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Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διοικητικό Συμβούλιο
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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 2007.

Κύριες δραστηριότητες και ανασκόπηση εργασιών

2 Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματοςείναι οι επενδύσεις σε χρεόγραφα, 
κινητές αξίες, επιχειρηματικές συμμετοχές και στρατηγικές επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων μερισματοφόρων και τοκοφόρων μετοχών, 
καταθέσεων, δανείων και χρηματοοικονομικών μέσων.  Παράλληλα το Συγκρότημα 
δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών στα κτηματικά μέσω θυγατρικής 
εταιρείας.

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

3 Το καθαρό κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2007 ανήλθε σε £256.116 (€437.600) [2006: £555.714 (€949.494)].  Στις 31 Δεκεμβρίου 
2007 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ήταν £6.894.119
(€11.779.302) [2006: £6.557.183 (€11.203.612)] και τα ίδια κεφάλαια ήταν £4.075.562 
(€6.963.511) [2006: £3.796.239 (€6.486.259).  Η οικονομική κατάσταση, η εξέλιξη και 
επίδοση του Συγκροτήματος όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται 
ικανοποιητική. 

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 του Συγκροτήματος δεν αναμένει οποιεσδήποτε 
σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και 
στην επίδοση του Συγκροτήματος για το προσεχές μέλλον, δεδομένου ότι οι αποδόσεις του 
χαρτοφυλακίου της Εταιρείας επηρεάζονται από την πορεία του χρηματιστηρίου που είναι 
επενδυμένο.  Όσο αφορά την επένδυση σε θυγατρική εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών 
στον τομέα των ακινήτων, αυτή αναμένεται να αποδώσει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 2 – 3
ετών.

Αποτελέσματα

6 Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 10.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος 
για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Μετοχικό κεφάλαιο

7 Στις 30 Οκτωβρίου 2007 εκδόθηκαν 480 511 συνήθεις μετοχές με ονομαστική αξία 
£0,05 η κάθε μία, από εξάσκηση480 511 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ), 
αυξάνοντας τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν σε 17 881 512 με ονομαστική αξία 
£0,05 η καθεμιά.  Η τιμή εξάσκησης των ΔΑΜ είναι £0,05 για κάθε μετοχή.

Διοικητικό Συμβούλιο

8 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και κατά την 
ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2007. Σύμφωνα με το καταστατικό της 
Εταιρείας ο κ. Αιμίλιος Παντελίδης αποχωρεί κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, είναι 
όμως επανεκλέξιμος και προσφέρεται για επανεκλογή. 

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

Συμφέροντα Συμβούλων και Γραμματέα στο κεφάλαιο της Εταιρείας

10 Το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άμεσα ή 
έμμεσα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα μετις απαιτήσεις των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων στις  31 Δεκεμβρίου 2007 και 30 μέρες πριν την 
ημερομηνία της ειδοποίησης προς σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, είναι ως 
ακολούθως:

31 Δεκεμβρίου
2007

%

30 μέρες πριντην ημερομηνία
ειδοποίησης σύγκλησης της Ετήσιας 

ΓενικήςΣυνέλευσης
%

Κώστας Τουμπουρής 7,67 7,67
Αιμίλιος Παντελίδης 0,03 0,03

Το ποσοστό του κ. Κώστα Τουμπουρή προκύπτει απότην έμμεση συμμετοχή του μέσω 
του ποσοστού που κατέχει στη CLR Investment Fund Public Limited και του ποσοστού 
που κατέχει στη CLR Capital Public Limited, στις οποίες είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Το ποσοστό του κ. Αιμίλιου Παντελίδη περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή του μέσω της 
ιδιωτικής του εταιρείας Esperanto Enterprises (Larnaca) Limited που κατέχει 0,02% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Κυριότεροι μέτοχοι

11 Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και κατά την περίοδο μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2008 και
30 ημερών από την ειδοποίηση σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, οι πιο κάτω 
μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας:

31 Δεκεμβρίου
2007

%

30 μέρες πριν την ημερομηνία 
ειδοποίησης σύγκλησης της Ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης
%

CLR Investment Fund Public Limited 62,88 62,88
CLR Capital Public Limited 12,37 12,37
Alliance Int. Reinsurance Co Limited 7,94 7,94

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

12 Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης.

Συμβάσεις με συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

13 Δεν υπήρχε οποιαδήποτε σημαντική σύμβαση με την Εταιρεία ή τις εξαρτημένες 
της στην οποία Σύμβουλος ή συνδεδεμένα πρόσωπα  είχαν ουσιώδες συμφέρον.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

14 Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος έχει 
αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ.  Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση του 
Συγκροτήματος την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό 
κλείδωμα της ισοτιμίας €1 = Κ£0,585274.

15 Εκτός από την εισαγωγή του Ευρώ, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά 
γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των 
οικονομικών καταστάσεων.

Υποκαταστήματα

16 Το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

17 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 2008
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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 
Europrofit Capital Investors Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2007 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε:

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 10 
μέχρι 49

(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 Europrofit
Capital Investors 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 Europrofit Capital Investors Public
Limited και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μέλητου Διοικητικού Συμβουλίου

Bύρων Κρανιδιώτης, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

Αιμίλιος Παντελίδης, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κώστας Τουμπουρής, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Βαγγέλης Συκοπετρίτης, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Λευκωσία
23 Απριλίου2008
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
Προς τα Mέλη της Europrofit Capital Investors
Public Limited

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

1 Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Europrofit Capital
Investors Public Limited (η “Εταιρεία”) και της εξαρτημένης της Εταιρείας (το 
“Συγκρότημα”) στις σελίδες 10 μέχρι 49, που αποτελούνται από τον ενοποιημένο 
ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 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

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και 
δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 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.
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3 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.  

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

Γνώμη

5 Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 
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

6 Χωρίς να εκφράζουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, επισύρουμε την προσοχή στη 
σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων η οποία αναφέρεται στην αβεβαιότητα που 
υπάρχει σε σχέση με την είσπραξη της οφειλής ύψους £5.306.040 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

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

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

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

 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

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

8 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 Απριλίου2008
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Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ.
2007

£
2006

£

Εισοδήματα
Μερίσματα εισπρακτέααπό χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 8.269 6.179

Κέρδη χρηματοοικονομικών  περιουσιακών στοιχείων 
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων– καθαρά 6 296.952 603.447

Πιστωτικοί τόκοι 17.797 20.563
Δικαιώματα από παροχή υπηρεσιών 262.017 -
Άλλα εισοδήματα 15.146 -

__________ __________
600.181 630.189

Διαχειριστικά και άλλα έξοδα 7 (346.295) (76.069)
__________ __________

Κέρδος εργασιών 253.886 554.120
Χρηματοδοτικάέσοδα 8 4.468 2.953

__________ __________
Κέρδος πριν τη φορολογία 258.354 557.073
Φορολογία 9 (2.238) (1.359)

__________ __________
Κέρδος για το έτος που αναλογεί στους μετόχους της 
Εταιρείας 23 256.116 555.714

========== ==========
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ):

Βασικό 10 1,46 3,49
========= =========

Αναπροσαρμοσμένο 10 1,43 3,49
========= =========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένος ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ. 2007
£

2006
£

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 11 58.715 26.413
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12 24.000 13.600

__________ __________
82.715 40.013

__________ __________
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 14 5.855.577 5.533.286
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 15 577.740 397.564

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16 378.087 586.320
__________ __________

6.811.404 6.517.170
__________ __________

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 6.894.119 6.557.183
========== ==========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 17 894.076 870.050
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 17 111.912 111.912
Μετοχές προτίμησης 18 4.436.960 4.436.960
Συσσωρευμένες ζημιές (1.367.386) (1.622.683)

__________ __________
4.075.562 3.796.239

__________ __________
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 20 33.044 -

__________ __________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πιστωτές 19 2.777.088 2.750.789
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - 10.155
Δανεισμός 20 8.425 -

__________ __________
2.785.513 2.760.944

__________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 6.894.119 6.557.183

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

Στις 23 Απριλίου2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Europrofit Capital Investors Public
Limited ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Βύρων Κρανιδιώτης, Πρόεδρος

Κώστας Τουμπουρής, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Μετοχικό
κεφάλαιο

£

Αποθεματικό 
υπέρ

το άρτιο
£

Μετοχές 
προτίμησης

£

Συσσωρευμένες 
ζημιές (1)

£
Σύνολο

£

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 782.279 111.912 4.436.960 (2.178.397) 3.152.754
Εξάσκηση δικαιωμάτωναγοράς 

μετοχών 87.771 - - - 87.771
Κέρδος για το έτος - - - 555.714 555.714

________ _________ _________ __________ _________
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006/
1 Ιανουαρίου 2007 870.050 111.912 4.436.960 (1.622.683) 3.796.239
Εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς 

μετοχών (Σημ. 17) 24.026 - - - 24.026
Κέρδος για το έτος - - - 256.116 256.116
Αμυντική εισφορά σε λογιζόμενη 

διανομή μερίσματος - - - (819) (819)
________ _________ _________ __________ _________

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 894.076 111.912 4.436.960 (1.367.386) 4.075.562
======== ========= ========= ========== =========

(1) 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 14 μέχρι 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ. 2007
£

2006
£

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία 258.354 557.073
Αναπροσαρμογές για:
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 11 11.683 5.518
  Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 12 6.850 3.401
  Εισόδημα από μερίσματα (8.269) (6.179)
  Πιστωτικούς τόκους (17.797) (20.563)
  Χρεωστικούς τόκους 8 1.676 1.598

_________ _________
252.497 540.848

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (322.291) (176.256)
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται 
   σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (180.176) 1.134.268
  Πιστωτές 26.299 (806.999)

_________ _________
Μετρητά (για)/από εργασίες (223.671) 691.861

Φορολογία που πληρώθηκε (13.212) (1.359)
Μερίσματα που εισπράκτηκαν 8.269 6.179
Τόκοι που εισπράκτηκαν 17.797 20.563
Τόκοι που πληρώθηκαν (1.676) (1.598)

_________ _________
Καθαρά μετρητά (για)/από εργασίες (212.493) 715.646

_________ _________

Ροή μετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες

Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού 11 (43.985) (31.931)
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων 12 (17.250) (17.001)

_________ _________
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες (61.235) (48.932)

_________ _________

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες

Εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών 24.026 87.771
Δάνεια 35.079 -

_________ _________
Καθαρά μετρητά από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 59.105 87.771

_________ _________
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα μετρητά και τραπεζικά 

παρατραβήγματα (214.623) 754.485
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του 

έτους 586.320 (168.165)
_________ _________

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος του 
έτους 16 371.697 586.320

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 49 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 στις 18 Μαΐου 1995.  Η Εταιρεία 
μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 21 Οκτωβρίου 1999 σύμφωνα με τον περί 
Εταιρειών Νόμο, Κεφ 113.  Οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου στις 31 Μαΐου 2000.  Το εγγεγραμμένο γραφείο και η διεύθυνση εργασίας της 
Εταιρείας είναι στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, CLR House, Λευκωσία, Κύπρος.

Κύριες δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματοςείναι οι επενδύσεις σε χρεόγραφα, κινητές 
αξίες, επιχειρηματικές συμμετοχές και στρατηγικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων μερισματοφόρων και τοκοφόρων μετοχών, καταθέσεων, δανείων και 
χρηματοοικονομικών μέσων, όπως παράγωγα και προθεσμιακά συμβόλαια.  Παράλληλα 
το Συγκρότημα δραστηριοποιείται στον τομέα προσφοράς υπηρεσιών στα κτηματικά μέσω 
θυγατρικής εταιρείας.

Σύμβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου

Στις 2 Ιανουαρίου 2006 η Εταιρεία σύναψε συμφωνία με την CLR Securities & Financial 
Services Limited (ΚΕΠΕΥ) για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και
τήρησης μητρώουμετόχων. Για τις υπηρεσίες αυτές η Εταιρεία καταβάλλει τα πιο κάτω 
δικαιώματα:

(α) 0,5% ετησίως πάνω στην αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων όπως θα 
υπολογίζεται την τελευταία ημέρα του κάθε τριμήνουκαι το οποίο θα 
καταβάλλεται κάθε τρίμηνο, πλέον Φ.Π.Α.

(β) £600 ετησίως πλέον Φ.Π.Α συν πραγματικά έξοδα για την τήρηση μητρώου 
μετόχων.

Επιπρόσθετα η Εταιρεία χρεώνεται ποσοστό 0,50% προμήθεια επί της αξίας των 
χρηματιστηριακών συναλλαγών που διενεργεί.

Επίσης στις 2 Ιανουαρίου 2007 η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με την CLR Securities and
Financial Services Limited για παροχή υπηρεσιών γραμματέα με αμοιβή £3.000 ετησίως 
πλέον Φ.Π.Α.

Στις 2 Ιανουαρίου 2006 η Εταιρεία σύναψε συμφωνία με τη CLR Capital Public Limited 
για παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών και την επίβλεψη των καθημερινών 
εργασιών της με αμοιβή £6.000 ετησίως πλέον Φ.Π.Α.



Europrofit Capital Investors Public Limited

(15)
f:\e\ec07709\assurance\fs\2007_cons_& 2007_entity.doc

1 Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)

Σύμβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου (συνέχεια)

ΗCLR Securities & Financial Services Limited (ΚΕΠΕΥ) είναιεξολοκλήρουεξαρτημένη
εταιρείατηςCLR Capital Public Limited.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 CLR Capital Public Limited κατείχε άμεσα και έμμεσα ποσοστό 
28,61% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η έμμεση συμμετοχή 
προκύπτει από την συμμετοχή της CLR Capital Public Limited στην CLR Investment
Fund Public Limited,  ιθύνουσα εταιρεία της Europrofit Capital Investors Public Limited.

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

Οιενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Europrofit Capital Investors 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 Νόμουτης Κύπρου, Κεφ. 113.

Όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την
1 Ιανουαρίου 2007 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.

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 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 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 οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

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 2007.

