventures Limited Επενδύσεις 100,00
Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ(1) Επενδύσεις 61,92
Europrofit Capital Investors Public Limited (2) Επενδύσεις 75,22

Όλες οι πιο πάνω εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο.

(1) Στις 8 Μαΐου 2008 η Εταιρεία απόκτησε επιπρόσθετο αριθμό μετοχών στην Τοξότης 
Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ αυξάνοντας το ποσοστό της στο μετοχικό 
κεφάλαιο σε 57,80% καθιστώντας την εξαρτημένη εταιρεία του Συγκροτήματος. Στις
19 Μαΐου 2008 η Εταιρεία προέβη σε δημόσια πρόταση προς τους υπόλοιπους 
μετόχους της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ με σκοπό να αποκτήσει 
μέχρι και 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της με αντιπαροχή €0,11 ανά 
μετοχή σε μετρητά η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Από 
τη Δημόσια πρόταση που ολοκληρώθηκε στις 4 Αυγούστου 2008 η Εταιρεία 
εξασφάλισε επιπρόσθετο ποσοστό 4,12% διαμορφώνοντας το τελικό ποσοστό στο 
61,92%.
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24 Εξαρτημένες εταιρείες (συνέχεια)

Το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
που προκύπτουν από την εξαγορά είναι ως ακολούθως:

4 Αυγούστου
2008

€

8 Μαΐου
2008

€
Σύνολο

€
Καθαρό ενεργητικό κατά την ημερομηνία εξαγοράς:
  Επενδύσεις σε ακίνητα 683.440 683.440
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 691.126 1.187.150
  Ποσά οφειλόμενα από συγγενική εταιρεία - 183
  Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 30.205 730
  Ποσά οφειλόμενα σε συγγενική εταιρεία (10.616) (87.151)
  Εμπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί (11.810) (34.513)
  Φορολογία πληρωτέα (3.642) (3.642)
  Αναβαλλόμενη φορολογία (76.414) (76.414)

_________ _________
Δίκαιη αξία καθαρού ενεργητικού 1.302.289 1.669.783

Μερίδιο μειοψηφίας (95,878% / 42,205%) (1.248.609) (704.732)
Μεταφορά αρχικού κόστους επένδυσης από μετοχές 

προς εμπορία - (168.290)
Υπεραξία 40.184 363.425 403.609

_________ _________ _________
Κόστος εξαγοράς 93.864 1.160.186 1.254.050

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

€

Κόστος εξαγοράς σε μετρητά 1.254.050
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών της εξαρτημένης (30.205)

_________
Καθαρή ταμειακή ροή από εξαγορά 1.223.845

=========

(2) Στις 21 Απριλίου 2008 η Εταιρεία αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην Europrofit
Capital Investors Public Limited από 62,88% σε 75,22% με συνολικό επιπρόσθετο 
κόστος ύψους €553.682 που αντιπροσωπεύει υπεραξία.

Η υπεραξία που προέκυψε από τις πιο πάνω εξαγορές ύψους €957.291 έχει διαγραφεί στο 
λογαριασμό αποτελεσμάτων λόγω απομείωσης.

25 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

(α) Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

2008
€

2007
€

(Έσοδα)/έξοδα:
Marfin CLR Public Co Limited (1)
Τόκοι εισπρακτέοι (530.853) (634.764)
Δικαιώματα διοικητικών υπηρεσιών - 11.789
Marfin CLR (Financial Services) Limited (2)
Τόκοι εισπρακτέοι (20.528) (28.197)
Δικαιώματα διαχείρισης μητρώου μετοχών 4.595 3.537
Δικαιώματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 579.644 660.583
Δικαιώματα διοικητικών υπηρεσιών 147.028 127.388
Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες 40.569 2.209
Υπηρεσίες γραμματέα 14.410 5.895
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25 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη(συνέχεια)

Τα πιο πάνω ποσά αφορούν αγορά υπηρεσιών από το Συγκρότημα σε σχέση με τη 
διαχείριση επενδύσεων και διοικητικών υπηρεσιών. Στις πιο πάνω συναλλαγές 
περιλαμβάνονται και ποσά που αφορούν τηνEuroprofit Capital Investors Public
Limited, την Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, την Axxel Ventures
Limited, την CLR Private Equity Limited καιτην CLR Technology Limited ως
εξαρτημένεςεταιρείες.

(1) Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 η Marfin CLR Public Co Limited (προηγουμένως CLR
Capital Public Limited) κατείχετo 24,43% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας.

(2) H Marfin CLR (Financial Services) Limited (προηγουμένωςCLR Securities and
Financial Services Limited) είναιεξολοκλήρουεξαρτημένηεταιρείατηςMarfin
CLR Public Co Limited (προηγουμένωςCLR Capital Public Limited).

(β) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από συναλλαγές με συγγενικά 
μέρη:

2008
€

2007
€

Εισπρακτέα(Σημ. 17):
Marfin CLR (Financial Services) Limited – Trading a/c (1) 329.120 1.321.450

 ΕR Profit Holdings Limited (2) 444.213 -
CLR Properties Limited (3) 1.554.562 1.554.562

__________ __________
2.327.895 2.876.012

========== ==========
Πληρωτέα(Σημ. 20):
Marfin CLR (Financial Services) Limited 345.427 1.186

========== ==========
Δάνειαεισπρακτέα(Σημ. 17):
CLR Properties Limited (3) 5.786.700 5.786.700
Marfin CLR Public Co Limited (4) 7.580.145 8.715.624

__________ __________
13.366.845 14.502.324
========== ==========

(1) ΤοεισπρακτέοαπότηνMarfin CLR (Financial Services) Limited είναι από 
εμπορικό λογαριασμό για σκοπούς αγοραπωλησίας μετοχών, φέρει τόκο 2,25% 
ετησίως (2007: 1,5%) και είναι πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση.

(2) ΤοεισπρακτέοαπότηνΕR Profit Holdings Limited ηοποίαείναισυγγενική
εταιρείατηςEuroprofit Capital Investors Public Limited δενφέρειτόκοκαιείναι
πληρωτέοσεπρώτηζήτηση.

(3) Το εισπρακτέο από την CLR Properties Limited φέρει τόκο ίσο με το βασικό 
επιτόκιο συν 1% ετησίως. Το δάνειο στη CLR Properties Limited φέρει τόκο ίσο 
με το βασικό επιτόκιο συν 4,25% ετησίως και είναι πληρωτέο μέχρι 12 
Δεκεμβρίου 2010.  Το δάνειο είναι εξασφαλισμένο με προσωπικές εγγυήσεις 
των μετόχων της CLR Properties Limited. Οι τόκοι στο πιο πάνω δάνειο 
αναγνωρίζονται και ταυτόχρονα αντιλογίζονται/συμψηφίζονται με ισόποση 
πρόβλεψη. Ο κ. Κώστας Τουμπουρής που είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας κατέχει το 30% της CLR Properties Limited.

(4) Το δάνειο στηMarfin CLR Public Co Limited (προηγουμένως CLR Capital
Public Limited) φέρει τόκο ίσο με το βασικό επιτόκιο συν 3% ετησίως και είναι
πληρωτέο μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2009. Στις 31 Μαρτίου 2008 το υπόλοιπο του 
δανείου είχε μειωθεί σε €2.532.662.
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25 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(γ) Αμοιβή βασικών διοικητικών στελεχών

2008
€

2007
€

Αμοιβή Συμβούλων:
Αμοιβή υπό εκτελεστική  ιδιότητα:
Μισθοί 98.401 97.390
Κοινωνικές ασφαλίσεις 5.650 5.473
Ταμείο προνοίας 4.664 4.442

__________ __________
108.715 107.305

Δικαιώματα μη εκτελεστικών συμβούλων (Σημ. 7) 47.290 43.228
__________ __________

Σύνολο 156.005 150.533
========== ==========

26 Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις

(α) Νομικές διαδικασίες

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 εκκρεμούσαν αγωγές εναντίον της Εταιρείας ύψους €600.000
περίπου.  Κατά τη γνώμη των Συμβούλων δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές 
υποχρεώσεις.

(β) Φορολογία

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 εκκρεμούσε προσφυγή της Εταιρείας στο Ανώτατο 
Δικαστήριο αναφορικά με επιπρόσθετες φορολογίες που έχουν εκδοθεί από τις 
Φορολογικές Αρχές για τα έτη 2000 μέχρι 2002.  Αν η δικαστική απόφαση έχει αρνητική 
έκβαση το Συγκρότημα θα έπρεπε να αυξήσει τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
κατά €2,5 εκατομμύρια περίπου.

27 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν 
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 7 και 8.
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Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διοικητικό συμβούλιο

Βύρων Κρανιδιώτης – Πρόεδρος
Ανδρέας Κούλινος 
Αιμίλιος Παντελίδης
Πανίκος Χαραλαμπίδης
Κώστας Τουμπουρής
Βαγγέλης Συκοπετρίτης 
Χριστάκης Ηρακλέους
Νεοκλής Λυσάνδρου (διορίστηκε στις 20 Μαρτίου 2009)

Γενικός Διευθυντής 

Ανδρέας Κούλινος 

Γραμματέας Εταιρείας

Λύσανδρος Λυσανδρίδης

Εγγεγραμμένο γραφείο

CLR House
Λεωφόρος Βύρωνος 26
1096 Λευκωσία
Κύπρος
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Κύριες δραστηριότητες

2 Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούμενο χρόνο, είναι οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Αξιών 
Κύπρου και Αθηνών, σε στρατηγικές επενδύσεις και επιχειρηματικές συμμετοχές σε 
ιδιωτικές εταιρείες.

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

3 H καθαρή ζημιά της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
ανήλθε σε €33.396.231 (2007: €8.930.945). Η Εταιρεία υπέστη ζημιά από πώληση και 
επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ύψους €14.181.512 (2007:
κέρδος €2.143.393). Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρείας ήταν €58.628.006 (2007: €83.548.747) και τα ίδια κεφάλαια ήταν €39.643.171
(2007: €73.045.812). H οικονομική κατάσταση και η εξέλιξη της Εταιρείας όπως 
παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις εξελίξεις 
στις παγκόσμιες χρηματαγορές και την Kυπριακή οικονομία. Για το 2009 η Εταιρεία 
στοχεύει στην ποιοτική στήριξη των επενδύσεων που κατέχει σε ιδιωτικές εταιρείες και την 
επικερδή έξοδο, όπου προσφέρονται τέτοιες δυνατότητες.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

4 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία 
παρουσιάζονται στις Σημειώσεις 3 και 4 των οικονομικών καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

5 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές 
αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στην επίδοση της 
Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.

Αποτελέσματα

6 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 58. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και η καθαρή ζημιά για το 
έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου(συνέχεια)

Μετοχικό κεφάλαιο

7 Κατά την Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 
10 Ιουλίου 2008 εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα σε σχέση με την μετατροπή του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ:

(1) Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από £0,15 ανά μετοχή σε €0,26
ανά μετοχή μετά τη στρογγυλοποίηση.

