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Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχάλης Κολοκασίδης - Πρόεδρος
Μιχάλης Πολυδωρίδης
Μάνθος Ροδινός 
Λοίζος Χρίστου 
Ανδρέας Λοΐζου 
Τάσος Χριστοφίδης (διορίστηκε στις 4 Οκτωβρίου 2005)
Πανδώρα Τσεριώτου (διορίστηκε στις 9 Νοεμβρίου 2005)
Γιώργος Σταματίου (διορίστηκε στις 9 Νοεμβρίου 2005)
Γεώργιος Χατζηστεφάνου (παραιτήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2005)

ΓραμματέαςΕταιρείας

Polydorides & Associates
(Financial Services) Limited
Μέγαρο Αχιλλέως
Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ́ 224 
3030 Λεμεσός 
Κύπρος

Εγγεγραμμένο γραφείο

Μέγαρο Αχιλλέως
Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ́ 224 
3030 Λεμεσός 
Κύπρος

Νομικοί Σύμβουλοι

Γεώργιος Κολοκασίδης & Σία
Ρούπελ 3
1105 Λευκωσία 
Κύπρος
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

Κύρια δραστηριότητα

2 H κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από τον προηγούμενο 
χρόνο, είναι οι επενδύσεις σε μετοχές δημοσίων και άλλων εταιρειών και σε χρεόγραφα, 
ως εταιρεία χαρτοφυλακίου επενδύσεων κλειστού τύπου.

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

3 Η Εταιρεία, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς εκδίδει ανακοίνωση δύο 
φορές τον μήνα δημοσιοποιώντας έτσι την εσωτερική αξία της μετοχής σε τακτά 
διαστήματα.  Το γεγονός αυτό από μόνο του δείχνει τακτική, έστω και έμμεση,
ανασκόπηση των εξελίξεων.  Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά μετοχή ήταν 10,72
σεντ την 1 Ιανουαρίου  2005 και 14,72 σεντ την 31 Δεκεμβρίου του 2005.  Η αύξηση αυτή 
της τάξεως του 37,31% αντικατοπτρίζεται στα οικονομικά μεγέθη του ισολογισμού της 
Εταιρείας και είναι αποτέλεσμα της επίτευξης  καθαρού κέρδους £7.497 χιλιάδες περίπου 
για το 2005 ενώ το 2004 η καθαρή ζημιά ήταν περίπου £100 χιλιάδες.

Τα αποτελέσματα του 2005 επηρεάστηκαν θετικά από την γενική άνοδο τιμών του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, του οποίου ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε αύξηση της 
τάξεως του 51,63% κατά τη διάρκεια του 2005.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

4 Εφόσον η Εταιρεία συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου επενδύσεων κλειστού τύπου, ο κυριότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει 
είναι η αρνητική εξέλιξη στις οικονομικές εξελίξεις των εταιρειών στους τίτλους των 
οποίων η Εταιρεία έχει επενδυμένα κεφάλαια.  Τυχόν μείωση ή/και πτώση στις 
χρηματιστηριακές τιμές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 
είναι ο πλέον σημαντικός κίνδυνος, ενώ άλλος κίνδυνος είναι τυχόν απρόβλεπτες 
αυξομειώσεις στο ύψος των τραπεζικών επιτοκίων.  Κίνδυνοι και αβεβαιότητες τέτοιου 
είδους είναι ένα μόνιμο γεγονός σε κάθε ελεύθερη μικτή οικονομία.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας 

5 Η εξέλιξη της Εταιρείας για το 2006 θα επηρεασθεί σε σημαντικό βαθμό από την 
πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.  Οι σημερινές ενδείξεις δικαιολογούν 
αισιοδοξία για θετική – ανοδική πορεία το 2006.  Η όλη εξέλιξη της Εταιρείας για το 2006 
θα επηρεασθεί από:

(α) Τις επιλογές του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχείριση του 
Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας;

(β) Τις αποφάσεις, στρατηγικές και άλλες του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων;