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ7, “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις”, και η 
συμπληρωματική αναθεώρηση του ΔΛΠ1, “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων –
Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων”, εισάγει νέες γνωστοποιήσεις σχετικά με 
χρηματοοικονομικά μέσα και δεν έχει οποιαδήποτε επίδραση στην ταξινόμηση και την 
αποτίμηση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, ή στις γνωστοποιήσεις που 
σχετίζονται με τη φορολογία και τους εμπορικούς και άλλους πιστωτές.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή:

Νέοπρότυπο/Ερμηνεία Ισχύει από
(για ετήσιες 
περιόδους που 
αρχίζουν από ή 
μετά την)

Σχόλια

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις  31 Δεκεμβρίου 2008

IFRIC Ερμηνεία 11 “ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές 
σε μετοχές του Συγκροτήματος και Ίδιες 
Μετοχές” 

1 Μαρτίου 2007 Το IFRIC 11 αναφέρεται σε κάποια θέματα που 
σχετίζονται με το ΔΠΧΠ 2 και συγκεκριμένα για 
αμοιβές που καθορίζονται από την αξία των ιδίων 
μετοχών της εταιρείας και αμοιβές προσωπικού 
θυγατρικής που καθορίζονται από την αξία των 
μετοχών της ιθύνουσας.

IFRIC Ερμηνεία 12 “Συμφωνίες για 
Παραχώρηση Υπηρεσιών” *

1 Ιανουαρίου

2008

Αυτό το πρότυπο αφορά το λογιστικό χειρισμό για 
εταιρείες που λειτουργούν/χειρίζονται συμφωνίες 
για παραχώρηση υπηρεσιών μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

IFRIC Ερμηνεία 14 “ΔΛΠ 19 – Το Όριο για 
Περιουσιακό Στοιχείο Καθορισμένων 
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις 
Χρηματοδότησης και η Αλληλοεπίδραση 
τους”. *

1 Ιανουαρίου
2008

Εφαρμόζεται για εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΛΠ 
19.
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια)

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις  31 Δεκεμβρίου 2009

ΔΠΧΠ 8  “Λειτουργικοί Τομείς” 1 Ιανουαρίου
2009

Αντικαθιστά το ΔΛΠ 14. Εφαρμόζεται για εταιρείες 
(τόσο για ενοποιημένες όσο και για ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις) των οποίων μετοχές ή 
ομόλογα διαπραγματεύονται δημόσια, ή 
υποβάλλουν ή είναι στη διαδικασία υποβολής 
οικονομικών καταστάσεων με επιτροπή 
κεφαλαιαγοράς με σκοπό την έκδοση τίτλων σε 
δημόσια αγορά.

ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση) “Κόστος 

Δανεισμού” *

1 Ιανουαρίου
2009

Απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους 
δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα στη 
απόκτηση, κατασκευή, ή παραγωγή ενός 
περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις 
προϋποθέσεις. 

IFRIC Ερμηνεία 13 “Προγράμματα Πιστών 
Πελατών”*

1 Ιουλίου2008 Αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό για εταιρεία που 
παραχωρεί κίνητρα για πιστούς πελάτες.

ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο 2007) “Παρουσίαση 
Οικονομικών Καταστάσεων” *

1 Ιανουαρίου
2009

Αυτή η αναθεώρηση έχει ως στόχο τη βελτίωση της 
ικανότητας των χρηστών των οικονομικών 
καταστάσεων να αναλύουν και να συγκρίνουν τις 
πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΠΧΠ 2, Παροχές που Εξαρτώνται από την 
Αξία των Μετοχών (Τροποποίηση 2008: 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και 
Ακυρώσεις)*

1 Ιανουαρίου 
2009

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μόνο προϋποθέσεις 
υπηρεσίας και προϋποθέσεις απόδοσης είναι 
προϋποθέσεις κατοχύρωσης.  Όλα τα άλλα 
χαρακτηριστικά πρέπει να περιληφθούν στη δίκαιη 
αξία την ημερομηνία παραχώρησης και δεν 
επηρεάζουν τον αριθμό των δικαιωμάτων που 
αναμένεται να κατοχυρωθούν ή την εκτίμηση 
μετέπειτα της ημερομηνίας παραχώρησης.  

ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά Μέσα:  
Παρουσίαση και ΔΛΠ 1, Παρουσίαση 
Οικονομικών Καταστάσεων (Τροποποίηση 
2008: Χρηματοοικονομικά  Μέσα που 
Υπόκεινται σε Δικαίωμα Προαίρεσης 
Πώλησης και Υποχρεώσεις που Προκύπτουν 
στην Ρευστοποίηση)*

1 Ιανουαρίου 
2009

Αυτές οι τροποποιήσεις αφορούν τις ταξινομήσεις 
κάποιων χρηματοοικονομικών μέσων που 
υπόκεινται σε δικαίωμα προαίρεσης πώλησης και 
μέσων ή στοιχείων των μέσων που επιβάλλουν στην 
οντότητα μια υποχρέωση να παραδώσει σε άλλο 
μέρος, μόνο στην ρευστοποίηση, κατ́ αναλογία 
μερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
οντότητας.  
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια)

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις  31 Δεκεμβρίου 2010

ΔΠΧΠ 3 (Αναθεώρηση 2008), Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων*

Ισχύει για 
συνενώσεις 
επιχειρήσεων για 
τις οποίες η 
ημερομηνία 
απόκτησης είναι 
την ή μετά από 
την έναρξη της 
πρώτης ετήσιας 
περιόδου 
αναφοράς που 
αρχίζει την ή 
μετά την 1 
Ιουλίου, 2009

Εφαρμόζει πρότυπα για την αναγνώριση και την 
επιμέτρηση αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων 
που εξαγοράστηκαν, υποχρεώσεων που 
αναλήφθηκαν και συμφέρον που δεν ελέγχεται στην 
εταιρεία που εξαγοράστηκε. Ο αγοραστής μιας 
επιχείρησης αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία 
που αποκτήθηκαν και υποχρεώσεις που 
αναλήφθηκαν στις δίκαιες αξίες την ημερομηνία της 
απόκτησης και γνωστοποιεί πληροφορίες που 
επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογούν τη φύση και
τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της απόκτησης.  
Επιπρόσθετα, οποιοδήποτε συμφέρον στην 
αποκτώμενη εταιρεία που δεν ελέγχεται, 
υπολογίζεται στη δίκαιη αξία ή ως η αναλογία του 
μεριδίου που δεν ελέγχεται στο συμφέρον των 
αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της 
αποκτώμενης εταιρείας.

ΔΛΠ 27 (Αναθεώρηση 2008), Ενοποιημένες 
και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις*

1 Ιουλίου 2009 Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 (Αναθεώρηση 2008) 
καθορίζει τη λογιστική για αλλαγές στο ύψος του 
συμφέροντος ιδιοκτησίας σε μια θυγατρική,
λογιστικό χειρισμό για την απώλεια του ελέγχου 
μιας θυγατρικής και τις πληροφορίες που πρέπει να 
γνωστοποιήσει μια οντότητα για να επιτρέψει στους 
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση της σχέσης μεταξύ της 
οντότητας και των θυγατρικών της.  

* Δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους (αυτά που είναι εφαρμόσιμα στις δραστηριότητες του 
Συγκροτήματος) δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Συγκροτήματος.
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Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

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

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.

Το συμφέρον μειοψηφίας φαίνεται ξεχωριστά στον ενοποιημένο ισολογισμό και 
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

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) Δικαιώματα υπηρεσιών

Τα δικαιώματα από παροχή υπηρεσιών στα κτηματικά, αναγνωρίζονται κατά τη 
διεκπεραίωση της εργασίας και την έκδοση τιμολογίου.

(β) Πιστωτικοί τόκοι

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται  κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας την 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(γ) Πιστωτικά μερίσματα

Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του 
Συγκροτήματος να εισπράξει.
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Μετατροπή ξένου νομίσματος

(α) Νόμισμα αποτίμησης

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

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

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

Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή μη χρηματικών 
στοιχείων  όπως εμπορικές επενδύσεις σε μετοχές καταχωρούνται ως μέρος του 
κέρδος/ζημιάς δίκαιης αξίας.

(γ) Εταιρείες Συγκροτήματος

Όλες οι εταιρείες του Συγκροτήματος έχουν την Κυπριακή λίρα (£) 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.
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Φορολογία (συνέχεια)

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.

Δεν προκύπτει αναβαλλόμενη φορολογία για επενδύσεις σε εξαρτημένες και συνδεδεμένες 
εταιρείες επειδή τα κέρδη από πώληση αξιών δεν φορολογούνται.

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.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Όλα τα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων, και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό 
κόστος μείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται 
άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Οι αποσβέσεις για στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται 
χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο ώστε να κατανεμηθεί το κόστος ή η επανεκτιμημένη 
αξία μείον η υπολειμματική αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά 
απόσβεσης είναι ως εξής:

%

Βελτιώσεις κτιρίων υπό εκμίσθωση 20
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 10

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται 
αμέσως στο ανακτήσιμο ποσό εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο 
ανακτήσιμο ποσό.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτοςπου προκύπτουν. Το 
κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 
περιουσιακό στοιχείο, μόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη στο Συγκρότημα σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του μπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα.
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται 
με τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων 
περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που περιλαμβάνονται στα αποθεματικά δίκαιης αξίας 
μεταφέρονται στα κέρδη που κρατήθηκαν. 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν δικαιώματα χρήσης εμπορικής
επωνυμίας και παρουσιάζονται σε κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις.  Οι 
αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης 
ζωής τους.

Απομείωση στην αξία μη-χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή, όπως η υπεραξία, 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 αντίστροφη της 
απομείωσης σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού.

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.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Το Συγκρότημα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά 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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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσωτων 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 περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε με 
κύριο σκοπό την πώληση στο προσεχές μέλλον ή αν ορίστηκε σε αυτή την 
κατηγορία από τη διεύθυνση.  Τα περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή 
ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εμπορία ή 
αναμένεται να πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του 
ισολογισμού.

(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 
εμπορικά και άλλα 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 αξίακαι 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 επενδυτικά δάνεια 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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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

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

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.

Όταν ένας χρεώστης θεωρείται ότι δεν θα εισπρακτεί, διαγράφεται έναντι του 
λογαριασμού πρόνοιας για απομείωσητης αξίας των εισπρακτέων. Μελλοντικές 
ανακτήσεις χρεωστών που διαγράφηκαν πιστώνονται έναντι των διαχειριστικών και άλλων 
εξόδων στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχέςκαι το αποθεματικό υπέρ το άρτιο, ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Οι μη μετατρέψιμες μετοχές προτίμησης, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την πλήρη 
διακριτική ευχέρεια για πληρωμή μερίσματος, ταξινομούνται επίσης ως ίδια κεφάλαια.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

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.

Εμπορικοί πιστωτές

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και 
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 άλλα οικονομικά περιβάλλοντα.

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 Συγκροτήματοςτο 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 μονάδεςτου 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

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές 
εμπορικές συναλλαγές ή αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία ή 
υποχρεώσεις παρουσιάζονται σε νόμισμα που δεν είναι το νόμισμα 
λειτουργίας του Συγκροτήματος.

Το Συγκρότημαδενυπόκειται σε σημαντικό συναλλαγματικό 
κίνδυνο που προκύπτει απόσυναλλαγές και υπόλοιπασε ξένο 
νόμισμα.

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

Λόγω του γεγονότος ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 η ισοτιμία 
της Κυπριακής λίρας σε σχέση με το Ευρώ, είχε κλειδωθεί στο
€1 = 0,585274 δεν θα αναμένετο οποιαδήποτε διαφορά στο κέρδος 
για το έτος μετά τη φορολογία ως αποτέλεσμα συναλλαγματικών 
κερδών/ζημιών στη μετατροπή εμπορικών και άλλων εισπρακτέων 
και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και 
αποτιμούνται σε Ευρώ.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α)  Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

(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 
αγοράςτο Συγκρότημα διευρύνει το φάσμα του χαρτοφυλακίου 
του. Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου γίνεται σύμφωνα με τα όρια 
που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συγκροτήματος.

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

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά την επίδραση 
αυξήσεων/μειώσεων του γενικού δείκτη του ΧΑΚ και του 
Σύνθετου Δείκτη του ΧΑΑ στο κέρδος για το έτος μετά τη 
φορολογία. Η ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι οι δείκτες 
μετοχικών τίτλων αυξήθηκαν/μειώθηκαν κατά 5% 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 £

2007 2006

Δείκτης
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου –
Γενικός Δείκτης 19.806 19.838
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών–
Σύνθετος Δείκτης 4.333 -

Το κέρδος για το έτος μετά τη φορολογία θα αυξανόταν/μειωνόταν 
ως αποτέλεσμακερδών/ζημιών σε μετοχικούς τίτλους  που 
ταξινομούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
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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

Καθώς το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία 
και δανεισμό που να φέρουν τόκο, τα έσοδα και η ροή μετρητών 
από εργασίες του Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα 
από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίουσε
τραπεζικά δάνεια και άλλα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα δεν 
διαχειρίζεται σε συστηματική βάση. Η Διεύθυνση του 
Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

Αν στις 31 Δεκεμβρίου 2007 τα επιτόκια για τραπεζικές 
καταθέσεις σε Κυπριακές λίρες ήταν κατά 0,25% ψηλότερα ή 
χαμηλότερα, το κέρδος του έτους μετά τη φορολογία θα ήταν £849
(2006: £1.319) ψηλότερο ή χαμηλότερο, ως αποτέλεσμα των 
πιστωτικών τόκων σε τραπεζικές καταθέσεις.

