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Europrofit Capital Investors Public Limited 

∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας Νόµο, εµείς τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Europrofit Capital Investors Public Limited επιβεβαιώνουµε ότι 
εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 
(α) οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις: 
  

(i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα εφαρµοστέα λογιστικά πρότυπα 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 ή ζηµιών της 
Εταιρείας, και 

 
(β) η Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και 

της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της θέσης της Εταιρείας, µαζί µε 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει. 

 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Ονοµατεπώνυµο 
 

Υπογραφή 

Bύρων Κρανιδιώτης (Πρόεδρος) 
 

…………………………………………………... 
 

Αιµίλιος Παντελίδης  
 

…………………………………………………... 
 

Κώστας Τουµπουρής  
 

…………………………………………………... 
 

Βαγγέλης Συκοπετρίτης  
 

…………………………………………………... 
 

 
Σηµείωση:  Η Εταιρεία δεν διαθέτει Γενικό ∆ιευθυντή και Οικονοµικό ∆ιευθυντή. 
 
Λευκωσία 
23 Απριλίου 2010 
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Europrofit Capital Investors Public Limited 
 
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Europrofit Capital Investors Public Limited (η 
“Εταιρεία”) παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (το “Συγκρότηµα”) για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
2 Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούµενο χρόνο, είναι οι επενδύσεις σε χρεόγραφα, κινητές αξίες, επιχειρηµατικές 
συµµετοχές και στρατηγικές επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων µετοχών, 
καταθέσεων, δανείων και χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος 
 
3 Η ζηµιά του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ήταν 
€4.125 (2008: ζηµιά ύψους €564.412). Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Συγκροτήµατος 
παρουσίασε κέρδη από ρευστοποίηση και επανεκτίµηση ύψους €110.124 (2008: ζηµιές 
ύψους €449.388).  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του 
Συγκροτήµατος ήταν €11.287.890 (2008: €11.150.975) και τα ίδια κεφάλαια ήταν 
€6.022.009 (2008: €6.078.225). 
 
4 Κατά τη διάρκεια του έτους το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πώλησε τη θυγατρική εταιρεία 
Rubypoint Property Advisors Limited και τη θυγατρική αυτής, Romepa Estates Limited, οι 
οποίες δραστηριοποιούνταν στον τοµέα παροχής υπηρεσιών στα κτηµατικά, 
πραγµατοποιώντας κέρδος ύψους € 111.713. 
 
5 Το Συγκρότηµα συµµετέχει µέσω της θυγατρικής του εταιρείας ER Profit Property 
Holdings Limited σε στρατηγική επένδυση σε ακίνητη περιουσία στη Σόφια Βουλγαρίας.  
Η επένδυση αυτή αναµένεται να αποδώσει σε δύο περίπου έτη και περιλαµβάνει αγορά 
και ανάπτυξη γης συνολικού κόστους επένδυσης περίπου €3εκ. µε αναµενόµενη θετική 
επίδραση στα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος.  Το Συγκρότηµα βρίσκεται στη 
διαδικασία εξασφάλισης οικοδοµικής άδειας.  Η ανάπτυξη δεν προβλέπεται να ξεκινήσει 
πριν από τα µέσα του 2010.  Η  ER Profit Property Holdings Limited και η θυγατρική της 
Estia Development EOOD ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του 2009. 
 
6 Η οικονοµική κατάσταση, εξέλιξη και επίδοση του Συγκροτήµατος εξαρτάται κυρίως 
από την πορεία της κτηµατικής αγοράς στην Βουλγαρία και από την απόδοση των 
χρηµατιστηριακών τίτλων που κατέχει.  Η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση συνεχίζει 
να επηρεάζει αρνητικά το Χρηµατιστήριο Αξιών της Κύπρου όπου το Συγκρότηµα 
επενδύει.   
 
7 Η οφειλή ύψους €9.065.908 εκ µέρους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προς την 
Εταιρεία παραµένει σε εκκρεµότητα, αφού η εκδίκαση της αγωγής της Εταιρείας 
ηµεροµηνίας 2 ∆εκεµβρίου 2003 εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ανάκτηση του 
ποσού αυτού αναβλήθηκε και πάλι για τις 25 Μαΐου 2011. Παρόλα αυτά το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, κατόπιν νοµικών συµβουλών, πιστεύει ότι η υπόθεση είναι πιθανόν να 
κερδηθεί και, ως εκ τούτου, δεν έγινε οποιαδήποτε πρόνοια έναντι του εισπρακτέου στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
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Europrofit Capital Investors Public Limited 
 
 
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
8 Το χαρτοφυλάκιο του Συγκροτήµατος σχετίζεται µε τις παρακάτω κατηγορίες 
κινδύνων: 
 
(α) Συστηµατικός κίνδυνος 
 

Αφορά τους κινδύνους που προκαλούνται από παράγοντες που επηρεάζουν το 
σύνολο της αγοράς και κατά συνέπεια τους γενικούς δείκτες των χρηµατιστηρίων. 
Ο κίνδυνος αυτός δεν µπορεί να αποφευχθεί µε τη διασπορά των επενδύσεων του 
χαρτοφυλακίου. 

 
 (i) Πολιτικός κίνδυνος 
 

Αφορά τους κινδύνους που απορρέουν από αλλαγές στο οικονοµικό, 
φορολογικό ή πολιτικό σκηνικό, οι οποίοι δύναται να επηρεάσουν αρνητικά 
τις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. 

 
 (ii) Κίνδυνος πληθωρισµού 
 

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

 
 (iii) Κίνδυνος επανεπένδυσης 
 

Αφορά την πιθανότητα επανεπένδυσης χρηµάτων από πώληση µιας 
επένδυσης µε επιτόκια διαφορετικά από αυτά που επικρατούσαν όταν 
πραγµατοποιήθηκε η αρχική επένδυση. 

 
(β) Μη συστηµατικός κίνδυνος 
 

Αφορά τους κινδύνους που εµπεριέχονται στην επιλογή αγοράς της µετοχής µιας 
συγκεκριµένης εταιρείας, η πορεία της οποίας συνδέεται µε τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα της, τις προοπτικές του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η 
εταιρεία και άλλους παράγοντες.  Ο κίνδυνος αυτός είναι δυνατό να περιοριστεί 
µέσω της διασποράς των επενδύσεων ενός χαρτοφυλακίου σε διαφορετικούς 
εταιρικούς τίτλους.  Παραµένουν όµως οι πιο κάτω κίνδυνοι:  

 
 (i) Πιστωτικός κίνδυνος 
 

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

 
 (ii) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Αφορά την ευκολία µε την οποία ο επενδυτής µπορεί να ρευστοποιήσει 
τους τίτλους του. Προσπάθεια ρευστοποίησης ενός τίτλου σε µια αγορά 
όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση, ενδέχεται να προκαλέσει µεγάλες 
αυξοµειώσεις στην τιµή του τίτλου. Τίτλοι µε µεγάλη εµπορευσιµότητα 
ενέχουν µικρότερο κίνδυνο ρευστότητας. 
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Europrofit Capital Investors Public Limited 
 
Επιπρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα αναφέρονται 
στις Σηµειώσεις 3 και 4 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Προβλεπόµενη εξέλιξη του Συγκροτήµατος 
 
9  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συγκροτήµατος δεν αναµένει οποιεσδήποτε 
σηµαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος για το 
προβλεπόµενο µέλλον. 
 
Αποτελέσµατα 
 
10 Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος παρουσιάζονται 
στη σελίδα 10. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος και το 
κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος µεταφέρεται στα 
αποθεµατικά. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
11 Στις 30 Οκτωβρίου 2009 εξασκήθηκαν 132 ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών (∆ΑΜ) 
από τα οποία προέκυψαν 132 µετοχές αξίας €12, αυξάνοντας τον αριθµό των µετοχών 
που εκδόθηκαν σε 17.888.244.  Μετά την πιο πάνω εξάσκηση παραµένουν 886 448 ∆ΑΜ. 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
12 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και κατά την 
ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2009.  
 
13 ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην 
αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Συµµετοχή Συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
14 Τα ποσοστά συµµετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άµεσα ή 
έµµεσα, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 60(4) των περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 30 ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν ως ακολούθως: 
 
  

 
31 ∆εκεµβρίου 2009 

30 µέρες πριν την ηµεροµηνία 
ειδοποίησης σύγκλισης της Ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης 
 Άµεση 

συµµετοχή 
% 

Έµµεση 
συµµετοχή 

% 

 
Σύνολο 

% 

Άµεση 
συµµετοχή 

% 

Έµµεση 
συµµετοχή 

% 

 
Σύνολο 

% 
       
Αιµίλιος Παντελίδης (i) 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 
 
(i) 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
15 Εκτός των αµοιβών των Συµβούλων που παρουσιάζονται στη Σηµείωση 25(γ) των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και κατά την 
ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σηµαντική σύµβαση µε το 
Συγκρότηµα στην οποία Σύµβουλος ή συνδεδεµένα πρόσωπα του να είχαν ουσιώδες 
συµφέρον. Συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τη σύζυγο, τους συγγενείς εξ’ αίµατος 
µέχρι πρώτου βαθµού συγγένειας και εταιρείες στις οποίες ο Σύµβουλος κατέχει, άµεσα ή 
έµµεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση. 
 
Κυριότεροι µέτοχοι 
 
16 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία ειδοποίησης 
σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, οι πιο κάτω µέτοχοι κατείχαν άµεσα ή 
έµµεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας: 
 
  

31 ∆εκεµβρίου 
2009 

% 

30 µέρες πριν την ηµεροµηνία 
ειδοποίησης σύγκλησης της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 

% 
    
CLR Investment Fund Public Limited  75,22 75,22 
Alliance Int. Reinsurance Co Limited  7,94 7,94 
 
Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
17 Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τον κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτός 
εκδόθηκε από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να 
υιοθετήσει τις πρόνοιες αυτού ένεκα του γεγονότος ότι οι τίτλοι της διαπραγµατεύονται 
στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.  Οι λόγοι µη υιοθέτησης 
συνίστανται στο γεγονός ότι το κόστος πιθανής εφαρµογής των προνοιών του κώδικα 
εταιρικής διακυβέρνησης θα ήταν δυσανάλογα µεγάλο σε σχέση µε τα προσδοκώµενα 
οφέλη από την εφαρµογή του , καθώς η διοικητική δοµή είναι απλή και οι δραστηριότητες 
της Εταιρείας είναι ελάχιστες.  Η Εταιρεία δεν έχει εκχωρήσει τίτλους οι οποίοι παρέχουν 
ειδικά δικαιώµατα ελέγχου στους κατόχους τους.  Η Εταιρεία δεν έχει θέσει 
οποιουσδήποτε περιορισµούς στα δικαιώµατα ψήφου, η/και οποιεσδήποτε προθεσµίες 
για την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου. 
 
Γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης οικονοµικής θέσης 
 
18        ∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης που να έχουν σχέση µε την κατανόηση των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Απόκλιση από την ένδειξη αποτελέσµατος 
 
19 Η ένδειξη αποτελέσµατος για το έτος (κέρδος €56.116) που ανακοινώθηκε στις 18 
Φεβρουαρίου 2010 διαφέρει κατά €60.266 από την τελική ζηµιά ύψους €4.125.  Η 
διαφορά προέκυψε κυρίως από επιπρόσθετα έξοδα της θυγατρικής εταιρείας Estia 
Development EOOD που δραστηριοποιείται στα κτηµατικά στη Βουλγαρία και η οποία 
ενοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2009.  Όσο αφορά στο καθαρό κέρδος του έτους που 



Europrofit Capital Investors Public Limited 
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αναλογεί στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας, αυτό µειώθηκε κατά €11.784 από 
€56.116 σε €44.332. 
 
 
 
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Υποκαταστήµατα 
 
20        Το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε µέσω οποιωνδήποτε υποκαταστηµάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους. 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
 
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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
Βύρων Κρανιδιώτης 
Πρόεδρος  
 
Λευκωσία 
23 Απριλίου 2010 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών  
Προς τα Mέλη της Europrofit Capital Investors  
Public Limited  
 
 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας Europrofit Capital 
Investors Public Limited (η “Εταιρεία”) και των θυγατρικών της (το “Συγκρότηµα”), οι 
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, και 
τις καταστάσεις συνολικών εισοδηµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων που 
να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς 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 εσωτερικών δικλίδων σχετικών µε την κατάρτιση και τη 
δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, είτε 
οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρµογή καταλλήλων λογιστικών πολιτικών 

και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας 
καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 
λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδες σφάλµα. 
 



 
 

Ευθύνη του Ελεγκτή (συνέχεια) 
 
Ένας έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των οικονοµικών καταστάσεων, είτε 
οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνων, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας.   
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των λογιστικών εκτιµήσεων που 
έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της οικονοµικής θέσης του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, και της 
χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
 
Έµφαση θέµατος 
 
Χωρίς να εκφράζουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, επισύρουµε την προσοχή στη Σηµείωση 
13 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, όπου θεωρούµε ότι υπάρχει σηµαντική 
αβεβαιότητα για την οφειλή ύψους €9.065.908 της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προς την 
Εταιρεία που παραµένει σε εκκρεµότητα, αφού η εκδίκαση της αγωγής της Εταιρείας 
ηµεροµηνίας 2 ∆εκεµβρίου 2003 εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ανάκτηση του 
ποσού αυτού αναβλήθηκε και πάλι για τις 25 Μαΐου 2011. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
κατόπιν νοµικών συµβουλών, πιστεύει ότι η υπόθεση είναι πιθανόν να κερδηθεί και, ως εκ 
τούτου, δεν έγινε οποιαδήποτε πρόνοια έναντι του εισπρακτέου στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο 
κάτω: 
 
• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για 

σκοπούς του ελέγχου µας. 
 
• Κατά τη γνώµη µας έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
 
• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 

 
c:\documents and settings\marial\local settings\temporary internet files\olk16\2009_g_consolidated 27 04 2010 (2).doc 

(9)



 
 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων (συνέχεια) 
 
• 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 της Κύπρου, Κεφ. 113, 
πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 

 
• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου συνάδουν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ο∆190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου, αναφέρουµε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες 
που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω 
Οδηγίας.  Οι λόγοι για τους οποίους η Εταιρεία έχει αποφασίσει τη µη εφαρµογή 
προνοιών του συγκεκριµένου κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης επεξηγούνται στην έκθεση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Άλλο Θέµα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας 
ως σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, 
Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  ∆ίνοντας 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 Απριλίου 2010 
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Europrofit Capital Investors Public Limited 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
  

Σηµ. 
2009 

€ 
2008 

€ 
    
Εισοδήµατα    
Μερίσµατα   5.070 7.647 
Κέρδη/(ζηµιές) δίκαιης αξίας χρηµατοοικονοµικών  
περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων 

 
 

15 

 
 

110.124 

 
 

(449.388) 
Πιστωτικοί τόκοι 5 1.796 37.701 
Κέρδος από πώληση µεριδίων θυγατρικών εταιρειών  23 111.713 640 
  __________ __________ 
  228.703 (403.400) 
Έξοδα    
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 (153.033) (94.625) 
  __________ __________ 
Κέρδος/(ζηµιά) εργασιών  75.670 (498.025) 
Χρηµατοδοτικά έξοδα 7 (74.596) (39) 
  __________ __________ 
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία   1.074 (498.064) 
Χρέωση φορολογίας 8 (5.199) (3.374) 
  __________ __________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

  
(4.125) 

 
(501.438) 

    
Καθαρή ζηµιά για το έτος από διακοπείσες δραστηριότητες 17(α) - (62.974) 
  __________ __________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος  (4.125) (564.412) 
  ========== ========== 
 
Συνολικό εισόδηµα: 

   

Καθαρή ζηµιά για το έτος  (4.125) (564.412) 
Επιπτώσεις στα κεφάλαια από θυγατρικές εταιρείες που  
   δεν ενοποιήθηκαν το 2008 

  
(43.367) 

 
- 

  __________ __________ 
Συνολική ζηµιά για το έτος  (47.192) 

========== 
(564.412) 

========== 
    
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος που αναλογεί 
στους: 

   

 Μετόχους της Εταιρείας  44.332 (564.412) 
 Συµφέρον µειοψηφίας  (48.457) - 
  __________ __________ 
  (4.125) (564.412) 
  ========== ========== 
    
Ζηµιά ανά µετοχή (σεντ):    
Από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες    
  Βασική 9 (0,02) (3,15) 
  Πλήρως κατανεµηµένη 9 (0,02) (3,07) 
    
Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες    
  Βασική 9 (0,02) (2,80) 
  Πλήρως κατανεµηµένη 9 (0,02) (2,72) 
    
    
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 45 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Europrofit Capital Investors Public Limited 
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Ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέση 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
  

Σηµ. 
2009 

€ 
2008 

€ 
Περιουσιακά στοιχεία    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Επενδύσεις σε ακίνητα 12 1.253.201 - 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  23 - 500 
  __________ __________ 
  1.253.201 500 
  __________ __________ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Εισπρακτέο από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 13 9.065.908 9.065.908 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 14 51.313 831.986 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 
15 

 
859.267 

 
757.860 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 16 58.201 332.134 
  __________ __________ 
  10.034.689 10.987.888 
  __________ __________ 
Περιουσιακά στοιχεία θυγατρικών κατεχόµενων προς 
πώληση 

 
17(β) 

 
- 

 
162.587 

  __________ __________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  11.287.890 11.150.975 
  ========== ========== 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    

Κεφάλαιο και αποθεµατικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 18 1.609.942 1.609.930 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 18 191.213 191.213 
Μετοχές προτίµησης 19 7.587.202 7.587.202 
Συσσωρευµένες ζηµιές  (3.518.339) (3.310.120) 
  __________ __________ 
  5.870.018 6.078.225 
Συµφέρον µειοψηφίας 20 151.991 - 
  __________ __________ 
Σύνολο κεφαλαίων  6.022.009 6.078.225 
  __________ __________ 
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆ανεισµός 21 848.925 - 
  __________ __________ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 22 4.411.937 4.891.600 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  5.019 - 
  __________ __________ 
  4.416.956 4.891.600 
  __________ __________ 
Υποχρεώσεις θυγατρικών κατεχόµενων προς πώληση 17(γ) - 181.150 
  __________ __________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  5.265.881 5.072.750 
  __________ __________ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   11.287.890 11.150.975 
  ========== ========== 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά µετοχή (σεντ)    
   Βασικά 9 33,66 33,98 
   Πλήρως κατανεµηµένα  9 32,50 32,79 
    
    
 
Στις 23 Απριλίου 2010 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Europrofit Capital Investors Public 
Limited ενέκρινε αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
  
  

 
 