(2) Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μετατραπεί από £500.000.000 
διαιρεμένο σε 3 333 333 333 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,15 η κάθε 
μια, σε €866.666.667 διαιρεμένο σε 3 333 333 333 συνήθεις μετοχές ονομαστικής 
αξίας €0,26 η κάθε μια.

(3) Το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μετατραπεί από £43.221.146 διαιρεμένο 
σε 288 140 972 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,15 η κάθε μια σε 
€74.916.653 διαιρεμένο σε 288 140 972 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 
€0,26 η κάθε μια μετά την στρογγυλοποίηση. Η διαφορά που προέκυψε από τη 
στρογγυλοποίηση μεταφέρθηκε στα αποθεματικά.

Διοικητικό συμβούλιο

8 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και την ημερομηνία 
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 51. O κύριος Νεοκλής Λυσάνδρου που 
διορίστηκε σύμβουλος στις 20 Μαρτίου2009 θα παραιτηθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση και εφόσον είναι εκλέξιμος προσφέρεται για επανεκλογή.

9 Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας ο κύριος Βαγγέλης 
Συκοπετρίτης και ο κύριος Χριστάκης Ηρακλέους αποχωρούν εκ περιτροπής. O κύριος 
Χριστάκης Ηρακλέους εξέφρασε την επιθυμία να παραιτηθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση, ενώ ο κύριος Βαγγέλης Συκοπετρίτης ο οποίος είναι εκλέξιμος προσφέρεται 
για επανεκλογή.

10 Δεν υπήρχαν άλλες σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην 
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Συμφέροντα Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας

11 Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άμεσα ή 
έμμεσα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 
30 ημέρες πριν την ημερομηνία της ειδοποίησης προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης είναι ως ακολούθως:

Στις 31 Δεκεμβρίου
2008

Ποσοστό
συμμετοχής

%

30 ημέρες πριν την
ημερομηνία 

ειδοποίησης προς 
σύγκληση της Ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης
Ποσοστό

συμμετοχής
%

Βύρων Κρανιδιώτης 0,01 0,01
Ανδρέας Κούλινος 0,01 0,01
Αιμίλιος Παντελίδης 0,01 0,01
Πανίκος Χαραλαμπίδης 0,01 0,01
Κώστας Τουμπουρής(1) 6,53 2,15
Βαγγέλης Συκοπετρίτης 0,16 0,16
Χριστάκης Ηρακλέους 0,03 0,03
Νεοκλής Λυσάνδρου (2) - 0,01

(1) Το ποσοστό του κ. Κώστα Τουμπουρή περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή του 
που προκύπτει από το ποσοστό που κατέχει ο ίδιος και η σύζυγος του στη Marfin
CLR Public Co Limited (προηγουμένως CLR Capital Public Limited), στην οποία 
είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Το ποσοστό του κ. Νεοκλή Λυσάνδρου προκύπτει από την έμμεση συμμετοχή του 
λόγω του ποσοστού που κατέχει στη Marfin Popular Bank Public Co Limited και στη 
Marfin CLR Public Co Limited (προηγουμένως CLR Capital Public Limited).

Κυριότεροι μέτοχοι

12 Κατά το διάστημα των 30 ημερών πριν από την ειδοποίηση προς σύγκληση της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ο πιο κάτω μέτοχος κατείχε κατά κυριότητα πέραν του 5% 
του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας:

Ποσοστό
συμμετοχής

%

Marfin CLR Public Co Limited (προηγουμένωςCLR Capital Public Limited) 26,20

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

13 Λόγω της φύσης της ως οργανισμού επενδύσεων η Εταιρεία δεν υιοθέτησε τις 
διατάξεις του Κώδικα  εταιρικής διακυβέρνησης που προτάθηκε από το Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου επειδή πολλές εργασίες διεκπεραιώνονται από τους διαχειριστές της, 
Marfin CLR (Financial Services) Limited (προηγουμένως CLR Securities and Financial
Services Limited), που είναι ΚΕΠΕΥ εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
της Κύπρου.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

14 Εκτός από τη συμφωνία δανείου με τη CLR Properties Limited, εταιρεία η οποία 
ελέγχεται από τον κ. Κώστα Τουμπουρή και τη συμφωνία διαχείρισης χαρτοφυλακίου με 
τη Marfin CLR (Financial Services) Limited η οποία είναι εξολοκλήρου εξαρτημένη της 
Marfin CLR Public Co Limited (προηγουμένως CLR Capital Public Limited) που ο
κ. Κώστας Τουμπουρής είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν υπήρχε 
οποιαδήποτε άλλη σημαντική σύμβαση με την Εταιρεία στην οποία Σύμβουλος ή 
συνδεδεμένα πρόσωπα είχαν σημαντικό συμφέρον.

Υποκαταστήματα

15 Η Εταιρεία δε λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

16 Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 
που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

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

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Βύρων Κρανιδιώτης
Πρόεδρος

Λευκωσία
23 Απριλίου 2009
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
Προς τα Mέλη της CLR Investment
Fund Public Limited

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας CLR Investment Fund Public
Limited (η “Εταιρεία”) στις σελίδες 58 μέχρι 93, που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις
31 Δεκεμβρίου 2008 και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση αλλαγών 
στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 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 καταλλήλων 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 οικονομικές καταστάσεις με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως 
προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.

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

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

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 
κατάστασης της μητρικής εταιρείας CLR Investment Fund Public Limited στις
31 Δεκεμβρίου 2008, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που 
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και 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 Διοικητικού Συμβουλίου στις 
σελίδες 52 μέχρι 55 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο Θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και 
μόνο, σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  
Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή 
προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

PricewaterhouseCoopers Limited

Chartered Accountants

Λευκωσία, 23 Απριλίου2009
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ.
2008

€
2007

€

Έσοδα
Μερίσματα 5 746.601 1.872.398
(Ζημιά)/κέρδος χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 5 (14.181.512) 2.143.393

Πιστωτικοί τόκοι 692.853 666.992
__________ __________

(12.742.058) 4.682.783
Έξοδα
Διαχειριστικά έξοδα 6 (1.176.898) (1.451.650)
Απομείωση στην αξία δανείων και εισπρακτέων 15 & 17 (6.675.662) (77.294)

__________ __________
(Ζημιά)/κέρδος από εργασίες (20.594.618) 3.153.839
Χρηματοδοτικά έξοδα 8 (725.775) (670.857)
Απομείωση επενδύσεων σε εξαρτημένες εταιρείες 11 (12.073.293) (10.068.617)

__________ __________
Ζημιά πριν τη φορολογία (33.393.686) (7.585.635)
Φορολογία 9 (2.545) (1.345.310)

__________ __________
Ζημιά για το έτος (33.396.231) (8.930.945)

========== ==========
Ζημιά ανά μετοχή (σεντ) – βασική και 

αναπροσαρμοσμένη 10 (11,59) (3,10)
========== ==========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 62 μέχρι 93 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ.
2008

€
2007

€
Περιουσιακά στοιχεία 
Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες 11 19.280.997 29.378.266
Επενδύσεις σε  συνδεδεμένες εταιρείες 12 2.144.387 1.685.385
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
  αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 14 12.525.628 21.260.753
Επενδυτικά δάνεια 15 3.456.838 5.768.348
Εισπρακτέα 17 21.194.774 24.273.773
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 18 25.382 1.182.222

___________ ___________
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 58.628.006 83.548.747

=========== ===========
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 19 74.916.653 73.847.712
Συσσωρευμένες ζημιές (35.273.482) (801.900)

___________ ___________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 39.643.171 73.045.812

___________ ___________
Υποχρεώσεις
Δανεισμός 20 10.980.978 6.982.649
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3.461.606 3.461.606
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 21 4.542.251 58.680

___________ ___________
Σύνολο υποχρεώσεων 18.984.835 10.502.935

___________ ___________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 58.628.006 83.548.747

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

Στις 23 Απριλίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της CLR Investment Fund Public Limited
ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Βύρων Κρανιδιώτης, Πρόεδρος

Κώστας Τουμπουρής, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 62 μέχρι 93 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων.
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Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Κρατημένα 
κέρδη/

(συσσω-
ρευμένες

ζημιές) (1) Σύνολο
€ € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 73.847.712 8.129.045 81.976.757
Ζημιά για το έτος - (8.930.945) (8.930.945)

___________ ___________ ___________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007/
  1 Ιανουαρίου 2008 73.847.712 (801.900) 73.045.812
Διαφορά μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου σε 

Ευρώ 1.068.941 (1.068.941) -
Ζημιά για το έτος - (33.396.231) (33.396.231)
Αμυντική εισφορά σε λογιζόμενη διανομή 

μερίσματος για το έτος 2006 - (6.410) (6.410)
___________ ___________ ___________

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2008 74.916.653 (35.273.482) 39.643.171
=========== =========== ===========

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 62 μέχρι 93 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ. 2008
€

2007
€

Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά πριν τη φορολογία (33.393.686) (7.585.635)
Αναπροσαρμογές για:
  Μερίσματα εισπρακτέα 5 (746.601) (1.872.398)
  Πιστωτικούς τόκους (692.853) (666.992)
  Χρεωστικούς τόκους 8 725.775 493.203
  Απομείωση επένδυσεων σε εξαρτημένεςεταιρείες 11 12.073.293 10.068.617
  Απομείωση στην αξία επενδυτικών δανείων 15 2.736.492 10.583
  Απομείωση στην αξία εισπρακτέων 17 3.939.170 66.709

__________ __________
(15.358.410) 514.087

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 

δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 8.566.833 1.964.743
  Εισπρακτέα (890.421) (2.297.461)
  Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 4.483.571 (496.434)

__________ __________
Μετρητά για εργασίες (3.198.427) (315.065)
Φορολογία που πληρώθηκε (2.545) (8.564)
Μερίσματα που εισπράκτηκαν 746.601 1.872.398
Τόκοι που εισπράκτηκαν 692.853 631.415

__________ __________
Καθαρά μετρητά (για)/από εργασίες (1.761.518) 2.180.184

__________ __________
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά μετοχών σε εξαρτημένες εταιρείες 11 (1.807.732) (34.384)
Αγορά μετοχών σε συνδεδεμένες εταιρείες 12 (459.002) (84.728)
Επενδυτικά δάνεια που παραχωρήθηκαν 15 (394.732) (34.172)
Επενδυτικά δάνεια που μεταφέρθηκαν σε εξαρτημένες εταιρείες 15 - 710.267

__________ __________
Καθαρά μετρητά (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες (2.661.466) 556.983

__________ __________
Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
Εισπράξεις/(πληρωμές) μακροπρόθεσμου δανεισμού 2.464.403 (2.276.323)
Τόκοι που πληρώθηκαν (725.775) (493.203)
Άμυνα σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος (6.410) -

__________ __________
Καθαρά μετρητά από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.732.218 (2.769.526)

__________ __________

Καθαρή μείωση στα μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα (2.690.766) (32.359)
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του έτους 1.382 33.741

__________ __________
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος του έτους 18 (2.689.384) 1.382

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 62 μέχρι 93 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες

Χώρα συστάσεως

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια στις
9 Δεκεμβρίου 1999. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2000 οι Μετοχές και τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 
της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το εγγεγραμμένο γραφείο και η 
διεύθυνση εργασίας της Εταιρείας είναι στο CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 
Λευκωσία, Κύπρος. 