Αν στις 31 Δεκεμβρίου 2007 τα επιτόκια από δανεισμό σε 
Κυπριακές λίρες ήταν κατά 0,25% ψηλότερα ή χαμηλότερα, τα 
αποτελέσματα του έτους μετά τη φορολογία θα ήταν κατά £104
(2006: £μηδέν) ψηλότερα/χαμηλότερα, λόγω αύξησης/μείωσης των 
χρηματοδοτικών εξόδων από 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 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 υπάρχεισυγκεκριμένη
πολιτική για το ποσό μέγιστης έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο από ένα 
συμβαλλόμενο μέρος. Εάν οι πελάτεςείναι αξιολογημένοι από ανεξάρτητο 
μέρος , τότε το Συγκρότημα χρησιμοποιεί αυτές τιςαξιολογήσεις.
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. 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 
2007

£

31 Δεκεμβρίου 
2006

£

Συμβαλλόμενο μέρος 

Αξιολόγηση
Moody’s για 

εγχώριες 
καταθέσεις Υπόλοιπο Υπόλοιπο

Τράπεζα Α Α3 325.373 -
Τράπεζα Β Αα2 51.380 461.517
Τράπεζα Γ Αα3 - 102.006

Συμβαλλόμενο μέρος 
Αξιολόγηση

Moody’s Υπόλοιπο Υπόλοιπο

Χρεώστης Α A2 5.306.040 5.306.040

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος 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. 20) και ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ. 16) στη βάση των αναμενόμενων ταμειακών 
ροών.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

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. Τα πιο κάτω υπόλοιπα 
ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της προεξόφλησης 
δεν είναι σημαντική.  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Μέχρι 
1 έτος

£

1 μέχρι
2 έτη

£

2 μέχρι 
5 έτη

£

Πάνω από 
5 έτη

£

Οφειλή προς ιθύνουσα 
εταιρεία 2.729.540 - - -
Δανεισμός 8.425 2.035 31.009 -
Άλλοι πιστωτές 47.548 - - -

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Μέχρι 
1 έτος

£

1 μέχρι
2 έτη

£

2 μέχρι 
5 έτη

£

Πάνω από 
5 έτη

£

Οφειλή προς ιθύνουσα 
εταιρεία 2.729.540 - - -
Δανεισμός - - - -
Άλλοι πιστωτές 21.249 - - -

Οι επιδιώξεις του Συγκροτήματος όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση 
της ικανότητας του 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.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(2) Διαχείριση κεφαλαίου (συνέχεια)

Κατά τη διάρκεια του 2007, η στρατηγικήτου Συγκροτήματος, η οποία δεν είχε 
διαφοροποιηθεί από το 2006, ήταν η διατήρηση του συντελεστή μόχλευσης σε
πολύ χαμηλά ποσοστά.

Ο δανεισμός του Συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του 2007 ήταν ασήμαντος 
£41.469 (2006: £μηδέν).  Το συνολικό κεφάλαιο του Συγκροτήματος που 
αποτελείται από τα ίδια κεφάλαια και το δανεισμό ανέρχεται σε £4.117.031
(2006: £3.796.239).

(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.

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 υποθέσειςμε
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 υπό τις 
περιστάσεις.

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.  
Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρχαν σημαντικοί υπολογισμοί και παραδοχές που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος.
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5 Ανάλυση κατά τομέα

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος είναι κυρίως από επενδύσεις εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και από την 1 Ιανουαρίου 2007 συμπεριλαμβάνουν 
δικαιώματα από παροχή υπηρεσιών στα κτηματικά.  Οι κύριοι αυτοί τομείς 
δραστηριότητας αναλύονται πιο κάτω:

(α) Ανάλυση κατά τομέα δραστηριότητας

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Επενδυτικές
δραστηριότητες

£

Παροχή
υπηρεσιών στα 

κτηματικά
£

Σύνολο
£

Εισοδήματα 322.972 277.209 600.181
========= ========= =========

Κέρδος τομέα από εργασίες 256.825 (2.939) 253.886
Χρηματοδοτικά (έσοδα)/έξοδα 6.071 (1.603) 4.468

_________ _________ _________
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 262.896 (4.542) 258.354
Φορολογία (2.221) (17) (2.238)

_________ _________ _________
Κέρδος για το έτος 260.675 (4.559) 256.116

========= ========= =========
Ενεργητικό κατά τομέα 6.746.285 147.834 6.894.119

========= ========= =========
Υποχρεώσεις κατά τομέα 2.734.075 84.482 2.818.557

========= ========= =========
Κεφαλαιουχικές δαπάνες:

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμός - 43.985 43.985

  Αϋλα περιουσιακά στοιχεία - 17.250 17.250
_________ _________ _________

- 61.235 61.235
========= ========= =========

Αποσβέσεις:
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμός - 11.683 11.683

  Αϋλα περιουσιακά στοιχεία - 6.850 6.850
_________ _________ _________

- 18.533 18.533
========= ========= =========

Δεν εμφανίζονται συγκριτικά στοιχεία επειδή ο τομέας υπηρεσιών στα κτηματικά 
δεν υπήρχε το 2006.

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.



Europrofit Capital Investors Public Limited

(33)
f:\e\ec07709\assurance\fs\2007_cons_& 2007_entity.doc

6 Κέρδη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

2007
£

2006
£

Από επανεκτίμηση:
- Κέρδη δίκαιης αξίας 115.262 92.751
- Ζημιές δίκαιης αξίας (8.370) (44.029)

________ _______
106.892 48.722

________ _______
Από ρευστοποίηση:
- Κέρδη δίκαιης αξίας 190.060 595.336
- Ζημιές δίκαιης αξίας - (40.611)

________ _______
190.060 554.725

________ _______
Καθαρά κέρδη δίκαιης αξίας 296.952 603.447

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

7 Ανάλυση εξόδων κατά είδος
2007

£
2006

£

Μισθοί προσωπικού(α) 34.349 2.297
Έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού 3.000 1.323
Ενοίκια πληρωτέα 13.248 2.083
ΔικαιώματαπροςCLR Securities & Financial Services Limited
  Τήρηση μητρώου μετόχων 690 690

Διαχείριση χαρτοφυλακίου 2.540 7.122
Υπηρεσίες γραμματέα 3.450 -
Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες 173 161

ΔικαιώματαπροςCLR Capital Public Limited
Παροχή διοικητικών υπηρεσιών 6.900 6.900

ΔικαιώματαπροςCLR Investment Fund Public Limited
Υπηρεσίες γραμματέα - 3.450

Επαγγελματικά και συμβουλευτικά δικαιώματα 13.028 10.696
Προμήθειες πληρωτέες 129.761 -
Αμοιβή μελών διοικητικού συμβουλίου 6.000 5.800
Αμοιβή ελεγκτών 5.200 4.050
Αμοιβή ελεγκτών – προηγούμενο έτος 455 -
Συνδρομή και δικαιώματα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 3.712 3.921
Δικηγορικά έξοδα 31.942 9.712
Διαφημιστικά και έξοδα προώθησης 8.652 1.794
Δικαιώματα εκμετάλλευσης 30.833 -
Αποσβέσεις 18.533 8.919
Άλλα διαχειριστικά και διάφορα έξοδα 33.829 7.151

________ _______
Σύνολο διαχειριστικών και άλλων εξόδων 346.295 76.069

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

(α) Κόστος προσωπικού
2007

£
2006

£

Μισθοί και συναφή έξοδα 29.942 2.088
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 4.085 209
Εισφορές στο Ταμείο Προνοίας 322 -

______ _____
34.349 2.297

======= =======
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8 Χρηματοδοτικά έσοδα

2007
£

2006
£

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών δανείων (565) (1.598)
Χρεωστικοί τόκοι άλλων δανείων (1.111) -
Καθαρό συναλλαγματικό κέρδος από χρηματοδοτικές      

δραστηριότητες 6.144 4.551
______ _____

4.468 2.953
======= =======

9 Φορολογία 
2007

£
2006

£
Τρέχουσα φορολογία:
  Αμυντική εισφορά σε τόκους 2.238 1.359

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

Η φορολογία για το έτος διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 

2007
£

2006
£

Κέρδος πριν τη φορολογία 258.354 557.073
========= =========

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας 25.835 55.707
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν
  για φορολογικούς σκοπούς 1.853 1.369
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν 
  υπόκειται σε φορολογία (32.388) (61.855)
Επίδραση φορολογικών ζημιών προς μεταφορά 4.700 4.779
Αμυντική εισφορά σε τόκους που εισπράκτηκαν 2.238 1.359

________ ________
Χρέωση φορολογίας 2.238 1.359

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

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 περίπου15%. Σε
ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική 
εισφορά με ποσοστό 15%.
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10 Κέρδος ανά μετοχή

(α) Βασικό

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

2007 2006
£ £

Κέρδος για το έτος 256.116 555.714
========= =========

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες 
κατά τη διάρκεια του έτους 17.483.939 15.938.953

========== ==========
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) - βασικό 1,46 3,49

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

(β) Αναπροσαρμοσμένο

Το αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το κέρδος για 
το έτος που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας με τον αναπροσαρμοσμένο 
μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών.

2007 2006
£ £

Κέρδος για το έτος 256.116 555.714
========= =========

Αναπροσαρμοσμένος μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών 17.869.630 15.938.953
========== ==========

Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) - αναπροσαρμοσμένο 1,43 3,49
========== ==========

Το αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή προκύπτει από την πιθανή μετατροπή 
των893 180 Δικαιώματων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) που δεν είχαν εξασκηθεί στις 
31 Δεκεμβρίου 2007.
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11 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Βελτιώσεις
κτιρίων

υπό
εκμίσθωση

£

Έπιπλα,
 σκεύη και 
εξοπλισμός

γραφείου
£

Σύνολο
£

Την 1 Ιανουαρίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους - - -
Προσθήκες 23.245 8.686 31.931
Χρέωση απόσβεσης (4.649) (869) (5.518)

________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 18.596 7.817 26.413

________ ________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Κόστος 23.245 8.686 31.931
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (4.649) (869) (5.518)

________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 18.596 7.817 26.413

======== ======== =========
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 18.596 7.817 26.413
Προσθήκες 17.662 26.323 43.985
Χρέωση απόσβεσης (8.182) (3.501) (11.683)

________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 28.076 30.639 58.715

________ ________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Κόστος 40.907 35.009 75.916
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (12.831) (4.370) (17.201)

________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 28.076 30.639 58.715

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

12 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Δικαιώματα 
δικαιοχρήσης

2007
£

Την 1 Ιανουαρίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους -
Προσθήκες 17.001
Χρέωση αποσβέσης (3.401)

________
Καθαρή λογιστική αξία 13.600

________
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Κόστος 17.001
Απόσβεση έτους (3.401)

________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 13.600

________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Κόστος 17.001
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (3.401)

________
Καθαρή λογιστική αξία 13.600

________



Europrofit Capital Investors Public Limited

(37)
f:\e\ec07709\assurance\fs\2007_cons_& 2007_entity.doc

12 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)
Δικαιώματα 

δικαιοχρήσης
2007

£
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 13.600
Προσθήκες 17.250
Απόσβεση έτους (6.850)

________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 24.000

________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Κόστος 34.251
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (10.251)

________
Καθαρή λογιστική αξία 24.000

========

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν δικαιώματα χρήσης τηςεμπορικής 
επωνυμίαςRemax με την οποία εμπορεύονται οι εξαρτημένες ΕταιρείεςRubypoint
Property Advisors Limited και Romepa Estates Limited και αποσβένονται με τη σταθερή 
μέθοδο στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους που έχει καθοριστεί στα
5 χρόνια.

13 Χρηματοοικονομικά μέσα 

(α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και 
εισπρακτέα

Περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμούνται σε 

δίκαιη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων Σύνολο

£ £ £
31 Δεκεμβρίου 2007
Περιουσιακά στοιχεία όπως 

παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 5.855.577 - 5.855.577
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων - 577.740 577.740

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 378.087 - 378.087
_________ __________ _________

Σύνολο 6.233.664 577.740 6.811.404
========= ========== =========

Άλλες 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο
£ £

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται 
στον ισολογισμό

Δανεισμός 41.469 41.469
Πιστωτές 2.777.088 2.777.088

__________ _________
Σύνολο 2.818.557 2.818.557

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

(α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)

Δάνεια και 
εισπρακτέα

Περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμούνται σε 

δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων Σύνολο

£ £ £

31 Δεκεμβρίου 2006
Περιουσιακά στοιχεία όπως 

παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 5.533.286 - 5.533.286
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων - 397.564 397.564

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 586.320 - 586.320
_________ __________ _________

Σύνολο 6.119.606 397.564 6.517.170
========= ========== =========

Άλλες 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο
£ £

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται 
στον ισολογισμό

Δανεισμός - -
Πιστωτές 2.750.789 2.750.789

__________ _________
Σύνολο 2.750.789 2.750.789

========== =========
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13 Χρηματοοικονομικά μέσα 

(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:

2007 2006
£ £

Εμπορικά εισπρακτέα
Συμβαλλόμενα μέρη με εξωτερική πιστωτική 

αξιολόγηση (Moody’s)
Ομάδα 1 – Α2 5.306.040 5.306.040

Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική 
αξιολόγηση

Ομάδα 2 481.133 218.816
Ομάδα 3 68.404 8.430

__________ _________
Σύνολο εισπρακτέων 5.855.577 5.533.286

========== =========
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες 
τραπεζικές καταθέσεις1
Aα2 51.380 461.517
Aα3 - 102.006
A2 52 22.496
A3 325.373 -
Βαα2 370 -

__________ _________
377.175 586.019

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

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

Ομάδα 1 – υφιστάμενος χρεώστης (περισσότερο από 1 χρόνο) με αθετήσεις 
εκπλήρωσης υποχρεώσεων (Σημ. 14 (1)), ο οποίος είναι ληξιπρόθεσμος αλλά όχι 
απομειωμένος.

Ομάδα 2 – υφιστάμενοι χρεώστες (λιγότερο από 6 μήνες) χωρίς αθετήσεις 
εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν, οι οποίοι δεν είναι ούτε ληξιπρόθεσμοι 
ούτε απομειωμένοι.

Ομάδα 3 – νέοι χρεώστες (λιγότερο από 6 μήνες) οι οποίοι δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσμοι ούτε απομειωμένοι.