Βύρων Κρανιδιώτης, Πρόεδρος Κώστας Τουµπουρής, Σύµβουλος 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 45 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 



Europrofit Capital Investors Public Limited 
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Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

  
 
 

Σηµ. 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

€ 

Αποθεµατικό 
υπέρ 

το άρτιο 
€ 

 
Μετοχές 

προτίµησης 
€ 

Συσσωρευ- 
µένες ζηµιές 

 (1) 
€ 

 
 

Σύνολο 
€ 

 
Συµφέρον 
µειοψηφίας 

€ 

 
Σύνολο 

κεφαλαίων 
€ 

         
 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008  1.527.620 191.213 7.580.996 (2.336.318) 6.963.511 - 6.963.511 
  _________ _________ _________ __________ _________ __________ __________
         
∆ιακανονισµός συναλλαγµατικών 
διαφορών 

 
 

 
81.716 

 
- 

 
6.206 

 
(87.922)

 
- 

 
- 

 
- 

  _________ _________ _________ __________ _________ __________ __________
Συνολικό εισόδηµα         
Ζηµιά για το έτος  - - - (564.412) (564.412) - (564.412)
  _________ _________ _________ __________ _________ __________ __________
Συνολικό εισόδηµα για το έτος   - - - (564.412) (564.412) - (564.412)
  _________ _________ _________ __________ _________ __________ __________
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες        
Μέρισµα για το 2008  - - - (268.322) (268.322) - (268.322)
Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή 

µερίσµατος για το 2006 
  

- 
 

- 
 

- 
 

(53.146)
 

(53.146) 
 

- 
 

(53.146)
Εξάσκηση δικαιωµάτων αγοράς 

µετοχών 
 

18 
 

594 
 

- 
 

- 
 

- 
 

594 
 

- 
 

594 
  _________ _________ _________ __________ _________ __________ __________
Σύνολο συναλλαγών µε ιδιοκτήτες  594 - - (321.468) (320.874) - (320.874)
  _________ _________ _________ __________ _________ __________ __________
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008/ 
1 Ιανουαρίου 2009 

  
1.609.930 

 
191.213 

 
7.587.202 

 
(3.310.120)

 
6.078.225 

 
- 

 
6.078.225 

  _________ _________ _________ __________ _________ __________ __________
Συνολικό εισόδηµα         
Ζηµιά για το έτος  - - - 44.332 44.332 (48.457) (4.125)
Επίπτωση στα κεφάλαια από 
  θυγατρικές που δεν 
  ενοποιήθηκαν το 2008 

  
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(243.815)

 
 

(243.815) 

 
 

200.448 

 
 

(43.367)
  _________ _________ _________ __________ _________ __________ __________
Συνολικό εισόδηµα για το έτος   - - - (199.483) (199.483) 151.991 (47.492)
  _________ _________ _________ __________ _________ __________ __________
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες         
Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή 

µερίσµατος για το έτος 2007 
  

- 
 

- 
 

- 
 

(8.736)
 

(8.736) 
 

- 
 

(8.736)
Εξάσκηση δικαιωµάτων αγοράς 

µετοχών 
 

18 
 

12 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 
 

- 
 

12 
  _________ _________ _________ __________ _________ __________ __________
Σύνολο συναλλαγών µε ιδιοκτήτες  12 - - (8.736) (8.724) - (8.724)
  _________ _________ _________ __________ _________ __________ __________
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009  1.609.942 191.213 7.587.202 (3.518.339) 5.870.018 151.991 6.022.009 
  ========= ========= ========= ========== ========= ========== ==========

 
(1) Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί 

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

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 45 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 Σηµ. 2009 

€ 
2008 

€ 
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία περιλαµβανοµένων των 
διακοπεισών δραστηριοτήτων  

  
1.074 

 
(561.038) 

Αναπροσαρµογές για:    
Καθαρό (κέρδος)/ζηµιά δίκαιης αξίας από χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων 

 
 

15 

 
 

(110.124) 

 
 

449.388 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12 - 20.582 

   Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  - 41.006 
   Χρεωστικούς τόκους  74.596 39 
   Κέρδος από πώληση θυγατρικών εταιρειών 23 - (640) 
  _________ _________ 
  (34.454) (50.663) 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    
  Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  780.673 88.006 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται  
   σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

  
8.717 

 
(220.120) 

   Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  (479.663) (94.405) 
  _________ _________ 
Μετρητά για εργασίες  275.273 (277.182) 
    
Φορολογία που πληρώθηκε  (180) (3.374) 
  _________ _________ 
Καθαρά µετρητά για εργασίες  275.093 (280.556) 
  _________ _________ 

Ροή µετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

   

Επίπτωση από θυγατρικές εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν το 
2008 

 
23 

 
500 

 
(500) 

Ακίνητα από θυγατρικές εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν το 2008 12 (1.253.201) (6.214) 
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση 

 
17(β) 

 
- 

 
(50.102) 

Εισπράξεις από πώληση µεριδίων θυγατρικών εταιρειών 23 - 640 
  _________ _________ 
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες  (1.252.701) (56.176) 
  _________ _________ 
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 

   

Εξάσκηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών 18 12 594 
∆άνεια από θυγατρικές εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν το 2008  848.925 78.611 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (74.596) (39) 
Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος  (8.736) (53.146) 
  _________ _________ 
Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  765.605 26.020 
  _________ _________ 

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  (212.003) (310.712) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή του έτους  324.370 635.082 
Επίπτωση στη ροή µετρητών από θυγατρικές εταιρείες που 
δεν ενοποιήθηκαν το 2008 

  
(54.166) 

 
- 

  _________ _________ 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος του έτους 16 58.201 324.370 
  ========= ========= 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 45 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 
1 Γενικές πληροφορίες 
 
Χώρα συστάσεως 
 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Μαΐου 1995 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 και στις 21 
Οκτωβρίου 1999 µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία.  Οι τίτλοι της Εταιρείας εισαχθήκαν στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 31 Μαΐου 2000.  Το εγγεγραµµένο γραφείο και η 
διεύθυνση εργασίας της Εταιρείας είναι στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, κτίριο “CLR House”, 
1096 Λευκωσία, Κύπρος. 
 
Αυτές οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 23 Απριλίου 2010 και οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές απαιτούν την 
έγκρισή του. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούµενο χρόνο, είναι οι επενδύσεις σε χρεόγραφα, κινητές αξίες, επιχειρηµατικές 
συµµετοχές και στρατηγικές επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένων µετοχών, καταθέσεων, 
δανείων και χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 
2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν 
εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιµασίας 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Κατά την ηµεροµηνία της έγκρισης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, όλα τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και είναι εφαρµόσιµα από την 1 Ιανουαρίου 2009 
έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε εξαίρεση των πιο κάτω: 
 
(i) Ορισµένων προνοιών του ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και 

Αποτίµηση” σε σχέση µε λογιστική αντιστάθµισης χαρτοφυλακίου, 
 

(ii) Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ  2009. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Βάση ετοιµασίας (συνέχεια) 
 
Επιπλέον, οι ακόλουθες ερµηνείες έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ αλλά οι ισχύουσες 
ηµεροµηνίες εφαρµογής τους έχουν διαφοροποιηθεί. Εντούτοις, µια οντότητα µπορεί να 
επιλέξει την πρόωρη υιοθέτηση αυτών των ερµηνειών: 
 
(i)  Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(Ε∆∆ΠΧΑ 12) “Συµφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών”, 

(ii)  Ε∆∆ΠΧΑ 15 “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων”, και 

(iii)  Ε∆∆ΠΧΑ 16 “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό”.

 
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 ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί 
τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη 
∆ιεύθυνση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήµατος.  Οι 
τοµείς που απαιτούν µεγαλύτερου βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τοµείς όπου οι 
παραδοχές και οι υπολογισµοί έχουν σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται στη Σηµείωση 4. 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ 
 
Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της 
και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2009. Η 
υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του 
Συγκροτήµατος µε εξαίρεση των πιο κάτω: 
 
(i)  ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο) “Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων”, η υιοθέτηση του 

οποίου έχει σαν αποτέλεσµα, το Συγκρότηµα να παρουσιάζει στην κατάσταση 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές µε 
τους µετόχους της, ενώ όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από 
συναλλαγές µε µη-µετόχους του Συγκροτήµατος, παρουσιάζονται στην κατάσταση 
συνολικών εισοδηµάτων. Οι συγκριτικές πληροφορίες παρουσιάζονται ώστε να 
συνάδουν µε το αναθεωρηµένο πρότυπο. Η αλλαγή στην λογιστική πολιτική έχει 
επιπτώσεις µόνο στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

(ii)  ∆ΠΧΑ 7 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα-Γνωστοποιήσεις” (τροποποίηση), η υιοθέτηση 
της οποίας έχει σαν αποτέλεσµα, το Συγκρότηµα να προβάλει επιπρόσθετες 
γνωστοποιήσεις σχετικά µε την αποτίµηση σε δίκαιης αξία των 
χρηµατοοικονοµικών της µέσων, κατά επίπεδο ιεραρχίας αποτιµήσεων σε δίκαιη 
αξία. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ (συνέχεια) 
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά 
δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή: 
 
(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Νέα πρότυπα 
 
• ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• ∆ΛΠ 27 (Αναθεωρηµένο) “Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις” (ισχύει 
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• ∆ΠΧΑ 1 (Αναθεωρηµένο) “Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά 
την 1 Ιουλίου 2009). 

Τροποποιήσεις 

• Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ (2008) για ∆ΠΧΑ 5 “Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 
Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες” (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση” 
σχετικά µε “∆ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• Τροποποίηση Ε∆∆ΠΧΑ 9 και ∆ΛΠ 39 σχετικά µε ενσωµατωµένα παράγωγα (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 30 Ιουνίου 2009). 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση: Ταξινόµηση 
Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή 
µετά την 1 Φεβρουαρίου 2010). 

Νέες Ερµηνείες 

• Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) 
12 “Συµφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008, ΕΕ: 30 Μαρτίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΑ 15 “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009, ΕΕ: 31 ∆εκεµβρίου 2009). 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ (συνέχεια) 

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνέχεια) 
 

Νέες Ερµηνείες (συνέχεια) 

• Ε∆∆ΠΧΑ 16 “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό” 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008, ΕΕ: 
30 Ιουνίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΑ 17 “∆ιανοµές Μη Χρηµατικών Περιουσιακών Στοιχείων στους Ιδιοκτήτες” 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΑ 18 “Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

(ii) ∆εν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Νέα πρότυπα 

• ∆ΛΠ 24 (Αναθεωρηµένο) “Γνωστοποιήσεις Συγγενικών Μερών” (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011). 

• ∆ΠΧΑ 9 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από 
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

Τροποποιήσεις 

• Τροποποίηση στο Ε∆∆ΠΧΑ 14 Προκαταβολές µιας Ελάχιστης Απαίτησης 
Χρηµατοδότησης (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2011). 

• Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ  2009 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009 µέχρι την 1 Ιανουαρίου 2010). 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2 “Συναλλαγές Συγκροτήµατος που αφορούν 
Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών ∆ιακανονιζόµενες µε 
Μετρητά” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2010). 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 “Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Πρώτη Εφαρµογή” 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2010). 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 “Περιορισµένες Εξαιρέσεις σε Πρώτη Εφαρµογή 
σχετικά µε συγκριτικές γνωστοποιήσεις ∆ΠΧΑ 7” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2010). 
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2        Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ (συνέχεια) 
 
Νέες Ερµηνείες 
 
• Ε∆∆ΠΧΑ 19 Εξάλειψη Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Μετοχικούς τίτλους 

(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2010). 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Συγκροτήµατος. 

 
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
ιθύνουσας εταιρείας (η “Εταιρεία”), των εξαρτηµένων της και το καθαρό συµφέρον των 
συνδεδεµένων εταιρειών που όλες µαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”. 
 
(α)       Εξαρτηµένες εταιρείες 
 
 Οι εξαρτηµένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότηµα κατέχει 

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

 
(β) Συµφέρον µειοψηφίας 

 
Το συµφέρον µειοψηφίας φαίνεται ξεχωριστά στην ενοποιηµένη κατάσταση 
οικονοµικής θέσης και ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων, όπου αυτό 
είναι εφαρµόσιµο.  
 

Αναγνώριση εισοδηµάτων 
 
Τα εισοδήµατα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως εξής: 
 
(α) Κέρδος ή ζηµιά από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
 
 Βλέπε λογιστική αρχή “Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία”. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια) 
 
(β) Πιστωτικά µερίσµατα 
 

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

(γ) Πιστωτικοί τόκοι 
 
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας την µέθοδο 
του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος αποτιµούνται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικού 
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί το Συγκρότηµα (“το νόµισµα 
λειτουργίας”).  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ 
(€), το οποίο είναι το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήµατος. 

 
Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσηµου νοµίσµατος της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας 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 = £0,585274, µε εξαίρεση 
το µετοχικό κεφάλαιο που µετατράπηκε όπως εξηγείται στις Σηµειώσεις 18 και 19. 

 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 

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

 
(γ) Εταιρείες Συγκροτήµατος 
 

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

 
Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 
 
Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαµβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόµενη 
φορολογία. Η φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος εκτός 
στην έκταση όπου σχετίζεται µε στοιχεία που αναγνωρίζονται απ' ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης απ' ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, αντίστοιχα. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία  (συνέχεια) 
 
Η τρέχουσα χρέωση φορολογίας υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει 
θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης 
στη χώρα όπου η Εταιρεία δραστηριοποιείται και δηµιουργεί φορολογητέο εισόδηµα. Η 
∆ιεύθυνση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαµβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε 
σχέση µε καταστάσεις όπου η εφαρµοσθείσα φορολογική νοµοθεσία υπόκειται σε ερµηνεία. 
Εάν η εφαρµοσθείσα φορολογική νοµοθεσία υπόκειται σε ερµηνεία, καθορίζεται πρόβλεψη 
όπου είναι κατάλληλο µε βάση τα ποσά που υπολογίζεται να πληρωθούν στις φορολογικές 
αρχές. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης 
πάνω στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Εντούτοις, η αναβαλλόµενη φορολογία δεν λογίζεται εάν προκύπτει από 
αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε µια συναλλαγή εκτός 
από συνένωση επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε 
τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη ή ζηµιές. Η αναβαλλόµενη φορολογία καθορίζεται 
χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή 
ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης και 
αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν το σχετικό αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο 
εκποιηθεί ή όταν η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές 
διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει 
νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων µε τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε φόρο 
εισοδήµατος που χρεώνεται από την ίδια φορολογική αρχή στην Εταιρεία όπου υπάρχει 
πρόθεση για διακανονισµό των υπολοίπων σε καθαρή βάση. 
 
∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος όπου τα µερίσµατα 
εγκρίνονται και δεν υπόκεινται πλέον στην δικαιοδοσία της Εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα, τα 
ενδιάµεσα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στο έτος όπου εγκρίνονται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και στην περίπτωση τελικών µερισµάτων, αυτά 
αναγνωρίζονται στο έτος που εγκρίνονται από τους µετόχους της Εταιρείας.  
 
Αποµείωση στην αξία µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

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). 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
(i) Ταξινόµηση 
 

Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της στις 
ακόλουθες κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται 
σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, δάνεια και εισπρακτέα, επενδύσεις 
διακρατούµενες µέχρι τη λήξη και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση. Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει 
την κατάλληλη ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά 
την αρχική αναγνώριση. 
 
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη 

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

• ∆άνεια και εισπρακτέα 
 
Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές που δεν 
είναι εισηγµένα σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για 
εµπορία του εισπρακτέου.  Περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα 
µήνες από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Αυτά 
ταξινοµούνται ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και 
εισπρακτέα του Συγκροτήµατος αποτελούνται από ‘εµπορικά και άλλα 
εισπρακτέα' και ‘ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα’ του Συγκροτήµατος στην 
κατάσταση οικονοµικής θέσης.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  (συνέχεια) 

 
(ii) Αναγνώριση και αποτίµηση 

 
Αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε βάση 
συµβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που 
διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα 
δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, 
πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και τα έξοδα 
συναλλαγών χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωµα να 
εισπραχθούν χρηµατικές ροές από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχει 
λήξει, ή έχει µεταφερθεί και το Συγκρότηµα έχει ουσιαστικά µεταφέρει όλα τα 
σηµαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. 

 
Τα δάνεια και εισπρακτέα και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διακρατούµενα µέχρι τη λήξη, και παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
Κέρδη ή ζηµιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία της κατηγορίας 
'χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων' παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 
στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. Μερίσµατα που εισπράττονται από 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων  ως 
µέρος των άλλων εσόδων, όταν αποδειχθεί το δικαίωµα του Συγκροτήµατος να 
εισπράξει. 

 
Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης κατά 
πόσον υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί 
αποµείωση στην αξία.  
 

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 
 
Τα εµπορικά και άλλα 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 πρόβλεψη για αποµείωση 
καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να 
εισπράξει τα συνολικά εισπρακτέα ποσά σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους των 
εισπρακτέων.  Σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης 
θα περιέλθει σε πτώχευση ή οικονοµική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχετικά µε πληρωµές θεωρούνται ενδείξεις ότι το 
εισπρακτέο έχει υποστεί αποµείωση.  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 πόσο της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικό υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές  
 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. Οι συνεισφορές που λαµβάνονται για 
την ονοµαστική αξία του µετοχικού κεφαλαίου που εκδίδεται πιστώνονται στο µετοχικό 
κεφάλαιο και οποιεσδήποτε εισφορές ληφθούν πέραν της ονοµαστικής αξίας των µετοχών 
που εκδόθηκαν πιστώνονται στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο. 
 
Επιπλέον κόστα που αφορούν άµεσα την έκδοση νέων µετοχών παρουσιάζονται στα ίδια 
κεφάλαια ως αφαίρεση από τις εισπράξεις. 
 
Όταν η Εταιρεία αγοράσει ίδιες µετοχές το τίµηµα που πληρώνεται, συµπεριλαµβανοµένων 
των άµεσα συνδεδεµένων επιπρόσθετων κόστων µετά τη φορολογία, αφαιρείται από τα 
ίδια κεφάλαια και παρουσιάζεται ως ίδιες µετοχές µέχρι την διάθεση ή ακύρωση των ίδιων 
µετοχών. Όταν σε κατοπινό στάδιο αυτές οι µετοχές πωληθούν ή επανεκδοθούν, 
οποιοδήποτε τίµηµα εισπραχτεί, καθαρό από οποιοδήποτε άµεσα συνδεδεµένο 
επιπρόσθετο κόστος συναλλαγής, περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια. 
 