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο,
είναι οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, οι στρατηγικές 
επενδύσεις και οι επιχειρηματικές συμμετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες.

Συμφωνία διαχείρισης επενδύσεων και γενικού διαχειριστή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει συνάψει συμφωνία με τηMarfin CLR (Financial
Services) Limited (προηγουμένως CLR Securities and Financial Services Limited)  για τη 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.  

Για τις υπηρεσίες αυτές η Εταιρεία συμφώνησε να καταβάλλει τα πιο κάτω δικαιώματα:

- 0,5% επί της ετήσιας καθαρής αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας σε συνδεδεμένες 
εταιρείες της Εταιρείας.

- 1,5% επί της ετήσιας αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας σε ιδιωτικές συμμετοχές και 
επενδυτικά δάνεια.

-  0,5% επί της ετήσιας αγοραίας αξίας του χαρτοφυλακίου εισηγμένων αξιών της 
Εταιρείας.  

- Αμοιβή κινήτρου ύψους 15% επί της ετήσιας αύξησης της αγοραίας αξίας του 
χαρτοφυλακίου εισηγμένων αξιών της Εταιρείας που ξεπερνά το LIBOR + 2%.

- 0,15% επί του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ετησίως.

Τα πιο πάνω ποσά θα υπολογίζονται κατά τριμηνία και θα καταβάλλονται την τελευταία ημέρα 
της τριμηνίας μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Επίσης η Εταιρεία χρεώνεται ποσοστό 0,5% επί της αξίας των συναλλαγών που 
διενεργούνται.

Η Marfin CLR (Financial Services) Limited ανέλαβε επιπρόσθετα την τήρηση μητρώου 
μετόχων και την παροχή λογιστικών και διοικητικών και γραμματειακών υπηρεσιών.

ΗMarfin CLR ( Financial Services) Limited είναιεξολοκλήρουεξαρτημένηεταιρείατηςMarfin
CLR Public Co Limited (προηγουμένωςCLR Capital Public Limited).
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών

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

Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις της CLR Investment Fund Public Limited έχουν καταρτιστεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, 
Κεφ. 113, της Κύπρου. 

Όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 
Ιανουαρίου 2008 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που 
καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 
“Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης 
χαρτοφυλακίου. H ΕΔΔΠΧΠ 12 “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” που ισχύει για 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 26 Μαρτίου 2009 αλλά η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής της 
διαφοροποιήθηκε στην έκδοση που εφαρμόστηκε από την ΕΕ και ισχύει από την πρώτη 
ετήσια περίοδο της οντότητας που αρχίζει μετά τις 29 Μαρτίου 2009. Εντούτοις επιτρέπεται η 
πρόωρη υιοθέτηση.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως 
έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη 
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.  Οι τομείς που απαιτούν 
μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι
υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη 
Σημείωση 4.  

Σκοπός ετοιμασίας

Η Εταιρεία ετοίμασε αυτές τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας για 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου της Κύπρου και 
του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμου του 2007.

Η Εταιρεία ετοίμασε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την Εταιρεία και τις εξαρτημένες της (το Συγκρότημα).  
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπου δεν επισυνάπτονται, μπορούν να ληφθούν 
από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

Οι χρήστες αυτών των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας πρέπει 
να τις διαβάσουν μαζί με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος κατά 
την και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ώστε να λάβουν καλύτερη κατανόηση 
της οικονομικής κατάστασης της, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών 
της Εταιρείας και του Συγκροτήματος.
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα 
οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008. 

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω λογιστικά 
πρότυπα είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί 
ακόμη σε εφαρμογή: 

Πρότυπο / Διερμηνεία 

Εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν 
την ή μετά την 

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Βελτιώσεις στα ΔΠΧΠ – 2008 1 Ιανουαρίου 2009 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 1 και Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 
«Κόστος Επένδυσης σε Θυγατρική, Από Κοινού Ελεγχόμενη Οικονομική 
Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση» 

1 Ιανουαρίου 2009 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των 
Μετοχών: Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις» 

1 Ιανουαρίου 2009 

ΔΠΧΠ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 1 Ιανουαρίου 2009 

ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 1 Ιανουαρίου 2009 

ΔΛΠ 23 (Αναθεωρημένο) «Κόστος Δανεισμού» 1 Ιανουαρίου 2009 

Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 «Χρηματοοικονομικά Μέσα 
Υποκείμενα σε Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που 
προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση» 

1 Ιανουαρίου 2009 

Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) 12  «Συμφωνίες για Παραχώρηση 
Υπηρεσιών»

29 Μαρτίου 2009

Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) 13 «Προγράμματα Πιστών Πελατών» 

1 Ιουλίου 2008 

(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΔΠΧΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» 

1 Ιανουαρίου 2009 

ΔΠΧΠ 7« (Τροποποιήσεις) – Χρηματοοικονομικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις: 
Βελτιώσεις γνωστοποιήσεων για χρηματοοικονομικά μέσα»

1 Ιανουαρίου 2009

ΔΠΧΠ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 1 Ιουλίου 2009 

ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 
Καταστάσεις» 

1 Ιουλίου 2009 
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια)

Πρότυπο / Διερμηνεία 

Εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν 
την ή μετά την 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 «Διαθέσιμα Αντισταθμισμένα Στοιχεία» 1 Ιουλίου 2009 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 «Επανακατηγοριοποίηση 
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων: Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος και Μετάβαση» 

1 Ιουλίου 2008 

ΕΔΔΠΧΠ 15 «Συμφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων» 1 Ιανουαρίου 2009 

ΕΔΔΠΧΠ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Θέσης σε Εκμετάλλευση στο 
Εξωτερικό» 

1 Οκτωβρίου 2008 

ΕΔΔΠΧΠ 17 «Διανομές Mη Xρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων στους 
Ιδιοκτήτες» 

1 Ιουλίου 2009 

ΕΔΔΠΧΠ 18 «Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες» 1 Ιουλίου 2009 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας εκτός από την εφαρμογή του ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων» το οποίο θα έχει σημαντική επίδραση στην παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων και την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 7« Τροποποιήσεις –
Χρηματοοικονομικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις: Βελτιώσεις γνωστοποιήσεων για 
χρηματοοικονομικά μέσα» το οποίο θα βελτιώσει τις γνωστοποιήσεις για τις εκτιμήσεις δίκαιων 
αξιών και του κινδύνου ρευστότητας.

Αναγνώριση εισοδημάτων

Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:

(α) Πιστωτικοί τόκοι – Οι πιστωτικοί τόκοι από καταθέσεις και δάνεια αναγνωρίζονται 
κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(β) Μερίσματα εισπρακτέα – Τα εισπρακτέα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί 
το δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει.

Ωφελήματα υπαλλήλων

Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων.

Επιπρόσθετα, λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του 
οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση επιτροπής.  Το σχέδιο 
χρηματοδοτείται με πληρωμές από τους υπαλλήλους και την Εταιρεία.  Οι συνεισφορές της 
Εταιρείας αναγνωρίζονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος 
προσωπικού.  Η Εταιρεία δεν έχει  επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι 
συνεισφορές. Το σχέδιο αυτό έχει τερματιστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2008.
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Μετατροπή ξένου νομίσματος

(α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (“το νόμισμα λειτουργίας”). Με την εισαγωγή του 
Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 
2008, το νόμισμα της Εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ.  Οι 
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται από την 1 Ιανουαρίου 2008 σε Ευρώ (€), το 
οποίο είναι το νέο νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα 
τα συγκριτικά ποσά έχουν μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της 
ισοτιμίας €1: Κ£0,585274.

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

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

Φορολογία

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

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

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

Διανομή μερισμάτων

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

Οι εξαρτημένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία ελέγχει και που γενικά 
συνοδεύεται από ένα μερίδιο πέραν του 50% στα δικαιώματα ψήφου. Οι επενδύσεις σε 
εξαρτημένες εταιρείες αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος και μετέπειτα εμφανίζονται στην τιμή 
κόστους μείον οποιαδήποτε πρόνοια για απομείωση στην αξία της επένδυσης. Όπου έχει 
πραγματοποιηθεί απομείωση στην αξία μιας επένδυσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί σημαντική 
επιρροή και που γενικά συνοδεύεται από ένα μερίδιο μεταξύ 20% και 50% στα δικαιώματα 
ψήφου αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες αρχικά 
αναγνωρίζονται σε κόστος και μετέπειτα εμφανίζονται στην τιμή κόστους μείον οποιαδήποτε 
πρόνοια για απομείωση στην αξία της επένδυσης. Όπου έχει πραγματοποιηθεί απομείωση 
στην αξία μιας επένδυσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Απομείωση στην αξία μη-χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία με ακαθόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε 
χρόνο για απομείωση στην αξία.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για 
απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική 
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της 
λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.  Το ανακτήσιμο 
ποσό είναι το μεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον έξοδα 
πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα 
περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν 
ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών).  Μη 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός της υπεραξίας που έχουν υποστεί 
απομείωση, ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία του 
ισολογισμού.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της στις ακόλουθες 
κατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία από αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων και δάνεια και εισπρακτέα. Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διεύθυνση 
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των στοιχείων αυτών κατά την αρχική αναγνώριση και 
επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων

Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
προς εμπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά 
την αρχική αναγνώριση.  Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται 
στην υποκατηγορία προς εμπορία αν αγοράστηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης σε 
βραχυπρόθεσμη βάση. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η 
απόδοση των οποίων αξιολογείται με βάση τη δίκαιη αξία, σύμφωνα με τη 
στοιχειοθετημένη επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας. Πληροφορίες με βάση τη δίκαιη 
αξία σχετικά με αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται 
εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.  Τα περιουσιακά στοιχεία στην 
κατηγορία αυτή ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς 
εμπορία ή αναμένεται να πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του 
ισολογισμού.

(β) Δάνεια και εισπρακτέα

Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν εμπορεύονται σε ενεργή αγορά και 
για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του εισπρακτέου.  Τα δάνεια και 
εισπρακτέα ταξινομούνται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν 
λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτά 
ταξινομούνται ως μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό, τα δάνεια 
και εισπρακτέα της Εταιρείας αποτελούνται από επενδυτικά δάνεια, άλλα δάνεια και 
εισπρακτέα και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση συμβόλαιο 
κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που 
είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 
περιουσιακό στοιχείο.  Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε 
δίκαιη αξία, και δεν περιλαμβάνουν το κόστος συναλλαγής.  Το κόστος συναλλαγής 
διαγράφεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τις επενδύσεις έχει 
λήξει, ή έχει μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει ουσιαστικά μεταφέρει σημαντικά ρίσκα και οφέλη 
ιδιοκτησίας.  Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία.  Τα δάνεια και 
εισπρακτέα παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου.