Κανένα από τα  πιο πάνω 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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14 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

2007
£

2006
£

Οφειλή από Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (1) 5.306.040 5.306.040
CLR Securities & Financial Services Limited – Trading

account (Σημ. 21) 481.133 218.816
Άλλα ποσά εισπρακτέα 68.404 8.430

_________ _________
5.855.577 5.533.286
========= =========

Οι δίκαιες αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους 
είναι περίπου οι ίδιες με την λογιστική τους αξία.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εμπορικά εισπρακτέα ύψους £549.537 (2006: £227.246) δεν 
ήταν ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εισπρακτέοποσό£5.306.040 (2006: £5.306.040) ήταν 
ληξιπρόθεσμο αλλά δεν θεωρείται να έχει υποστεί απομείωση (Σημ. 14 (1)). Η 
χρονολογική ανάλυση αυτούτου εισπρακτέου έχει ως εξής:

2007
£

2006
£

Μέχρι 6 μήνες - -
Πάνω από 6 μήνες 5.306.040 5.306.040

_________ _________
5.306.040 5.306.040
========= =========

Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων του Συγκροτήματος
παρουσιάζονται στα εξής νομίσματα:

2007
£

2006
£

Κυπριακή Λίρα 5.374.444 5.425.172
Ευρώ 481.133 108.114

_________ _________
5.855.577 5.533.286
========= =========
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14 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

Οι άλλες ομάδες των εμπορικών και άλλων 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 
κρατά οποιοδήποτε ενέχυρο για ασφάλεια.

(1) Μέσα στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας να διαδραματίσει ρόλο 
στην προσφορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, η Εταιρεία 
συμφώνησε κατά τη διάρκεια του 2001 με δύο μεγαλομετόχους της Euroinvestment
& Finance Public Limited για την απόκτηση του 19,88% του μετοχικού της 
κεφαλαίου.  Συγκεκριμένα πλήρωσε για να αγοράσει από την Τράπεζα Πειραιώς 
Α.Ε. 2 380 000 μετοχές προς £2,216 ανά μετοχή και από την N.K. Shacolas
(Holdings) Limited 1 200 000 μετοχές προς £2,20 ανά μετοχή.  Τα κεφάλαια για τις 
πιο πάνω αγορές παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία από την CLR Investment Fund
Public Limited (ιθύνουσα) και περιλαμβάνονται στους πιστωτές.

Η Εταιρεία προχώρησε με αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για 
παραχώρηση σχετικής έγκρισης με βάση το άρθρο 17 του περί Τραπεζικών 
Εργασιών Νόμου για απόκτηση των πιο πάνω μετοχών.  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 οι κύριες δραστηριότητες του οποίου είναι άλλες από τραπεζικές.

Εν όψει του πιο πάνω ο Γραμματέας της Euroinvestment & Finance Public Limited
προχώρησε με εγγραφή στα μητρώα της Euroinvestment & Finance Public Limited
των 1 200 000 μετοχών (ποσοστό 6,66%) που μεταβιβάστηκαν από την
Ν.Κ. Shacolas (Holdings) Limited και ενημέρωσε την Εταιρεία πως αδυνατεί να 
εγγράψει την μεταβίβαση 2 380 000 μετοχών από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε..

Το ποσοστό 6,66% που αποκτήθηκε στην Euroinvestment & Finance Public
Limited περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η οφειλή από την Τράπεζα 
Πειραιώς Α.Ε. περιλαμβάνεται στα εισπρακτέα και προπληρωμές πιο πάνω. 
Κατόπιν νομικών συμβουλών και εφόσον έχει ήδη κινηθεί αγωγή εναντίον της 
Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει πως στο παρόν στάδιο 
δε χρειάζεται οποιαδήποτε πρόνοια έναντι της οφειλής.

Η πιθανότητα πρόνοιας έναντι της οφειλής από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα 
συνεχίσει να εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς εξελίσσονται τα 
γεγονότα.
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15 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία επειδή 
αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του 
ισολογισμού. 

2007
£

2006
£

Μετοχικοί τίτλοι - Ευρώ - εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά κλάδο:
Τραπεζικός - 191.595
Ξενοδοχειακός 259.103 94.890
Επενδυτικών εταιρειών 59.344 -
Άλλων εταιρειών - 32.478
Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 77.664 77.796

_________ _________
396.111 396.759

_________ _________
Μετοχικοί τίτλοι - Ευρώ - εισηγμένοιστο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) κατά κλάδο:
Τραπεζικός 86.667 -

_________ _________
Μετοχικοί τίτλοι - Κυπριακές λίρες – σε μη εισηγμένες 
εταιρείες 94.962 805

_________ _________
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων 577.740 397.564

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

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

2007
£

2006
£

Προς εμπορία 577.740 397.564
========= =========

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, περιλαμβάνονται στα 
“κέρδη/(ζημιά) χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων – καθαρά” στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Η δίκαιη αξία των μετοχικών τίτλων βασίζεται στις τρέχουσες τιμές προσφοράς τους σε 
ενεργή αγορές.
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16 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

2007
£

2006
£

Μετρητά στην τράπεζα 378.087 586.320
========= =========

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και τα τραπεζικά 
παρατραβήγματα περιλαμβάνουν:

2007
£

2006
£

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 378.087 586.320
Τραπεζικά παρατραβήγματα  (Σημ. 20) (6.390) -

_________ _________
371.697 586.320

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

17 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο

Αριθμός
μετοχών £

Εγκεκριμένο
Την 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2006
400 000 000 συνήθεις μετοχές των £0, 05 η καθεμιά 400 000 000 20.000.000

=========== ==========
 Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
400 000 000 συνήθεις μετοχές των £0,05 η καθεμιά 400 000 000 20.000.000

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

Αριθμός
μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

£

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο

£
Ολικό

£
Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου
Την 1 Ιανουαρίου 2006 15 645 582 782.279 111.912 894.191
Από εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς   

μετοχών στις 30 Οκτωβρίου 2006 1 755 419 87.771 - 87.771
__________ __________ __________ __________

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006/
  1 Ιανουαρίου 2007 17 401 001 870.050 111.912 981.962
Από εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς   

μετοχών στις 30 Οκτωβρίου 2007 480 511 24.026 - 24.026
__________ __________ __________ __________

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 17 881 512 894.076 111.912 1.005.988
========== ========== ========== ==========

Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο που προέκυψε από την έκδοση μετοχών τα έτη 1996 και 
2000 δεν είναι διαθέσιμο για διανομή υπό μορφή μερίσματος.
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17 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο (συνέχεια)

Δικαιώματα αγοράς μετοχών

Στις 12 Μαΐου 2005 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχώρησε με την έκδοση 
3.129.116 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) στους υφιστάμενους μετόχους της 
Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας.

 Η αναλογία της έκδοσης ήταν 1 ΔΑΜ για κάθε 5 μετοχές που κατέχονταν 

 Κάθε κάτοχος ΔΑΜ μπορεί καταβάλλοντας σε μια από τις περιόδους άσκησης την
Τιμή άσκησης που είναι 5 σεντ, να μετατρέψει το κάθε ΔΑΜ σε πλήρως 
πληρωθείσα μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 5 σεντ.

 Περίοδος άσκησης 30 Οκτωβρίου ετησίως των ετών 2005 μέχρι 2012 
περιλαμβανομένων.

 Τα ΔΑΜ είναι μεταβιβάσιμα και διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου.

 Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανέλαβε την τήρηση του Μητρώου των ΔΑΜ 
στο Κεντρικό Μητρώο.

 Οι μετοχές που προκύπτουν από την άσκηση των ΔΑΜ έχουν τα ίδια δικαιώματα 
όπως και οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας (rank pari passu) και δικαιούνται 
να συμμετάσχουν σε ολόκληρο το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί μετά 
την ημερομηνία άσκησης των ΔΑΜ.  Δεν δικαιούνται όμως να συμμετάσχουν σε 
μερίσματα που πληρώθηκαν πριν την ημερομηνία άσκησης τους.

Στις 30 Οκτωβρίου 2007 εξασκήθηκαν480 511 ΔΑΜ από τα οποία προέκυψαν 480 511
μετοχές, αυξάνοντας τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν σε 17 881 512. Μετά την πιο 
πάνω εξάσκηση παραμένουν893 180 ΔΑΜ.

18 Μετοχές προτίμησης

2007
£

2006
£

Εκδόθηκαν και ξοφλήθηκαν
4 436 960 μετοχές προτίμησης προς £1 η καθεμιά 4.436.960 4.436.960

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

Οι μετοχές προτίμησης ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά, είναι άνευ ψήφου και χωρίς 
ετήσιο συσσωρευόμενο μέρισμα.
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19 Πιστωτές

2007
£

2006
£

ΟφειλήπροςCLR Investment Fund Public Limited (Σημ. 21) 2.729.540 2.729.540
ΟφειλήπροςCLR Securities & Financial Services Limited

(Σημ. 21) 694 2.883
Διάφοροι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 46.854 18.366

__________ __________
2.777.088 2.750.789

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

Η οφειλή προς τη CLR Investment Fund Public Limited δεν φέρει τόκο και είναι 
αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. Δεν έχουν δοθεί οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις προς τη 
CLR Investment Fund Public Limited  για το οφειλόμενο ποσό.

20 Δανεισμός

2007
£

2006
£

Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 16) 6.390 -
Τραπεζικός δανεισμός 2.035 -

_________ _________
8.425 -

_________ _________
Μη βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικός δανεισμός 4.058 -
Άλλα δάνεια 28.986 -

_________ _________
33.044 -

_________ _________
Σύνολο δανεισμού 41.469 -

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

Τα τραπεζικά δάνειαφέρουν τόκο 7% και είναι αποπληρωτέα με μηνιαίες δόσεις μέχρι το 
Μάιο του 2011. Τα άλλα δάνεια φέρουν τόκο ίσο με το βασικό επιτόκιο συν 1% και είναι 
πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα αφορούν τις 
θυγατρικές εταιρείες και είναι εξασφαλισμένα με προσωπικές εγγυήσεις των διευθυντών 
των εταιρειών αυτών.
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20 Δανεισμός (συνέχεια)

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

2007
%

2006
%

Τραπεζικός δανεισμός 7 -
Τραπεζικά παρατραβήγματα 7 -
Άλλα δάνεια 5,5 -

Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι 
διευθετημένα σε κυμαινόμενα επιτόκια. Τα κυμαινόμεναεπιτόκια καθορίζονται μηνιαίως 
εκθέτοντας το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές.

Η δίκαιη αξία των δανείων και τραπεζικών παρατραβηγμάτων δεν είναι σημαντικά 
διαφορετική από τη λογιστική τους αξία.

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

2007
£

2006
£

Μέχρι 1 χρόνο 8.425 -
1-5 χρόνια 33.044 -
Πάνω από 5 χρόνια - -

_________ _________
41.469 -

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

Το Συγκρότημα έχει τις πιο κάτω αχρησιμοποίητες δανειοληπτικές διευκολύνσεις:

2007
£

2006
£

Κυμαινόμενο επιτόκιο:
  Λήξη εντός ενός έτους 1.610 -

Σταθερό επιτόκιο:
Λήξη εντός ενός έτους - -

_________ _________
1.610 -

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

Οι διευκολύνσεις που λήγουν εντός ενός έτους είναι ετήσιες διευκολύνσεις που υπόκεινται 
σε αναθεώρηση σε διάφορες ημερομηνίες κατά το 2008. 
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21 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από την CLR Investment Fund Public Limited, δημόσια εταιρεία 
εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία κατέχει το 62,88% των μετοχών της Εταιρείας.

(α) Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικές εταιρείες

2007
£

2006
£

CLR Securities & Financial Services Limited (i)
Τήρηση μητρώου μετόχων (Σημ. 7) 690 690
Διαχείριση χαρτοφυλακίου (Σημ. 7) 2.540 7.122
Διαχείριση υπηρεσίες γραμματέα (Σημ. 7) 3.450 -
Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες (Σημ. 7) 173 161
Τόκοιεισπρακτέοι 8.447 5.652

CLR Capital Public Limited (ii)
Παροχή διοικητικών υπηρεσιών (Σημ. 7) 6.900 6.900

CLR Investment Fund Public Limited
Υπηρεσίεςγραμματέα(Σημ.7) - 3.450

(i) ΗCLR Securities & Financial Services Limited είναιεξ’ ολοκλήρου
εξαρτημένηεταιρείατηςCLR Capital Public Limited.

(ii) Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ηCLR Capital Public Limited κατείχεάμεσακαι
έμμεσα το 28,61% των μετοχών της Εταιρείας.

(β) Υπόλοιπα με συγγενικές εταιρείες 

2007
£

2006
£

Ποσά οφειλόμενα σε:
CLR Investment Fund Public Limited (Σημ.19) 2.729.540 2.729.540
CLR Securities & Financial Services Limited

(Σημ. 19) 694 2.883
__________ __________

2.730.234 2.732.423
========== ==========

Ποσάοφειλόμενααπό:
CLR Securities & Financial Services Limited –

Trading a/c (Σημ. 14) 481.133 218.816
========== ==========

ΤοποσόοφειλόμενοαπότηνCLR Securities & Financial Services Limited είναι
απόεμπορικό λογαριασμό για σκοπούς αγοραπωλησίας μετοχών και έφερε τόκο 
1,5% για το έτος 2007 (2006: 2,7%).
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21 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(γ) Αμοιβή βασικών διοικητικών στελεχών

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων ήταν ως εξής:
2007

£
2006

£

Επαγγελματικά και συμβουλευτικά δικαιώματα
  διοικητικών συμβούλων - 10.000
Άλλα δικαιώματα Συμβούλων 6.000 5.800

__________ __________
6.000 15.800

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

22 Εξαρτημένες εταιρείες

Η εξαρτημένη εταιρεία της οποίας τα αποτελέσματα και τα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος είναι η 
Rubypoint Property Advisors Limited, η οποία αποκτήθηκε στις 26 Ιουλίου 2006 για £1, 
που αντιπροσωπεύει το καθαρό ενεργητικό της εξαρτημένης κατά την ημερομηνία 
απόκτησης της.  Η εξαρτημένη εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία 
και δραστηριοποιείται στον τομέα προσφοράς υπηρεσιών στα κτηματικά, κάτω από την 
εμπορική επωνυμία Remax.  Στις 21 Μαΐου 2007 η Εταιρεία συμφώνησε στην πώληση του 
δικαιώματος αγοράς του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Rubypoint Property Advisors
Limited στον κύριο Γιώργο Μαυρέα  (εγγεγραμμένο κτηματομεσίτη) και του 24% στον 
κύριο Γιώργο Μουσκίδη στη τιμή των £250 και £240 αντίστοιχα.  Στις 30 Μαΐου 2007 η 
Εταιρεία μεταβίβασε το 12,5% του μετοχικού κεφαλαίου στο Γιώργο Μαυρέα για £125.  
Το δικαίωμα αγοράς του Γιώργου Μαυρέα για το υπόλοιπο 12,5% λήγει στις 30 Μαΐου 
2008.  Στις 24 Μαρτίου 2008 ο κύριος Γιώργος Μουσκίδης εξάσκησε το δικαίωμα του για 
απόκτηση του 24% πληρώνοντας το ποσό των £240, αλλά οι μετοχές δεν έχουν ακόμη 
μεταβιβαστεί στο όνομα του.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2007 η εξαρτημένη εταιρείαRubypoint Property Advisors Limited
απόκτησε το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Romepa Estates Limited για £750 κατά 
την ημερομηνία ίδρυσης της.  Η Romepa Estates Limited είναι εγγεγραμμένη στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και δραστηριοποιείται στον τομέα προσφοράς υπηρεσιών στα
κτηματικά.