(γ) Την γενική πορεία της Κυπριακής Οικονομίας, όχι μόνο της 
Χρηματιστηριακής και της κτηματικής αγοράς, αλλά επίσης της 
Τουριστικής Βιομηχανίας,

(δ) Τυχόν εξελίξεις στον ευαίσθητο πολιτικό τομέα και τυχόν αναμενόμενες ή 
μη εξελίξεις στο Κυπριακό,

(ε) Την πορεία της Κύπρου προς την Ευρωζώνη και τυχόν απρόβλεπτα 
πολιτικά ή οικονομικά εμπόδια στην υιοθέτηση του Ευρώ.

Αποτελέσματα

6 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 10. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ενδιάμεσο μέρισματο οποίο πληρώθηκε όπως 
παρουσιάζεται πιο κάτω και το υπόλοιπο καθαρό κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα 
αποθεματικά.

Μερίσματα

7 Στις 8 Νοεμβρίου 2005 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και στις 30 
Νοεμβρίου 2005 πληρώθηκε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους £1.182.573,37 (0,75 σεντ ανά 
μετοχή) για το έτος 2005.

Μετοχικό κεφάλαιο

8 Η Εταιρεία ανακοίνωσε στις 3 Νοεμβρίου 2005 ότι το σύνολο των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών που έχουν μετατραπεί σε μετοχές κατά την περίοδο εξάσκησης από 1
έως 30 Οκτωβρίου 2005, ανήλθε στις 26 000 μετοχές. Σαν αποτέλεσμα εκδόθηκαν 26 000 
μετοχές των 10 σεντ η καθεμιά.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Διοικητικό συμβούλιο

9 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2005 και την 
ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2005 εκτός του κ. Τάσου Χριστοφίδη που 
διορίστηκε Σύμβουλος στις 4 Οκτωβρίου 2005 και του κ. Γεώργιου Χατζηστεφάνου που 
παραιτήθηκε την ίδια ημέρα. Ο κ. Γιώργος Σταματίου και η κα. Πανδώρα Τσεριώτου 
διορίστηκαν στις 9 Νοεμβρίου 2005.

10 Οι απερχόμενοι Σύμβουλοι είναι η κα. Πανδώρα Τσεριώτου, ο κ. Μιχάλης 
Πολυδωρίδης, ο κ. Τάσος Χριστοφίδης και ο κ. Γιώργος Σταματίου που αποφάσισαν όπως 
θέσουν την επανεκλογή τους στη διάθεση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

11 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον κ. Γεώργιο 
Χατζηστεφάνου που υπηρέτησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά σειρά ετών.

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

Συμμετοχή συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας

13 Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άμεσα ή 
έμμεσα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 60(4) των περί Αξιών 
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι ως ακολούθως:

31 Δεκεμβρίου 2005 Άμεση 
συμμετοχή

%

Έμμεση 
συμμετοχή

%
Σύνολο

%

Μιχάλης Κολοκασίδης* - Μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος - 3,50 3,50
Μάνθος Ροδινός** - Μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος - 0,58 0,58
Μιχάλης Πολυδωρίδης*** - Μη εκτελεστικός - 3,43 3,43
Ανδρέας Λοίζου****- Μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος 0,01 0,02 0,03
Λοίζος Χρίστου*****- Μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος - 1,17 1,17
Τάσος Χριστοφίδης****** - Μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος 0,02 0,06 0,08
Γιώργος Σταματίου- Μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος 0,95 - 0,95
Πανδώρα Τσεριώτου******* - Μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος 0,08 1,23 1,31

 *Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχουν οι υιοί του, κύριοι Γιώργος 
και Στέλιος Κολοκασίδης, και η σύζυγος του, κυρία Νέδη Κολοκασίδου.

** Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχει η σύζυγος, κυρία Ιωάννα 
Κολοκασίδη.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Συμφέροντα Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας (συνέχεια)

*** Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχουν οι εταιρείες: Des.
Polydorides Investments Limited, C. Polydorides Investments Limited, N. Polydorides
Investments Limited, D. Polydorides Investments Limited καιA. Polydorides Investments
Limited.

**** Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχει ο αδελφός του, κύριος 
Παναγιώτης Λοΐζου.

***** Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχει η εταιρεία EL & D
Christou Electromechanical Services Limited.

****** Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχει ο αδελφός του, κύριος
Γιάννης Χριστοφίδης.

******* Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχει η εταιρεία Π.Μ. 
Τσεριώτης Λίμιτεδ και η αδελφή της, κυρία Άννα Διογένους.

Τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της γενικής συνέλευσης

Η συμμετοχή των Συμβούλων τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της γενικής 
συνέλευσης είναι η ίδια όπως την 31 Δεκεμβρίου 2005 εκτός από τη συμμετοχή του 
κυρίου Τάσου Χριστοφίδη που έχει αυξηθεί στο 0,12%.

Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

14 Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 δεν υπήρχε οποιαδήποτε σημαντική σύμβαση με την 
Εταιρεία στην οποία Σύμβουλος ή συνδεδεμένα πρόσωπα να είχαν ουσιώδες συμφέρον. 
Συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, και 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

15 Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 οι πιο κάτω μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 
5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε διακύμανση στο 
ποσοστό.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Κυριότεροι μέτοχοι (συνέχεια)

31 Δεκεμβρίου 2005 Άμεση 
συμμετοχή

%

Έμμεση 
συμμετοχή

%
Σύνολο

%

Proton Investment Bank S.A. 12,38 - 12,38
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λίμιτεδ* 5,49 3,06 8,55
Ταμείο Προνοίας Πιλότων και Ιπτάμενων 
Μηχανικών Κυπριακών Αερογραμμών 5,58 - 5,58

* Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχει η εταιρεία Global Capital
Securities and Financial Services Limited.

Τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της γενικής συνέλευσης

Η συμμετοχή των μετόχων που κατέχουν πέρα του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας 
τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της γενικής συνέλευσης είναι ή ίδια όπως 
την 31 Δεκεμβρίου 2005 εκτός από τη συμμετοχή του Ταμείου Προνοίας Πιλότων και 
Ιπτάμενων Μηχανικών Κυπριακών Αερογραμμών που έχει αυξηθεί στο 5,61%.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

16 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει τον κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

17 Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού.

Υποκαταστήματα

18 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιονδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους.

Ενδεικτικά αποτελέσματα

19 Το κέρδος μετά τη φορολογία (£7.496.529) για το έτος 2005, διαφέρει από το 
κέρδος που ανακοινώθηκε στα ενδεικτικά μη ελεγμένα αποτελέσματα (£8.900.989) λόγω 
λανθασμένου υπολογισμού του κέρδους δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων κατά £1.470.640, συναλλαγματικής ζημιάς σε ταμιακά ισοδύναμα και διαθέσιμα 
σε Ευρώ ύψους £11.527, αμυντικής εισφοράς στο ενδιάμεσο μέρισμα που πληρώθηκε και 
αναλογεί στους μετόχους και όχι στην Εταιρεία (£77.832) και αύξηση εξόδων κατά £125.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Ελεγκτές

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

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχάλης Κολοκασίδης
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Λευκωσία
28 Φεβρουαρίου2006
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Interfund Investments Public Company Limited

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων

1 Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Interfund Investments
Public Company Limited στις σελίδες 10 μέχρι 33, που αποτελούνται από τον ισολογισμό 
στις 31 Δεκεμβρίου 2005, και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την 
κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, και τις σχετικές σημειώσεις. Αυτές οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη 
είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον 
έλεγχό μας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα μέλη της Εταιρείας, ως σώμα, 
σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Η ελεγκτική μας 
εργασία έχει αναληφθεί ώστε να μπορέσουμε να εκθέσουμε στα μέλη της Εταιρείας εκείνα 
τα θέματα που απαιτούνται από εμάς σε μια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε 
ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα, για 
την ελεγκτική μας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώμες που έχουμε σχηματίσει.