Κέρδη και ζημιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στην περίοδο που 
προκύπτουν. Έσοδα από μερίσματα που προέρχονται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στο 
λογαριασμό αποτελεσμάτων όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει.  
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

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

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική 
απόδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία.  Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της παρούσας δίκαιης αξίας, αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω της 
κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Στις επενδύσεις που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική 
αναγνώριση περιλαμβάνονται επενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες όπου το ποσοστό συμμετοχής 
ξεπερνά το 20%. Παρόλο το ποσοστό συμμετοχής και την αντιπροσώπευση σε ορισμένες 
περιπτώσεις στο διοικητικό συμβούλιο, αυτές οι επιχειρηματικές συμμετοχές αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρείας. Η Εταιρεία αποκτά τις 
επενδύσεις αυτές με σκοπό την πώληση και την πραγματοποίηση κέρδους και δεν έχει 
ανάμειξη στην καθημερινή διεύθυνση και διαχείριση των δραστηριοτήτων των εταιρειών 
αυτών. Τέτοιες επενδύσεις ταξινομούνται στην κατηγορία αυτήν καθώς η Εταιρεία έχει την 
πρόθεση και είναι σε θέση να τις πουλήσει χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στις δραστηριότητες 
της. Αντίθετα οι συνδεδεμένες και εξαρτημένες εταιρείες είναι στρατηγικές επενδύσεις και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και προέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό 
ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισμό όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των 
ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση 
ή να γίνει ταυτόχρονα η πώληση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της 
υποχρέωσης.

Εμπορικά εισπρακτέα

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται 
σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον 
πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 
αντικειμενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά 
σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων.  Σοβαρές οικονομικές δυσκολίες του 
χρεώστη, πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα χρεοκοπήσει ή θα προβεί σε αναδιοργάνωση του 
δανεισμού του και η παρατεταμένη καθυστέρηση ή μη καταβολή των οφειλών του, θεωρούνται 
ως ένδειξη απομείωσης της αξίας του εισπρακτέου. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης αξίας του εισπρακτέου η οποία είναι η 
παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το 
πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Τα επαυξητικά εξωτερικά κόστα που αφορούν άμεσα την έκδοση νέων μετοχών, εκτός από 
έκδοση σε σχέση με συνένωση επιχειρήσεων, παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια ως αφαίρεση 
από τα έσοδα της έκδοσης. Κόστα για την έκδοση μετοχών που σχετίζονται άμεσα με μια 
συνένωση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος της απόκτησης.

Προβλέψεις

Προβλέψεις για νομικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή 
τεκμαρτή υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να 
υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της 
υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές 
ζημιές από εργασίες.

Εμπορικοί πιστωτές

Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Δανεισμός

Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής. Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα σε αποσβεσμένο κόστος. Οποιαδήποτε 
διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της αξίας 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του 
δανείου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

O δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το 
δικαίωμα άνευ όρων να αναβάλλει την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα 
μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από καταθέσεις στην τράπεζα και 
τραπεζικά παρατραβήγματα. Στον ισολογισμό τα τραπεζικά παρατραβήγματα 
περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Ανάλυση κατά τομέα

Τα εισοδήματα της Εταιρείας είναι από επενδύσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου και από άλλες στρατηγικές επενδύσεις και επιχειρηματικές συμμετοχές σε ιδιωτικές 
εταιρείες κυρίως στην Κύπρο. Λόγω του γεγονότος ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν 
τον ίδιο βαθμό κινδύνου και απόδοσης με βάση τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου ΔΛΠ14  οι διοικητικοί σύμβουλοι δε θεωρούν ότι υπάρχουν ξεχωριστοί τομείς 
δραστηριότητας ή γεωγραφικοί τομείς για τους οποίους πρέπει να παρουσιαστούν 
πληροφορίες.

Συγκριτικές πληροφορίες

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές 
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: 
κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένου συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου 
που αφορά τη δίκαιη αξία, κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και 
κινδύνου τιμής αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το όλο 
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας επικεντρώνεται στη μη προβλεψιμότητα 
των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων 
στην οικονομική επίδοση της Εταιρείας.

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό γενικό λογιστήριο σύμφωνα με 
αρχές που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το γενικό λογιστήριο αναγνωρίζει, 
αξιολογεί και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία 
με τις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. Το Συμβούλιο παρέχει αρχές για την όλη 
διαχείριση κινδύνου, καθώς και αρχές που καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς, όπως 
συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και επένδυση 
πλεονάζουσας ρευστότητας.

(α)  Κίνδυνος αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

H Eταιρεία υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει όταν 
μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές ή αναγνωρισμένα περιουσιακά 
στοιχεία ή υποχρεώσεις παρουσιάζονται σε νόμισμα που δεν είναι το 
νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Διεύθυνση δεν εφαρμόζει πολιτική αντιστάθμισης της έκθεσης σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο αλλά παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, εάν το Ευρώ αποδυναμωνόταν/
ενδυναμωνόταν κατά 10% σε σχέση με την Ισλανδική Κορώνα, με όλες 
τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν σταθερές, η ζημιά για το έτος
μετά τη φορολογία θα ήταν €88.018 (2007: €337.084)
ψηλότερη/χαμηλότερη, κυρίως ως αποτέλεσμα συναλλαγματικών 
κερδών/ζημιών στη μετατροπή υπολοίπων μετρητών αποτιμημένων σε 
Ισλανδικές κορώνες και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
που αποτιμούναι σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και 
αποτιμούνται σε Ισλανδικές κορώνες.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω 
επενδύσεων που κατέχονται από την Εταιρεία και ταξινομούνται στον 
ισολογισμό ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Με σκοπό τη 
διαχείριση του κινδύνου τιμής αγοράς, η Εταιρεία διευρύνει το φάσμα 
του χαρτοφυλακίου της. Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου γίνεται 
σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(ii) Κίνδυνος τιμής αγοράς

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε μετοχικούς τίτλους άλλων Εταιρειών οι
οποίες εμπορεύονται δημόσια περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του 
Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου, στο Σύνθετο Δείκτη του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και το Γενικό Δείκτη του 
Χρηματιστηρίου αξιών Ισλανδίας.

(ii) Κίνδυνος τιμής αγοράς

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά την επίδραση 
αυξήσεων/μειώσεων των δεικτών των πιο πάνω χρηματιστηρίων στα
αποτελέσματα για το έτος μετά τη φορολογία. Η ανάλυση βασίζεται 
στην υπόθεση ότι οι δείκτες μετοχικών τίτλων αυξήθηκαν/μειώθηκαν 
κατά 10% με όλες τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν σταθερές και οι 
μετοχικοί τίτλοι της Εταιρείας κινήθηκαν σύμφωνα με το δείκτη:

Επίδραση στο κέρδος μετά τη 
φορολογία σε €

2008 2007
Δείκτης
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου –

Γενικός Δείκτης 611.224 1.840.277
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών –

Σύνθετος Δείκτης 39.619 167.547
Χρηματιστήριο Ισλανδίας –

Γενικός Δείκτης 1.589 82.522

Η ζημιά για το έτος μετά τη φορολογία θα αυξανόταν/μειωνόταν ως 
αποτέλεσμα κερδών/ζημιών σε μετοχικούς τίτλους  που ταξινομούνται 
σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Ένα σημαντικό μέρος των εσόδων και ροής μετρητών από εργασίες 
του Συγκροτήματος προέρχεται από επενδυτικά και άλλα δάνεια που 
έχουν παραχωρηθεί με κυμαινόμενα επιτόκια.  Ο δανεισμός αυτός 
εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές 
ροές.

Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από μακροπρόθεσμο 
δανεισμό. Ο δανεισμός που εκδόθηκε σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει 
την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο 
δανεισμός που εκδόθηκε σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου δεν τυγχάνει διαχείρισης σε συστηματική βάση. Η 
Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια 
σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

Αν στις 31 Δεκεμβρίου 2008 τα επιτόκια για επενδυτικά και άλλα δάνεια 
σε Ευρώ που παραχωρήθηκαν ήταν 1% ψηλότερα ή χαμηλότερα, τα 
αποτελέσματα του έτους μετά τη φορολογία θα ήταν €168.236 (2007:
€202.706) ψηλότερα/χαμηλότερα, λόγω αύξησης/μείωσης των 
πιστωτικών τόκων για δάνεια σε κυμαινόμενα επιτόκια.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(ii) Κίνδυνος τιμής αγοράς (συνέχεια)

Αν στις 31 Δεκεμβρίου 2008, τα επιτόκια σε δανεισμό που αποτιμάται 
σε Ευρώ ήταν κατά 1% ψηλότερα/χαμηλότερα, με όλες τις άλλες 
μεταβλητές να παραμένουν σταθερές, τα αποτελέσματα του έτους μετά 
τη φορολογία θα ήταν €109.810 (2007: €69.828) χαμηλότερα/
ψηλότερα, κυρίως ως αποτέλεσμα των ψηλότερων/χαμηλότερων 
χρεωστικών τόκων σε δανεισμό σε κυμαινόμενα επιτόκια. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από 
εκθέσεις σε πιστώσεις σε πελάτες, περιλαμβανομένων εκκρεμών εισπρακτέων 
και δεσμευτικών συναλλαγών. Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
μόνο οργανισμοί που αξιολογούνται από ανεξάρτητα μέρη με ελάχιστη 
αξιολόγηση το ‘Β’ γίνονται αποδεκτοί, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική 
για το ποσό μέγιστης έκθεσης σε κίνδυνο από ένα συμβαλλόμενο μέρος. Εάν οι 
πελάτες είναι αξιολογημένοι από ανεξάρτητο μέρος , τότε η Εταιρεία 
χρησιμοποιεί αυτές τις αξιολογήσεις. Διαφορετικά, εάν δεν υπάρχει ανεξάρτητη 
αξιολόγηση, η Διεύθυνση εκτιμά την πιστωτική ποιότητα του πελάτη, 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες εμπειρίες 
και άλλους παράγοντες. Ξεχωριστά πιστωτικά όρια και πιστωτικοί όροι 
ορίζονται με βάση την πιστωτική ποιότητα του πελάτη σύμφωνα με όρια που 
καθορίζονται από το Συμβούλιο. Η χρήση των πιστωτικών ορίων 
παρακολουθείται σε συνεχή βάση.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το πιστωτικό όριο και υπόλοιπο των 
σημαντικότερων συμβαλλόμενων μερών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Συμβαλλόμενο μέρος 
31 Δεκεμβρίου