23 Συμφέρον μειοψηφίας

Δεν εμφανίζεται συμφέρον μειοψηφίας επειδή οι συσσωρευμένες ζημιές που αναλογούν 
στους μετόχους της μειοψηφίας υπεβαίνουν το μερίδιο της μειοψηφίας στο κεφάλαιο των 
εξαρτημένων.  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 των 
εξαρτημένων.
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24 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος έχει αλλάξει από 
Κυπριακές Λίρες σεΕυρώ. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος
την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της 
ισοτιμίας €1= CY£0,585274.

Εκτός από την εισαγωγή του Ευρώ, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα 
μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών 
καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτώνσελίδες 7 μέχρι 9.
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Συμπληρωματική ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων σε Ευρώ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007
€

2006
€

Εισοδήματα
Μερίσματα εισπρακτέα από χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 14.128 10.557

Κέρδη χρηματοοικονομικών  περιουσιακών στοιχείων
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων– καθαρά 507.373 1.031.051

Πιστωτικοί τόκοι 30.408 35.134
Δικαιώματα υπηρεσιών 447.683 -
Άλλα εισοδήματα 25.878 -

__________ __________
1.025.470 1.076.742

Διαχειριστικά και άλλα έξοδα (369.970) (129.972)
Κτηματικές υπηρεσίες – προμήθειες (221.710) -

__________ __________
Κέρδος εργασιών 433.790 946.770
Χρηματοδοτικάέσοδα 7.634 5.046

__________ __________
Κέρδος πριν τη φορολογία 441.424 951.816
Φορολογία (3.824) (2.322)

__________ __________
Κέρδος για το έτος 437.600 949.494

========== ==========
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ):

  Βασικό 2,50 5,96
========== ==========

Αναπροσαρμοσμένο 2,44 5,96
========== ==========

Η πιο πάνω κατάσταση έχει μετατραπεί από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ με την ισοτιμία που 
ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
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Συμπληρωματικός ενοποιημένος ισολογισμός σε Ευρώ
στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007
€

2006
€

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 100.321 45.129
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 41.006 23.237

__________ __________
141.327 68.366

__________ __________
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 10.004.847 9.454.180
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων

987.128 679.278

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 646.000 1.001.788
__________ __________
11.637.975 11.135.246
__________ __________

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 11.779.302 11.203.612
========== ==========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 1.527.620 1.486.569
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 191.213 191.213
Μετοχές προτίμησης 7.580.996 7.580.996
Συσσωρευμένες ζημιές (2.336.318) (2.772.519)

__________ __________
6.963.511 6.486.259

__________ __________
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 56.459 -

__________ __________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πιστωτές 4.744.937 4.700.002
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - 17.351
Δανεισμός 14.395 -

__________ __________
4.759.332 4.717.353

__________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 11.779.302 11.203.612

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

Ο πιο πάνω ισολογισμός έχει μετατραπεί από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ με την ισοτιμία 
που ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
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Συμπληρωματική ενοποιημένη κατάσταση 
ταμειακών ροών σε Ευρώ για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007
€

2006
€

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία 441.424 951.816
Αναπροσαρμογές για:
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 19.962 9.428
 Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 11.704 5.811
  Εισόδημα από μερίσματα (14.128) (10.557)
  Πιστωτικούς τόκους (30.408) (35.134)
  Χρεωστικούς τόκους 2.863 2.730

_________ _________
431.417 924.094

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (550.667) (301.151)
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται 
   σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (307.849) 1.938.012
  Πιστωτές 44.935 (1.378.840)

_________ _________
Μετρητά από εργασίες (382.164) 1.182.115

Φορολογία που πληρώθηκε (22.574) (2.322)
Μερίσματα που εισπράκτηκαν 14.128 10.557
Τόκοι που εισπράκτηκαν 30.408 35.134
Τόκοι που πληρώθηκαν (2.863) (2.730)

_________ _________
Καθαρά μετρητά από εργασίες (363.065) 1.222.754

_________ _________

Ροή μετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες
Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (75.153) (54.557)
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων (29.473) (29.048)

_________ _________
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες (104.626) (83.605)

_________ _________

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
Εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών 41.051 149.966
Δάνεια 59.936 -

_________ _________
Καθαρά μετρητά από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 100.987 149.966

_________ _________
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα μετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγματα (366.704) 1.289.115
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του έτους 1.001.787 (287.327)

_________ _________
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος του έτους 635.083 1.001.788

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

Η πιο πάνω κατάσταση έχει μετατραπεί από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ με την ισοτιμία που 
ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
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Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διοικητικό Συμβούλιο

Bύρων Κρανιδιώτης (Πρόεδρος)
Αιμίλιος Παντελίδης 
Κώστας Τουμπουρής 
Βαγγέλης Συκοπετρίτης 

Γραμματέας Εταιρείας

Λύσανδρος Λυσανδρίδης 

Εγγεγραμμένο γραφείο

CLR House
Λεωφόρος Βύρωνος 26
1096 Λευκωσία
Κύπρος
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

4 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Κύριες δραστηριότητες και ανασκόπηση εργασιών

5 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούμενο χρόνο, είναι οι επενδύσεις σε χρεόγραφα, κινητές αξίες, επιχειρηματικές 
συμμετοχές και στρατηγικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
μερισματοφόρων και τοκοφόρων μετοχών, καταθέσεων, δανείων και χρηματοοικονομικών 
μέσων.

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

6 Το καθαρό κέρδος της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
ανήλθε σε £266.669 (€455.631) [2006: £577.110 (€986.051)].  Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν £6.842.405 (€11.690.943)
[2006: £6.573.068 (€11.230.753)] και τα ίδια κεφάλαια ήταν £4.108.330 (€7.019.499)
[2006: £3.817.635 (€6.522.816)].  Η οικονομική κατάσταση, η εξέλιξη και επίδοση της 
Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική.

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 9. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για 
το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.

Μετοχικό κεφάλαιο

7 Στις 30 Οκτωβρίου 2007 εκδόθηκαν480 511 συνήθεις μετοχές με ονομαστική αξία 
£0,05 η κάθε μία, από εξάσκηση 480 511 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ), 
αυξάνοντας τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν σε 17 881 512 με ονομαστική αξία 
£0,05 η καθεμιά.  Η τιμή εξάσκησης των ΔΑΜ είναι £0,05 για κάθε μετοχή.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Διοικητικό Συμβούλιο

8 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και κατά την 
ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2007. Σύμφωνα με το καταστατικό της 
Εταιρείας ο κ. Αιμίλιος Παντελίδης αποχωρεί κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, είναι 
όμως επανεκλέξιμος και προσφέρεται για επανεκλογή. 

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

Συμφέροντα Συμβούλων και Γραμματέα στο κεφάλαιο της Εταιρείας

10 Το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άμεσα ή 
έμμεσα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων στις  31 Δεκεμβρίου 2007 και 30 μέρες πριν την 
ημερομηνία της ειδοποίησης προς σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, είναι ως 
ακολούθως:

31 Δεκεμβρίου
2007

%

30 μέρες πριν
την ημερομηνία

ειδοποίησης 
σύγκλησης της

Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης

%

Κώστας Τουμπουρής 7,67 7,67
Αιμίλιος Παντελίδης 0,03 0,03

Το ποσοστό του κ. Κώστα Τουμπουρή προκύπτει από την έμμεση συμμετοχή του μέσω 
του ποσοστού που κατέχει στη CLR Investment Fund Public Limited και του ποσοστού 
που κατέχει στη CLR Capital Public Limited, στις οποίες είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Το ποσοστό του κ. Αιμίλιου Παντελίδη περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή του μέσω της 
ιδιωτικής του εταιρείας Esperanto Enterprises (Larnaca) Limited που κατέχει 0,02% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.



Europrofit Capital Investors Public Limited

F:\E\EC07709\ASSURANCE\FS\2007_cons_& 2007_entity.doc (4)

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου(συνέχεια)

Κυριότεροι μέτοχοι

11 Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και κατά την περίοδο μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2008 και 30 
ημερών από την ειδοποίηση σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, οι πιο κάτω 
μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας:

31 Δεκεμβρίου 
2007

%

30 μέρες πριν
την ημερομηνία

ειδοποίησης 
σύγκλησης της

Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης

%

CLR Investment Fund Public Limited 62,88 62,88
CLR Capital Public Limited 12,37 12,37
Alliance Int. Reinsurance Co Limited 7,94 7,94

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

12 Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης.

Συμβάσεις με συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

13 Δεν υπήρχε οποιαδήποτε σημαντική σύμβαση με την Εταιρεία στην οποία 
Σύμβουλος ή συνδεδεμένα πρόσωπα  είχαν ουσιώδες συμφέρον.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

18 Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας έχει 
αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ.  Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση της 
Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα 
της ισοτιμίας €1 = Κ£0,585274.

19 Εκτός από την εισαγωγή του Ευρώ, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά 
γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των 
οικονομικών καταστάσεων.

Υποκαταστήματα

20 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

ΑνεξάρτητοιΕλεγκτές

21 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 2008
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
Προς τα Mέλη της Europrofit Capital Investors
Public Limited

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

9 Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείαςEuroprofit
Capital Investors Public Limited (η “Εταιρεία”) στις σελίδες 9 μέχρι 41, που αποτελούνται 
από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 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

10 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.
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11 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.  

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

Γνώμη

13 Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της οικονομικής κατάστασης της μητρικής εταιρείας Europrofit Capital Investors Public
Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 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. 

Έμφαση θέματος

14 Χωρίς να εκφράζουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, επισύρουμε την προσοχή στη 
σημείωση 12 των οικονομικών καταστάσεων η οποία αναφέρεται στην αβεβαιότητα που 
υπάρχει σε σχέση με την είσπραξη της οφειλής ύψους £5.306.040 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

15 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 
μετον απαιτούμενο τρόπο.
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 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

16 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 Απριλίου2008
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Kατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ. 2007
£

2006
£

Εισοδήματα
Μερίσματα εισπρακτέα από χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 8.269 6.179

Κέρδη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 5 296.952 603.447

Πιστωτικοί τόκοι 23.620 20.563
Κέρδος από πώληση μεριδίου εξαρτημένης εταιρείας 10 125 -

__________ __________
328.966 630.189

Διαχειριστικά και άλλα έξοδα 6 (66.147) (54.731)
__________ __________

Κέρδος εργασιών 262.819 575.458
Χρηματοδοτικάέσοδα 7 6.071 3.011

__________ __________
Κέρδος πριν τη φορολογία 268.890 578.469
Φορολογία 8 (2.221) (1.359)

__________ __________
Κέρδος για το έτος 266.669 577.110

========== ==========
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ):
  Βασικό 9 1,53 3,62

========= =========
  Αναπροσαρμοσμένο 1,49 3,62

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ. 2007
£

2006
£

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες 10 1 1

__________ __________
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 12 5.938.099 5.604.856
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 13 577.740 397.564
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14 326.565 570.647

__________ __________
6.842.404 6.573.067

__________ __________

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 6.842.405 6.573.068
========== ==========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 15 894.076 870.050
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 15 111.912 111.912
Μετοχές προτίμησης 16 4.436.960 4.436.960
Συσσωρευμένες ζημιές (1.334.618) (1.601.287)

__________ __________
4.108.330 3.817.635

__________ __________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πιστωτές 17 2.734.075 2.745.278
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - 10.155

__________ __________
2.734.075 2.755.433

__________ __________

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 6.842.405 6.573.068
========== ==========

Στις 23 Απριλίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Europrofit Capital Investors Public
Limited ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Βύρων Κρανιδιώτης, Πρόεδρος

Κώστας Τουμπουρής, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Μετοχικό
κεφάλαιο

£

Αποθεματικό 
υπέρ

το άρτιο
£

Μετοχές 
προτίμησης

£

Συσσωρευμένες 
ζημιές (1)

£
Σύνολο

£

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 782.279 111.912 4.436.960 (2.178.397) 3.152.754
Εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς 

μετοχών 87.771 - - - 87.771
Κέρδος για το έτος - - - 577.110 577.110

________ _________ _________ __________ _________
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006/

1 Ιανουαρίου 2007 870.050 111.912 4.436.960 (1.601.287) 3.817.635
Εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς 

μετοχών (Σημ. 13) 24.026 - - - 24.026
Κέρδος για το έτος - - - 266.669 266.669

________ _________ _________ __________ _________
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 894.076 111.912 4.436.960 (1.334.618) 4.108.330

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

(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 13 μέχρι 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ. 2007
£

2006
£

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία 268.890 578.469
Αναπροσαρμογές για:
  Εισόδημα από μερίσματα (8.269) (6.179)
  Πιστωτικούς τόκους (23.620) (20.563)
  Χρεωστικούς τόκους 7 73 1.598

_________ _________
237.074 553.325

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (333.368) (247.826)
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται 
   σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (180.176) 1.134.268
  Πιστωτές (11.203) (812.510)

_________ _________
Μετρητά (για)/από εργασίες (287.673) 627.257

Φορολογία που πληρώθηκε (12.376) (1.359)
Μερίσματα που εισπράχτηκαν 8.269 6.179
Τόκοι που εισπράχτηκαν 23.620 20.563
Τόκοι που πληρώθηκαν (73) (1.598)

_________ _________
Καθαρά μετρητά (για)/από εργασίες (268.233) 651.042

_________ _________

Ροή μετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες
Πώληση/(αγορά) επένδυσης σε εξαρτημένη εταιρεία 10 125 (1)

_________ _________
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες 125 (1)

_________ _________

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
Εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών 15 24.026 87.771

_________ _________
Καθαρά μετρητά από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 24.026 87.771

_________ _________
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα μετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγματα (244.082) 738.812
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του 
έτους 570.647 (168.165)

_________ _________
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος του 
έτους 14 326.565 570.647

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

3 Γενικές πληροφορίες

Χώρα συστάσεως

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 στις 18 Μαΐου 1995.  Η Εταιρεία 
μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 21 Οκτωβρίου 1999 σύμφωνα με τον περί 
Εταιρειών Νόμο, Κεφ 113.  Οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου στις 31 Μαΐου 2000.  Το εγγεγραμμένο γραφείο και η διεύθυνση εργασίας της 
Εταιρείας είναι στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, CLR House, Λευκωσία, Κύπρος.