∆ανεισµός 
 
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. 
 
Ο δανεισµός ταξινοµείται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το 
δικαίωµα άνευ όρων να αναβάλλει την αποπληρωµή της υποχρέωσης για τουλάχιστο 
δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία της ενοποιηµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης.  
 
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. Στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής 
θέσης τα τραπεζικά παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
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 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Το 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 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 
 
• Κίνδυνος αγοράς 

 
Κίνδυνος τιµής αγοράς  

 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω επενδύσεων που 
κατέχονται από την Εταιρεία και ταξινοµούνται στην ενοποιηµένη κατάσταση 
οικονοµικής θέσης σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  

 
Η διαχείριση του κινδύνου τιµής αγοράς επιτυγχάνεται κυρίως µέσω της 
διασποράς του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας σε ένα ευρύ φάσµα 
επενδύσεων. 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά την επίδραση αυξήσεων/ 
µειώσεων του γενικού δείκτη του Χρηµατιστήριου Αξιών Κύπρου στο κέρδος 
για το έτος της Εταιρείας µετά τη φορολογία. Η ανάλυση βασίζεται στην 
υπόθεση ότι οι δείκτες µετοχικών τίτλων αυξήθηκαν/µειώθηκαν κατά 10% µε 
όλες τις άλλες µεταβλητές να παραµένουν σταθερές.  Βάση της υπόθεσης 
αυτής, τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος µετά τη 
φορολογία θα αυξανόταν/µειωνόταν ως αποτέλεσµα κερδών/ζηµιών σε 
µετοχικούς τίτλους που ταξινοµούνται ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

 

 

Επίδραση στη  
ζηµία µετά τη 
φορολογία 

 2009 2008 
 € € 

∆είκτης   
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου – Γενικός ∆είκτης 69.701 59.561 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνεται κάθε µήνα για τη θέση και κατάσταση 
του χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος, το οποίο διαχειρίζεται εξωτερικός 
∆ιαχειριστής Επενδύσεων, και ενεργεί ανάλογα. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία  

 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων να διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα 
έσοδα και η ροή µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος είναι 
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, αφού το 
Συγκρότηµα διαθέτει µόνο αµελητέα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία είναι 
διευθετηµένα σε κυµαινόµενα επιτόκια.  Αυτά αφορούν καταθέσεις στις 
τράπεζες.  Τα µετρητά που διαχειρίζεται ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων είναι 
διευθετηµένα σε σταθερά επιτόκια, τα οποία εκθέτουν το Συγκρότηµα σε 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία  
 
 Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε 

συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 

• Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από κυρίως εκκρεµή εισπρακτέα και 
καταθέσεις σε τράπεζες και  µετρητά υπό τη διαχείριση του ∆ιαχειριστή 
Επενδύσεων. 
 
Τα εκκρεµή εισπρακτέα παρακολουθούνται σε συνεχή βάση από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι τραπεζικές καταθέσεις διατηρούνται στα πιο 
αξιοσέβαστα και αξιόπιστα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της Κύπρου.  Ο 
βαθµός φερεγγυότητας, αυτών των τραπεζικών ιδρυµάτων, βάσει των 
αναλύσεων της Moody’s Investors Service Inc. στις 5 Ιανουαρίου 2010, είναι 
ως ακολούθως: 
 
 
 
Συµβαλλόµενο µέρος 

Βαθµός 
φερεγγυότητας 

2009 
€ 

2008 
€ 

    
Marfin Λαϊκή Τράπεζα ∆ηµόσια 
  Εταιρεία Λίµιτεδ 

 
Α3 

 
58.201 

 
332.134 

 
Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος δεν αναµένει οποιεσδήποτε ζηµιές από µη-
απόδοση εκ µέρους των συµβαλλόµενων µερών. 
 

• Κίνδυνος ρευστότητας  
 
 Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν οι λήξεις των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν.  Όταν οι λήξεις 
δε συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα 
µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. 

  Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του 
Συγκροτήµατος σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, µε βάση την εναποµένουσα 
περίοδο κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξης του συµβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον 
πίνακα είναι οι συµβατικές µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Υπόλοιπα µε 
λήξη εντός 12 µηνών ισούνται µε τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση 
της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντική.    
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
• Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 

 
 Μέχρι 1 χρόνο 

€ 
Την 1 Ιανουαρίου 2008  
Χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις από ιθύνουσα εταιρεία 4.614.482 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 8.796 
Μέρισµα πληρωτέο προς τους µετόχους της Εταιρείας 268.322 

 _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 4.891.600 

 ========= 
Την 1 Ιανουαρίου 2009  
Χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις από ιθύνουσα εταιρεία 4.299.482 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 109.514 
Μέρισµα πληρωτέο προς τους µετόχους της Εταιρείας 2.941 

 _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 4.411.937 

 ========= 
 
(ii) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

 Η Εταιρεία δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο αφού δεν έχει βραχυπρόθεσµο 
 δανεισµό. 

Tο κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 31 ∆εκεµβρίου 
2009 και 2008 ήταν ως εξής: 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  6.022.009 6.078.225 
  ========== ========== 

 
(iii)  Εκτίµηση δίκαιων αξιών  
 

Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2009, το Συγκρότηµα υιοθέτησε την τροποποίηση 
στο ∆ΠΧΑ 7 για χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµούνται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση οικονοµικής θέσης σε δίκαιη αξία. Αυτό απαιτεί τη γνωστοποίηση των 
αποτιµήσεων σε δίκαιη αξία κατά επίπεδο της πιο κάτω ιεραρχίας αποτιµήσεων σε 
δίκαιη αξία: 
 
• Χρηµατιστηριακές τιµές (µη προσαρµοσµένες) σε ενεργείς αγορές για 

πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (επίπεδο 1). 
 
• Στοιχεία εισαγωγής εκτός από χρηµατιστηριακές τιµές τίτλων που 

περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1, οι οποίες είναι παρατηρήσιµες για το 
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άµεσα (δηλαδή ως τιµές) ή 
έµµεσα (δηλαδή που προέρχονται από τιµές) (επίπεδο 2). 

 
• Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν 

βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς (δηλαδή µη 
παρατηρήσιµα στοιχεία εισαγωγής) (επίπεδο 3). 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(iii)  Εκτίµηση δίκαιων αξιών (συνέχεια) 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της 
Εταιρείας τα οποία είναι υπολογισµένα σε δίκαιη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 

 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 
Συνολικό 
υπόλοιπο 

 € € € € 
Περιουσιακά στοιχεία     
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων: 697.015 - 162.252 859.267 
 _________ _________ _________ _________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 
υπολογισµένα σε δίκαιη  αξία 697.015 - 162.252 859.267 
 ========= ========= ========= ========= 
 
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές βασίζεται στις χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης. Μια αγορά θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηµατιστηριακές τιµές 
είναι άµεσα και τακτικά διαθέσιµες από ένα χρηµατιστήριο, έµπορο, χρηµατιστή, 
βιοµηχανικό όµιλο, υπηρεσία εκτίµησης, ή εποπτική υπηρεσία, και εκείνες οι τιµές 
αντιπροσωπεύουν πραγµατικές και συχνές συναλλαγές αγοράς σε καθαρά 
εµπορική βάση. Η χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότηµα είναι η 
τρέχουσα τιµή προσφοράς. Αυτά τα µέσα περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1. Τα µέσα 
που περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1 περιλαµβάνουν κυρίως επενδύσεις σε µετοχές 
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου που ταξινοµούνται ως εµπορικοί τίτλοι. 
 
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν εµπορεύονται σε ενεργή 
αγορά (για παράδειγµα, µετοχικοί τίτλοι που δεν είναι εισηγµένοι σε χρηµατιστήριο) 
καθορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Αυτές οι µέθοδοι αποτίµησης 
µεγιστοποιούν τη χρήση παρατηρήσιµων δεδοµένων της αγοράς, που είναι 
διαθέσιµα, και βασίζονται όσο το δυνατό λιγότερο σε εκτιµήσεις που σχετίζονται 
άµεσα µε την οντότητα. Εάν όλα τα βασικά δεδοµένα που χρειάζονται στον 
καθορισµό της δίκαιης αξίας ενός µέσου είναι παρατηρήσιµα, το µέσο αυτό 
περιλαµβάνεται στο επίπεδο 2. 

 
Εάν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδοµένα δεν βασίζεται σε παρατηρήσιµα 
γεγονότα της αγοράς, το µέσο περιλαµβάνεται στο επίπεδο 3. 
 
Συγκεκριµένες µέθοδοι αποτίµησης που χρησιµοποιούνται στην εκτίµηση της 
δίκαιης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων περιλαµβάνουν: 
 
• Χρηµατιστηριακές τιµές αγοράς ή προσφερόµενες τιµές από έµπορο για 

παρόµοια µέσα. 
 
• Άλλες τεχνικές όπως ανάλυση προεξοφληµένων ταµειακών ροών 

χρησιµοποιούνται στον καθορισµό της δίκαιης αξίας για τα υπόλοιπα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 
Να σηµειωθεί ότι όλα τα τελικά υπολογισµένα ποσά δίκαιης αξίας περιλαµβάνονται 
στο επίπεδο 1, εκτός από ορισµένους µη εισηγµένους µετοχικούς τίτλους, όπως 
εξηγείται πιο κάτω. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
(iii)  Εκτίµηση δίκαιων αξιών (συνέχεια) 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αλλαγές στις επενδύσεις επιπέδου 3 για το έτος 
που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 

 
Μετοχικοί  

τίτλοι              Σύνολο 
 €                       € 

Tην 1 Ιανουαρίου 2009 
   

162.252         162.252 
Ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην 
κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων    - 

 
     - 

 _______ _______ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 162.252 162.252 
 ======= ======= 
 

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. 

 
(i) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές 

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

 
• Φορολογία 

 
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το 
Συγκρότηµα οφείλει να ερµηνεύει και να εφαρµόζει την υπάρχουσα 
νοµοθεσία στις συναλλαγές µε τρίτα και συγγενικά µέρη καθώς και στις 
δραστηριότητες της.  Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό 
φόρο απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις.  Για συγκεκριµένες συναλλαγές και 
υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά 
τη διάρκεια της συνήθης διεξαγωγής των εργασιών.  Το Συγκρότηµα 
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση 
υπολογισµούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία.  
Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των ζητηµάτων 
διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές 
επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόµενη φορολογία 
στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισµός. 
 
Κατά τη γνώµη της ∆ιεύθυνσης, το Συγκρότηµα έχει ουσιαστικά συµµορφωθεί 
µε τους φορολογικούς νόµους που διέπουν τις δραστηριότητες της.  Ωστόσο, 
παραµένει ο κίνδυνος ότι οι αρµόδιες πολιτικές  µπορεί να πάρουν διαφορετικές 
θέσεις σχετικά µε θέµατα ερµηνείας της νοµοθεσίας, η επίδραση των οποίων 
πιθανόν να είναι σηµαντική. 
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4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις (συνέχεια) 

 
(ii) Σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών του Συγκροτήµατος 
 

Ταξινόµηση επενδύσεων 
 

Το Συγκρότηµα εφαρµόζει τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 για την ταξινόµηση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού. 
 
Το Συγκρότηµα προβαίνει σε κρίσεις κατά την ταξινόµηση των επενδύσεων της µε 
βάση τη στρατηγική διαχείρισης των σχετικών κινδύνων.  Σε αυτά τα πλαίσια, το 
Συγκρότηµα έχει προβεί στην ταξινόµηση των επενδύσεων σε χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  

 
5 Πιστωτικοί τόκοι 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Τόκοι από τραπεζικά υπόλοιπα  153 24.067 
Πιστωτικός τόκος από συγγενική εταιρεία (Σηµ. 25(α))  1.643 13.634 
 ______ ______ 
Σύνολο πιστωτικών τόκων  1.796 37.701 
 ====== ====== 
 
6 Ανάλυση εξόδων κατά είδος 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Τήρηση µητρώου µετόχων (Σηµ.25(α))  1.265 1.265 
∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου (Σηµ.25(α))  3.351 4.245 
Παροχή διοικητικών υπηρεσιών (Σηµ.25(α))  11.500 11.785 
Υπηρεσίες Γραµµατέα (Σηµ.25(α))  5.520 5.895 
Άλλες επαγγελµατικές υπηρεσίες (Σηµ.25(α))  920 460 
Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων (Σηµ.25(γ))  10.255 10.255 
Αµοιβή ελεγκτών   12.946 7.475 
Συνδροµή και δικαιώµατα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου   7.525 7.161 
∆ιαφηµιστικά και έξοδα προώθησης   742 6.434 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα – χρέωση αποµείωσης για 
επισφαλή χρέη (Σηµ.14) 

  
79.999 

 
33.944 

Άλλα διαχειριστικά και διάφορα έξοδα  8.210 5.706 
Τραπεζικά έξοδα  10.800 - 
  ________ ________ 
Σύνολο διαχειριστικών και άλλων εξόδων  153.033 94.625 
 
 

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

7 Χρηµατοδοτικά έξοδα 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Τραπεζικοί τόκοι  72.027 39 
Χρεωστικοί τόκοι σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 25(α)) 2.569 - 
 ______ ____ 
Σύνολο χρηµατοδοτικών εξόδων 74.596 39 
 ====== ==== 
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8 Χρέωση φορολογίας 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Τρέχουσα φορολογία:    
Αµυντική εισφορά σε τόκους που εισπράχτηκαν  184 3.374 
Εταιρικός φόρος  3.437 - 
Φόρος που παρακρατήθηκε  1.578 - 
 ______ ______ 
  5.199 3.374 
 ______ ______ 
 
Η φορολογία επί των κερδών/(ζηµιών) της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το 
θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά 
φορολογίας ως εξής: 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
(Ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία από συνεχιζόµενες 
  δραστηριότητες 

  
1.074 

 
(498.064) 

 ====== ======== 
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό εταιρικής 
  φορολογίας ύψους 10% 

  
107 

 
(49.806) 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
  φορολογικούς σκοπούς 

  
14.609 

 
55.943 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν 
υπόκεινται σε φορολογία 

 
 

 
(11.519) 

 
(829) 

Φορολογική επίδραση φορολογικών ζηµιών για τις οποίες δεν 
  έχει αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόµενης φορολογίας 

  
240 

 
- 

Εκµετάλλευση µη αναγνωρισµένων φορολογικών ζηµιών 
  προηγούµενων ετών 

  
- 

 
(5.308) 

Αµυντική εισφορά σε τόκους που εισπράχτηκαν  184 3.374 
Φόρος που παρακρατήθηκε  1.578 - 
 ______ ______ 
  5.199 3.374 
 ====== ======== 
 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για τις εταιρείες του Συγκροτήµατος είναι 10%.  Κέρδη από 
διάθεση τίτλων (συµπεριλαµβανοµένων µετοχών) εξαιρούνται από τη φορολογία 
εισοδήµατος.  
 
Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2008, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται 
σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα 
εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και εποµένως θα έχουν πραγµατικό φορολογικό συντελεστή 
περίπου 15%. Από 1 Ιανουαρίου 2009, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, τόκοι µπορεί 
να εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και να υπόκεινται µόνο σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 
10%. Σε ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε 
αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%.   
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9 Ζηµιά ανά µετοχή 
 
(α) Βασική ζηµιά ανά µετοχή 
 
 Η ζηµιά ανά µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη ζηµιά για το έτος που αναλογεί 

στους µετόχους της Εταιρείας µε το µεσοσταθµικό αριθµό των εκδοµένων µετοχών 
κατά τη διάρκεια του έτους. 

 2009 2008 
 € € 
Από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες:   
Ζηµιά για το έτος (4.125) (564.412) 
 ========= ========= 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες 
κατά τη διάρκεια του έτους  

 
17.888.134 

 
17 931 642 

 ========== ========== 
Ζηµιά ανά µετοχή (σεντ) – βασική (0,02) (3,15) 
 ========== ========== 

 
 2009 2008 
 € € 
Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες:   
Ζηµιά για το έτος (4.125) (501.438) 
 ========= ========= 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες 
κατά τη διάρκεια του έτους  

 
17.888.134 

 
17 931 642 

 ========== ========== 
Ζηµιά ανά µετοχή (σεντ) – βασική  (0,02) (2,80) 
 ========== ========== 

 
(β) Πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά ανά µετοχή 
 
 Η αναπροσαρµοσµένη ζηµιά ανά µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη ζηµιά για το 

έτος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας µε τον αναπροσαρµοσµένο 
µεσοσταθµικό αριθµό µετοχών. 

 
 2009 2008 
 € € 
Από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες:   
Ζηµιά για το έτος (4.125) (564.412) 
 ========= ========= 
Αναπροσαρµοσµένος µεσοσταθµικός αριθµός µετοχών  18.086.815 18 406 178 
 ========== ========== 
Πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά ανά µετοχή (σεντ) 
   - αναπροσαρµοσµένη 

 
(0,02) 

 
(3,07) 

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

 2009 2008 
 € € 
Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες:   
Ζηµιά για το έτος (4.125) (501.438) 
 ========= ========= 
Αναπροσαρµοσµένος µεσοσταθµικός αριθµός µετοχών  18.086.815 18 406 178 
 ========== ========== 
Πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά ανά µετοχή (σεντ) 
   - αναπροσαρµοσµένη 

 
(0,02) 

 
(2,72) 

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

 
 Η αναπροσαρµοσµένη ζηµιά ανά µετοχή προκύπτει από την πιθανή µετατροπή των 

886 448 (2008: 886 580) ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών που δεν είχαν εξασκηθεί 
στο τέλος του έτους. 
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9        Ζηµιά ανά µετοχή (συνέχεια) 
 
(γ) Καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά µετοχή (σεντ) 
 
 Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά 
 περιουσιακά στοιχεία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 31 ∆εκεµβρίου 2008 µε τον 
 αριθµό των εκδοµένων µετοχών την ηµέρα εκείνη. 
 