2 Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα 
αυτά απαιτούν όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε 
λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη.  
Ένας έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών 
στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονομικές 
καταστάσεις.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών 
που χρησιμοποιήθηκαν, των σημαντικών υπολογισμών που έγιναν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών 
καταστάσεων.  Πιστεύουμε ότι ο έλεγχός μας παρέχει μια λογική βάση για τη γνώμη μας.
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3 Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας Ιnterfund Investments Public Company
Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2005, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των 
ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με ταΔιεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΠ όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 
Ελεγκτικών Προτύπων  και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της 
Κύπρου. 

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων

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

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

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

 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

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

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις σελίδες 2 μέχρι 7 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λευκωσία
28 Φεβρουαρίου2006
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Σημ. 2005
£

2004
£

Εισοδήματα 
Μερίσματα εισπρακτέα 5 320.620 127.383
Πιστωτικοί τόκοι 4 189.942 231.918
Kέρδος από διάθεση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων προς εμπορία 11 2.597.202 67.806
Κέρδος/(ζημιά) δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων προς εμπορία 11 4.619.185 (301.754)

__________ __________
7.726.949 125.353

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 (210.856) (202.512)
__________ __________

Κέρδος/(ζημιά) εργασιών 7.516.093 (77.159)
Χρηματοδοτικά έξοδα 7 (623) (420)

__________ __________
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 7.515.470 (77.579)
Φορολογία 8 (18.941) (22.738)

__________ __________
Καθαρό κέρδος/(ζημιά) για το έτος 7.496.529 (100.317)

========== ==========
Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σε σεντ)  - βασικό 9 4,76 (0,06)

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Σημ. 2005
£

2004
£

Περιουσιακά στοιχεία 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Φόροι επιστρεπτέοι 103.812 103.812
Εισπρακτέα και προπληρωμές 12 578.834 145.783
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία 11 19.632.784 12.172.226
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 2.939.923 4.528.509

__________ __________
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  23.255.353 16.950.330

__________ __________

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 14 15.767.645 15.765.045
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 14 1.233.649 1.233.649
Κέρδη που κρατήθηκαν/(συσσωρευμένες ζημιές) 6.213.639 (100.317)

__________ __________
23.214.933 16.898.377
__________ __________

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Άλλοι πιστωτές 15 40.420 51.006
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - 947

__________ __________
Σύνολο υποχρεώσεων 40.420 51.953

__________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 23.255.353 16.950.330

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

Καθαρή  εσωτερική αξία μετοχής (σεντ) 14,72 10,72
========== ==========

Στις 28 Φεβρουαρίου2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Interfund Investments Public
Company Limited ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Μιχάλης Κολοκασίδης, Πρόεδρος

Ανδρέας Λοΐζου, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
 υπέρ το άρτιο (Συσσωρευμένες

ζημιές)/κέρδη που 
κρατήθηκαν (1)

Σύνολο

£ £ £ £

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2004 15.765.045 19.318.080 (18.084.431) 16.998.694
Έκδοση νέων δωρεάν μετοχών από το 
αποθεματικό υπέρ το άρτιο 18.084.431 (18.084.431) - -
Μείωση κεφαλαίου (18.084.431) - 18.084.431 -
Καθαρή ζημιά για το έτος - - (100.317) (100.317)

__________ __________ __________ __________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2004/
1 Ιανουαρίου 2005 15.765.045 1.233.649 (100.317) 16.898.377
Έκδοση νέων μετοχών 14 2.600 - - 2.600
Καθαρόκέρδος για το έτος - - 7.496.529 7.496.529
Μέρισμα για το 2005 10 - - (1.182.573) (1.182.573)

__________ __________ __________ __________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2005 15.767.645 1.233.649 6.213.639 23.214.933