Κύριες δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι οι επενδύσεις σε χρεόγραφα, κινητές αξίες, 
επιχειρηματικές συμμετοχές και στρατηγικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ 
άλλων μερισματοφόρων και τοκοφόρων μετοχών, καταθέσεων, δανείων και 
χρηματοοικονομικών μέσων.

Σύμβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου

Στις 2 Ιανουαρίου 2006 η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με την CLR Securities & 
Financial Services Limited (ΚΕΠΕΥ) για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
και τήρησης μητρώου μετόχων.  Για τις υπηρεσίες αυτές η Εταιρεία καταβάλλει τα πιο 
κάτω δικαιώματα:

(α) 0,5% ετησίως πάνω στην αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων όπως θα 
υπολογίζεται την τελευταία ημέρα του κάθε τριμήνου και το οποίο θα 
καταβάλλεται κάθε τρίμηνο, πλέον Φ.Π.Α.

(β) £600 ετησίως πλέον Φ.Π.Α συν πραγματικά έξοδα για την τήρηση μητρώου 
μετόχων.

Επιπρόσθετα η Εταιρεία χρεώνεται ποσοστό 0,50% προμήθεια επί της αξίας των 
χρηματιστηριακών συναλλαγών που διενεργεί.

Επίσης στις 2 Ιανουαρίου 2007 η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με την CLR Securities &
Financial Services Limited για παροχή υπηρεσιών γραμματέα με αμοιβή £3.000 ετησίως 
πλέον Φ.Π.Α.

Στις 2 Ιανουαρίου 2006 η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με τη CLR Capital Public Limited 
για παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών και την επίβλεψη των καθημερινών 
εργασιών της με αμοιβή £6.000 ετησίως πλέον Φ.Π.Α.
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1 Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)

Σύμβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου (συνέχεια)

ΗCLR Securities & Financial Services Limited (ΚΕΠΕΥ) είναιεξολοκλήρουθυγατρική
εταιρείατηςCLR Capital Public Limited.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 η CLR Capital Public Limited κατείχε άμεσα και έμμεσα
ποσοστό 28,61% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η έμμεση 
συμμετοχή προκύπτει από την συμμετοχή της CLR Capital Public Limited στην CLR
Investment Fund Public Limited,  ιθύνουσα εταιρεία της Europrofit Capital Investors
Public Limited.

25 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 οικονομικές καταστάσεις της Europrofit Capital Investors 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 της Κύπρου, Κεφ. 113.  

Όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την
1 Ιανουαρίου 2007 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.

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.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

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 των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμου του 2007.

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

Οιχρήστες 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 2007 ώστε να 
λάβουν καλύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης, της χρηματοοικονομικής 
επίδοσης και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Συγκροτήματος.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ 
ταοποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους 
που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2007. 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ7, “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις”, και η 
συμπληρωματική αναθεώρηση του ΔΛΠ1, “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων –
Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων”, εισάγει νέες γνωστοποιήσεις σχετικά με 
χρηματοοικονομικά μέσα και δεν έχει οποιαδήποτε επίδραση στην ταξινόμηση και την 
αποτίμηση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ή στις γνωστοποιήσεις που 
σχετίζονται με τη φορολογία και τους εμπορικούς και άλλους πιστωτές.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή:

Νέοπρότυπο/Ερμηνεία Ισχύει από
(για ετήσιες 
περιόδους που 
αρχίζουν από ή 
μετά την)

Σχόλια

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις  31 Δεκεμβρίου 2008

IFRIC Ερμηνεία 11 “ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές 
σε μετοχές του Συγκροτήματος και Ίδιες 
Μετοχές” 

1 Μαρτίου 2007 Το IFRIC 11 αναφέρεται σε κάποια θέματα που 
σχετίζονται με το ΔΠΧΠ 2 και συγκεκριμένα για 
αμοιβές που καθορίζονται από την αξία των ιδίων 
μετοχών της εταιρείας και αμοιβές προσωπικού 
θυγατρικής που καθορίζονται από την αξία των 
μετοχών της ιθύνουσας.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ(συνέχεια)

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις  31 Δεκεμβρίου 2008 (συνέχεια)

IFRIC Ερμηνεία 12 “Συμφωνίες για 
Παραχώρηση Υπηρεσιών” *

1 Ιανουαρίου

2008

Αυτό το πρότυπο αφορά το λογιστικό χειρισμό για 
εταιρείες που λειτουργούν/χειρίζονται συμφωνίες 
για παραχώρηση υπηρεσιών μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

IFRIC Ερμηνεία 14 “ΔΛΠ 19 – Το Όριο για 
Περιουσιακό Στοιχείο Καθορισμένων 
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις 
Χρηματοδότησης και η Αλληλοεπίδραση 
τους”. *

1 Ιανουαρίου
2008

Εφαρμόζεται για εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΛΠ 
19.

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις  31 Δεκεμβρίου 2009

ΔΠΧΠ 8  “Λειτουργικοί Τομείς” 1 Ιανουαρίου
2009

Αντικαθιστά το ΔΛΠ 14. Εφαρμόζεται για εταιρείες 
(τόσο για ενοποιημένες όσο και για ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις) των οποίων μετοχές ή 
ομόλογα διαπραγματεύονται δημόσια, ή 
υποβάλλουν ή είναι στη διαδικασία υποβολής 
οικονομικών καταστάσεων με επιτροπή 
κεφαλαιαγοράς με σκοπό την έκδοση τίτλων σε
δημόσια αγορά.

ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση) “Κόστος 

Δανεισμού” *

1 Ιανουαρίου
2009

Απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους 
δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα στη 
απόκτηση, κατασκευή, ή παραγωγή ενός 
περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις 
προϋποθέσεις. 

IFRIC Ερμηνεία 13 “Προγράμματα Πιστών 
Πελατών”*

1 Ιουλίου2008 Αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό για εταιρεία που 
παραχωρεί κίνητρα για πιστούς πελάτες.

ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο 2007) “Παρουσίαση 
Οικονομικών Καταστάσεων” *

1 Ιανουαρίου
2009

Αυτή η αναθεώρηση έχει ως στόχο τη βελτίωση της 
ικανότητας των χρηστών των οικονομικών 
καταστάσεων να αναλύουν και να συγκρίνουν τις 
πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΠΧΠ 2, Παροχές που Εξαρτώνται από την 
Αξία των Μετοχών (Τροποποίηση 2008: 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και 
Ακυρώσεις)*

1 Ιανουαρίου 
2009

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μόνο προϋποθέσεις 
υπηρεσίας και προϋποθέσεις απόδοσης είναι 
προϋποθέσεις κατοχύρωσης.  Όλα τα άλλα 
χαρακτηριστικά πρέπει να περιληφθούν στη δίκαιη 
αξία την ημερομηνία παραχώρησης και δεν 
επηρεάζουν τον αριθμό των δικαιωμάτων που 
αναμένεται να κατοχυρωθούν ή την εκτίμηση 
μετέπειτα της ημερομηνίας παραχώρησης.  
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ(συνέχεια)

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις  31 Δεκεμβρίου 2009 (συνέχεια)

ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά Μέσα:  
Παρουσίαση και ΔΛΠ 1, Παρουσίαση 
Οικονομικών Καταστάσεων (Τροποποίηση 
2008: Χρηματοοικονομικά  Μέσα που 
Υπόκεινται σε Δικαίωμα Προαίρεσης 
Πώλησης και Υποχρεώσεις που Προκύπτουν 
στην Ρευστοποίηση)*

1 Ιανουαρίου 
2009

Αυτές οι τροποποιήσεις αφορούν τις ταξινομήσεις 
κάποιων χρηματοοικονομικών μέσων που 
υπόκεινται σε δικαίωμα προαίρεσης πώλησης και 
μέσων ή στοιχείων των μέσων που επιβάλλουν στην 
οντότητα μια υποχρέωση να παραδώσει σε άλλο 
μέρος, μόνο στην ρευστοποίηση, κατ́ αναλογία 
μερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
οντότητας.  

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις  31 Δεκεμβρίου 2010

ΔΠΧΠ 3 (Αναθεώρηση 2008), Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων*

Ισχύει για 
συνενώσεις 
επιχειρήσεων για 
τις οποίες η 
ημερομηνία 
απόκτησης είναι 
την ή μετά από 
την έναρξη της 
πρώτης ετήσιας 
περιόδου 
αναφοράς που 
αρχίζει την ή 
μετά την 1 
Ιουλίου, 2009

Εφαρμόζει πρότυπα για την αναγνώριση και την 
επιμέτρηση αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων 
που εξαγοράστηκαν, υποχρεώσεων που 
αναλήφθηκαν και συμφέρον που δεν ελέγχεται στην 
εταιρεία που εξαγοράστηκε. Ο αγοραστής μιας 
επιχείρησης αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία 
που αποκτήθηκαν και υποχρεώσεις που 
αναλήφθηκαν στις δίκαιες αξίες την ημερομηνία της 
απόκτησης και γνωστοποιεί πληροφορίες που 
επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογούν τη φύση και 
τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της απόκτησης.  
Επιπρόσθετα, οποιοδήποτε συμφέρον στην 
αποκτώμενη εταιρεία που δεν ελέγχεται, 
υπολογίζεται στη δίκαιη αξία ή ως η αναλογία του 
μεριδίου που δεν ελέγχεται στο συμφέρον των 
αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της 
αποκτώμενης εταιρείας.

ΔΛΠ 27 (Αναθεώρηση 2008), Ενοποιημένες 
και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις*

1 Ιουλίου 2009 Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 (Αναθεώρηση 2008) 
καθορίζει τη λογιστική για αλλαγές στο ύψος του 
συμφέροντος ιδιοκτησίας σε μια θυγατρική, 
λογιστικό χειρισμό για την απώλεια του ελέγχου 
μιας θυγατρικής και τις πληροφορίες που πρέπει να 
γνωστοποιήσει μια οντότητα για να επιτρέψει στους 
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση της σχέσης μεταξύ της 
οντότητας και των θυγατρικών της.  

* Δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε
μελλοντικές περιόδους (αυτά που είναι εφαρμόσιμα στις δραστηριότητες της Εταιρείας) 
δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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Αναγνώριση εισοδημάτων

Τα εισοδήματα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής: 

(α) Πιστωτικοί τόκοι

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται  κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας την 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(β) Πιστωτικά μερίσματα

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

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(1) Νόμισμα αποτίμησης

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

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα

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

Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή μη χρηματικών 
στοιχείων  όπως εμπορικές επενδύσεις σε μετοχές καταχωρούνται ως μέρος του 
κέρδος/ζημιάς δίκαιης αξίας.
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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.

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.

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.
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Απομείωση στην αξία μη-χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή, όπως η υπεραξία, 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 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. 

(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 περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε με 
κύριο σκοπό την πώληση στο προσεχές μέλλον ή αν ορίστηκε σε αυτή την 
κατηγορία από τη διεύθυνση.  Τα περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή 
ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εμπορία ή 
αναμένεται να πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του 
ισολογισμού.

(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 αποτελούνται, εμπορικά και άλλα 
εισπρακτέα και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

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 αξίακαι 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 επενδυτικά δάνεια 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.

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

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

Όταν ένας χρεώστης θεωρείται ότι δεν θα εισπρακτεί, διαγράφεται έναντι του 
λογαριασμού πρόνοιας για απομείωση της αξίας των εισπρακτέων. Μελλοντικές 
ανακτήσεις χρεωστών που διαγράφηκαν πιστώνονται έναντι των διαχειριστικών και άλλων 
εξόδων στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Οι μη μετατρέψιμες μετοχές προτίμησης, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την πλήρη 
διακριτική ευχέρεια για πληρωμή μερίσματος, ταξινομούνται επίσης ως ίδια κεφάλαια.

Εμπορικοί πιστωτές

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και 
καταθέσεις στην τράπεζα.

Ανάλυση κατά τομέα

Τα εισοδήματα της Εταιρείας είναι κυρίως από επενδύσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου. Λόγω του γεγονότος ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν τον ίδιο 
βαθμό κινδύνου και απόδοσης με βάση τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
ΔΛΠ14 (αναθεωρημένο 1998), οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δε θεωρούν ότι υπάρχουν 
ξεχωριστοί τομείς δραστηριότητας ή γεωγραφικοί τομείς για τους οποίους πρέπει να 
παρουσιαστούν πληροφορίες.
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4 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Συγκριτικές πληροφορίες

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

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 κίνδυνοκαι επένδυση πλεονάζουσας ρευστότητας.

(α)  Κίνδυνος αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές 
εμπορικές συναλλαγές ή αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία ή 
υποχρεώσεις παρουσιάζονται σε νόμισμα που δεν είναι το νόμισμα 
λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο
πουπροκύπτει από συναλλαγές και υπόλοιπα σε ξένο νόμισμα.