  2009 2008 
  € € 
    
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία     6.022.009    6.078.225 
  =========== =========== 
Αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες στις 31 
∆εκεµβρίου  

 17.888.244 17.888.112 

  =========== =========== 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά µετοχή (σεντ)  33,66 33,98 
  =========== =========== 
Πλήρως κατανεµηµένα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά 
µετοχή (σεντ) 

  
32,50 

 
32,79 

  =========== =========== 
 
10 Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία 
 

 

∆άνεια και 
εισπρακτέα 

Περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιµούνται σε 

δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων Σύνολο 

 € € € 
31 ∆εκεµβρίου 2009    
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται 
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

   

    
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 9.117.221 - 9.117.221 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

 
 

- 

 
 

859.267 

 
 

859.267 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 58.201 - 58.201 
 _________ __________ __________ 
Σύνολο 9.175.422 859.267 10.034.689 
 ========= ========== ========== 

 
  Άλλες 

χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις Σύνολο 

  € € 
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται   στην 
κατάσταση οικονοµικής θέσης 

   

    
∆ανεισµός  848.925 848.925 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές (1)  4.398.387 4.398.387 
  _________ _________ 
Σύνολο  5.247.312 5.247.312 
  ========= ========= 
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10 Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία (συνέχεια) 
 

 

 

∆άνεια και 
εισπρακτέα 

Περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιµούνται σε 

δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων Σύνολο 

 € € € 
31 ∆εκεµβρίου 2008    
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται 
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

 

   

    
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 9.897.894 - 9.897.894 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

 
 

- 

 
 

757.860 

 
 

757.860 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 332.134 - 332.134 
 _________ __________ __________ 
Σύνολο 10.230.028 757.860 10.987.888 
 ========= ========== ========== 

 
  Άλλες 

χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις Σύνολο 

  € € 
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται   στην 
κατάσταση οικονοµικής θέσης 

   

    
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές (1)  4.885.125 4.885.125 
  ========== ========= 

 
(1)  Το υπόλοιπο του στοιχείου της ενοποιηµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης 
‘Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές’ είναι οφειλόµενα έξοδα. 
 
 
11 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. 
 

  2009 2008 
 € € 
Εισπρακτέα   
Συµβαλλόµενα µέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση  

 
 
 

Οµάδα 1 21.312 751.986 
Οµάδα 2 30.001 80.000 
 __________ __________ 
Σύνολο εισπρακτέων 51.313 831.986 
 ========== ========== 
  2009 2008 
 € € 
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
καταθέσεις  

  

A3 58.201 
========== 

332.134 
========== 

   
   

 
 
 
 
 



Europrofit Capital Investors Public Limited 
 

 
c:\documents and settings\marial\local settings\temporary internet files\olk16\2009_g_consolidated 27 04 2010 (2).doc 

(35)

10  Πιστωτική ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών  
 στοιχείων (συνέχεια) 
 

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

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

Για 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. 

 
11 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
 Γη 

€ 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους - 
Επίπτωση στα ακίνητα από θυγατρικές που δεν ενοποιήθηκαν το 2008 1.253.201 
 _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 1.253.201 
 _________ 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
Κόστος 1.253.201 
 _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 1.253.201 
 ========= 
 
Κατά τη διάρκεια του 2008 η θυγατρική εταιρεία Estia Development EOOD που συστάθηκε 
στη Βουλγαρία και δραστηριοποιείται στα κτηµατικά, αγόρασε ακίνητη περιουσία στη 
Βουλγαρία µε κόστος επένδυσης € 1.253.201. Το πιο πάνω ποσό παρουσιάζεται ως 
προσθήκη στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 2009.  
 
12 Εισπρακτέο από την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

 
Μέσα στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας να διαδραµατίσει ρόλο στην 
προσφορά χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στην Κύπρο, η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος 
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 (€3,786) ανά µετοχή και από την N.K. Shacolas (Holdings) Limited  
1 200 000 µετοχές προς £2,20 (€3,759) ανά µετοχή.  Τα κεφάλαια για τις πιο πάνω αγορές 
παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία από τη CLR Investment Fund Public Limited (ιθύνουσα) και 
περιλαµβάνονται στους πιστωτές (Σηµ. 22). 
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13 Εισπρακτέο από την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (συνέχεια) 
 

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 του οποίου οι κύριες δραστηριότητες 
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 τη 
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 (Σηµ.15).  Η Εταιρεία, µετά από διαβουλεύσεις µε την 
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για επιστροφή των χρηµάτων της ύψους €9.065.908, προχώρησε 
στις 2 ∆εκεµβρίου 2003 σε νοµική αγωγή εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για 
ανάκτηση του ποσού αυτού.  Παρόλο που η εκδίκαση της νοµικής αγωγής αναβλήθηκε και 
πάλι για τις 25 Μαΐου 2011, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν νοµικών 
συµβουλών, πιστεύει ότι η υπόθεση είναι πιθανόν να κερδηθεί και, ως εκ τούτου, δεν έγινε 
οποιαδήποτε πρόνοια έναντι του εισπρακτέου στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
13 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ.25(β))  17.983 751.986 
Άλλα εισπρακτέα  33.330 80.000 
  _________ _________ 
  51.313 831.986 
  ========= ========= 
 
Οι δίκαιες αξίες των εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου οι ίδιες µε 
τη λογιστική τους αξία. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 εισπρακτέα ύψους €21.312 (2008: €751.986) δεν ήταν ούτε 
ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ποσά που περιλαµβάνονται στα “άλλα εισπρακτέα” ύψους 
€110.000 (2008: €113.944) έχουν υποστεί αποµείωση για την οποία έγινε πρόβλεψη.  Το 
ποσό της πρόβλεψης ήταν €79.999 στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 (2008: € 33.944) (Σηµ. 6).  
 
Οι λογιστικές αξίες των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων του Συγκροτήµατος είναι σε 
Ευρώ. 
 
Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµεροµηνία της ενοποιηµένης κατάστασης 
οικονοµικής θέσης είναι η λογιστική αξία κάθε οµάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο 
πάνω. Το Συγκρότηµα δεν κρατά οποιοδήποτε ενέχυρο για ασφάλεια. 
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15         Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε  
 δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
 
  2009 2008 
  € € 
Εισηγµένοι τίτλοι -  προς εµπορία    
  Μετοχικοί τίτλοι - Ευρώ - Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου  697.015 595.608 
  _________  _________ 
  697.015 595.608 
    
Μη εισηγµένοι τίτλοι - Ευρώ - προς εµπορία  162.252 162.252 
  _________ _________ 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
  που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

 
859.267 

 
757.860 

  ========= ========= 
 
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 ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών. 
 
Αλλαγές στις δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων καταχωρούνται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων και αναλύονται ως εξής: 
 
 2009 2008 
 € € 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε   
  δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων – προς εµπορία:   
Κέρδη δίκαιης αξίας 151.447 5.113 
Ζηµιές δίκαιης αξίας (41.323) (454.501) 
 _________ _________ 
 110.124 (449.388) 
 ========= ========= 

 
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε εισόδηµα από µερίσµατα ύψους €5.070 
(2008: €7.647) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων, το οποίο περιλαµβάνεται στην ενοποιηµένη κατάσταση 
συνολικών εισοδηµάτων. 
 
Η δίκαιη αξία των µετοχικών τίτλων βασίζεται στις τρέχουσες τιµές προσφοράς τους σε 
ενεργείς αγορές, εκτός από την περίπτωση των µη εισηγµένων τίτλων για τους οποίους η 
δίκαιη αξία καθορίστηκε χρησιµοποιώντας εναλλακτική µέθοδο αποτίµησης. 
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15      Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
  δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (συνέχεια) 
 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 31 ∆εκεµβρίου 2008 
αποτελούνται από µετοχικούς τίτλους ως ακολούθως: 
  2009 

€ 
2008 

€ 
Εισηγµένοι τίτλοι προς εµπορία    
Μετοχικοί τίτλοι - Ευρώ - Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου κατά 
κλάδο: 

   

  Ξενοδοχειακός  577.200 341.873 
  Επενδυτικών εταιρειών  - 97.340 
  Άλλων εταιρειών  - 20.000 
  Χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών  119.815 136.395 
  _________ _________ 
  697.015 595.608 
  _________ _________ 
    
Μη εισηγµένοι τίτλοι - Ευρώ - προς εµπορία  162.252 162.252 
  _________ _________ 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
  που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

  
859.267 

 
757.860 

 ========= ========= 
 
16 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιλαµβάνουν: 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Μετρητά στην τράπεζα  58.201 332.134 
  ========= ========= 
Για σκοπούς της ενοποιηµένης κατάστασης ταµειακών ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα ανέρχονται στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 στα €324.370 µετά την πρόσθεση των 
τραπεζικών υπολοίπων ύψους €7.585 (Σηµ. 17(β)) και την αφαίρεση των τραπεζικών 
παρατραβηγµάτων ύψους €15.349 (Σηµ. 17(γ)) των θυγατρικών κατεχοµένων προς 
πώληση. 
 
17  Θυγατρικές κατεχόµενες προς πώληση 
 
Από το έτος 2008 τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας 
Rubypoint Property Advisors Limited και της θυγατρικής της Romepa Estates Limited 
παρουσιάζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ως κατεχόµενα προς πώληση, 
ως αποτέλεσµα της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας να τις πωλήσει.  
Η ηµεροµηνία συµπλήρωσης της συναλλαγής ήταν η 2 Ιουνίου 2009. 
 
(α) Τα αποτελέσµατα των διακοπεισών δραστηριοτήτων τα οποία περιλαµβάνονται 

στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων είναι ως ακολούθως: 
 

 2009 
€ 

2008 
€ 

   
Έσοδα - 528.610 
Έξοδα - (591.584) 
 _________ _________ 
Ζηµιά πριν τη φορολογία των διακοπεισών δραστηριοτήτων - (62.974) 
Φορολογία - - 
 _________ _________ 
Ζηµιά για το έτος των διακοπεισών δραστηριοτήτων - (62.974) 
 ========= ========= 
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17 Θυγατρικές κατεχόµενες προς πώληση (συνέχεια) 
 
(β) Οι κύριες κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων θυγατρικών κατεχόµενων προς 

πώληση είναι ως ακολούθως: 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (1)  - 50.102 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  - 85.953 
Εµπορικά  και άλλα εισπρακτέα  - 18.947 
Μετρητά στην τράπεζα (Σηµ. 16)  - 7.585 
  _________ _________ 
  - 162.587 
  ========= ========= 
Σηµειώσεις: 

 
(1) Τα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αφορούσαν επένδυση σε 
εταιρεία η οποία έγινε κατά τη διάρκεια του έτους 2008.  

 
(γ) Οι κύριες κατηγορίες υποχρεώσεων των θυγατρικών κατεχόµενων προς πώληση 

είναι ως ακολούθως: 
 

  2009 
€ 

2008 
€ 

    
∆άνεια πληρωτέα  - 138.547 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ.16)  - 15.349 
Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα  - 27.254 
  _________ _________ 
  - 181.150 
  ========= ========= 

 
(δ) ∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε εισοδήµατα ή έξοδα τα οποία αναγνωρίστηκαν 

απευθείας στην ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε 
τις θυγατρικές κατεχόµενες προς πώληση. 

 
(ε) Η ανάλυση των κύριων κατηγοριών των ταµειακών ροών των θυγατρικών 

κατεχόµενων προς πώληση είναι ως ακολούθως:  
 

  2009 
€ 

2008 
€ 

    
Ροή µετρητών για εργασίες  - (105.787) 
Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες  - (57.701) 
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  - 78.611 
  _________ _________ 
Συνολικές ταµειακές ροές  - (84.877) 
  ========= ========= 

 
18 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  
 

  2009 2008 
 
 

 Αριθµός 
µετόχων 

Αριθµός 
µετόχων 

Εγκεκριµένο    
Την 1 Ιανουαρίου και στις 31 ∆εκεµβρίου    
400.000.000 συνήθεις µετοχές των €0,09 η καθεµιά  400.000.000 400.000.000 
  =========== =========== 
8.000.000 µετοχές προτίµησης των €1,71 η καθεµιά  8.000.000 8.000.000 
  =========== =========== 
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18 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο (συνέχεια) 
 
 Αριθµός 

µετοχών 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

       Αποθεµατικό 
 υπέρ το άρτιο 

 
Ολικό 

  € € € 
Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ’ 
ολοκλήρου 

    

Την 1 Ιανουαρίου 2008 17 881 512 1.527.620 191.213 1.718.833 
Εξάσκηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών 
  στις 30 Οκτωβρίου 2008 

 
6 600 

 
594 

 
- 

 
594 

∆ιαφορά µετατροπής µετοχικού κεφαλαίου 
σε Ευρώ 

 
- 

 
81.716 

 
                 - 

 
81.716 

 __________ __________ __________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008/ 
  1 Ιανουαρίου 2009 

 
17 888 112 

 
1.609.930 

 
191.213 

 
1.801.143 

Εξάσκηση δικαιωµάτων αγοράς   µετοχών 
στις 30 Οκτωβρίου 2009 

 
132 

 
12 

 
- 

 
12 

 __________ __________ __________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 17.888.244 1.609.942 191.213 1.801.155 
 ========== ========== ========== ========== 
 
Στις 30 Οκτωβρίου 2008 εξασκήθηκαν 6 600 ∆ΑΜ από τα οποία προέκυψαν 6 600 µετοχές 
αξίας €594, αυξάνοντας τον αριθµό των µετοχών που εκδόθηκαν σε 17 888 112.  Μετά την 
πιο πάνω εξάσκηση παραµένουν 886 580 ∆ΑΜ. 
 
Στις 30 Οκτωβρίου 2009 εξασκήθηκαν 132 ∆ΑΜ από τα οποία προέκυψαν 132 µετοχές 
αξίας €12, αυξάνοντας τον αριθµό των µετοχών που εκδόθηκαν σε 17 888 244.  Μετά την 
πιο πάνω εξάσκηση παραµένουν 886 448 ∆ΑΜ. 
 
19 Μετοχές προτίµησης 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Εκδόθηκαν και ξοφλήθηκαν    
4 436 960 µετοχές προτίµησης προς €1,71 η καθεµιά   7.587.202 7.587.202 
  ========== ========== 
 
Οι µετοχές προτίµησης ονοµαστικής αξίας €1,71 η καθεµιά, δεν έχουν δικαίωµα ψήφου και 
είναι χωρίς ετήσιο συσσωρευόµενο µέρισµα. 
 
20 Συµφέρον µειοψηφίας 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    

Την 1 Ιανουαρίου  - - 
Συµφέρον µειοψηφίας που προέκυψε από την ενοποίηση της  
   ER Profit Property Holdings Ltd 

  
151.991 

 
- 

  __________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου  151.991 - 
  ========== ========== 
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20 Συµφέρον µειοψηφίας (συνέχεια) 
Στις 30 Απριλίου 2008 η Εταιρεία εξαγόρασε 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕR Profit 
Property Holdings Limited κατά τη σύσταση της για €500. Η θυγατρική εταιρεία είναι 
εγγεγραµµένη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και κατέχει επένδυση σε µια εξ’ ολοκλήρου 
θυγατρική εταιρεία, την Estia Development EOOD, η οποία συστάθηκε στη Βουλγαρία στις 
2 Ιουλίου 2008 και δραστηριοποιείται στα κτηµατικά. Το υπόλοιπο 50% του µετοχικού 
κεφαλαίου της ΕR Profit Property Holdings Limited ανήκει στον κ. Χρίστο Ρότσα ο οποίος 
είναι πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της CLR Investment Fund Public Limited, η 
οποία κατέχει το 75,22% του µετοχικού κεφαλαίου της Europrofit Capital Investors Public 
Limited. Οι επενδύσεις στην ΕR Profit Property Holdings Limited και στη θυγατρική αυτής, 
Estia Development EOOD, ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Συγκροτήµατος το 2009. 
 
21 ∆ανεισµός 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 

Μη βραχυπρόθεσµος   
Τραπεζικός δανεισµός  848.925 - 
  _________ _________ 
Σύνολο δανεισµού  848.925 - 
  ========== ========= 
Λήξη µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού    
Από 1 µέχρι 2 έτη  518.788                  - 
Από 2 µέχρι 5 έτη  330.137                        - 
Μετά από 5 έτη  -                  - 
  _________ _________ 
  848.925  
  ========== ========= 
 
Τo τραπεζικό δάνειο είναι αποπληρωτέο µε µηνιαίες δόσεις από τον Φεβρουάριο του 2011 
µέχρι τον Ιούλιο του 2012. Τo τραπεζικό δάνειο είναι εξασφαλισµένο ως εξής: 
 
(i) Με υποθήκη της γης της Εταιρείας ύψους €1.212.750. 

 
Το µεσοσταθµικό πραγµατικό επιτόκιο κατά την ηµεροµηνία της ενοποιηµένης κατάστασης 
οικονοµικής θέσης ήταν ως εξής: 
 
 2009  2008

 %  %

Τραπεζικός δανεισµός 8,8  -
 
Τo τραπεζικό δάνειο της Εταιρείας είναι διευθετηµένο σε κυµαινόµενο επιτόκιο. Για 
δανεισµό σε κυµαινόµενο επιτόκιο τα επιτόκια καθορίζονται ετησίως εκθέτοντας την 
Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. 
 
Η λογιστική αξία του τραπεζικού δάνειου είναι περίπου η ίδια µε τη δίκαιη αξία. 
 
H λογιστική αξία του δανεισµού της Εταιρείας αναλύεται ανά νόµισµα ως εξής: 
 
 2009  2008

 
€  €

Ευρώ - νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
     

  848.925 
 

-
 =========  =========
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22 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Πληρωτέα προς συγγενικά µέρη (Σηµ. 25(β))  4.380.018 4.615.308 
Μερίσµατα πληρωτέα προς τους µετόχους της Εταιρείας  2.941 268.322 
Άλλοι πιστωτές  15.428 1.495 
Οφειλόµενα έξοδα  13.550 6.475 
  _________ _________ 
  4.411.937 4.891.600 
  ========= ========= 
 
23 Εξαρτηµένες εταιρείες 
 
Οι εξαρτηµένες εταιρείες των οποίων τα αποτελέσµατα και τα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος είναι οι πιο κάτω: 
 
 
Όνοµα 

Κύριες 
∆ραστηριότητες 
 

2009 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
% 
 

2008 
    Ποσοστό 

    Συµµετοχής 
% 

    
ER Profit Property Holdings Limited (1) Κατοχή επένδυσης σε 

θυγατρική 
50,0 50,0 

Rubypoint Property Advisors Limited (2) Παροχή υπηρεσιών στα 
κτηµατικά 

 
- 

 
50,1 

 
(1) Η Εταιρεία κατέχει 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕR Profit Property Holdings 
Limited.  Η θυγατρική εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και κατέχει 
επένδυση σε µια εξ’ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία, την Estia Development EOOD, η οποία 
συστάθηκε στη Βουλγαρία στις 2 Ιουλίου 2008 και δραστηριοποιείται στα κτηµατικά. Το 
υπόλοιπο 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕR Profit Property Holdings Limited ανήκει 
στον κ. Χρίστο Ρότσα ο οποίος είναι πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της CLR 
Investment Fund Public Limited η οποία κατέχει το 75,22% του µετοχικού κεφαλαίου της 
Europrofit Capital Investors Public Limited (Σηµ. 20). Οι επενδύσεις στην ΕR Profit Property 
Holdings Limited και στη θυγατρική αυτής, Estia Development EOOD, ενοποιήθηκαν για 
πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος το 2009. 
 