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

(1) Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά 
τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα 
της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού 
έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό 
σαν μέρισμα.  Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή 
τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και  εταιρείες) 
κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό τής 
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 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Σημ. 2005
£

2004
£

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 7.515.470 (77.579)
Αναπροσαρμογές για:
(Κέρδος)/ζημιά δίκαιης αξίας από χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία 11 (4.619.185) 301.754
Κέρδος από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων προς εμπορία 11 (2.597.202) (67.806)

_________ _________
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 299.083 156.369
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Εισπρακτέα και προπληρωμές (433.051) 73.836
  Άλλοι πιστωτές  (10.586) 22.167

_________ _________
Μετρητά που (χρησιμοποιήθηκαν για)/ προήλθαν από
 εργασίες (144.554) 252.372
Φορολογία που πληρώθηκε (19.888) (23.421)

_________ _________
Καθαρά μετρητά (για)/από εργασίες (164.442) 228.951

_________ _________

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προς 
εμπορία 11 (12.225.471) (3.033.221)
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων προς εμπορία 11 11.981.300 3.236.846

_________ _________
Καθαρά μετρητά (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες (244.171) 203.625

_________ _________

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μετατροπή Δικαιωμάτων αγοράς μετοχών 2.600 -
Μερίσματα που πληρώθηκαν 10 (1.182.573) -

_________ _________
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.179.973) -

_________ _________
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.588.586) 432.576
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους 4.528.509 4.095.933

_________ _________
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους 13 2.939.923 4.528.509

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες

Χώρα συστάσεως

Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
σύμφωνα μετις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 στις 6 Νοεμβρίου 1997 και 
άρχισε τις εργασίες της την 1 Ιανουαρίου 1998. Η εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια στις 30
Δεκεμβρίου 1999. Οι μετοχές διαπραγματεύονται  στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου από τις 
25 Οκτωβρίου 2000. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ́ 
224, 3030 Λεμεσός, Κύπρος, και η διεύθυνση εργασίας της είναι στη Λεωφόρου Λεμεσού 5, 
Λευκωσία.

Κύρια δραστηριότητα

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι 
η διεξαγωγή εργασιών Εταιρείας χαρτοφυλακίου επενδύσεων κλειστού τύπου.  Κύριος σκοπός 
της Εταιρείας είναι η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίτευξη ψηλού ποσοστού απόδοσης 
μέσω της δημιουργίας χαρτοφυλακίου διασποράς αποτελούμενο κυρίως από επενδύσεις που 
παρέχουν τη δυνατότητα για υψηλές και σταθερές μερισματικές / τοκοφόρες αποδόσεις όπως  
επίσης και σε αξίες υψηλής εμπορευσιμότητας με προοπτική ικανοποιητικής υπεραξίας, 
πάντοτε σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, τις πρόνοιες του καταστατικού 
της Εταιρείας, και τη δεδηλωμένη επενδυτική πολιτική της Εταιρείας. 

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών

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

Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις της Interfund Investments Public Company Limited έχουν 
καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ΔΠΧΠ όπως αυτά 
εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). Οι οικονομικές 
καταστάσεις συνάδουν εφαρμόσιμα και με τα δύο πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το 
χρόνο ετοιμασίας τους όλα τα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την 
ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησηςπου καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης 
οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου και με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.  Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την 
αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προς εμπορία.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας(συνέχεια)

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ  απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη 
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα 
οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2005.

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας.

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

 ΔΛΠ 19 (Αναθεώρηση) Παροχές σε Εργαζόμενους (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).

 ΔΛΠ 39 (Αναθεώρηση) Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών για προβλεπόμενες 
ενδοεταιρικές πράξεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).

 ΔΛΠ 39 (Αναθεώρηση) Επιλογή της εύλογης αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).

 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Αναθεώρηση) Συμβόλαια Χρηματοοικονομικών Εγγυήσεων 
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).