Η Διεύθυνση δεν εφαρμόζει πολιτική αντιστάθμισης της έκθεσης 
σε συναλλαγματικό κίνδυνο αλλά παρακολουθεί τις διακυμάνσεις 
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί 
ανάλογα.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α)  Κίνδυνος αγοράς(συνέχεια)

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος (συνέχεια)

Λόγω του γεγονότος ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 η ισοτιμία 
της Κυπριακής λίρας σε σχέση με το Ευρώ, είχε κλειδωθεί στο
€1 = 0,585274 δεν θα αναμένετο οποιαδήποτε διαφορά στο κέρδος 
για το έτος μετά τη φορολογία ως αποτέλεσμα συναλλαγματικών 
κερδών/ζημιών στη μετατροπή εμπορικών και άλλων εισπρακτέων 
και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και 
αποτιμούνται σε Ευρώ.

(ii) Κίνδυνος τιμής αγοράς

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.

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε μετοχικούς τίτλους άλλων 
Εταιρειών οι οποίες εμπορεύονται δημόσια περιλαμβάνονται στο
Γενικό Δείκτη του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου και στο 
Σύνθετο Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α)  Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

(ii) Κίνδυνος τιμής αγοράς (συνέχεια)

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά την επίδραση 
αυξήσεων/μειώσεων του γενικού δείκτη του ΧΑΚ και του 
Σύνθετου Δείκτη του ΧΑΑ στο κέρδος για το έτος μετά τη 
φορολογία. Η ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι οι δείκτες 
μετοχικών τίτλων αυξήθηκαν/μειώθηκαν κατά 5% 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 £

2007 2006
Δείκτης
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου –
Γενικός Δείκτης 19.806 19.838
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών–
Σύνθετος Δείκτης 4.333 -

Το κέρδος 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

Καθώς η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να 
φέρουν τόκο, τα έσοδα και η ροή μετρητών από εργασίες της 
Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια 
της αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίου σε ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα δεν διαχειρίζεται σε συστηματική βάση. Η Διεύθυνση 
της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

Αν στις 31 Δεκεμβρίου 2007 τα επιτόκια για τραπεζικές 
καταθέσεις που αποτιμούνται σε Κυπριακές λίρες ήταν 0,25% 
ψηλότερα ή χαμηλότερα, το κέρδος του έτους μετά την φορολογία 
θα ήταν £735 (2006: £1.284) ψηλότερο/χαμηλότερο, ως 
αποτέλεσμα των πιστωτικών τόκων σε τραπεζικές καταθέσεις.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και από 
εκθέσεις 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 πιστωτικό κίνδυνο από ένα 
συμβαλλόμενο μέρος. Εάν οι πελάτεςείναι αξιολογημένοι από ανεξάρτητο 
μέρος , τότε η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτές τιςαξιολογήσεις. 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. 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.

31 Δεκεμβρίου 
2007

£

31 Δεκεμβρίου 
2006

£

Συμβαλλόμενο μέρος 

Αξιολόγηση
Moody’s για 

εγχώριες
καταθέσεις Υπόλοιπο Υπόλοιπο

Τράπεζα Α Α3 325.373 -
Τράπεζα Β Αα2 1.140 446.145
Τράπεζα Γ Αα3 - 102.006

Συμβαλλόμενο μέρος 
Αξιολόγηση

Moody’s Υπόλοιπο Υπόλοιπο

Χρεώστης Α Α2 5.306.040 5.306.040

Η Διεύθυνση της Εταιρείας 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) Κίνδυνοςρευστότητας

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 και ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα (Σημ. 14) 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. Τα πιο κάτω υπόλοιπα
ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της προεξόφλησης 
δεν είναι σημαντική.   

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Μέχρι
1 έτος

£

1 μέχρι
2 έτη

£

2 μέχρι
5 έτη

£

Πάνω από
5 έτη

£

Οφειλή προς ιθύνουσα 
εταιρεία 2.729.540 - - -
Άλλοι πιστωτές 4.535 - - -

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Μέχρι
1 έτος

£

1 μέχρι
2 έτη

£

2 μέχρι
5 έτη

£

Πάνω από
5 έτη

£

Οφειλή προς ιθύνουσα 
εταιρεία 2.729.540 - - -
Άλλοι πιστωτές 15.738 - - -

(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 2006 και 2007 η Εταιρεία δεν είχε οποιοδήποτε δανεισμό και 
το συνολικό κεφάλαιο της αποτελείτο από τα ίδια κεφάλαια όπως εμφανίζονται 
στον ισολογισμό.

(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.



Europrofit Capital Investors Public Limited

f:\e\ec07709\assurance\fs\2007_cons_& 2007_entity.doc (29)

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.

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.  Κατά τη 
διάρκεια του έτους δεν υπήρχαν σημαντικοί υπολογισμοί και παραδοχές που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος.

5 Κέρδη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

2007
£

2006
£

Από επανεκτίμηση:
- Κέρδη δίκαιης αξίας 115.262 92.751
- Ζημιές δίκαιης αξίας (8.370) (44.029)

________ _______
106.892 48.722

________ _______
Από ρευστοποίηση:
- Κέρδη δίκαιης αξίας 190.060 595.336
- Ζημιές δίκαιης αξίας - (40.611)

________ _______
190.060 554.725

________ _______
Καθαρά κέρδη δίκαιης αξίας 296.952 603.447

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

6 Ανάλυση εξόδων κατά είδος 
2007

£
2006

£
ΔικαιώματαπροςCLR Securities & Financial Services Limited

Τήρηση μητρώου μετόχων 690 690
Διαχείριση χαρτοφυλακίου 2.540 7.122
Υπηρεσίες γραμματέα 3.450 -

  Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες 173 161
ΔικαιώματαπροςCLR Capital Public Limited

Παροχή διοικητικών υπηρεσιών 6.900 6.900
ΔικαιώματαπροςCLR Investment Fund Public Limited

Υπηρεσίες γραμματέα - 3.450
Επαγγελματικά και συμβουλευτικά δικαιώματα 1.980 10.696
Αμοιβή μελών διοικητικού συμβουλίου 6.000 5.800
Αμοιβή ελεγκτών 3.450 3.450
Αμοιβή ελεγκτών – προηγούμενο έτος 32 -
Συνδρομή και δικαιώματα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 3.712 3.921
Δικηγορικά έξοδα 29.194 9.332
Διαφημιστικά και έξοδα προώθησης 794 1.794
Άλλα διαχειριστικά και διάφορα έξοδα 7.232 1.415

__________ _________
Σύνολο διαχειριστικών και άλλων εξόδων 66.147 54.731

========== =========
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7 Χρηματοδοτικά έσοδα

2007
£

2006
£

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών δανείων (73) (1.598)
Συναλλαγματικό κέρδος από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 6.144 4.609

_________ __________
6.071 3.011

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

8 Φορολογία
2007

£
2006

£
Τρέχουσα φορολογία:

Αμυντική εισφορά σε τόκους 2.221 1.359
========= ==========

Η φορολογία για το έτος διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 

2007
£

2006
£

Κέρδος πριν τη φορολογία 268.890 578.469
========= =========

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας 26.889 57.847
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν
  για φορολογικούς σκοπούς - 477
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν 
  υπόκειται σε φορολογία (30.535) (60.963)
Επίδραση φορολογικών ζημιών προς μεταφορά 3.646 2.639
Αμυντική εισφορά σε τόκους που εισπράκτηκαν 2.221 1.359

________ ________
Χρέωση φορολογίας 2.221 1.359

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

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

9 Κέρδος ανά μετοχή

(α) Βασικό

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

2007 2006
£ £

Κέρδος για το έτος 266.669 577.110
========= =========

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη 
διάρκεια του έτους 17.483.939 15.938.953

========== ==========
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) - βασικό 1,53 3,62

========== ==========
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17 Κέρδος ανά μετοχή (συνέχεια)

(β) Αναπροσαρμοσμένο

Το αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το κέρδος για 
το έτος που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας με τον αναπροσαρμοσμένο 
μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών.

2007 2006
£ £

Κέρδος για το έτος 266.669 577.110
========= =========

Αναπροσαρμοσμένος μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών 17.869.630 15.938.953
========== ==========

Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) - αναπροσαρμοσμένο 1,49 3,62
========== ==========

Το αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή προκύπτει από την πιθανή μετατροπή των
893 180 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) που δεν είχαν εξασκηθεί στις
31 Δεκεμβρίου 2007.

18 Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες
2007 2006

£ £

Rubypoint Property Advisors Limited 1 1
========= =========

Στις 26 Ιουλίου 2006 η Εταιρεία απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 
Rubypoint Property Advisors Limited που είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή 
Δημοκρατία για £1.  Η Rubypoint Property Advisors Limited δραστηριοποιείται στον 
τομέα προσφοράς υπηρεσιών στα κτηματικά, κάτω από την εμπορική επωνυμία Remax.
Στις 21 Μαΐου 2007 η Εταιρεία συμφώνησε στην πώληση του δικαιώματος αγοράς του 
25% του μετοχικού κεφαλαίου της Rubypoint Property Advisors Limited στον κύριο 
Γιώργο Μαυρέα  (εγγεγραμμένο κτηματομεσίτη) και του 24% στον κύριο Γιώργο 
Μουσκίδη στη τιμή των £250 και £240 αντίστοιχα.  Στις 30 Μαΐου 2007 η Εταιρεία 
μεταβίβασε το 12,5% του μετοχικού κεφαλαίου στο Γιώργο Μαυρέα για £125.  Το 
δικαίωμα αγοράς του Γιώργου Μαυρέα για το υπόλοιπο 12,5% λήγει στις 30 Μαΐου 2008. 
Στις 24 Μαρτίου 2008 ο κύριος Γιώργος Μουσκίδης εξάσκησε το δικαίωμα του για 
απόκτηση του 24% πληρώνοντας το ποσό των £240, αλλά οι μετοχές δεν έχουν ακόμη 
μεταβιβαστεί στο όνομα του.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2007 η εξαρτημένη εταιρεία Rubypoint Property Advisors Limited
απόκτησε το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Romepa Estates Limited για £750 κατά 
την ημερομηνία ίδρυσης της.  Η Romepa Estates Limited είναι εγγεγραμμένη στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και δραστηριοποιείταιστον τομέα προσφοράς υπηρεσιών στα 
κτηματικά.

Η Εταιρεία έχει ετοιμάσει ξεχωριστές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.



Europrofit Capital Investors Public Limited

f:\e\ec07709\assurance\fs\2007_cons_& 2007_entity.doc (32)

19 Χρηματοοικονομικά μέσα

(α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και 
εισπρακτέα

Περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμούνται σε 

δίκαιη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων Σύνολο

£ £ £
31 Δεκεμβρίου 2007
Περιουσιακά στοιχεία όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 5.938.099 - 5.938.099
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων - 577.740 577.740
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 326.565 - 326.565

__________ __________ __________
Σύνολο 6.264.664 577.740 6.842.404

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

Άλλες 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο
£ £

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται 
στον ισολογισμό

Πιστωτές 2.734.075 2.734.075
__________ __________

Σύνολο 2.734.075 2.734.075
========== ==========
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11 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

(α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)

Δάνεια και 
εισπρακτέα

Περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμούνται σε 

δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων Σύνολο

£ £ £

31 Δεκεμβρίου 2006
Περιουσιακά στοιχεία όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 5.604.856 - 5.604.856
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων - 397.564 397.564
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 570.647 - 570.647

__________ __________ __________
Σύνολο 6.175.503 397.564 6.573.067

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

Άλλες 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο
£ £

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται 
στον ισολογισμό
Πιστωτές 2.745.278 2.745.278

__________ __________
Σύνολο 2.745.278 2.745.278

========== ==========
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11 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

(β) Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρείας, 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:

2007 2006
£ £

Εισπρακτέα
Συμβαλλόμενα μέρη με εξωτερική πιστωτική 
αξιολόγηση (Moody’s)
Ομάδα 1 – Α2 5.306.040 5.306.040

Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική 
πιστωτική αξιολόγηση
Ομάδα 2 577.252 298.816
Ομάδα3 54.807 -

__________ __________
Σύνολο εισπρακτέων 5.938.099 5.604.856

========== ==========
Μετρητά στην τράπεζα και 
βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Αα2 1.140 446.145
Αα3 - 102.006
Α2 52 22.496
Α3 325.373 -

__________ __________
326.565 570.647

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

Ομάδα 1 – υφιστάμενος χρεώστης (περισσότερο από 1 χρόνο) με αθετήσεις 
εκπλήρωσης υποχρεώσεων (Σημ. 12 (1)), ο οποίος είναι ληξιπρόθεσμος αλλά όχι 
απομειωμένος.

Ομάδα 2 – υφιστάμενοι χρεώστες (λιγότερο από 6 μήνες) χωρίς αθετήσεις 
εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν, οι οποίοι δεν είναι ούτε ληξιπρόθεσμοι 
ούτε απομειωμένοι.

Ομάδα 3 – νέοι χρεώστες (λιγότερο από 6 μήνες) οι οποίοι δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσμοι ούτε απομειωμένοι.

Κανένα από τα  πιο πάνω 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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20 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

2007
£

2006
£

Οφειλή από Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (1) 5.306.040 5.306.040
CLR Securities & Financial Services Limited – Trading

account (Σημ. 18) 481.133 218.816
Rubypoint Property Advisors Limited (Σημ. 18) 96.119 80.000
Άλλα ποσά εισπρακτέα 54.807 -

_________ _________
5.938.099 5.604.856
========= =========

Οι δίκαιες αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους 
είναι περίπου οι ίδιες με την λογιστική τους αξία.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εισπρακτέα ύψους £632.059 (2006: £298.816) δεν ήταν 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εισπρακτέο ποσό ύψους £5.306.040 (2006: £5.306.040) ήταν 
ληξιπρόθεσμο αλλά δεν θεωρείται να έχει υποστεί απομείωση (Σημ. 12 (1)). Η 
χρονολογική ανάλυση αυτού του εισπρακτέου έχει ως εξής:

2007
£

2006
£

Μέχρι 6 μήνες - -
Πάνω από 6 μήνες 5.306.040 5.306.040

_________ _________
5.306.040 5.306.040
========= =========

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

2007
£

2006
£

Κυπριακή Λίρα 5.456.966 5.496.742
Ευρώ 481.133 108.114

_________ _________
5.938.099 5.604.856
========= =========
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12 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

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

(1) Μέσα στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας να διαδραματίσει ρόλο 
στην προσφορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, η Εταιρεία 
συμφώνησε κατά τη διάρκεια του 2001 με δύο μεγαλομετόχους της Euroinvestment
& Finance Public Limited για την απόκτηση του 19,88% του μετοχικού της 
κεφαλαίου.  Συγκεκριμένα πλήρωσε για να αγοράσει από την Τράπεζα Πειραιώς 
Α.Ε. 2 380 000 μετοχές προς £2,216 ανά μετοχή και από την N.K. Shacolas
(Holdings) Limited 1 200 000 μετοχές προς £2,20 ανά μετοχή.  Τα κεφάλαια για τις 
πιο πάνω αγορές παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία από την CLR Investment Fund
Public Limited (ιθύνουσα) και περιλαμβάνονται στους πιστωτές.