(2) Στις 26 Ιουλίου 2006 η Εταιρεία απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της 
Rubypoint Property Advisors Limited που είναι εγγεγραµµένη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
για €2.  Η Rubypoint Property Advisors Limited δραστηριοποιείτο στον τοµέα παροχής 
υπηρεσιών στα κτηµατικά.  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 24,9% στον 
κύριο Γιώργο Μουσκίδη στη τιµή των €428 και €426 αντίστοιχα.  Στις 30 Μαΐου 2007 η 
Εταιρεία µεταβίβασε το 12,5% του µετοχικού κεφαλαίου στο Γιώργο Μαυρέα για €214 και 
το υπόλοιπο 12,5% στις 30 Μαΐου 2008 για €214. Επίσης στις 24 Μαρτίου 2008 ο κύριος 
Γιώργος Μουσκίδης εξάσκησε το δικαίωµα του για απόκτηση του 24,9% πληρώνοντας το 
ποσό των €426. To 2008 oι πωλήσεις των πιο πάνω µεριδίων της θυγατρικής εταιρείας 
είχαν ως αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση κέρδους για την Εταιρεία ύψους €640.  Στις 2 
Ιουνίου 2009 η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση του υπολοίπου 50,1% του µετοχικού 
κεφαλαίου, στην εταιρεία Antoines Co Limited, η οποία ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον κ. 
Γιώργο Μουσκίδη στην τιµή κόστους των €93.150. Το 2009 η συγκεκριµένη πώληση είχε 
ως αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση κέρδους για το Συγκρότηµα ύψους €111.713. Τα 
αποτελέσµατα της συγκεκριµένης επένδυσης µέχρι την ηµεροµηνία πώλησης, δεν 
ενοποιήθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος γιατί αυτά θεωρήθηκαν 
από την ∆ιεύθυνση  ασήµαντα σε σχέση µε τα µεγέθη του Συγκροτήµατος. 
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24 Συµβάσεις µε συγγενικά µέρη 
 
Στις 2 Ιανουαρίου 2006 η Εταιρεία σύναψε συµφωνία µε τη Marfin CLR (Financial Services) 
Limited για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.  Για τις υπηρεσίες αυτές η 
Εταιρεία καταβάλλει 0,5% ετησίως επί της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων όπως θα 
υπολογίζεται την τελευταία ηµέρα του κάθε τριµήνου και το οποίο θα καταβάλλεται κάθε 
τρίµηνο πλέον Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 
 
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία χρεώνεται ποσοστό 0,43% (2008: 0,43%) προµήθεια επί της 
αξίας των χρηµατιστηριακών συναλλαγών που διενεργεί. 
 
Στις 2 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την Marfin CLR (Financial 
Services) Limited για παροχή υπηρεσιών γραµµατέα ύψους €4.800 ετησίως, πλέον ΦΠΑ 
µε ισχύ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
Στις 2 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την Marfin CLR (Financial 
Services) Limited για παροχή υπηρεσιών τήρησης µητρώου µετόχων. Η αµοιβή για την 
παροχή των υπηρεσιών αυτών ανέρχεται σε €1.100 ετησίως πλέον ΦΠΑ. Η παρούσα 
συµφωνία έχει ισχύ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και θα ανανεώνεται αυτόµατα για 
περίοδο ενός έτους. 
 
Στις 2 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την Marfin CLR (Financial 
Services) Limited για παροχή διοικητικών υπηρεσιών και τήρηση λογιστικών βιβλίων ύψους 
€10.000 ετησίως πλέον ΦΠΑ. Η παρούσα συµφωνία έχει ισχύ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 
2009 και θα ανανεώνεται αυτόµατα για περίοδο ενός έτους. 
 
25 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 
 
 

Η Εταιρεία είναι δηµόσια εταιρεία και οι µετοχές της διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Κύπρου. Ο κυριότερος µέτοχος της Εταιρείας είναι η CLR Investment Fund Public 
Limited, η οποία κατέχει 75,22% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το υπόλοιπο 
µετοχικό κεφαλαίο είναι ευρέως διεσπαρµένο.  Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε 
συγγενικά µέρη: 
 
(α) Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 

  2009 
€ 

2008 
€ 

(Έσοδα)/έξοδα    
    
Marfin CLR (Financial Services) Limited (1):    
  Τήρηση µητρώου µετόχων (Σηµ. 6)  1.265 1.265 
  ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου (Σηµ. 6)  3.351 4.245 
  Παροχή διοικητικών υπηρεσιών (Σηµ. 6)  11.500 11.785 
  Υπηρεσίες Γραµµατέα (Σηµ. 6)  5.520 5.895 
  Άλλες επαγγελµατικές υπηρεσίες (Σηµ. 6)  920 460 
  Τόκοι εισπρακτέοι (Σηµ. 5)  (1.643) (13.634) 
    
Land Development EOOD    
  Τόκοι πληρωτέοι (Σηµ. 25(β)(4))  1.936 - 
    
Χρίστος Ρότσας    
  Τόκοι πληρωτέοι (Σηµ. 25(β)(5))  633 - 

 
(1) Η Marfin CLR (Financial Services) Limited είναι 100% θυγατρική εταιρεία της 

Marfin CLR Public Co Limited η οποία άµεσα κατέχει το 26,20% του 
εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της CLR Investment Fund Public Limited. 

 
 Οι συναλλαγές µε συγγενικά µέρη έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 
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25 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(β) Υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες  
 

 
 

 2009 
€ 

2008 
€ 

Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 14):    
  Marfin CLR (Financial Services) Limited (1)  17.983 308.273 
  ER Profit Property Holdings Ltd (2)   - 

_________ 
443.713 

_________ 
  17.983 751.986 
  ========= ========= 

 
(1)        Το υπόλοιπο είναι από εµπορικό λογαριασµό για σκοπούς αγοραπωλησίας 

µετοχών, φέρει τόκο 2% (2008: 2,25%) και είναι πληρωτέο σε πρώτη 
ζήτηση. Ο τόκος που εισπράκτηκε κατά τη διάρκεια του έτους ήταν €1.643 
(2008: €13.634) (Σηµ. 25(α)). 

 
(2) Το ποσό αφορά χρηµατοδότηση που παραχωρήθηκε για την αγορά γης στη 

Βουλγαρία και παρουσιάζεται στα εισπρακτέα ποσά καθώς η ER Profit 
Property Holdings Ltd ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος το 2009. Το υπόλοιπο φέρει 
τόκο 5% και δεν είναι εξασφαλισµένο. 

 
   2009 

€ 
2008 

€ 
Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 22):    
  CLR Investment Fund Public Limited (3)  4.299.482 4.614.482 
  Marfin CLR (Financial Services) Limited   - 826 
  Land Development EOOD (4) 
  Χρίστος Ρότσας (5) 

 66.403 
14.133 

_________ 

 - 
- 

_________ 
  4.380.018 4.615.308 
  ========= ========= 

 
(3) Το ποσό αποτελείται κυρίως από κεφάλαιο που παραχωρήθηκε το 2001 για 

την αγορά από την Εταιρεία 2 380 000 µετοχών της Euroinvestment & 
Finance Public Limited από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (Σηµ.13).  Το πιο 
πάνω υπόλοιπο δεν φέρει τόκο, δεν είναι εξασφαλισµένο και είναι 
αποπληρωτέο σε πρώτη ζήτηση. Η CLR Investment Fund Public Limited 
έδωσε διαβεβαιώσεις στην Εταιρεία ότι δεν πρόκειται να ζητήσει 
αποπληρωµή του υπόλοιπου αυτού στο προσεχές µέλλον. 

 
(4)       Η Land Development EOOD ανήκει εξολοκλήρου στον κ. Χρίστο Ρότσα ο 

οποίος κατέχει 50% της ER Profit Property Holdings Ltd. Το πόσο αφορά 
χρηµατοδότηση που παραχωρήθηκε για την αγορά γης στη Βουλγαρία, 
φέρει τόκο 5% και δεν είναι εξασφαλισµένο. Ο τόκος που πληρώθηκε κατά 
την διάρκεια του έτους ήταν € 1.936 (2008: €0) (Σηµ. 25 (α)) 

 
(5)       Ο κ. Χρίστος Ρότσας κατέχει 50% της ER Profit Property Holdings. Το πόσο 

αφορά χρηµατοδότηση που παραχωρήθηκε για την αγορά γης στη 
Βουλγαρία, φέρει τόκο 5% και δεν είναι εξασφαλισµένο. Ο τόκος που 
πληρώθηκε κατά την διάρκεια του έτους ήταν € 633 (2008: €0) (Σηµ. 25 (α)) 
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25 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(γ)  Αµοιβή βασικών διοικητικών στελεχών 
 
 Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής: 
 

 2009 
€ 

2008 
€ 

   
∆ικαιώµατα Συµβούλων (Σηµ. 6) 10.255 10.255 
 ======== ======== 

 
26 Γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης οικονοµικής θέσης 
 
∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης που να έχουν σχέση µε την κατανόηση των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
 
 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 8 µέχρι 10. 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Bύρων Κρανιδιώτης (Πρόεδρος) 
Αιµίλιος Παντελίδης  
Κώστας Τουµπουρής  
Βαγγέλης Συκοπετρίτης  
 
Γραµµατέας Εταιρείας 
 
Λύσανδρος Λυσανδρίδης  
CLR House 
Λεωφόρος Βύρωνος 26 
1096 Λευκωσία 
Κύπρος 
 
Εγγεγραµµένο γραφείο 
 
CLR House 
Λεωφόρος Βύρωνος 26 
1096 Λευκωσία 
Κύπρος 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) 
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∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας Νόµο, εµείς τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Europrofit Capital Investors Public Limited επιβεβαιώνουµε ότι 
εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις: 
  

(i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα εφαρµοστέα λογιστικά πρότυπα 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 ή ζηµιών της 
Εταιρείας, και 

 
(β) η Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και 

της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της θέσης της Εταιρείας, µαζί µε 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει. 

 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Ονοµατεπώνυµο 
 

Υπογραφή 

Bύρων Κρανιδιώτης (Πρόεδρος) 
 

…………………………………………………... 
 

Αιµίλιος Παντελίδης  
 

…………………………………………………... 
 

Κώστας Τουµπουρής  
 

…………………………………………………... 
 

Βαγγέλης Συκοπετρίτης  
 

…………………………………………………... 
 

 
Σηµείωση:  Η Εταιρεία δεν διαθέτει Γενικό ∆ιευθυντή και Οικονοµικό ∆ιευθυντή. 
 
Λευκωσία 
23 Απριλίου 2010 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Europrofit Capital Investors Public Limited (η 
“Εταιρεία”) παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
2 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 µετοχών, 
καταθέσεων, δανείων και χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
 
3 Το κέρδος της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ήταν 
€15.452 (2008: καθαρή ζηµιά ύψους €508.685). Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της 
Εταιρείας παρουσίασε κέρδη από ρευστοποίηση και επανεκτίµηση ύψους €110.124 
(2008: ζηµιές ύψους €449.388).  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων της Εταιρείας ήταν €10.509.936 (2008: €11.081.540) και τα ίδια κεφάλαια ήταν 
€6.196.668 (2008: €6.189.940). 
 
4 Η οικονοµική κατάσταση, εξέλιξη και επίδοση της Εταιρείας εξαρτάται κυρίως από 
την απόδοση των χρηµατιστηριακών τίτλων που κατέχει.  Η παγκόσµια 
χρηµατοοικονοµική κρίση συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά το Χρηµατιστήριο Αξιών της 
Κύπρου όπου η Εταιρεία επενδύει.   
 
5 Η οφειλή ύψους €9.065.908 εκ µέρους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προς την 
Εταιρεία παραµένει σε εκκρεµότητα, αφού η εκδίκαση της αγωγής της Εταιρείας 
ηµεροµηνίας 2 ∆εκεµβρίου 2003 εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ανάκτηση του 
ποσού αυτού αναβλήθηκε και πάλι για τις 25 Μαΐου 2011. Παρόλα αυτά το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, κατόπιν νοµικών συµβουλών, πιστεύει ότι η υπόθεση είναι πιθανόν να 
κερδηθεί και, ως εκ τούτου, δεν έγινε οποιαδήποτε πρόνοια έναντι του εισπρακτέου στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
6 Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σχετίζεται µε τις παρακάτω κατηγορίες κινδύνων: 
 
(α) Συστηµατικός κίνδυνος 
 

Αφορά τους κινδύνους που προκαλούνται από παράγοντες που επηρεάζουν το 
σύνολο της αγοράς και κατά συνέπεια τους γενικούς δείκτες των χρηµατιστηρίων. 
Ο κίνδυνος αυτός δεν µπορεί να αποφευχθεί µε τη διασπορά των επενδύσεων του 
χαρτοφυλακίου. 

 
 (i) Πολιτικός κίνδυνος 
 

Αφορά τους κινδύνους που απορρέουν από αλλαγές στο οικονοµικό, 
φορολογικό ή πολιτικό σκηνικό, οι οποίοι δύναται να επηρεάσουν αρνητικά 
τις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. 
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(4) 
  

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια) 
 
(α) Συστηµατικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 
 (ii) Κίνδυνος πληθωρισµού 
 

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

 
 (iii) Κίνδυνος επανεπένδυσης 
 

Αφορά την πιθανότητα επανεπένδυσης χρηµάτων από πώληση µιας 
επένδυσης µε επιτόκια διαφορετικά από αυτά που επικρατούσαν όταν 
πραγµατοποιήθηκε η αρχική επένδυση. 

 
(β) Μη συστηµατικός κίνδυνος 
 

Αφορά τους κινδύνους που εµπεριέχονται στην επιλογή αγοράς της µετοχής µιας 
συγκεκριµένης εταιρείας, η πορεία της οποίας συνδέεται µε τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα της, τις προοπτικές του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η 
εταιρεία και άλλους παράγοντες.  Ο κίνδυνος αυτός είναι δυνατό να περιοριστεί 
µέσω της διασποράς των επενδύσεων ενός χαρτοφυλακίου σε διαφορετικούς 
εταιρικούς τίτλους.  Παραµένουν όµως οι πιο κάτω κίνδυνοι:  

 
 (i) Πιστωτικός κίνδυνος 
 

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

 
 (ii) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

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

 
Επιπρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει η Εταιρεία αναφέρονται στις 
Σηµειώσεις 3 και 4 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας 
 
7 Κατά τη διάρκεια του έτους το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πώλησε τη θυγατρική εταιρεία 
Rubypoint Property Advisors Limited και τη θυγατρική αυτής, Romepa Estates Limited, οι 
οποίες δραστηριοποιούνταν στον τοµέα παροχής υπηρεσιών στα κτηµατικά. Η Εταιρεία 
δεν πραγµατοποίησε οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµιά από την πώληση. 
 
8  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν αναµένει οποιεσδήποτε άλλες 
σηµαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας για το προβλεπόµενο 
µέλλον. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Αποτελέσµατα 
 
9 Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 10. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος και το κέρδος για το έτος 
µεταφέρεται στα αποθεµατικά. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
10 Στις 30 Οκτωβρίου 2009 εξασκήθηκαν 132 ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών (∆ΑΜ) 
από τα οποία προέκυψαν 132 µετοχές αξίας €12, αυξάνοντας τον αριθµό των µετοχών 
που εκδόθηκαν σε 17.888.244.  Μετά την πιο πάνω εξάσκηση παραµένουν 886 448 ∆ΑΜ. 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
11 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και κατά την 
ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2009.  
 
12 ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην 
αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Συµµετοχή Συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
13 Τα ποσοστά συµµετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άµεσα ή 
έµµεσα, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 60(4) των περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 30 ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν ως ακολούθως: 
 
  

 
31 ∆εκεµβρίου 2009 

30 µέρες πριν την ηµεροµηνία 
ειδοποίησης σύγκλισης της Ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης 
 Άµεση 

συµµετοχή 
% 

Έµµεση 
συµµετοχή 

% 

 
Σύνολο 

% 

Άµεση 
συµµετοχή 

% 

Έµµεση 
συµµετοχή 

% 

 
Σύνολο 

% 
       
Αιµίλιος Παντελίδης (i) 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 
 
(i) 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. 
 
Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
14 Εκτός των αµοιβών των Συµβούλων που παρουσιάζονται στη Σηµείωση 21(γ) των 
οικονοµικών καταστάσεων, στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και κατά την ηµεροµηνία αυτής της 
έκθεσης δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σηµαντική σύµβαση µε την Εταιρεία στην οποία 
Σύµβουλος ή συνδεδεµένα πρόσωπα του να είχαν ουσιώδες συµφέρον. Συνδεδεµένα 
πρόσωπα περιλαµβάνουν τη σύζυγο, τους συγγενείς εξ’ αίµατος µέχρι πρώτου βαθµού 
συγγένειας και εταιρείες στις οποίες ο Σύµβουλος κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 
20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Κυριότεροι µέτοχοι 
 
15 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία ειδοποίησης 
σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, οι πιο κάτω µέτοχοι κατείχαν άµεσα ή 
έµµεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας: 
 
  

31 ∆εκεµβρίου 
2009 

% 

30 µέρες πριν την ηµεροµηνία 
ειδοποίησης σύγκλησης της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 

% 
    
CLR Investment Fund Public Limited  75,22 75,22 
Alliance Int. Reinsurance Co Limited  7,94 7,94 
 

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
16 Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τον κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτός 
εκδόθηκε από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να 
υιοθετήσει τις πρόνοιες αυτού ένεκα του γεγονότος ότι οι τίτλοι της διαπραγµατεύονται 
στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.  Οι λόγοι µη υιοθέτησης 
συνίστανται στο γεγονός ότι το κόστος πιθανής εφαρµογής των προνοιών του κώδικα 
εταιρικής διακυβέρνησης θα ήταν δυσανάλογα µεγάλο σε σχέση µε τα προσδοκώµενα 
οφέλη από την εφαρµογή του , καθώς η διοικητική δοµή είναι απλή και οι δραστηριότητες 
της Εταιρείας είναι ελάχιστες.  Η Εταιρεία δεν έχει εκχωρήσει τίτλους οι οποίοι παρέχουν 
ειδικά δικαιώµατα ελέγχου στους κατόχους τους.  Η Εταιρεία δεν έχει θέσει 
οποιουσδήποτε περιορισµούς στα δικαιώµατα ψήφου, η/και οποιεσδήποτε προθεσµίες 
για την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου. 
 