 ΔΛΠ 21 (Αναθεώρηση) Καθαρή Επένδυση σε Δραστηριότητα στο Εξωτερικό (ισχύει 
από 1 Ιανουαρίου2006).

 ΔΠΧΠ 1 (Αναθεώρηση) Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και ΔΠΧΠ 6 (Αναθεώρηση) Έρευνα και 
Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).

 ΔΠΧΠ 6 Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).

 ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και ΔΛΠ 1 Παρουσίαση 
Οικονομικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις για κεφάλαιο (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2007).

 IFRIC 4 Ο Προσδιορισμός εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2006).

 IFRIC 5 Δικαιώματα σε Συμμετοχές σε Ταμεία Θέσης εκτός Λειτουργίας 
Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) (συνέχεια)

 IFRIC 6 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από Συμμετοχή σε Συγκεκριμένη Αγορά –
Απώλειες από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ισχύει για λογιστικές περιόδους 
που αρχίζουν από 1 Δεκεμβρίου 2005).

 IFRIC 7 Εφαρμογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης με βάση το ΔΛΠ29 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές Οικονομίες (ισχύει για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2006).

 IFRIC 8 Έκταση του ΔΛΠ2 (ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 
Μαΐου 2006).

To Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Αναγνώριση εισοδημάτων

Το κέρδος ή ζημιά από τη ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχειών προς 
εμπορία υπολογίζεται με βάση τη λογιστική αξία και το καθαρό προϊόν πώλησης, τα οποία 
συμπεριλαμβάνουν τα χρηματιστηριακά έξοδα αγοράς / πώλησης αντίστοιχα. Το πλεόνασμα ή 
έλλειμμα που προκύπτει από την επανεκτίμηση της αξίας των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων προς εμπορία την ημέρα του ισολογισμού περιλαμβάνεται στη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Τα άλλα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως 
εξής: 

(α) Μερίσματα εισπρακτέα

Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται  ως εισόδημα όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της 
εταιρείας να εισπράξει, και παρουσιάζονται πριν την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος.

(β) Πιστωτικοί τόκοι

Πιστωτικοί τόκοι από χρεόγραφα και καταθέσεις αναγνωρίζονται κατά αναλογία του χρόνου 
λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο, την πραγματική απόδοση και το χρόνο μέχρι την 
αποπληρωμή, όταν αποδειχθεί πως το εισόδημα αυτό θα προκύψει.  

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 Κυπριακές λίρες (£), το οποίο είναι το νόμισμα 
λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

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

Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή μη χρηματικών 
στοιχείων όπως μετοχικοί τίτλοι που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, καταχωρούνται ως μέρος του κέρδους ή της ζημιάς δίκαιης αξίας.

Φορολογία

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

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

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

Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται  ως υποχρέωση  στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους 
μετόχους της Εταιρείας.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Επενδύσεις

Η Εταιρεία ταξινομεί τις επενδύσεις της στην κατηγορία χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία προς εμπορία. Η ταξινόμηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των 
επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόμηση σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού. 

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν 
αποκτήθηκε με κύριο σκοπό την πώληση στο προσεχές μέλλον ή αν ορίστηκε σε αυτή την 
κατηγορία από τη διεύθυνση.  Τα περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται 
ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται 
κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η 
Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Οι επενδύσεις
αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές 
ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει ουσιαστικά μεταφέρει 
σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς 
εμπορία παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία.

Πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές που προέρχονται από 
αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προς εμπορία 
περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στην περίοδο που 
προκύπτουν.

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

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

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη 
υποχρέωση που προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 
περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από καταθέσεις στην τράπεζα.

Ανάλυση κατά τομέα

Η Εταιρεία είχε μόνο μια δραστηριότητα, τις επενδύσεις σε μετοχές δημοσίων και άλλων 
εταιρειών καθώς και σε χρεόγραφα. Η δραστηριότητα αυτή διεξάγεται σε δύο γεωγραφικούς 
τομείς, την Κύπρο και την Ελλάδα.