2008
31 Δεκεμβρίου 

2007
Αξιολόγηση
Moody’s Υπόλοιπο Υπόλοιπο

€ €
Τράπεζα Α Α2 15.123 3.269
Τράπεζα Β Α3 10.088 837.063
Χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα χωρίς 
εξωτερική αξιολόγηση - - 341.720

Συμβαλλόμενο μέρος 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007
Αξιολόγηση

Moody’s
Πιστωτικό 

όριο Υπόλοιπο
Πιστωτικό 

όριο Υπόλοιπο
€ € € €

Χρεώστης Α C - 880.178 - 2.545.615

Χωρίς εξωτερική  
αξιολόγηση

Χρεώστης Β - 12.814.511 7.580.145 12.814.511 8.715.624
Χρεώστης Γ - 7.688.706 7.341.262 7.688.706 7.341.262
Χρεώστης Δ - - 4.614.487 - 4.663.701

Κανένα πιστωτικό όριο δεν ξεπεράστηκε κατά τη λογιστική περίοδο και η 
Διεύθυνση δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μη-απόδοση εκ μέρους 
αυτών των συμβαλλόμενων μερών.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγει τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και εμπορεύσιμων τίτλων, τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης μέσω ενός ικανοποιητικού ποσού δεσμευμένων πιστωτικών 
διευκολύνσεων και τη δυνατότητα διευθέτησης ανοικτών θέσεων στην αγορά. Η 
Διεύθυνση διατηρεί ευελιξία στη χρηματοδότηση διατηρώντας διαθεσιμότητα 
εντός των δεσμευμένων πιστωτικών ορίων.

Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις κυμαινόμενες προβλέψεις του αποθεματικού 
ρευστότητας της Εταιρείας (περιλαμβάνει αχρησιμοποίητες δανειοληπτικές 
διευκολύνσεις (Σημ. 20) και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ. 18) στη 
βάση των αναμενόμενων ταμειακών ροών.

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας 
σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου. Τα 
ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη-προεξοφλημένες 
ταμειακές ροές. Υπόλοιπα με λήξη εντός 12 μηνών ισούνται με τις λογιστικές 
τους αξίες, αφού η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.   

Στις 31 Δεκεμβρίου 
2008

Μέχρι 
1 έτος

1 μέχρι 
2 έτη

2 μέχρι 
5 έτη

Πάνω από 
5 έτη

€ € € €

Δανεισμός 6.122.080 2.690.672 4.666.425 287.028
Εμπορικοί και άλλοι 

πιστωτές 4.082.861 - - -
Οφειλή σε συγγενική 

εταιρεία 459.390 - - -

Στις 31 Δεκεμβρίου 
2007

Μέχρι 
1 έτος

1 μέχρι 
2 έτη

2 μέχρι 
5 έτη

Πάνω από 
5 έτη

€ € € €

Δανεισμός 3.745.154 1.881.871 3.023.022 536.275
Εμπορικοί και άλλοι 

πιστωτές 34.189 - - -
Οφειλή σε συγγενικές 

εταιρείες 24.491 - - -
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(δ) Παγκόσμια κρίσης ρευστότητας

Η τρέχουσα παγκόσμια κρίση ρευστότητας που άρχισε στα μέσα του 2007 έχει 
οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης 
κεφαλαιαγορών, χαμηλότερα επίπεδα ρευστότητας σε όλο τον τραπεζικό τομέα, 
και υψηλότερα διατραπεζικά χρεωστικά επιτόκια. Οι αβεβαιότητες στην 
παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά έχουν οδηγήσει επίσης σε πτωχεύσεις 
τραπεζών και διασώσεις τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Δυτική 
και Ανατολική Ευρώπη. Τέτοιες περιστάσεις θα μπορούσαν να έχουν 
επιπτώσεις στη δυνατότητα της Εταιρείας να λάβει νέα δάνεια ή να 
αναχρηματοδοτήσει τον υπάρχοντα δανεισμό της με όρους παρόμοιους με 
εκείνους που εφαρμόστηκαν στις προηγούμενες συναλλαγές. Οι χρεώστες ή οι 
οφειλέτες της Εταιρείας μπορούν επίσης να επηρεαστούν από τη χαμηλότερη 
κατάσταση ρευστότητας που θα μπορούσε στη συνέχεια να επηρεάσει τη 
δυνατότητά τους να ξεπληρώσουν τις οφειλές τους.  Οι επιδεινωμένες 
λειτουργικές συνθήκες για τους χρεώστες ή τους οφειλέτες μπορούν επίσης να 
επηρεάσουν τις προβλέψεις ταμειακών ροών και τις αξιολογήσεις απομείωσης 
των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  
της Διεύθυνσης. Στην έκταση που οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, η Διεύθυνση 
έχει απεικονίσει τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις των αναμενόμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών στις αξιολογήσεις απομείωσης. Η αβεβαιότητα στις 
παγκόσμιες αγορές, σε συνδυασμό με άλλους τοπικούς παράγοντες κατά τη 
διάρκεια του 2008 έχει οδηγήσει στην πολύ ψηλή αστάθεια στα χρηματιστήρια 
και κατά περιόδους πολύ ψηλότερα από τα κανονικά διατραπεζικά χρεωστικά 
επιτόκια. Η Διεύθυνση δεν είναι σε θέση να υπολογίσει αξιόπιστα τις επιδράσεις 
πάνω στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας οποιασδήποτε περαιτέρω 
επιδείνωσης στη ρευστότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και την 
αυξανόμενη αστάθεια στις αγορές μετοχών και συναλλάγματος. Η Διεύθυνση 
θεωρεί ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη της 
διατηρησιμότητας και αύξησης των εργασιών της Εταιρείας υπό τις τρέχουσες 
περιστάσεις.

(2) Διαχείριση κεφαλαίου

Οι επιδιώξεις της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις εργασίες της βάσει της αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας με σκοπό την παροχή αποδόσεων για τους μετόχους 
και ωφελήματα για άλλα πρόσωπα που έχουν συμφέροντα στην Εταιρεία και να 
διατηρήσει μια βέλτιστη κεφαλαιουχική δομή για να μειώσει το κόστος κεφαλαίου. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(2) Διαχείριση κεφαλαίου (συνέχεια)

Με σκοπό να διατηρήσει ή να μεταβάλει την κεφαλαιουχική δομή, η Εταιρεία μπορεί να 
μεταβάλει το ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, να επιστρέψει 
κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να πουλήσει περιουσιακά 
στοιχεία για να μειώσει το χρέος της.  

Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του συντελεστή μόχλευσης. Αυτός ο 
συντελεστής υπολογίζεται ως καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το 
καθαρό χρέος υπολογίζεται ως το σύνολο δανεισμού (περιλαμβανομένου 
‘βραχυπρόθεσμου και μη-βραχυπρόθεσμου δανεισμού’ όπως παρουσιάζεται στον 
ισολογισμό) μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Το συνολικό κεφάλαιο 
υπολογίζεται ως ‘ίδια κεφάλαια’ όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό, προσθέτοντας 
το καθαρό χρέος.

Κατά τη διάρκεια του 2008, η Εταιρεία αύξησε το δανεισμό της κατά €4 εκατομμύρια 
περίπου. Το γεγονός αυτό καθώς και η μείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω ζημιών 
είχαν ως αποτέλεσμα ο συντελεστής μόχλευσης να αυξηθεί στο 21,65%.

2008
€

2007
€

Σύνολο δανεισμού (Σημ. 20) 10.980.978 6.982.649
Μείον: ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ. 18) (25.382) (1.182.222)

__________ __________
Καθαρό χρέος 10.955.596 5.800.427
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 39.643.171 73.045.812

__________ __________
Συνολικό κεφάλαιο 50.598.767 78.846.239

__________ __________
Συντελεστής μόχλευσης 21,65% 7,36%

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

(3) Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές 
(όπως οι τίτλοι προς εμπορία) βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία 
του ισολογισμού.  Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιμή 
προσφοράς.

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές καθορίζεται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών.  Η 
Εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και κάνει υποθέσεις με βάση τις συνθήκες 
της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί κυρίως 
εκτιμημένα μοντέλα προεξοφλημένων ταμειακών ροών για τον καθορισμό της δίκαιης 
αξίας για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εμπορεύονται σε 
ενεργή αγορές.

Η λογιστική αξία μείον πρόβλεψη για εμπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται ότι 
προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των 
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της 
αγοράς που είναι διαθέσιμο στην Εταιρεία για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα.
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4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

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

(α) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές

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

Φορολογία

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

Αν το τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με αβέβαια φορολογικά ζητήματα που αφορούν 
προσφυγή της Εταιρείας στο Ανώτατο Δικαστήριο αναφορικά με επιπρόσθετες 
φορολογίες που έχουν εκδοθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τα έτη 2000 μέχρι 2002 
είχε αρνητική έκβαση το Συγκρότημα θα έπρεπε να αυξήσει τις τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις κατά €2,5 εκατομμύρια περίπου.

5 Μερίσματα και (ζημιές)/κέρδη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

2008
€

2007
€

Μερίσματα 746.601 1.872.398
========== ==========

(Ζημιές)/κέρδη δίκαιης αξίας (14.181.512) 2.143.393
========== ==========
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5 Μερίσματα και (ζημιές)/κέρδηχρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
(συνέχεια)

Τα μερίσματα και οι (ζημιές)/κέρδη δίκαιης αξίας αναλύονται ως ακολούθως:

2008
€

2007
€

Προς εμπορία
Από επανεκτίμηση:
- Κέρδη 338.187 1.502.814
- Ζημιές (9.575.782) (334.192)

__________ __________
(9.237.595) 1.168.622
__________ __________

Από ρευστοποίηση:
- Κέρδη 41.984 1.351.962
- Ζημιές (270.076) (18.883)

__________ __________
(228.092) 1.333.079

__________ __________
Καθαρή (ζημιά)/κέρδη δίκαιης αξίας (9.465.687) 2.501.701
Μερίσματα 496.857 1.139.434

__________ __________
Σύνολο (8.968.830) 3.641.135

========== ==========
Σε δίκαιη αξία κατά την αρχική αναγνώριση
Από επανεκτίμηση:
- Κέρδη - 1.042.062
- Ζημιές (4.673.862) (1.402.027)

__________ __________
(4.673.862) (359.965)
__________ __________

Από ρευστοποίηση:
- Κέρδη - 1.662
- Ζημιές (41.963) -

__________ __________
(41.963) 1.662

__________ __________
Καθαρή ζημιά δίκαιης αξίας (4.715.825) (358.308)
Μερίσματα 249.744 732.964

__________ __________
Σύνολο (4.466.081) 374.656

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

6 Ανάλυση διαχειριστικών εξόδων κατά είδος
2008

€
2007

€
ΔικαιώματαπροςMarfin CLR (Financial Services) Ltd (Σημ. 22 (α)):