Γεγονότα µεταγενέστερα της κατάσταση οικονοµικής θέσης 
 
17        ∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης που να έχουν σχέση µε την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Υποκαταστήµατα 
 
18        Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε µέσω οποιωνδήποτε υποκαταστηµάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους. 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
 
19       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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
Βύρων Κρανιδιώτης 
Πρόεδρος  
 
Λευκωσία 
23 Απριλίου 2010 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή  
Προς τα Mέλη της Europrofit Capital Investors  
Public Limited  
 
 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Μας ανατέθηκε ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων της Europrofit Capital Investors 
Public Limited (η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής 
θέσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, και τις καταστάσεις συνολικών εισοδηµάτων, µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις. 

Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων που 
να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς 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 εσωτερικών δικλίδων σχετικών µε την κατάρτιση και τη 
δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, είτε 
οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρµογή καταλλήλων λογιστικών πολιτικών 

και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας 
καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 
λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδες σφάλµα.  
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Ευθύνη του Ελεγκτή (συνέχεια) 

Ένας έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των οικονοµικών καταστάσεων, είτε 
οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνων, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας.   

Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των λογιστικών εκτιµήσεων που 
έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονοµικής θέσης της εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, και της χρηµατοοικονοµικής 
επίδοσης και των ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
 
Έµφαση θέµατος 
 
Χωρίς να εκφράζουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, επισύρουµε την προσοχή στη Σηµείωση 
13 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου θεωρούµε ότι υπάρχει σηµαντική αβεβαιότητα 
για την οφειλή ύψους €9.065.908 της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προς την Εταιρεία που 
παραµένει σε εκκρεµότητα, αφού η εκδίκαση της αγωγής της Εταιρείας ηµεροµηνίας 2 
∆εκεµβρίου 2003 εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ανάκτηση του ποσού αυτού 
αναβλήθηκε και πάλι για τις 25 Μαΐου 2011. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατόπιν νοµικών 
συµβουλών, πιστεύει ότι η υπόθεση είναι πιθανόν να κερδηθεί και, ως εκ τούτου, δεν έγινε 
οποιαδήποτε πρόνοια έναντι του εισπρακτέου στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο 
κάτω: 

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

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

• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά 
βιβλία. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων (συνέχεια) 

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

 
• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου συνάδουν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 

 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ο∆190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου, αναφέρουµε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες 
που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω 
Οδηγίας.  Οι λόγοι για τους οποίους η Εταιρεία έχει αποφασίσει τη µη εφαρµογή 
προνοιών του συγκεκριµένου κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης επεξηγούνται στην έκθεση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Άλλο Θέµα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας 
ως σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, 
Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  ∆ίνοντας 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 Απριλίου 2010 
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Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων  
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
  

Σηµ. 
2009 

€ 
2008 

€ 
    
Εισοδήµατα    
Μερίσµατα  15 5.070 7.647 
Πιστωτικοί τόκοι 5 36.172 43.158 
Kέρδος/(ζηµιά) δίκαιης αξίας χρηµατοοικονοµικών  
περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων 

 
 

15 

 
 

110.124 

 
 

(449.388) 
Κέρδος από πωλήσεις µεριδίων θυγατρικής εταιρείας 12 - 640 
  __________ __________ 
  151.366 (397.943) 
Έξοδα    
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 (132.293) (107.329) 
  __________ __________ 
Κέρδος/(ζηµιά) εργασιών  19.073 (505.272) 
Χρηµατοδοτικά έξοδα 7 (4) (39) 
  __________ __________ 
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία   19.069 (505.311) 
Χρέωση φορολογίας 8 (3.617) (3.374) 
  __________ __________ 
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος  15.452 (508.685) 
  ========== ========== 
Συνολικό εισόδηµα/(ζηµιά) για το έτος  15.452 (508.685) 
  ========== ========== 
Κέρδος/(ζηµιά)ανά µετοχή (σε σεντ) – 
  βασικό και πλήρως κατανεµηµένο 

 
9 

 
0,09 

 
(2,84) 

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

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση οικονοµικής θέσης 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
  

Σηµ. 
2009 

€ 
2008 

€ 
Περιουσιακά στοιχεία    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 12 500 502 
  __________ __________ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Εισπρακτέο από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 13 9.065.908 9.065.908 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 14 526.125 925.136 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 
15 

 
859.267 

 
757.860 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 16 58.136 332.134 
  __________ __________ 
  10.509.436 11.081.038 
  __________ __________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  10.509.936 11.081.540 
  ========== ========== 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
Κεφάλαιο και αποθεµατικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 17 1.609.942 1.609.930 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 17 191.213 191.213 
Μετοχές προτίµησης 18 7.587.202 7.587.202 
Συσσωρευµένες ζηµιές  (3.191.689) (3.198.405) 
  __________ __________ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  6.196.668 6.189.940 
  __________ __________ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 19 4.309.831 4.891.600 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  3.437 - 
  __________ __________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  4.313.268 4.891.600 
  __________ __________ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   10.509.936 11.081.540 
  ========== ========== 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά µετοχή (σεντ)      
Βασικά  9 34,64 34,60 
Πλήρως κατανεµηµένα 9 33,43 33,39 
  ========== ========== 

 
Στις 23 Απριλίου 2010 το ∆ιοικητικό 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 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
  

 
 

Σηµ. 

Μετοχικό
κεφάλαιο

€

Αποθεµατικό 
υπέρ 

το άρτιο 
€ 

 
Μετοχές 

προτίµησης 
€ 

 
Συσσωρευµένες 

ζηµιές (1)
€ 

 
 

Σύνολο 
€ 

      
 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008  1.527.620 191.213 7.580.996 (2.280.330) 7.019.499 
  _________ _________ _________ __________ __________ 
      
∆ιακανονισµός συναλλαγµατικών 
διαφορών 

 
 81.716 - 

 
6.206 

 
(87.922)

 
- 

  _________ _________ _________ __________ __________ 
Συνολικό εισόδηµα      
Ζηµιά για το έτος  - - - (508.685) (508.685) 
  _________ _________ _________ __________ __________ 
Συνολικό εισόδηµα για το έτος   - - - (508.685) (508.685) 
  _________ _________ _________ __________ __________ 
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες      
Μέρισµα για το 2008  - - - (268.322) (268.322) 
Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή 

µερίσµατος για το 2006 
 

-
 

- 
 

- 
 

(53.146)
 

(53.146) 
Εξάσκηση δικαιωµάτων αγοράς 

µετοχών 
 

17 594
 

- 
 

- 
 

- 
 

594 
  _________ _________ _________ __________ __________ 
Σύνολο συναλλαγών µε ιδιοκτήτες  594 - - (321.468) (320.874) 
  _________ _________ _________ __________ __________ 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 
2008/1 Ιανουαρίου 2009 

 
1.609.930

 
191.213 

 
7.587.202 

 
(3.198.405)

 
6.189.940 

  _________ _________ _________ __________ __________ 
Συνολικό εισόδηµα      
Κέρδος για το έτος  - - - 15.452 15.452 
  _________ _________ _________ __________ __________ 
Συνολικό εισόδηµα για το έτος  - - - 15.452 15.452 
  _________ _________ _________ __________ __________ 
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες      
Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή 

µερίσµατος για το 2007 
 

-
 

- 
 

- 
 

(8.736)
 

(8.736) 
Εξάσκηση δικαιωµάτων αγοράς 

µετοχών 
 

17 12
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 
  _________ _________ _________ __________ __________ 
Σύνολο συναλλαγών µε ιδιοκτήτες  12 - - (8.736) (8.724) 
  _________ _________ _________ __________ __________ 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009  1.609.942 191.213 7.587.202 (3.191.689) 6.196.668 
  ========= ========= ========= ========== ========== 

 
(1) Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου 

Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας 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 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

  2009 2008 
 Σηµ. € € 

Ροή µετρητών από εργασίες   
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία   19.069 (505.311) 
Αναπροσαρµογές για:    
   Χρεωστικούς τόκους 7 4 39 
   Καθαρό (κέρδος)/ζηµιά δίκαιης αξίας   
    χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που  
    αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των   
    αποτελεσµάτων 

 
 
 

15 (110.124) 449.388 
   Κέρδος από πωλήσεις µεριδίων θυγατρικής    
     εταιρείας 

 
12 - (640) 

  _________ _________
  (91.051) (56.524) 

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    
   Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  399.011 154.801 
   Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που   
    αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των  
    αποτελεσµάτων 8.717 (220.121) 
   Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  (581.769) (48.166) 

  _________ _________
Μετρητά για εργασίες  (265.092) (170.010) 
Φορολογία που πληρώθηκε  (180) (3.374) 

  _________ _________
Καθαρά µετρητά για εργασίες  (265.272) (173.384) 

  _________ _________
Ροή µετρητών από επενδυτικές   
 δραστηριότητες 

 
 

Επένδυση σε θυγατρική εταιρεία 12 - (500) 
Εισπράξεις από πώληση µεριδίου επένδυσης σε    
 θυγατρική εταιρεία 

 
12 2 640 

  _________ _________
Καθαρά µετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες  2           140 

  _________ _________
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές   
 δραστηριότητες 

 
 

Εξάσκηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών 17 12 594 
Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος  (8.736) (53.146) 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (4) (39) 

  _________ _________
Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές   
 δραστηριότητες 

 
(8.728) (52.591) 

  _________ _________
Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και   
 ισοδύναµα 

 
(273.998) (225.835) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή του   
  έτους 

 
332.134 557.969 

  _________ _________
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος του   
  έτους 

 
16 58.136 332.134 

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

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 µέχρι 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
1 Γενικές πληροφορίες 
 
Χώρα συστάσεως 
 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Μαΐου 1995 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, και στις 21 Οκτωβρίου 
1999 µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία.  Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 31 Μαΐου 2000.  Το εγγεγραµµένο γραφείο και η διεύθυνση 
εργασίας της Εταιρείας είναι στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, κτίριο “CLR House”, 1096 Λευκωσία, 
Κύπρος. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
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 µετοχών, καταθέσεων, δανείων και 
χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 
2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι πολιτικές 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 Εταιρείας έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ), και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Κατά την ηµεροµηνία της έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, όλα τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και είναι εφαρµόσιµα από την 1 Ιανουαρίου 2009 έχουν υιοθετηθεί από την 
ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε 
εξαίρεση των πιο κάτω: 
 
(i) Ορισµένων προνοιών του ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και 

Αποτίµηση” σε σχέση µε λογιστική αντιστάθµισης χαρτοφυλακίου, 
 

(ii) Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ  2009. 
 

Επιπλέον, οι ακόλουθες ερµηνείες έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ αλλά οι ισχύουσες 
ηµεροµηνίες εφαρµογής τους έχουν διαφοροποιηθεί. Εντούτοις, µια οντότητα µπορεί να 
επιλέξει την πρόωρη υιοθέτηση αυτών των ερµηνειών: 
 
(i)  Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(Ε∆∆ΠΧΑ 12) “Συµφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών”, 

(ii)  Ε∆∆ΠΧΑ 15 “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων”, και 

(iii)  Ε∆∆ΠΧΑ 16 “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό”.
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Βάση ετοιµασίας (συνέχεια) 
 
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 Εταιρεία ετοίµασε αυτές τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας για 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του περί Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 
∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 και τις απαιτήσεις του περί 
Φορολογίας και Εισοδήµατος Νόµου της Κύπρου. 

Η Εταιρεία ετοίµασε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ για την Εταιρεία και 
τις εξαρτηµένες της (το Συγκρότηµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µπορούν να 
ληφθούν από τη Λεωφόρο Βύρωνος 26, κτίριο “CLR House”, 1096 Λευκωσία, Κύπρος. 
 
Οι χρήστες αυτών των ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρείας πρέπει 
να τις διαβάσουν µαζί µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το 
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ώστε να λάβουν ορθή κατανόηση της οικονοµικής 
κατάστασης, της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της Εταιρείας και του 
Συγκροτήµατος. 
 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιεύθυνση 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. 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ 
 
Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι 
εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2009. Η υιοθέτηση αυτή 
δεν είχε επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας µε εξαίρεση των 
πιο κάτω: 
 
(i)  ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο) “Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων”, η υιοθέτηση του 

οποίου έχει σαν αποτέλεσµα, η Εταιρεία να παρουσιάζει στην κατάσταση 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές µε 
τους µετόχους της, ενώ όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από 
συναλλαγές µε µη-µετόχους της Εταιρείας, παρουσιάζονται στην κατάσταση 
συνολικών εισοδηµάτων. Οι συγκριτικές πληροφορίες παρουσιάζονται ώστε να 
συνάδουν µε το αναθεωρηµένο πρότυπο. Η αλλαγή στην λογιστική πολιτική έχει 
επιπτώσεις µόνο στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

(ii)  ∆ΠΧΑ 7 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα-Γνωστοποιήσεις” (τροποποίηση), η υιοθέτηση 
της οποίας έχει σαν αποτέλεσµα, η Εταιρεία να προβάλει επιπρόσθετες 
γνωστοποιήσεις σχετικά µε την αποτίµηση σε δίκαιης αξία των 
χρηµατοοικονοµικών της µέσων, κατά επίπεδο ιεραρχίας αποτιµήσεων σε δίκαιη 
αξία. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ (συνέχεια) 
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω λογιστικά 
πρότυπα είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί 
ακόµη σε εφαρµογή: 
 
(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Νέα πρότυπα 
 

• ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• ∆ΛΠ 27 (Αναθεωρηµένο) “Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις” 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• ∆ΠΧΑ 1 (Αναθεωρηµένο) “Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από 
ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

Τροποποιήσεις 

• Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ (2008) για ∆ΠΧΑ 5 “Μη Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 
Ιουλίου 2009). 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και 
Αποτίµηση” σχετικά µε “∆ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία” (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• Τροποποίηση Ε∆∆ΠΧΑ 9 και ∆ΛΠ 39 σχετικά µε ενσωµατωµένα παράγωγα 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 30 Ιουνίου 2009). 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση: 
Ταξινόµηση Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 2010). 

Νέες Ερµηνείες 

• Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(Ε∆∆ΠΧΑ) 12 “Συµφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008, ΕΕ: 30 Μαρτίου 
2009). 

• Ε∆∆ΠΧΑ 15 “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009, ΕΕ: 31 ∆εκεµβρίου 2009). 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ (συνέχεια) 

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνέχεια) 

Νέες Ερµηνείες (συνέχεια) 

• Ε∆∆ΠΧΑ 16 “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο 
Εξωτερικό” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 
Οκτωβρίου 2008, ΕΕ: 30 Ιουνίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΑ 17 “∆ιανοµές Μη Χρηµατικών Περιουσιακών Στοιχείων στους 
Ιδιοκτήτες” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 
2009). 

• Ε∆∆ΠΧΑ 18 “Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

(ii) ∆εν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Νέα πρότυπα 

• ∆ΛΠ 24 (Αναθεωρηµένο) “Γνωστοποιήσεις Συγγενικών Μερών” (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011). 

• ∆ΠΧΑ 9 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

Τροποποιήσεις 

• Τροποποίηση στο Ε∆∆ΠΧΑ 14 Προκαταβολές µιας Ελάχιστης Απαίτησης 
Χρηµατοδότησης (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2011). 

• Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ  2009 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009 µέχρι την 1 Ιανουαρίου 2010). 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2 “Συναλλαγές Συγκροτήµατος που αφορούν Παροχές 
που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών ∆ιακανονιζόµενες µε Μετρητά” 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010). 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 “Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Πρώτη Εφαρµογή” 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010). 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 “Περιορισµένες Εξαιρέσεις σε Πρώτη Εφαρµογή 
σχετικά µε συγκριτικές γνωστοποιήσεις ∆ΠΧΑ 7” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2010). 

Νέες Ερµηνείες 

• Ε∆∆ΠΧΑ 19 Εξάλειψη Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Μετοχικούς 
τίτλους (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 
2010). 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων 
 
Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής: 
 
(α) Κέρδος ή ζηµιά από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται 

σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
 
 Βλέπε λογιστική αρχή “Xρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία”. 
  
(β)  Πιστωτικά µερίσµατα 
   

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

 
(γ) Πιστωτικοί τόκοι 

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

 
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
 

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

 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 

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

 
Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 
 
Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαµβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόµενη 
φορολογία. Η φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος εκτός 
στην έκταση όπου σχετίζεται µε στοιχεία που αναγνωρίζονται απ' ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης απ' ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, αντίστοιχα. 
 
Η τρέχουσα χρέωση φορολογίας υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει 
θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης 
στη χώρα όπου η Εταιρεία δραστηριοποιείται και δηµιουργεί φορολογητέο εισόδηµα. Η 
∆ιεύθυνση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαµβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε 
σχέση µε καταστάσεις όπου η εφαρµοσθείσα φορολογική νοµοθεσία υπόκειται σε 
ερµηνεία. Εάν η εφαρµοσθείσα φορολογική νοµοθεσία υπόκειται σε ερµηνεία, καθορίζεται 
πρόβλεψη όπου είναι κατάλληλο µε βάση τα ποσά που υπολογίζεται να πληρωθούν στις 
φορολογικές αρχές. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία (συνέχεια) 
 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης 
πάνω στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Εντούτοις, η αναβαλλόµενη φορολογία δεν λογίζεται εάν προκύπτει από 
αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε µια συναλλαγή εκτός 
από συνένωση επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε 
τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη ή ζηµιές. Η αναβαλλόµενη φορολογία καθορίζεται 
χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή 
ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης και 
αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν το σχετικό αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό 
στοιχείο εκποιηθεί ή όταν η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν 
ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές 
διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει 
νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων µε τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε φόρο 
εισοδήµατος που χρεώνεται από την ίδια φορολογική αρχή στην Εταιρεία όπου υπάρχει 
πρόθεση για διακανονισµό των υπολοίπων σε καθαρή βάση. 
 
∆ιανοµή µερισµάτων 

 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται και δεν 
υπόκεινται πλέον στη δικαιοδοσία της Εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα, τα ενδιάµεσα µερίσµατα 
αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στο έτος που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας και στην περίπτωση τελικών µερισµάτων, αυτά αναγνωρίζονται στο έτος που 
εγκρίνονται από τους µετόχους της Εταιρείας. 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
(i) Ταξινόµηση 
 

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 εξαρτάται από το 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Η 
∆ιεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν την 
ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
(i) Ταξινόµηση (συνέχεια) 

 
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη 

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

• ∆άνεια και εισπρακτέα 
 
Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές που δεν είναι εισηγµένα σε 
ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εµπορία του 
εισπρακτέου.  Περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός 
αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία της 
κατάστασης οικονοµικής θέσης. Αυτά ταξινοµούνται ως µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και εισπρακτέα της Εταιρείας αποτελούνται 
από ‘εµπορικά και άλλα εισπρακτέα' και ‘µετρητά στην τράπεζα' στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης. 
 