Συγκριτικές πληροφορίες

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές 
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. Προηγουμένως η Εταιρεία παρουσίαζε το συναλλαγματικό 
κέρδος/(ζημία) στα “χρηματοδοτικά έξοδα  – καθαρά”.  Η Διεύθυνση πιστεύει πως η 
παρουσίαση του στα εισοδήματα, αποτελεί δικαιότερη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας.

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(α) Παράγοντες οικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, 
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτουν 
από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει.  Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία 
στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω:

(i) Κίνδυνος τιμής αγοράς

Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος να διακυμανθεί η αξία των 
χρηματοοικονομικών μέσων εξαιτίας αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία της Εταιρείας 
υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις 
μελλοντικές τιμές των επενδύσεων.  Η Εταιρεία  διαχειρίζεται  τον κίνδυνο της 
τιμής αγοράς μέσω επενδύσεων σε διάφορους τίτλους και διασπορά του
χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 
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(α) Παράγοντες οικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(ii) Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
να διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία 
εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται με την επίδραση στα έσοδα, ροή 
μετρητών και οικονομική θέση από μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς.  Η 
διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

(iii) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών 
να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των 
μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην 
περίπτωση όπου συμβαλλόμενο με την Εταιρεία μέρος σε κάποια 
χρηματοοικονομική συναλλαγή δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του αναγκάζοντας 
την Εταιρεία να υποστεί οικονομική ζημιά. Η Εταιρεία εφαρμόζει 
αποτελεσματικούς ελέγχους και διαδικασίες έτσι που να ελαχιστοποιείται αυτός 
ο κίνδυνος.  Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού 
κινδύνου.

(iv) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται σε τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να αντεπεξέλθει 
άμεσα στις τρέχουσες ταμειακές υποχρεώσεις της με αποτέλεσμα την πρόκληση
ζημιάς.  Ο κίνδυνος αυτός δεν είναι σημαντικός για την Εταιρεία λόγω του 
γεγονότος πως σημαντικό ποσοστό του ενεργητικού της μπορεί να 
ρευστοποιηθεί αμέσως. 

(v) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της αξίας των 
χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες.  Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικό συναλλαγματικό 
κίνδυνο επειδή σχεδόν όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού είναι σε 
Κυπριακές λίρες. Ο κίνδυνος από μεταβολές της τιμής του ξένου
συναλλάγματος προκύπτει από τις επενδύσεις της Εταιρείας στην Ελλάδα σε 
Ευρώ.
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(β) Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές, 
όπως τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία που είναι εισηγμένα 
σε χρηματιστήριο, βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του 
ισολογισμού.  Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τιμή προσφοράς.  Η κατάλληλη 
χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή 
ζήτησης.

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές καθορίζεται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών.  Η 
Εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους όπως μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών 
ροών και κάνει παραδοχές με βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού.

Η ονομαστική αξία μείον υπολογιζόμενες πιστωτικές προσαρμογές για 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις με λήξη εντός ενός έτους 
θεωρείται ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους.  Η δίκαιη αξία των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την 
προεξόφληση των μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το 
τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι διαθέσιμο στην Εταιρεία για παρόμοια 
χρηματοοικονομικά μέσα.

Η δίκαιη αξία των εμπορικών επενδύσεων που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο 
βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του ισολογισμού.  Η 
χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τιμή προσφοράς.  Η κατάλληλη 
χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή 
ζήτησης.