Διαχείριση χαρτοφυλακίου 575.399 656.243
Παροχή διοικητικών υπηρεσιών 127.388 127.388
Τήρηση μητρώου μετόχων 2.415 2.358
Υπηρεσίες γραμματέα 5.895 -
Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες 38.545 1.914

Κόστος προσωπικού (Σημ. 7) 108.715 120.402
Δικαιώματα μη εκτελεστικών συμβούλων (Σημ. 22 (γ)) 32.470 32.976
Αμοιβή ελεγκτών 28.785 29.473
Συνδρομή και δικαιώματα Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 29.303 24.120
Ασφάλεια για ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου 7.079 26.159
Δικηγορικά έξοδα 100.015 96.534
Επαγγελματικά και συμβουλευτικά δικαιώματα 17.265 12.815
Φόρος προστιθέμενης αξίας προηγουμένων ετών 124 253.357
Τραπεζικά δικαιώματα 27.398 28.002
Άλλα διοικητικά έξοδα 76.102 39.909

_________ _________
Σύνολο εξόδων 1.176.898 1.451.650

========= =========
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7 Κόστος προσωπικού
2008

€
2007

€

Μισθοί και συναφή έξοδα 98.401 108.835
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 5.650 6.617
Ταμείο Προνοίας 4.664 4.950

__________ __________
108.715 120.402

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

8 Χρηματοδοτικά έξοδα
2008

€
2007

€
Χρεωστικοί τόκοι:
  Τραπεζικοί τόκοι 643.780 236.407
  Τόκοι σε άλλα δάνεια πληρωτέα 74.778 231.035
  Τόκοι πληρωτέοι σε εξαρτημένες εταιρείες (Σημ. 22 (α)) 7.217 25.761
Συναλλαγματική διαφορά - 177.654

__________ __________
725.775 670.857

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

9 Φορολογία
2008

€
2007

€
Τρέχουσα φορολογία:
  Αμυντική εισφορά σε τόκους και μερίσματα 2.545 8.564
  Επιπρόσθετη φορολογία  προηγουμένων ετών - 1.336.746

__________ __________
2.545 1.345.310

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

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

2008
€

2007
€

Ζημιά πριν τη φορολογία (32.393.686) (7.585.635)
========== ==========

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (3.239.369) (758.563)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 

φορολογικούς σκοπούς 2.625.480 1.160.142
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος  που δεν

υπόκειται σε φορολογία (74.660) (401.579)
Αμυντική εισφορά σε τόκους και μερίσματα 2.545 8.564
Επιπρόσθετη φορολογία προηγουμένων ετών - 1.336.746
Επίδραση ζημιών σε μεταφορά 688.549 -

__________ __________
Χρέωση φορολογίας 2.545 1.345.310

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

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία είναι 10%.  Κέρδη από διάθεση τίτλων 
(συμπεριλαμβανομένων μετοχών) εξαιρούνται από τη φορολογία εισοδήματος.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με 
ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό 
φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 
15%.

Οι Φορολογικές Αρχές έχουν εκδώσει επιπρόσθετες φορολογίες για τα έτη 2000 μέχρι 2002, 
για τις οποίες η Εταιρεία έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Αν η δικαστική απόφαση 
έχει αρνητική έκταση η Εταιρεία θα έπρεπε να αυξήσει τις τρέχουσες φορολογικές της 
υποχρεώσεις κατά €2,5 εκατομμύρια περίπου.



CLR Investment Fund Public Limited

F:\C\CI14501\ASSURANCE\FS\2008_COMBINATION_CONS 2008_2008_ΕΝΤΙΤΥ.doc (80)

10 Ζημιάανά μετοχή

Η ζημιά ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη ζημιά για το έτος που αναλογεί στους 
μετόχους της Εταιρείας με το μεσοσταθμικό αριθμό των εκδομένων μετοχών κατά τη διάρκεια 
του έτους. 

2008
€

2007
€

Ζημιά για το έτος (33.396.231) (8.930.945)
=========== ===========

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες     
κατά τη διάρκεια του έτους 288 140 972 288 140 972

=========== ===========
Ζημιά ανά μετοχή (σεντ) –  βασική και αναπροσαρμοσμένη (11,59) (3 ,10)

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

11 Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες
2008

€
2007

€
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Την 1 Ιανουαρίου 29.378.266 39.412.499
Μεταφορά από τις επενδύσεις προς εμπορία 168.292 -
Αύξηση μεριδίου σε εξαρτημένες εταιρείες  1.807.732 34.384
Απομείωση επενδύσεων σε εξαρτημένες εταιρείες (12.073.293) (10.068.617)

__________ __________
Στις 31 Δεκεμβρίου 19.280.997 29.378.266

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

Οι εξαρτημένες εταιρείες είναι οι ακόλουθες:

Όνομα
Κύριες
δραστηριότητες

Ποσοστό
Συμμετοχής

%
2008

€
2007

€
Europrofit Capital Investors Limited (1): Επενδύσεις
  Συνήθεις μετοχές 75,22 1 228.620
  Προνομιούχες μετοχές 100,00 6.580.996 7.580.996
Axxel Ventures Limited Επενδύσεις 100,00 12.000.000 21.568.650
Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία 
Λίμιτεδ (2) Επενδύσεις 61,92 700.000 -

__________ __________
19.280.997 29.378.266
========== ==========

(1) Στις 21 Απριλίου 2008 η Εταιρεία αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην Europrofit
Capital Investors Public Limited από 62,88% σε 75,22% με συνολικό επιπρόσθετο κόστος 
ύψους €553.682.

(2) Στις 8 Μαΐου 2008 η Εταιρεία απόκτησε επιπρόσθετο αριθμό μετοχών στην Τοξότης 
Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ αυξάνοντας το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο 
σε57,80% καθιστώντας την εξαρτημένη εταιρεία του Συγκροτήματος. Στις 19 Μαΐου 2008 
η Εταιρεία προέβη σε δημόσια πρόταση προς τους υπόλοιπους μετόχους της Τοξότης 
Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ με σκοπό να αποκτήσει μέχρι και 100% του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της με αντιπαροχή €0,11 ανά μετοχή σε μετρητά η οποία 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Από τη Δημόσια πρόταση που 
ολοκληρώθηκε στις 4 Αυγούστου 2008 η Εταιρεία εξασφάλισε επιπρόσθετο ποσοστό 
4,12% διαμορφώνοντας το τελικό ποσοστό στο 61,92%. Το συνολικό επιπρόσθετο κόστος 
για το έτος ανήλθε σε €1.254.050.
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12 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

2008
€

2007
€

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Την 1 Ιανουαρίου 1.685.385 1.600.657
Αγορές 459.002 84.728

__________ __________
Την 31 Δεκεμβρίου 2.144.387 1.685.385

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

Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι οι ακόλουθες:

Όνομα
Κύριες

δραστηριότητες

Ποσοστό
συμμετοχής

%

Εκδοθέν 
κεφάλαιο

€

Karyes Investments Public Limited Επενδύσεις 28,99 860.000
Empire Capital Investments Public Limited Επενδύσεις 29,97 2.565.595
Finikas Ammochostou Plc (ex Confine
Investment Public Limited) Επενδύσεις 30,22 4.938.493

Η χρηματιστηριακή αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
ήταν €3.082.810 (2007: €2.276.011).

Κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρεία αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην Finikas
Ammochostou Plc  από 25,06% σε 30,22% με κόστος απόκτησης €459.002.

Τα οικονομικά στοιχεία των πιο πάνω συνδεδεμένων εταιρειών οι οποίες έχουν όλες συσταθεί 
στην Κύπρο και οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, είναι:

Όνομα

Περιουσιακά
στοιχεία

€
Υποχρεώσεις

€
Εισοδήματα

€

(Ζημιά)/
κέρδος

€

2008
Karyes Investments Public Limited 1.007.392 104.094 58.468 (226.122)
Empire Capital Investments Public Limited 3.810.156 45.154 144.067 (555.223)
Finikas Ammochostou Plc (ex
Confine Investment Public Limited) 14.296.248 8.101.750 104.109 (969.079)

__________ __________ __________ __________
19.113.796 8.250.998 306.644 (1.750.424)
========== ========== ========== ==========

2007
Karyes Investments Public Limited 1.243.086 21.304 31.714 75.042
Empire Capital Investments Public Limited 4.468.982 32.969 101.271 396.479
Finikas Ammochostou Plc (ex
Confine Investment Public Limited) 12.364.800 5.934.320 122.153 1.647.706

__________ __________ __________ __________
18.076.868 5.988.593 255.138 2.119.227
========== ========== ========== ==========

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες με λογιστική αξία ύψους  
€1.620.294 (2007: €1.102.803) ήταν ενεχυριασμένες για τραπεζικά δάνεια και 
παρατραβήγματα (Σημ. 20).



CLR Investment Fund Public Limited

F:\C\CI14501\ASSURANCE\FS\2008_COMBINATION_CONS 2008_2008_ΕΝΤΙΤΥ.doc (82)

13 Χρηματοοικονομικά μέσα

(α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και
εισπρακτέα

Περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμούνται σε 

δίκαιη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων Σύνολο

€ € €
31 Δεκεμβρίου 2008
Περιουσιακά στοιχεία όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Εισπρακτέα 21.194.774 - 21.194.774

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων - 12.525.628 12.525.628

Επενδυτικά δάνεια 3.456.838 - 3.456.838
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 25.382 - 25.382

___________ ___________ ___________
Σύνολο 24.676.994 12.525.628 37.202.622

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

Άλλες 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο
€ €

Υποχρεώσεις όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές(1) 4.512.509 4.512.509
Δανεισμός 10.980.978 10.980.978

___________ ___________
Σύνολο 15.493.487 15.493.487

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

Δάνεια και 
εισπρακτέα

Περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων Σύνολο
€ € €

31 Δεκεμβρίου 2007
Περιουσιακά στοιχεία όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Εισπρακτέα 24.273.774 - 24.273.774
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων - 21.260.753 21.260.753
Επενδυτικά δάνεια 5.768.348 - 5.768.348
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.182.222 - 1.182.222

___________ ___________ ___________
Σύνολο 31.224.344 21.260.753 52.485.097

=========== =========== ===========
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13 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

(α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)

Άλλες 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο
€ €

Υποχρεώσεις όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές(1) 24.491 24.491
Δανεισμός 6.982.649 6.982.649

___________ ___________
Σύνολο 7.007.140 7.007.140

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

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού  “Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές” είναι 
οφειλόμενα έξοδα.