(ii) Αναγνώριση και αποτίµηση 

Αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε βάση συµβόλαιο 
κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η 
συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει 
ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και τα 
έξοδα συναλλαγών χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωµα να 
εισπραχθούν χρηµατικές ροές από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχει 
λήξει, ή έχει µεταφερθεί και η Εταιρεία έχει ουσιαστικά µεταφέρει όλα τα σηµαντικά 
ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. 
 
Τα δάνεια και εισπρακτέα και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διακρατούµενα µέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

 
(ii) Αναγνώριση και αποτίµηση (συνέχεια) 

Κέρδη ή ζηµιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία της κατηγορίας 
'χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων' παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων στην 
περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. Μερίσµατα που εισπράττονται από 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων  ως µέρος 
των άλλων εσόδων, όταν αποδειχθεί το δικαίωµα της Εταιρείας να εισπράξει. 

 
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης κατά πόσον 
υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια 
οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην 
αξία.  

 
Άλλα εισπρακτέα 
 
Τα άλλα 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 πρόβλεψη για αποµείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 
αντικειµενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά 
εισπρακτέα ποσά σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Το ποσό της πρόνοιας 
είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του εισπρακτέου και της παρούσας αξίας των 
υπολογιζόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. 
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικό υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές 
 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. Οι συνεισφορές που λαµβάνονται για την 
ονοµαστική αξία του µετοχικού κεφαλαίου που εκδίδεται πιστώνονται στο µετοχικό κεφάλαιο 
και οποιεσδήποτε εισφορές ληφθούν πέραν της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που 
εκδόθηκαν πιστώνονται στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο. 
 
Επιπλέον κόστα που αφορούν άµεσα την έκδοση νέων µετοχών παρουσιάζονται στα ίδια 
κεφάλαια ως αφαίρεση από τις εισπράξεις. 
 
Όταν η Εταιρεία αγοράσει ίδιες µετοχές το τίµηµα που πληρώνεται, συµπεριλαµβανοµένων 
των άµεσα συνδεδεµένων επιπρόσθετων κόστων µετά τη φορολογία, αφαιρείται από τα ίδια 
κεφάλαια και παρουσιάζεται ως ίδιες µετοχές µέχρι την διάθεση ή ακύρωση των ίδιων µετοχών. 
Όταν σε κατοπινό στάδιο αυτές οι µετοχές πωληθούν ή επανεκδοθούν, οποιοδήποτε τίµηµα 
εισπραχτεί, καθαρό από οποιοδήποτε άµεσα συνδεδεµένο επιπρόσθετο κόστος συναλλαγής, 
περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια. 
 
Πιστωτές 
 
Οι πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και µετέπειτα παρουσιάζονται σε 
αποσβεσµένο κόστος, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από καταθέσεις στην τράπεζα. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές 
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 

 
3         ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: 
κίνδυνο αγοράς (περιλαµβανοµένου κινδύνου τιµής αγοράς και κινδύνου επιτοκίου που 
αφορά τις ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας. 
 
Το 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 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

 
• Κίνδυνος αγοράς 

 
Κίνδυνος τιµής αγοράς  

 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω επενδύσεων που κατέχονται 
από την Εταιρεία και ταξινοµούνται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης σε 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων.  

 
Η διαχείριση του κινδύνου τιµής αγοράς επιτυγχάνεται κυρίως µέσω της 
διασποράς του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας σε ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων. 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά την επίδραση αυξήσεων/ 
µειώσεων του γενικού δείκτη του Χρηµατιστήριου Αξιών Κύπρου στο κέρδος για 
το έτος της Εταιρείας µετά τη φορολογία. Η ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι 
οι δείκτες µετοχικών τίτλων αυξήθηκαν/µειώθηκαν κατά 10% µε όλες τις άλλες 
µεταβλητές να παραµένουν σταθερές.  Βάσει της υπόθεσης αυτής, τα 
αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος µετά τη φορολογία θα 
αυξανόταν/µειωνόταν ως αποτέλεσµα κερδών/ζηµιών σε µετοχικούς τίτλους που 
ταξινοµούνται ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά που αποτιµούνται σε δίκαιη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

• Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια) 
 
Κίνδυνος τιµής αγοράς (συνέχεια) 

 

 

Επίδραση στο 
κέρδος µετά τη 
φορολογία 

 2009 2008 
 € € 

∆είκτης   
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου – Γενικός ∆είκτης 69.701 59.561 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνεται κάθε µήνα για τη θέση και κατάσταση 
του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, το οποίο διαχειρίζεται εξωτερικός 
∆ιαχειριστής Επενδύσεων, και ενεργεί ανάλογα. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία  

 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να 
διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και η ροή 
µετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές 
στα επιτόκια της αγοράς, αφού η Εταιρεία διαθέτει µόνο αµελητέα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία είναι διευθετηµένα σε κυµαινόµενα επιτόκια.  
Αυτά αφορούν καταθέσεις στις τράπεζες.  Τα µετρητά που διαχειρίζεται ο 
∆ιαχειριστής Επενδύσεων είναι διευθετηµένα σε σταθερά επιτόκια, τα οποία 
εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. 

 
  Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε 

συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 

• Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από κυρίως εκκρεµή εισπρακτέα και 
καταθέσεις σε τράπεζες και  µετρητά υπό τη διαχείριση του ∆ιαχειριστή 
Επενδύσεων. 
 
Τα εκκρεµή εισπρακτέα παρακολουθούνται σε συνεχή βάση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Οι τραπεζικές καταθέσεις διατηρούνται στα πιο αξιοσέβαστα και 
αξιόπιστα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της Κύπρου.  Ο βαθµός φερεγγυότητας, 
αυτών των τραπεζικών ιδρυµάτων, βάσει των αναλύσεων της Moody’s Investors 
Service Inc. στις 5 Ιανουαρίου 2010, είναι ως ακολούθως: 

 
 
Συµβαλλόµενο µέρος 

Βαθµός 
φερεγγυότητας 

2009 
€ 

2008 
€ 

    
Marfin Λαϊκή Τράπεζα ∆ηµόσια 
  Εταιρεία Λίµιτεδ 

 
Α3 

 
58.136 

 
332.134 

 
Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας δεν αναµένει οποιεσδήποτε ζηµιές από µη-απόδοση 
εκ µέρους των συµβαλλόµενων µερών. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

• Κίνδυνος ρευστότητας  
 
 Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν οι λήξεις των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δε 
συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. 

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

 Μέχρι 1 χρόνο 
€ 

Την 1 Ιανουαρίου 2008  
Χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις από ιθύνουσα εταιρεία 4.614.482 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 8.796 
Μέρισµα πληρωτέο προς τους µετόχους της Εταιρείας 268.322 

 _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 4.891.600 

 ========= 
Την 1 Ιανουαρίου 2009  
Χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις από ιθύνουσα εταιρεία 4.299.482 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 7.408 
Μέρισµα πληρωτέο προς τους µετόχους της Εταιρείας 2.941 

 _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 4.309.831 

 ========= 
 
(ii) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

 Η Εταιρεία δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο αφού δεν έχει δανεισµό. 

Tο κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
και 2008 ήταν ως εξής: 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  6.196.668 6.189.940 
  ========== ========== 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(iii)  Εκτίµηση δίκαιων αξιών  
 

Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2009, η Εταιρεία υιοθέτησε την τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 
7 για χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµούνται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 
σε δίκαιη αξία. Αυτό απαιτεί τη γνωστοποίηση των αποτιµήσεων σε δίκαιη αξία κατά 
επίπεδο της πιο κάτω ιεραρχίας αποτιµήσεων σε δίκαιη αξία: 
 
• Χρηµατιστηριακές τιµές (µη προσαρµοσµένες) σε ενεργείς αγορές για 

πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (επίπεδο 1). 
 
• Στοιχεία εισαγωγής εκτός από χρηµατιστηριακές τιµές τίτλων που 

περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1, οι οποίες είναι παρατηρήσιµες για το 
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άµεσα (δηλαδή ως τιµές) ή έµµεσα 
(δηλαδή που προέρχονται από τιµές) (επίπεδο 2). 

 
• Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν 

βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς (δηλαδή µη παρατηρήσιµα 
στοιχεία εισαγωγής) (επίπεδο 3). 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της 
Εταιρείας τα οποία είναι υπολογισµένα σε δίκαιη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 

 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 
Συνολικό 
υπόλοιπο 

 € € € € 
Περιουσιακά στοιχεία     
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
  στοιχεία που αποτιµούνται σε 
  δίκαιη αξία µέσω των 
  αποτελεσµάτων: 697.015 - 162.252 859.267 
 _________ _________ _________ _________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 
  υπολογισµένα σε δίκαιη  αξία 697.015 - 162.252 859.267 
 ========= ========= ========= ========= 
 
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές 
βασίζεται στις χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής 
θέσης. Μια αγορά θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηµατιστηριακές τιµές είναι άµεσα και 
τακτικά διαθέσιµες από ένα χρηµατιστήριο, έµπορο, χρηµατιστή, βιοµηχανικό όµιλο, 
υπηρεσία εκτίµησης, ή εποπτική υπηρεσία, και εκείνες οι τιµές αντιπροσωπεύουν 
πραγµατικές και συχνές συναλλαγές αγοράς σε καθαρά εµπορική βάση. Η 
χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιµή προσφοράς. Αυτά τα µέσα 
περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1. Τα µέσα που περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1 
περιλαµβάνουν κυρίως επενδύσεις σε µετοχές στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου που 
ταξινοµούνται ως εµπορικοί τίτλοι. 
 
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν εµπορεύονται σε ενεργή αγορά 
(για παράδειγµα, µετοχικοί τίτλοι που δεν είναι εισηγµένοι σε χρηµατιστήριο) 
καθορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Αυτές οι µέθοδοι αποτίµησης 
µεγιστοποιούν τη χρήση παρατηρήσιµων δεδοµένων της αγοράς, που είναι διαθέσιµα, 
και βασίζονται όσο το δυνατό λιγότερο σε εκτιµήσεις που σχετίζονται άµεσα µε την 
οντότητα. Εάν όλα τα βασικά δεδοµένα που χρειάζονται στον καθορισµό της δίκαιης 
αξίας ενός µέσου είναι παρατηρήσιµα, το µέσο αυτό περιλαµβάνεται στο επίπεδο 2. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(iii)  Εκτίµηση δίκαιων αξιών (συνέχεια) 
 
Εάν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδοµένα δεν βασίζεται σε παρατηρήσιµα 
γεγονότα της αγοράς, το µέσο περιλαµβάνεται στο επίπεδο 3. 
 
Συγκεκριµένες µέθοδοι αποτίµησης που χρησιµοποιούνται στην εκτίµηση της δίκαιης 
αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων περιλαµβάνουν: 
 
• Χρηµατιστηριακές τιµές αγοράς ή προσφερόµενες τιµές από έµπορο για 

παρόµοια µέσα. 
 
• Άλλες τεχνικές όπως ανάλυση προεξοφληµένων ταµειακών ροών 

χρησιµοποιούνται στον καθορισµό της δίκαιης αξίας για τα υπόλοιπα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 
Να σηµειωθεί ότι όλα τα τελικά υπολογισµένα ποσά δίκαιης αξίας περιλαµβάνονται στο 
επίπεδο 1, εκτός από ορισµένους µη εισηγµένους µετοχικούς τίτλους, όπως εξηγείται 
πιο κάτω. 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αλλαγές στις επενδύσεις επιπέδου 3 για το έτος που 
έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 

 
Μετοχικοί  

τίτλοι              Σύνολο 
 €                       € 

Tην 1 Ιανουαρίου 2009 
   

162.252         162.252 
Ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων    - 

 
     - 

 _______ _______ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 162.252 162.252 
 ======= ======= 
 

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. 

 
(i) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές 

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

 
• Φορολογία 

 
Η Εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου.  Η Εταιρεία οφείλει να ερµηνεύει 
και να εφαρµόζει την υπάρχουσα νοµοθεσία στις συναλλαγές µε τρίτα και 
συγγενικά µέρη καθώς και στις δραστηριότητες της.  Για τον προσδιορισµό της 
πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις.  Για  
συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της τελικής 
φορολογίας είναι αβέβαιος κατά τη διάρκεια της συνήθης διεξαγωγής των 
εργασιών.  Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόµενα φορολογικά 
ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη 
φορολογία.  Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των ζητηµάτων 
διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν 
την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόµενη φορολογία στην περίοδο 
που έγινε ο προσδιορισµός. 
 
Κατά τη γνώµη της ∆ιεύθυνσης, η Εταιρεία έχει ουσιαστικά συµµορφωθεί µε 
τους φορολογικούς νόµους που διέπουν τις δραστηριότητες της.  Ωστόσο, 
παραµένει ο κίνδυνος ότι οι αρµόδιες πολιτικές  µπορεί να πάρουν διαφορετικές 
θέσεις σχετικά µε θέµατα ερµηνείας της νοµοθεσίας, η επίδραση των οποίων 
πιθανόν να είναι σηµαντική. 
 

(ii) Σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας 
 

Ταξινόµηση επενδύσεων 
 

Η Εταιρεία εφαρµόζει τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 για την ταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού. 
 
Η Εταιρεία προβαίνει σε κρίσεις κατά την ταξινόµηση των επενδύσεων της µε βάση τη 
στρατηγική διαχείρισης των σχετικών κινδύνων.  Σε αυτά τα πλαίσια, η Εταιρεία έχει 
προβεί στην ταξινόµηση των επενδύσεων σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  
 

5 Πιστωτικοί τόκοι 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Τόκοι από τραπεζικά υπόλοιπα  153 24.067 
Πιστωτικοί τόκοι από θυγατρική εταιρεία (Σηµ. 21 (α))  34.376 5.457 
Πιστωτικός τόκος από συγγενική εταιρεία (Σηµ. 21 (α))  1.643 13.634 
  ________ ________ 
  36.172 43.158 
  ======== ======== 
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6 Ανάλυση εξόδων κατά είδος 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Τήρηση µητρώου µετόχων (Σηµ. 21 (α))  1.265 1.265 
∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου (Σηµ. 21 (α))  3.351 4.245 
Παροχή διοικητικών υπηρεσιών (Σηµ. 21 (α))  11.500 11.785 
Υπηρεσίες Γραµµατέα (Σηµ. 21 (α))  5.520 5.895 
Άλλες επαγγελµατικές υπηρεσίες (Σηµ. 21 (α))  920 460 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα – χρέωση αποµείωσης για 
  επισφαλές χρέη (Σηµ.14) 

  
79.999 

 
46.648 

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων (Σηµ. 21 (γ))  10.255 10.255 
Αµοιβή ελεγκτών   7.621 7.475 
Συνδροµή και δικαιώµατα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου   7.525 7.161 
∆ιαφηµιστικά και έξοδα προώθησης   742 6.434 
Άλλα διαχειριστικά και διάφορα έξοδα  3.595 5.706 
  ________ ________ 
Σύνολο εξόδων διοικητικής λειτουργίας  132.293 107.329 
  ======== ======== 

 
7 Χρηµατοδοτικά έξοδα 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Τραπεζικοί τόκοι  (4) (39) 
  ======= ======= 

 
8 Χρέωση φορολογίας 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
Τρέχουσα φορολογία:    
Αµυντική εισφορά σε τόκους που εισπράχτηκαν  180 3.374 
Εταιρικός φόρος   3.437 - 
  ________ ________ 
  3.617 3.374 
    ======= ======= 
Η φορολογία επί των κερδών/(ζηµιών) της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το 
θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας 
ως εξής: 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία  19.069 (505.311) 
  ======== ======== 
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό εταιρικής 
  φορολογίας ύψους 10% 

  
1.907 

 
(50.531) 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν 
  για φορολογικούς σκοπούς 

  
14.446 

 
55.943 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν 
  υπόκεινται σε φορολογία 

  
(11.519) 

 
(829) 

Φορολογική επίδραση φορολογικών ζηµιών για τις οποίες δεν 
  έχει αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόµενης φορολογίας 

 
(1.397) 

 
- 

Εκµετάλλευση µη αναγνωρισθέντων φορολογικών ζηµιών  
  προηγούµενων ετών 

 
- 

 
(4.583) 

Αµυντική εισφορά σε τόκους που εισπράχτηκαν  180 3.374 
  ________ ________ 
Χρέωση φορολογίας  3.617 3.374 
  ======== ======== 
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8 Χρέωση Φορολογίας (συνέχεια) 

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της είναι 10%.   
 
Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε 
ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό 
φόρο και εποµένως θα έχουν πραγµατικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 
15%. 
 
9 Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή και καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά µετοχή 
 
Το κέρδος ή ζηµιά ανά µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το κέρδος/(ζηµιά) για το έτος που 
αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας µε το µεσοσταθµικό αριθµό των εκδοµένων µετοχών 
κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
  2009 2008 
  € € 
    
Κέρδος/(ζηµιά) για το έτος   15.452 (508.685) 
  ========== ========== 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά 
τη διάρκεια του έτους 

  
17.888.134 

 
17.882.612 

  ========== ========== 
Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ) – βασικό  0,09 (2,84) 
  ========== ========== 
Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ)  0,09 (2,84) 
  ========== ========== 
 
Το αναπροσαρµοσµένο κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή προκύπτει από την πιθανή µετατροπή των 
886 448 (2008: 886 580) ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών που δεν είχαν εξασκηθεί στο τέλος 
του έτους. 
 
Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά 
περιουσιακά στοιχεία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 31 ∆εκεµβρίου 2008 µε τον αριθµό των 
εκδοµένων µετοχών την ηµέρα εκείνη. 
 