Η Εταιρεία προχώρησε με αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για 
παραχώρηση σχετικής έγκρισης με βάση το άρθρο 17 του περί Τραπεζικών 
Εργασιών Νόμου για απόκτηση των πιο πάνω μετοχών.  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 οι κύριες δραστηριότητες του οποίου είναι άλλες από τραπεζικές.

Εν όψει του πιο πάνω ο Γραμματέας τηςEuroinvestment & Finance Public Limited
προχώρησε με εγγραφή στα μητρώα της Euroinvestment & Finance Public Limited
των 1 200 000 μετοχών (ποσοστό 6,66%) που μεταβιβάστηκαν από την
Ν.Κ. Shacolas (Holdings) Limited και ενημέρωσε την Εταιρεία πως αδυνατεί να 
εγγράψει την μεταβίβαση 2 380 000 μετοχών από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε..

Το ποσοστό 6,66% που αποκτήθηκε στην Euroinvestment & Finance Public
Limited περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η οφειλή από την Τράπεζα 
Πειραιώς Α.Ε. περιλαμβάνεται στα εισπρακτέα και προπληρωμές πιο πάνω. 
Κατόπιν νομικών συμβουλών και εφόσον έχει ήδη κινηθεί αγωγή εναντίον της 
Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει πως στο παρόν στάδιο 
δε χρειάζεται οποιαδήποτε πρόνοια έναντι της οφειλής.

Η πιθανότητα πρόνοιας έναντι της οφειλής από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα 
συνεχίσει να εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς εξελίσσονται τα 
γεγονότα.
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21 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία επειδή 
αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του 
ισολογισμού. 

2007
£

2006
£

Μετοχικοί τίτλοι - Ευρώ - εισηγμένοι στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά κλάδο:
Τραπεζικός - 191.595
Ξενοδοχειακός 259.103 94.890
Επενδυτικών εταιρειών 59.344 -
Άλλων εταιρειών - 32.478
Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 77.664 77.796

_________ _________
396.111 396.759

_________ _________
Μετοχικοί τίτλοι - Ευρώ - εισηγμένοιστο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) κατά κλάδο:
Τραπεζικός 86.667 -

_________ _________
Μετοχικοί τίτλοι - Κυπριακές λίρες – σε μη εισηγμένες 
εταιρείες 94.962 805

_________ _________
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων 577.740 397.564

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

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

2007
£

2006
£

Προς εμπορία 577.740 397.564
========= =========

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, περιλαμβάνονται στα 
“κέρδη/(ζημιά) χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων” στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Η δίκαιη αξία των μετοχικών τίτλων βασίζεται στις τρέχουσες τιμές προσφοράς τους σε 
ενεργή αγορές.



Europrofit Capital Investors Public Limited

f:\e\ec07709\assurance\fs\2007_cons_& 2007_entity.doc (38)

14 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

2007
£

2006
£

Μετρητά στην τράπεζα 326.565 570.647
========= =========

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και τα τραπεζικά 
παρατραβήγματα περιλαμβάνουν:

2007
£

2006
£

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 326.565 570.647
========= =========

15 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο

Αριθμός
μετοχών £

Εγκεκριμένο
Την 1 Ιανουαρίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου 2006
400 000 000 συνήθεις μετοχές των £0,05 η καθεμιά 400 000 000 20.000.000

=========== ==========
 Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
400 000 000 συνήθεις μετοχές των £0,05 η καθεμιά 400 000 000 20.000.000

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

Αριθμός
μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

£

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο

£
Ολικό

£
Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου
Την 1 Ιανουαρίου 2006 15 645 582 782.279 111.912 894.191
Από εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς   

μετοχών στις 30 Οκτωβρίου 2006 1 755 419 87.771 - 87.771
__________ __________ __________ __________

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006/
  1 Ιανουαρίου 2007 17 401 001 870.050 111.912 981.962
Από εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς   

μετοχών στις 30 Οκτωβρίου 2007 480 511 24.026 - 24.026
__________ __________ __________ __________

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 17 881 512 894.076 111.912 1.005.988
========== ========== ========== ==========

Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο που προέκυψε από την έκδοση μετοχών τα έτη 1996 και 
2000 δεν είναι διαθέσιμο για διανομή υπό μορφή μερίσματος.
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15 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο (συνέχεια)

Δικαιώματα αγοράς μετοχών

Στις 12 Μαΐου 2005 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχώρησε με την έκδοση
3 129 116 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) στους υφιστάμενους μετόχους της 
Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας.

 Η αναλογία της έκδοσης ήταν 1 ΔΑΜ για κάθε 5 μετοχές που κατέχονταν 

 Κάθε κάτοχος ΔΑΜ μπορεί καταβάλλοντας σε μια από τις περιόδους άσκησης την 
Τιμή άσκησης που είναι 5 σεντ, να μετατρέψει το κάθε ΔΑΜ σε πλήρως 
πληρωθείσα μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 5 σεντ.

 Περίοδος άσκησης 30 Οκτωβρίου ετησίως των ετών 2005 μέχρι 2012 
περιλαμβανομένων.

 Τα ΔΑΜ είναι μεταβιβάσιμα και διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου.

 Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανέλαβε την τήρηση του Μητρώου των ΔΑΜ 
στο Κεντρικό Μητρώο.

 Οι μετοχές που προκύπτουν από την άσκηση των ΔΑΜ έχουν τα ίδια δικαιώματα 
όπως και οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας (rank pari passu) και δικαιούνται 
να συμμετάσχουν σε ολόκληρο το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί μετά
την ημερομηνία άσκησης των ΔΑΜ.  Δεν δικαιούνται όμως να συμμετάσχουν σε 
μερίσματα που πληρώθηκαν πριν την ημερομηνία άσκησης τους.

Στις 30 Οκτωβρίου 2007 εξασκήθηκαν 480 511 ΔΑΜ από τα οποία προέκυψαν 480 511 
μετοχές, αυξάνοντας τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν σε 17 881 512. Μετά την πιο 
πάνω εξάσκηση παραμένουν 893 180 ΔΑΜ.

16 Μετοχές προτίμησης

2007
£

2006
£

Εκδόθηκαν και ξοφλήθηκαν
4 436 960 μετοχές προτίμησης προς £1 η καθεμιά 4.436.960 4.436.960

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

Οι μετοχές προτίμησης ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά, είναι άνευ ψήφου και χωρίς 
ετήσιο συσσωρευόμενο μέρισμα.
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17 Πιστωτές

2007
£

2006
£

ΟφειλήπροςCLR Investment Fund Public Limited (Σημ. 18) 2.729.540 2.729.540
ΟφειλήπροςCLR Securities & Financial Services Limited

(Σημ. 18) 694 2.883
Διάφοροι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 3.841 12.855

__________ __________
2.734.075 2.745.278

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

Η οφειλή προς τη CLR Investment Fund Public Limited δεν φέρει τόκο και είναι 
αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. Δεν έχουν δοθεί οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις προς τη 
CLR Investment Fund Public Limited  για το οφειλόμενο ποσό.

18 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από την CLR Investment Fund Public Limited, δημόσια εταιρεία 
εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία κατέχει το 62,88% των μετοχών της Εταιρείας.

(1) Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικές εταιρείες

2007
£

2006
£

CLR Securities & Financial Services Limited (α)
Τήρηση μητρώου μετόχων (Σημ. 6) 863 851
Διαχείριση χαρτοφυλακίου (Σημ. 6) 2.540 7.122
Υπηρεσίες γραμματέα(Σημ. 6) 3.450 -
Τόκοιεισπρακτέοι 8.447 5.652
CLR Capital Public Limited (β)
Παροχή διοικητικών υπηρεσιών (Σημ. 6) 6.900 6.900
CLR Investment Fund Public Limited
Υπηρεσίεςγραμματέα(Σημ. 6) - 3.450

(α) ΗCLR Securities & Financial Services Limited είναιεξ’ ολοκλήρουεξαρτημένη
εταιρείατηςCLR Capital Public Limited.

(β) Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ηCLR Capital Public Limited κατείχεάμεσακαιέμμεσα 
το 28,61% των μετοχών της Εταιρείας.
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18 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(2) Υπόλοιπα με συγγενικές εταιρείες
2007

£
2006

£
Ποσάοφειλόμενασε(Σημ. 17):
CLR Investment Fund Public Limited 2.729.540 2.729.540
CLR Securities & Financial Services Limited 694 2.883

__________ __________
2.730.234 2.732.423

========== ==========
Ποσάοφειλόμενααπό (Σημ. 12):
CLR Securities & Financial Services Limited –

Trading a/c 481.133 218.816
Rubypoint Property Advisors Limited 96.119 80.000

__________ __________
577.252 298.816

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

ΤοποσόοφειλόμενοαπότηνCLR Securities & Financial Services Limited είναι
από εμπορικό λογαριασμό για σκοπούς αγοραπωλησίας μετοχών και έφερε τόκο 
1,5% για το έτος 2007 (2006: 2,7%).

ΤοποσόοφειλόμενοαπότηνRubypoint Property Advisors Limited είναι 
χηρματοδοτικής φύσεως, φέρει τόκο ίσο με το βασικό επιτόκιο συν 1% ετησίως και 
είναι αποπληρωτέο σε πρώτη ζήτηση.

(3) Αμοιβή βασικών διοικητικών στελεχών

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων ήταν ως εξής:
2007

£
2006

£

Επαγγελματικά και συμβουλευτικά δικαιώματα
  Διοικητικών Συμβούλων - 10.000
Άλλα δικαιώματα Συμβούλων 6.000 5.800

__________ __________
6.000 15.800

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

19 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας έχει αλλάξει από 
Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ.  Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας την
1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας 
€1 = £0,585274.

Εκτός από την εισαγωγή του Ευρώ, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα 
μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών 
καταστάσεων.

Έκθεση Aνεξάρτητων Eλεγκτών σελίδες 6 μέχρι 8.
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Συμπληρωματική κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων σε Ευρώ 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007
€

2006
€

Εισοδήματα
Μερίσματα εισπρακτέα από χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 14.128 10.557
Κέρδη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 

αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 507.373 1.031.050
Πιστωτικοί τόκοι 40.357 35.133
Κέρδος από πώληση εξαρτημένης 214 -

__________ __________
562.072 1.076.740

Διαχειριστικά και άλλα έξοδα (113.019) (93.513)
__________ __________

Κέρδος εργασιών 449.053 983.227
Χρηματοδοτικάέσοδα 10.373 5.146

__________ __________
Κέρδος πριν τη φορολογία 459.426 988.373
Φορολογία (3.795) (2.322)

__________ __________
Κέρδος για το έτος 455.631 986.051

========== ==========
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ):

Bασικό 2,61 6,19
========= =========

Aναπροσαρμοσμένο 2,55 6,19
========= =========

Η πιο πάνω κατάσταση έχει μετατραπεί από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ με την ισοτιμία που 
ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
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Συμπληρωματικός ισολογισμός σε Ευρώ
στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007
€

2006
€

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες 2 2

__________ __________
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 10.145.845 9.576.465
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 987.127 679.278
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 557.969 975.008

__________ __________
11.690.941 11.230.751
__________ __________

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 11.690.943 11.230.753
========== ==========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 1.527.620 1.486.569
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 191.213 191.213
Μετοχές προτίμησης 7.580.996 7.580.996
Συσσωρευμένες ζημιές (2.280.330) (2.735.962)

__________ __________
7.019.499 6.522.816

__________ __________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πιστωτές 4.671.444 4.690.586
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - 17.351

__________ __________
4.671.444 4.707.937

__________ __________

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 11.690.943 11.230.753
========== ==========

Η πιο πάνω κατάσταση έχει μετατραπεί από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ με την ισοτιμία που 
ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
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Συμπληρωματική κατάσταση ταμειακών ροών σε Ευρώ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007
€

2006
€

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία 459.426 988.373
Αναπροσαρμογές για:
  Εισόδημα από μερίσματα (14.128) (10.557)
  Πιστωτικούς τόκους (40.357) (35.134)
  Χρεωστικούς τόκους 125 2.730
  Συναλλαγματικά κέρδη (10.498) (7.875)

_________ _________
394.568 937.537

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (569.593) (423.436)
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται 
   σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (307.849) 1.938.012
 Πιστωτές (19.141) (1.388.256)

_________ _________
Μετρητά από εργασίες (502.015) 1.063.857

Φορολογία που πληρώθηκε (21.146) (2.322)
Μερίσματα που εισπράκτηκαν 14.128 10.557
Τόκοι που εισπράκτηκαν 40.357 35.134
Τόκοι που πληρώθηκαν (125) (2.730)
Συναλλαγματικά κέρδη 10.498 7.875

_________ _________
Καθαρά μετρητά από εργασίες (458.303) 1.112.371

_________ _________

Ροή μετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες
Πώληση/(αγορά) επένδυσης σε εξαρτημένη εταιρεία 214 (2)

_________ _________
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες 214 (2)

_________ _________

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
Εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών 41.051 149.966

_________ _________
Καθαρά μετρητά από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 41.051 149.966

_________ _________
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα μετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγματα (417.038) 1.262.335
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του 
έτους 975.008 (287.327)

_________ _________
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος του 
έτους 557.970 975.008

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

Η πιο πάνω κατάσταση έχει μετατραπεί από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ με την ισοτιμία που 
ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.