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν 
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομοιωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε 
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά 
με τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

2008 2007
€ €

Εισπρακτέα
Συμβαλλόμενα μέρη με εξωτερική πιστωτική 
αξιολόγηση (Moody’s)
Ομάδα 1 – Αξιολόγηση C 880.178 2.545.615

Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική 
πιστωτική αξιολόγηση
Ομάδα 2 184.426 37.937
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες:
Ομάδα 3 7.580.145 8.715.624
Ομάδα 4 4.614.487 4.663.701
Ομάδα 5 20.847 499.385
Ομάδα 6 493.425 470.246
Ομάδα 7 80.000 -
Ομάδα 8 7.341.266 7.341.266

__________ __________
21.194.774 24.273.774
========== ==========

Μετρητά στην τράπεζα και 
βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις1

Α2 15.123 3.269
Α3 10.088 837.063
Άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χωρίς 

πιστωτική αξιολόγηση - 341.720
___________ ___________

25.211 1.182.052
=========== ===========

Ομάδα 1, 3, 4, 5 και 6 – υφιστάμενοι χρεώστες (περισσότερο από 6 μήνες) χωρίς 
αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.

Ομάδα 2 και 7 – νέοι χρεώστες (λιγότερο από 6 μήνες).

Ομάδα 8 – υφιστάμενοι χρεώστες (περισσότερο από 6 μήνες) με αθετήσεις 
εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.
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13 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

(β) Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα δεν έχουν τύχει επαναδιαπραγμάτευσης οι όροι τους 
κατά το τελευταίο έτος.

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού ‘ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ είναι μετρητά στο 

ταμείο.

14 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων

2008
€

2007
€

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μετοχικοί τίτλοι - Ευρώ - εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά κλάδο:
Τραπεζικός 736.070 3.551.138
Επενδυτικών εταιρειών 1.794.514 5.165.331
Ασφαλιστικός - 1.934.451
Τουριστικός & ξενοδοχειακός 43.004 84.012
Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 1.088.454 4.115.476
Υπηρεσίες καταναλωτών 1.902.471 2.753.389
Άλλων εταιρειών 547.722 798.971

___________ ___________
6.112.235 18.402.768

___________ ___________
Μετοχικοί τίτλοι - Ευρώ - εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) κατά κλάδο:
Τραπεζικός 106.187 1.087.467
Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 290.000 588.000

___________ ___________
396.187 1.675.467

___________ ___________
Μετοχικοί τίτλοι - Ισλανδικές Κορώνες - εισηγμένοι στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Ισλανδίας κατά κλάδο:
Τουριστικός 15.892 825.219

___________ ___________

Τίτλοι σε μη εισηγμένες εταιρείες 6.001.314 357.299
__________ __________

Σύνολο επενδύσεων 12.525.628 21.260.753
=========== ===========

Η λογιστική αξία των πιο πάνω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
κατηγοριοποιείται ως εξής:

2008
€

2007
€

Προς εμπορία 9.872.018 12.756.182
Που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
  κατά την αρχική αναγνώριση 2.653.610 8.504.571

__________ ___________
12.525.628 21.260.753
========== ===========

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων έχουν λήξη εντός ενός έτους.
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14 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων (συνέχεια)

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

Οι αλλαγές στις δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται ξεχωριστά στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 επενδύσεις σε εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου και σε ξένα χρηματιστήρια με λογιστική αξία ύψους €4.873.760 (2007: €10.130.001)
ήταν ενεχυριασμένες για τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα (Σημ. 20).

Επίσης στις 31 Δεκεμβρίου 2008 επένδυση σε μη εισηγμένη εταιρεία με λογιστική αξία ύψους 
€960.000 (2007: τίποτε) ήταν ενεχυριασμένη για τραπεζικά δάνεια.

Στις επενδύσεις που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική 
αναγνώριση περιλαμβάνονται επενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες όπου το ποσοστό συμμετοχής 
ξεπερνά το 20%.  Παρόλο το ποσοστό συμμετοχής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την 
αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο, αυτές οι επιχειρηματικές συμμετοχές αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρείας. Η Εταιρεία απέκτησε 
αυτές τις επενδύσεις με σκοπό την πώληση και την πραγματοποίηση κέρδους.  Η Εταιρεία δεν 
έχει ανάμειξη στην καθημερινή διεύθυνση και διαχείριση των δραστηριοτήτων αυτών των 
εταιρειών.  Οι επενδύσεις αυτές ταξινομήθηκαν στις επενδύσεις που ορίστηκαν δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχικά αναγνώριση καθώς η Εταιρεία έχει την πρόθεση 
και είναι σε θέση να τις πωλήσει χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στις δραστηριότητες της.  
Αντίθετα οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι στρατηγικές επενδύσεις και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος και προέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

15 Επενδυτικά δάνεια

2008
€

2007
€

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Επενδυτικά δάνεια 14.471.362 14.046.380
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης (11.014.524) (8.278.032)

__________ __________
Επενδυτικά δάνεια - καθαρά 3.456.838 5.768.348

========== ==========
Τα επενδυτικά δάνεια αναλύονται ως ακολούθως:

Την 1 Ιανουαρίου 5.768.348 6.419.454
Δάνεια που παραχωρήθηκαν 394.732 34.172
Τόκοι εισπρακτέοι 30.250 35.574
Απομείωση στην αξία (2.736.492) (10.585)
Μεταφορά σε εξαρτημένες εταιρείες - (710.267)

__________ __________
Την 31 Δεκεμβρίου 3.456.838 5.768.348

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

Η Εταιρεία αναγνώρισε ζημιά που ανέρχεται σε €2.736.492 (2007: €10.585) για την 
απομείωση των επενδυτικών δανείων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2008.  Η ζημιά περιλαμβάνεται στα έξοδα για “Aπομείωση αξίας δανείων και 
εισπρακτέων” στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.
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15 Επενδυτικά δάνεια (συνέχεια)

Η κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση είναι ως ακολούθως:

2008
€

2007
€

Την 1 Ιανουαρίου 8.278.032 8.267.447
Πρόβλεψη για απομείωση 2.736.492 10.585

__________ __________
Στις 31 Δεκεμβρίου 11.014.524 8.278.032

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

Η δίκαιη αξία των επενδυτικών δανείων είναι περίπου η ίδια κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού.

Τα σημαντικά επενδυτικά δάνεια (λογιστική αξία πέραν των €512.580) στις 31 Δεκεμβρίου 
2008 παρουσιάζονται πιο κάτω. Η καθαρή συνολική τους αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2008 είναι 
€3.450.000 (2007: €5.648.742).

Όνομα
Κύριες 

δραστηριότητες 

Libra preference shares Ψυχαγωγία
Evresys Loyalty Management Limited Xρηματοοικονομικές υπηρεσίες

16 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Οι πωλήσεις εισηγμένων τίτλων δεν φορολογούνται και δεν προκύπτει αναβαλλόμενη
φορολογία πληρωτέα σε μη εισηγμένους τίτλους και επενδύσεις εξωτερικού.

Δεν έχει λογιστεί αναβαλλόμενο φορολογικό ενεργητικό στις φορολογικές ζημιές της Εταιρείας, 
μέχρι που οι ζημιές αυτές συμφωνηθούν με τις Φορολογικές Αρχές.

17 Εισπρακτέα 

2008
€

2007
€

Εισπρακτέα 25.200.653 24.340.482
Μείον: Πρόβλεψη για απομείωση (4.005.879) (66.709)

__________ __________
Εισπρακτέα - καθαρά 21.194.774 24.273.773

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

Τα εισπρακτέα αναλύονται ως ακολούθως:

2008
€

2007
€

Βραχυπρόθεσμα
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σημ. 22 (β)) 6.763.321 7.187.894
Δάνεια σε συγγενικές εταιρείες (Σημ. 22 (β)) 7.580.145 -
Άλλοι χρεώστες 1.064.608 2.583.555

__________ __________
15.408.074 9.771.449
__________ __________

Μη βραχυπρόθεσμα
Δάνεια σε συγγενικές εταιρείες (Σημ. 22 (β)) 5.786.700 14.502.324

__________ __________
Σύνολο 21.194.774 24.273.773

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



CLR Investment Fund Public Limited

F:\C\CI14501\ASSURANCE\FS\2008_COMBINATION_CONS 2008_2008_ΕΝΤΙΤΥ.doc (87)

17 Εισπρακτέα (συνέχεια)

Τα μη βραχυπρόθεσμα εισπρακτέα αναλύονται ως εξής:
2008

€
2007

€

Από 1 μέχρι 2 έτη 5.786.700 8.715.624
Από 2 μέχρι 5 έτη - 5.786.700

__________ __________
5.786.700 14.502.324

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

Η δίκαιη αξία των μη βραχυπρόθεσμων εισπρακτέων παρουσιάζεται πιο κάτω:

2008
€

2007
€

Δάνεια σε συγγενικές εταιρείες 5.835.797 14.535.541
========== ==========

Οι δίκαιες αξίες βασίζονται σε προεξοφλημένες ταμειακές ροές όπου το προεξοφλητικό 
επιτόκιο βασίζεται στο επιτόκιο της αγοράς που επικρατεί για παρόμοια χρηματοοικονομικά 
μέσα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Τα πραγματικά επιτόκια στα μη βραχυπρόθεσμα εισπρακτέα ήταν ως εξής:

2008
%

2007
%

Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες 3,5 5
Δάνεια σε συγγενικές εταιρείες 5,5 7

Η δίκαιη αξία των βραχυπρόθεσμων εισπρακτέων δεν διαφέρει σημαντικά από την λογιστική 
τους αξία.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, εισπρακτέα ύψους €15.025.725 (2007: €18.055.509) δεν ήταν ούτε 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, εισπρακτέα ύψους €6.169.049 (2007: €6.218.264) ήταν 
ληξιπρόθεσμα αλλά δεν είχαν υποστεί απομείωση.

2008
€

2007
€

Μέχρι 12 μήνες - -
Πάνω από 12 μήνες 6.169.049 6.218.264

_________ _________
6.169.049 6.218.264
========= =========
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17 Εισπρακτέα (συνέχεια)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, εισπρακτέα ύψους €3.939.170 (2007: €66.709) διαγράφηκαν ως μη 
ανακτήσιμα και έχουν συμπεριληφθεί στα έξοδα για “Aπομείωση στην αξία δανείων και 
εισπρακτέων” στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Η κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση των 
εισπρακτέων είναι ως ακολούθως:

2008
€

2007
€

Την 1 Ιανουαρίου 66.709 -
Πρόβλεψη για απομείωση 3.939.170 66.709

_________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 4.005.879 66.709

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

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του ισολογισμού είναι η λογιστική αξία 
κάθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Η Εταιρεία δεν κατέχει οποιοδήποτε 
ενέχυρο για σκοπούς εξασφάλισης.