  2009 2008 
  € € 
    
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία  6.196.668 6.189.940 
  =========== =========== 
Αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες στις 31 ∆εκεµβρίου   17.888.244 17.888.112 
  =========== =========== 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά µετοχή (σεντ)  34,64 34,60 
  =========== =========== 
Πλήρως κατανεµηµένα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά µετοχή 
(σεντ) 

  
33,43 

 
33,39 

  =========== =========== 
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10 Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία 
 

 

∆άνεια και 
εισπρακτέα 

Περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιµούνται σε 

δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων Σύνολο 

 € € € 
31 ∆εκεµβρίου 2009    
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται 
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

   

Εισπρακτέα 9.592.033 - 9.592.033 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

 
 

- 

 
 

859.267 

 
 

859.267 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 58.136 - 58.136 
 __________ __________ __________ 
Σύνολο 9.650.169 859.267 10.509.436 
 ========== ========== ========== 

 
  Άλλες 

χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις Σύνολο 

  € € 
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται 
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

   

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από    
    υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόµο) 

  
4.309.831 

 
4.309.831 

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

 

∆άνεια και 
εισπρακτέα 

Περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιµούνται σε 

δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων Σύνολο 

 € € € 
31 ∆εκεµβρίου 2008    
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται 
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

   

Εισπρακτέα 9.991.044 - 9.991.044 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

 
 

- 

 
 

757.860 

 
 

757.860 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 332.134 - 332.134 
 _________ __________ __________ 
Σύνολο 10.323.178 757.860 11.081.038 
 ========= ========== ========== 

 
  Άλλες 

χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις Σύνολο 

  € € 
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται 
  στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

   

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόµο) 

  
4.891.600 

 
4.891.600 

 ========= ========= 
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11 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. 

  2009 2008 
 € € 
Εισπρακτέα   
Συµβαλλόµενα µέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση   
Οµάδα 1 496.124 308.273 
Οµάδα 2 - 443.713 
Οµάδα 3 30.001 173.150 
 __________ __________ 
Σύνολο εισπρακτέων 526.125 925.136 
 ========== ========== 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   
A3 58.136 332.134 
 __________ __________ 
 58.136 332.134 
 ========== ========== 

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

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

Οµάδα 3 – υφιστάµενοι χρεώστες (περισσότερο από 6 µήνες) µε αθετήσεις εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων στο παρελθόν. 

 
 Για 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. 
 
12 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
  2009 2008 
  € € 
    
Rubypoint Property Advisors Limited  - 2 
ER Profit Property Holdings Limited  500 500 
  _________ _________ 
  500 502 
  ========= ========= 
Στις 26 Ιουλίου 2006 η Εταιρεία απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Rubypoint 
Property Advisors Limited που είναι εγγεγραµµένη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία για €2.  Η 
Rubypoint Property Advisors Limited δραστηριοποιείται στον τοµέα προσφοράς υπηρεσιών 
στα κτηµατικά.   
 
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 24,9% στον κύριο Γιώργο Μουσκίδη στη τιµή των €428 
και €426 αντίστοιχα.  Στις 30 Μαΐου 2007 η Εταιρεία µεταβίβασε το 12,5% του µετοχικού 
κεφαλαίου στο Γιώργο Μαυρέα για €214 και το υπόλοιπο 12,5% στις 30 Μαΐου 2008 για €214. 
Επίσης στις 24 Μαρτίου 2008 ο κύριος Γιώργος Μουσκίδης εξάσκησε το δικαίωµα του για 
απόκτηση του 24,9% πληρώνοντας το ποσό των €426. To 2008 oι πωλήσεις των πιο πάνω 
µεριδίων της θυγατρικής εταιρείας είχαν ως αποτέλεσµα κέρδος για την Εταιρεία ύψους €640.  
Στις 2 Ιουνίου 2009 η Εταιρεία πώλησε το υπόλοιπο 50,1% στην εταιρεία Antoines Co Limited, 
η οποία ανήκει εξολοκλήρου στο κ. Γιώργο Μουσκίδη, στην τιµή κόστους των €93.150.  Η 
Εταιρεία δεν πραγµατοποίησε οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµιά από την πώληση το 2009.   
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12 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες (συνέχεια) 
 
Στις 30 Απριλίου 2008 η Εταιρεία εξαγόρασε 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕR Profit 
Property Holdings Limited, κατά τη σύσταση της για €500. Η θυγατρική εταιρεία είναι 
εγγεγραµµένη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και κατέχει επένδυση σε µια εξ’ ολοκλήρου 
θυγατρική εταιρεία, την Estia Development EOOD, η οποία συστάθηκε στη Βουλγαρία στις 2 
Ιουλίου 2008 και δραστηριοποιείται στα κτηµατικά. Το υπόλοιπο 50% του µετοχικού κεφαλαίου 
της ΕR Profit Property Holdings Limited ανήκει στον κ. Χρίστο Ρότσα ο οποίος είναι και 
πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της CLR Investment Fund Public Limited, η οποία 
κατέχει το 75,22% του µετοχικού κεφαλαίου της Europrofit Capital Investors Public Limited. 
 
Η Εταιρεία έχει ετοιµάσει ξεχωριστές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
13 Εισπρακτέο από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 
 
Μέσα στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας να διαδραµατίσει ρόλο στην 
προσφορά χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στην Κύπρο, η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας 
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 
(€3,786) ανά µετοχή και από την N.K. Shacolas (Holdings) Limited 1 200 000 µετοχές προς 
£2,20 (€3,759) ανά µετοχή.  Τα κεφάλαια για τις πιο πάνω αγορές παραχωρήθηκαν στην 
Εταιρεία από τη CLR Investment Fund Public Limited (ιθύνουσα) και περιλαµβάνονται στους 
πιστωτές (Σηµ. 19). 
 
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 του οποίου οι κύριες δραστηριότητες 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 τη 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 (Σηµ.15). Η Εταιρεία, µετά από διαβουλεύσεις µε την Τράπεζα 
Πειραιώς Α.Ε. για επιστροφή των χρηµάτων της ύψους €9.065.908, προχώρησε στις 2 
∆εκεµβρίου 2003 σε νοµική αγωγή εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ανάκτηση του 
ποσού αυτού.  Παρόλο που η εκδίκαση της νοµικής αγωγής αναβλήθηκε και πάλι για τις 25 
Μαΐου 2011, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν νοµικών συµβουλών, πιστεύει ότι 
η υπόθεση είναι πιθανόν να κερδηθεί και, ως εκ τούτου, δεν έγινε οποιαδήποτε πρόνοια έναντι 
του εισπρακτέου στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
14 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ.  21 (β))  496.124 845.136 
Άλλα εισπρακτέα  30.001 80.000 

  __________ __________ 
  526.125 925.136 
  ========== ========== 
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14 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια) 

Οι δίκαιες αξίες των εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου οι ίδιες µε τη 
λογιστική τους αξία. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 εισπρακτέα ύψους €496.124 (2008: €751.986) δεν ήταν ούτε 
ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ποσό που περιλαµβανόταν στα “εισοδήµατα από συγγενικά µέρη” 
ύψους €105,854 είχε υποστεί αποµείωση για την οποία έγινε πρόβλεψη.  Το ποσό της 
πρόβλεψης ήταν €12,704 (Σηµ.6) στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ποσά που περιλαµβάνονταν στα “άλλα εισπρακτέα” ύψους €110.000 
(2008: €113.944) είχαν υποστεί αποµείωση για την οποία έγινε πρόβλεψη.  Το ποσό της 
πρόβλεψης ήταν €79.999 στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 (2008: €33.944) (Σηµ. 6). 
 
Οι λογιστικές αξίες των εισπρακτέων της Εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 
15 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
 δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
  2009 2008 
  € € 
Εισηγµένοι τίτλοι -  προς εµπορία    
  Μετοχικοί τίτλοι - Ευρώ - Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου  697.015 595.608 
  _________  _________ 
  697.015 595.608 
    
Μη εισηγµένοι τίτλοι - Ευρώ - προς εµπορία  162.252 162.252 
  _________ _________ 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
  που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

 
859.267 

 
757.860 

  ========= ========= 
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. 
 
Αλλαγές στις δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων καταχωρούνται στην κατάσταση 
συνολικών εισοδηµάτων και αναλύονται ως εξής: 
 
 2009 2008 
 € € 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε   
  δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων – προς εµπορία:   
Κέρδη δίκαιης αξίας 151.447 5.113 
Ζηµιές δίκαιης αξίας (41.323) (454.501) 
 _________ _________ 
 110.124 (449.388) 
 ========= ========= 

 
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε εισόδηµα από µερίσµατα ύψους €5.070 
(2008: €7.647) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων, το οποίο περιλαµβάνεται στην κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων. 
 
Η δίκαιη αξία των µετοχικών τίτλων βασίζεται στις τρέχουσες τιµές προσφοράς τους σε 
ενεργείς αγορές, εκτός από την περίπτωση των µη εισηγµένων τίτλων για τους οποίους η 
δίκαιη αξία καθορίστηκε χρησιµοποιώντας εναλλακτική µέθοδο αποτίµησης. 
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15 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
 δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (συνέχεια) 
 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 31 ∆εκεµβρίου 2008 αποτελούνται 
από µετοχικούς τίτλους ως ακολούθως: 
  2009 

€ 
2008 

€ 
Εισηγµένοι τίτλοι προς εµπορία    
Μετοχικοί τίτλοι - Ευρώ - Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου κατά 
κλάδο: 

   

  Ξενοδοχειακός  577.200 341.873 
  Επενδυτικών εταιρειών  - 97.340 
  Άλλων εταιρειών  - 20.000 
  Χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών  119.815 136.395 
  _________ _________ 
  697.015 595.608 
  _________ _________ 
    
Μη εισηγµένοι τίτλοι - Ευρώ - προς εµπορία  162.252 162.252 
  _________ _________ 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
  που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

  
859.267 

 
757.860 

 ========= ========= 
 
16 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιλαµβάνουν: 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Μετρητά στην τράπεζα  58.136 332.134 
  ========= ========= 
 
17 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 
 

  2009 2008 
  Αριθµός 

µετοχών 
Αριθµός 
µετοχών 

Εγκεκριµένο    
Την 1 Ιανουαρίου και στις 31 ∆εκεµβρίου    
400.000.000 συνήθεις µετοχές των €0,09 η καθεµιά  400.000.000 400.000.000 
  =========== =========== 
8.000.000 µετοχές προτίµησης των €1,71 η καθεµιά  8.000.000 8.000.000 
  =========== =========== 

 
 Αριθµός 

µετοχών 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

       Αποθεµατικό 
 υπέρ το άρτιο 

 
Ολικό 

  € € € 
Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ’ 
ολοκλήρου 

    

Την 1 Ιανουαρίου 2008 17 881 512 1.527.620 191.213 1.718.833 
Εξάσκηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών 
  στις 30 Οκτωβρίου 2008 

 
6 600 

 
594 

 
- 

 
594 

∆ιαφορά µετατροπής µετοχικού κεφαλαίου 
σε Ευρώ 

 
- 

 
81.716 

 
                 - 

 
81.716 

 __________ __________ __________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008/ 
  1 Ιανουαρίου 2009 

 
17 888 112 

 
1.609.930 

 
191.213 

 
1.801.143 

Εξάσκηση δικαιωµάτων αγοράς   µετοχών 
στις 30 Οκτωβρίου 2009 

 
132 

 
12 

 
- 

 
12 

 __________ __________ __________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 17.888.244 1.609.942 191.213 1.801.155 
 ========== ========== ========== ========== 
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17 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 
 
∆ικαιώµατα αγοράς µετοχών 
 
Στις 30 Οκτωβρίου 2008 εξασκήθηκαν 6 600 ∆ΑΜ από τα οποία προέκυψαν 6 600 µετοχές 
αξίας €594, αυξάνοντας τον αριθµό των µετοχών που εκδόθηκαν σε 17 888 112.  Μετά την πιο 
πάνω εξάσκηση παραµένουν 886 580 ∆ΑΜ. 
 
Στις 30 Οκτωβρίου 2009 εξασκήθηκαν 132 ∆ΑΜ από τα οποία προέκυψαν 132 µετοχές αξίας 
€12, αυξάνοντας τον αριθµό των µετοχών που εκδόθηκαν σε 17 888 244.  Μετά την πιο πάνω 
εξάσκηση παραµένουν 886 448 ∆ΑΜ. 
 
18 Μετοχές προτίµησης 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Εκδόθηκαν και ξοφλήθηκαν    
4 436 960 µετοχές προτίµησης προς €1,71 η καθεµιά   7.587.202 7.587.202 
  ========== ========== 
 
Οι µετοχές προτίµησης ονοµαστικής αξίας €1,71 η καθεµιά, δεν έχουν δικαίωµα ψήφου και 
είναι χωρίς ετήσιο συσσωρεµένο µέρισµα. 
 
19 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 
  2009 

€ 
2008 

€ 
    
Πληρωτέα προς συγγενικά µέρη (Σηµ. 21 (β))  4.299.482 4.615.308 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα  7.408 7.970 
Μέρισµα πληρωτέο προς τους µετόχους της Εταιρείας  2.941 268.322 
  _________ _________ 
  4.309.831 4.891.600 
  ========= ========= 

 
20 Συµβάσεις µε συγγενικά µέρη 
 
Στις 2 Ιανουαρίου 2006 η Εταιρεία σύναψε συµφωνία µε τη Marfin CLR (Financial Services) 
Limited για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.  Για τις υπηρεσίες αυτές η Εταιρεία 
καταβάλλει 0,5% ετησίως επί της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων όπως θα υπολογίζεται 
την τελευταία ηµέρα του κάθε τριµήνου και το οποίο θα καταβάλλεται κάθε τρίµηνο πλέον 
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 
 
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία χρεώνεται ποσοστό 0,43% (2008: 0,43%) προµήθεια επί της αξίας 
των χρηµατιστηριακών συναλλαγών που διενεργεί. 
 
Στις 2 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την Marfin CLR (Financial Services) 
Limited για παροχή υπηρεσιών γραµµατέα ύψους €4.800 ετησίως, πλέον ΦΠΑ µε ισχύ µέχρι 
τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
Στις 2 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την Marfin CLR (Financial Services) 
Limited για παροχή υπηρεσιών τήρησης µητρώου µετόχων. Η αµοιβή για την παροχή των 
υπηρεσιών αυτών ανέρχεται σε €1.100 ετησίως πλέον ΦΠΑ. Η παρούσα συµφωνία έχει ισχύ 
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και θα ανανεώνεται αυτόµατα για περίοδο ενός έτους. 



Europrofit Capital Investors Public Limited  
 

 (36) 
   

20 Συµβάσεις µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
Στις 2 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την Marfin CLR (Financial Services) 
Limited για παροχή διοικητικών υπηρεσιών και τήρηση λογιστικών βιβλίων ύψους €10.000 
ετησίως πλέον ΦΠΑ. Η παρούσα συµφωνία έχει ισχύ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και θα 
ανανεώνεται αυτόµατα για περίοδο ενός έτους. 
 
21 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 
 

 
Η Εταιρεία είναι δηµόσια εταιρεία και οι µετοχές της διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Κύπρου. Ο κυριότερος µέτοχος της Εταιρείας είναι η CLR Investment Fund Public 
Limited, η οποία κατέχει 75,22% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το υπόλοιπο µετοχικό 
κεφαλαίο είναι ευρέως διεσπαρµένο.  Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη: 
 
(α) Συναλλαγές µε συγγενικές εταιρείες 
 

  2009 
€ 

2008 
€ 

(Έσοδα)/έξοδα    
    
Marfin CLR (Financial Services) Limited (1):    
  Τήρηση µητρώου µετόχων (Σηµ. 6)  1.265 1.265 
  ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου (Σηµ. 6)  3.351 4.245 
  Παροχή διοικητικών υπηρεσιών (Σηµ. 6)  11.500 11.785 
  Υπηρεσίες Γραµµατέα (Σηµ. 6)  5.520 5.895 
  Άλλες επαγγελµατικές υπηρεσίες (Σηµ. 6)  920 460 
  Τόκοι εισπρακτέοι (Σηµ. 5)  (1.643) (13.634) 
    
Rubypoint Property Advisors Limited:    
  Τόκοι εισπρακτέοι (Σηµ. 5)  - (5.457) 
    
ER Profit Property Holdings Limited:    
  Τόκοι εισπρακτέοι (Σηµ. 5)  (34.376) - 

 
(1) Η Marfin CLR (Financial Services) Limited είναι 100% θυγατρική εταιρεία της 

Marfin CLR Public Co Limited η οποία κατέχει άµεσα το 26,20% του εκδοθέντος 
µετοχικού κεφαλαίου της CLR Investment Fund Public Limited. 

 
 Οι συναλλαγές µε συγγενικά µέρη έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 
 
(β) Υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες  
 

 
 

 2009 
€ 

2008 
€ 

Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 14):    
  Marfin CLR (Financial Services) Limited (1)  17.983 308.273 
  Rubypoint Property Advisors Limited  - 93.150 
  ER Profit Property Holdings Ltd (2)  478.141 443.713 
  _________ _________ 
  496.124 845.136 
  ========== ========== 

(1)        Το υπόλοιπο είναι από εµπορικό λογαριασµό για σκοπούς αγοραπωλησίας 
µετοχών, φέρει τόκο 2% (2008: 2,25%) και είναι πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση. Ο 
τόκος που εισπράκτηκε κατά τη διάρκεια του έτους ήταν €1.643 (2008: €13.634).  

 
 (2) Το ποσό αφορά χρηµατοδότηση που παραχωρήθηκε για την αγορά γης στη 

Βουλγαρία, φέρει τόκο 5%, δεν είναι εξασφαλισµένο και είναι αποπληρωτέο σε 
πρώτη ζήτηση. Ο τόκος που πιστώθηκε για το έτος ήταν €34.376 (2008: µηδέν). 
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21 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(β) Υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες (συνέχεια) 
 

   2009 
€ 

2008 
€ 

Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 19):    
  CLR Investment Fund Public Limited (3)  4.299.482 4.614.482 
  Marfin CLR (Financial Services) Limited (4)  - 826 
  __________ __________ 
  4.299.482 4.615.308 
  ========== ========== 

 
(3) Το ποσό αποτελείται κυρίως από κεφάλαιο που παραχωρήθηκε το 2001 για την 

αγορά από την Εταιρεία 2 380 000 µετοχών της Euroinvestment & Finance 
Public Limited από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (Σηµ.13).  Το πιο πάνω 
υπόλοιπο δεν φέρει τόκο, δεν είναι εξασφαλισµένο και είναι αποπληρωτέο σε 
πρώτη ζήτηση. Η CLR Investment Fund Public Limited έδωσε διαβεβαιώσεις 
στην Εταιρεία ότι δεν πρόκειται να ζητήσει αποπληρωµή του υπόλοιπου αυτού 
στο προσεχές µέλλον. 

 
(4) Το υπόλοιπο είναι εµπορικής φύσεως, δεν φέρει τόκο, δεν είναι   

εξασφαλισµένο και είναι πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση. 
 
(γ)  Αµοιβή βασικών διοικητικών στελεχών 
 
 Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής: 
 

 2009 
€ 

2008 
€ 

   
∆ικαιώµατα Συµβούλων (Σηµ. 6) 10.255 10.255 
 ======== ======== 

 
22 Γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης οικονοµικής θέσης 
 
∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης οικονοµικής 
θέσης που να έχουν σχέση µε την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 7 µέχρι 9. 
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