Οι λογιστικές αξίες των εισπρακτέων της Εταιρείας παρουσιάζονται στα εξής νομίσματα:

2008
€

2007
€

Κυπριακή λίρα - 21.228.773
Ευρώ 20.314.596 499.385
Ισλανδική κορώνα 880.178 2.545.615

__________ __________
21.194.774 24.273.773
========== ==========

18 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2008
€

2007
€

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 25.382 1.182.222
========= =========

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιλαμβάνουν:

2008
€

2007
€

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 25.382 1.182.222
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 20) (2.714.766) (1.180.840)

_________ _________
(2.689.384) 1.382
========= =========

Το μεσοσταθμικό πραγματικό επιτόκιο στα μετρητά στην τράπεζα ήταν 0,25% (2007: 0,25%).
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19 Μετοχικό κεφάλαιο
2008

Αριθμός
μετοχών

2008
€

2007
Αριθμός
μετοχών

2007
€

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές της €0,26 (£0,15) η 

καθεμιά 3 333 333 333 3 333 333 333
_____________ _____________

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και 
πληρώθηκε εξολοκλήρου

Την 1 Ιανουαρίου 288 140 972 73.847.712 288 140 972 73.847.712
Αύξηση ονομαστικής αξίας κεφαλαίου 

από €0,256 σε€0,26 ανά μετοχή από 
μετατροπή σε Ευρώ - 1.068.941 - -

_____________ _____________ _____________ _____________
Στις 31 Δεκεμβρίου 288 140 972 74.916.653 288 140 972 73.847.712

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

Κατά την Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 
2008 εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα σε σχέση με την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας σε Ευρώ:

(1) Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από £0,15 ανά μετοχή σε €0,26 ανά 
μετοχή μετά τη στρογγυλοποίηση.

(2) Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μετατραπεί από £500.000.000 διαιρεμένο 
σε 3 333 333 333 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,15 η κάθε μια, σε 
€866.666.667 διαιρεμένο σε 3 333 333 333 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,26
η κάθε μια.

(3) Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μετατραπεί από £43.221.146 
διαιρεμένο σε 288 140 972 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,15 η κάθε μια σε 
€74.916.653 διαιρεμένο σε 288 140 972 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,26 η 
κάθε μια μετά την στρογγυλοποίηση. H διαφορά που προέκυψε από τη 
στρογγυλοποίηση ύψους €1.068.941 έχει μεταφερθεί στα αποθεματικά.

20 Δανεισμός
2008

€
2007

€
Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 18) 2.714.766 1.180.840
Τραπεζικά δάνεια 2.058.788 625.473
Άλλα δάνεια πληρωτέα 669.247 1.498.664

___________ ___________
5.442.801 3.304.977

=========== ===========
Μη βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά δάνεια 5.393.184 2.581.273
Άλλα δάνεια πληρωτέα 144.993 1.096.399

___________ ___________
5.538.177 3.677.672

___________ ___________
Σύνολο δανεισμού 10.980.978 6.982.649

=========== ===========
Λήξη μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού 
Από 1 μέχρι 2 έτη 2.203.781 1.437.104
Από 2 μέχρι 5 έτη 3.200.499 2.161.186
Πάνω από 5 έτη 133.897 79.382

___________ ___________
5.538.177 3.677.672

=========== ===========
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20 Δανεισμός (συνέχεια)

Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα μέχρι τον Ιούλιο του 2016 και τα άλλα δάνεια είναι 
αποπληρωτέα μέχρι τον Μάϊο του 2010.

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα της Εταιρείας είναι εξασφαλισμένα ως εξής:

 Με ενεχυριάσεις εισηγμένων επενδύσεων με λογιστική αξία ύψους €4.873.760 (2007:
€10.130.001).

 Με ενεχυρίαση σε μη εισηγμένη επένδυση με λογιστική αξία €960.000 (2007: τίποτε)

 Με ενεχυριάσεις επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες με λογιστική αξία ύψους 
€1.620.294 (2007: €1.102.803).

Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ήταν ως εξής:

2008
%

2007
%

Τραπεζικά παρατραβήγματα 7,75 6,60
Τραπεζικά δάνεια 6,25 7,25
Άλλα δάνεια 4,90 5,50

Όλος ο δανεισμός της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Η δίκαιη αξία των τραπεζικών 
παρατραβηγμάτων των τραπεζικών και άλλων δανείων που είναι όλα σε κυμαινόμενα 
επιτόκια, είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία.

Η έκθεση του δανεισμού σε αλλαγές στα επιτόκια και οι συμβατικές ημερομηνίες επανατίμησης 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είναι ως εξής:

2008
€

2007
€

Μέχρι 1 έτος 5.442.801 3.304.977
Από 1 - 5 έτη 5.404.280 3.598.290
Πάνω από 5 έτη 133.897 79.382

__________ __________
10.980.978 6.982.649
========== ==========

Η Εταιρεία έχει τις πιο κάτω αχρησιμοποίητες δανειοληπτικές διευκολύνσεις:

2008
£

2007
£

Κυμαινόμενο επιτόκιο
Λήξη εντός ενός έτους 1.556.738 1.382.062

Σταθερό επιτόκιο
Λήξη εντός ενός έτους - -

_________ _________
1.556.738 1.382.062
========= =========

Οι διευκολύνσεις που λήγουν εντός ενός έτους είναι ετήσιες διευκολύνσεις που υπόκεινται σε 
αναθεώρηση σε διαφορετικές ημερομηνίες κατά το 2008.
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21 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2008
€

2007
€

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οφειλόμενα σε συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ. 22 (β)) 459.390 24.491
Άλλοι πιστωτές 4.053.119 -
Οφειλόμενα έξοδα 29.742 34.189

_________ _________
4.542.251 58.680
========= =========

Όλοι οι εμπορικοί και άλλοι πιστωτές έχουν λήξη εντός ενός έτους.

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

22 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

(α) Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

2008
€

2007
€

(Έσοδα)/έξοδα
Marfin CLR Public Co Limited (1)
Τόκοι εισπρακτέοι (530.853) (634.764)

Marfin CLR (Financial Services) Limited (2)
Τόκοι εισπρακτέοι (6.894) (13.764)
Δικαιώματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 575.399 656.243
Δικαιώματα διοικητικών υπηρεσιών 127.388 127.388
Δικαιώματα διαχείρισης μητρώου μετόχων 2.415 2.358
Υπηρεσίες γραμματέα 5.895 -
Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες 38.545 1.914

CLR Private Equity Limited (3)
Τόκοι πληρωτέοι (Σημ. 8) 7.217 24.939

Axxel Ventures Limited (3)
Τόκοι πληρωτέοι (Σημ. 8) - 822
Τόκοι εισπρακτέοι (23.178) -

(α) Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

Τα πιο πάνω ποσά αφορούν αγορά υπηρεσιών από την Εταιρεία σε σχέση με 
τη διαχείριση επενδύσεων και διοικητικών υπηρεσιών.

(1) Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 η Marfin CLR Public Co Limited (προηγουμένως CLR
Capital Public Limited) κατείχε το 24,43% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας.

(2) ΗMarfin CLR (Financial Services) Limited (προηγουμένωςCLR Securities &
Financial Services Limited) είναιεξολοκλήρουεξαρτημένηεταιρείατηςMarfin
CLR Public Co Limited (προηγουμένωςCLR Capital Public Limited).

(3) H CLR Private Equity Limited είναιεξολοκλήρουεξαρτημένηεταιρείατηςAxxel
Ventures Limited πουμετηνσειράτηςείναιεξολοκλήρουεξαρτημένηεταιρεία
τηςCLR Investment Fund Public Limited.
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22 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(β) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους με συγγενικά μέρη:
2008

€
2007

€
Εισπρακτέα(Σημ. 17):

CLR Properties Limited (1) 1.554.562 1.554.562
Marfin CLR (Financial Services) Limited – Trading a/c (2) 20.847 499.385
Axxel Ventures Limited 493.425 470.246
Europrofit Capital Investors Public Limited 4.614.487 4.663.701
Toxotis Investments Public Limited 80.000 -

__________ __________
6.763.321 7.187.894

========== ==========
Πληρωτέα(Σημ. 21):

CLR Private Equity Limited 114.789 24.491
Marfin CLR ( Financial Services) Limited 344.601

__________ __________
459.390 24.491

========== ==========
Δάνεια εισπρακτέα (Σημ. 17):

Marfin CLR Public Co Limited (3) 7.580.145 8.715.624
CLR Properties Limited (1) 5.786.700 5.786.700

__________ __________
13.366.845 14.502.324
========== ==========

(1) Το εισπρακτέο από τη CLR Properties Limited φέρει τόκο ίσο με το βασικό 
επιτόκιο συν 1% ετησίως. Το δάνειο στη CLR Properties Limited φέρει τόκο ίσο 
με το βασικό επιτόκιο συν 4,25% ετησίως και είναι πληρωτέο μέχρι 12 
Δεκεμβρίου 2010.  Το δάνειο είναι εξασφαλισμένο με προσωπικές εγγυήσεις
των μετοχών της CLR Properties Limited. Οι τόκοι στο πιο πάνω δάνειο 
αναγνωρίζονται και ταυτόχρονα αντιλογίζονται/συμψηφίζονται με ισόποση 
πρόβλεψη. O κ. Κώστας Τουμπουρής, που είναι μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της Εταιρείας, κατέχει το 30% της CLR Properties Limited.

(2) ΤοεισπρακτέοαπότηνMarfin CLR (Financial Services) Limited είναι από 
εμπορικό λογαριασμό για σκοπούς αγοραπωλησίας μετοχών, φέρει τόκο 2,25% 
ετησίως (2007: 1,5%) και είναι πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση.

(3) Το δάνειο στη Marfin CLR Public Co Limited (προηγουμένως CLR Capital
Public Limited) φέρει τόκο ίσο με το βασικό επιτόκιο συν 3% ετησίως και είναι 
πληρωτέο μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2009. Στις 31 Μαρτίου 2009 το υπόλοιπο του 
δανείου είχε μειωθεί σε €2.532.662.

(γ) Αμοιβή βασικών διοικητικών στελεχών
2008

€
2007

€
Αμοιβή συμβούλων
Αμοιβή υπό εκτελεστική  ιδιότητα:
  Μισθοί 98.401 97.390
  Κοινωνικές ασφαλίσεις 5.650 5.473
  Ταμείο προνοίας 4.664 4.442

_______ _______
108.715 107.305

Δικαιώματα μη εκτελεστικών συμβούλων (Σημ. 6) 32.470 32.976
_______ _______

Σύνολο 141.185 140.281
======= =======
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23 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

(α) Νομικές διαδικασίες

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 εκκρεμούσαν αγωγές εναντίον της Εταιρείας ύψους €600.000
περίπου.  Κατά τη γνώμη των Συμβούλων δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές 
υποχρεώσεις.

(β) Φορολογία

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 εκκρεμούσε προσφυγή της Εταιρείας στο Ανώτατο 
Δικαστήριο αναφορικά με επιπρόσθετες φορολογίες που έχουν εκδοθεί από τις 
Φορολογικές Αρχές για τα έτη 2000 μέχρι 2002.  Αν η δικαστική απόφαση έχει αρνητική 
έκβαση η Εταιρεία θα έπρεπε να αυξήσει τις τρέχουσες φορολογικές της υποχρεώσεις 
κατά €2,5 εκατομμύρια περίπου.

24 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν 
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 56 και 57.