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές καθορίζονται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών.  Η 
Εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών όπως μεθόδους 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών και κάνει υποθέσεις με βάση τις συνθήκες της 
αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

4 Πιστωτικοί τόκοι

2005
£

2004
£

Τραπεζικοί τόκοι 182.439 230.866
Τόκοι από χρηματιστηριακό λογαριασμό 815 1.052
Τόκοι σε κυβερνητικά χρεόγραφα 6.688 -

___________ ___________
189.942 231.918

=========== ===========
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5 Μερίσματα 

2005
£

2004
£

Μεικτά μερίσματα που εισπράχθηκαν από:
  Πρακτορείο Τύπου Κρόνος Λίμιτεδ - 9.980

Lordos United Plastics Limited 3.945 -
PHC Franchised Restaurants Public Limited 3.427 4.283
Τσιμεντοποιία Βασιλικού Λίμιτεδ 13.130 12.227
Multichoice (Cyprus) Public Company Limited - 52.395
Cyprus Trading Corporation Limited 22.550 22.975
Alliance International Reinsurance Company Limited 5.753 6.794
Lanitis Bros Public Limited - 6.924
Eλληνικά ΠετρέλαιαΑ.Ε. 538 2.559
Cosmote Kινητές Τελεπικοινωνίες Α.Ε. - 6.531

  Τράπεζα Αττικής Α.Ε. - 2.715
  Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 134.730 -

Libra Holidays Group Limited 25.376 -
Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ 75.298 -
Louis Public Company Limited 35.873 -

_________ _________
320.620 127.383

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

6 Ανάλυση εξόδων κατά είδος

2005
£

2004
£

Δικηγορικά έξοδα 13.209 5.222
Διαχείριση χαρτοφυλακίου 117.419 129.705
Έξοδα γραφείου - 241
Αμοιβή διοικητικών συμβούλων 7.084 7.160
Επαγγελματικά δικαιώματα 8.512 8.635
Έξοδα διακίνησης διοικητικών συμβούλων 280 440
Συνδρομές 3.416 2.611
Λογιστικές και διοικητικές υπηρεσίες 23.000 23.000
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 8.163 7.782
Έξοδα ανακοινώσεων στον τύπο 5.653 6.011
Έξοδα συντήρησης μετοχολογίου 7.093 7.068
Διάφορα έξοδα 900 594
Αμοιβή ελεγκτών 4.600 3.680
Έξοδα ΧΑΚ για εισαγωγή αξιών - 1.051

Καθαρή μη πραγματοποιθείσα συναλλαγματική ζημιά/(κέρδος) 11.527 (688)
_________ _________

210.856 202.512
========= =========
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7 Χρηματοδοτικά έξοδα

2005
£

2004
£

Τραπεζικοί τόκοι πληρωτέοι 127 202
Έξοδα τραπεζών 470 171
Καθυστερημένη φορολογία – τόκοι 26 47

________ ________
623 420

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

8 Φορολογία

2005
£

2004
£

Έκτακτη αμυντική εισφορά πάνω στους τόκους 18.941 22.738
======== ========

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

2005
£

2004
£

Κέρδος/(ζημιά) έτους πριν τη φορολογία 7.515.595 (77.579)
========= =========

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας 751.560 (7.758)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
 φορολογικούς σκοπούς 305 30.789
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν 
 υπόκειται σε φορολογία (763.198) (30.888)
Φορολογικό αποτέλεσμα ζημιών 11.333 7.857
Έκτακτη αμυντική εισφορά σε τόκους - 947
Έκτακτη αμυντική εισφορά που αποκόπηκε στην πηγή 18.941 21.791

_________ _________
Χρέωση φορολογίας 18.941 22.738

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

Η Εταιρεία έχει φορολογικές ζημιές σε μεταφορά στις 31 Δεκεμβρίου 2005 ύψους £260.776
(2004:£147.446). Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003, ο συντελεστής 
εταιρικού φόρου για την Εταιρεία είναι 10%.  Για τα έτη 2003 και 2004 κέρδη πέραν των 
£1.000.000 υπόκεινται σε επιπρόσθετο εταιρικό φόρο με ποσοστό 5%. Επίσης από το 
φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003 τα κέρδη από διάθεση τίτλων δεν υπόκεινται 
σε φορολογία.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 
10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και 
επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή περίπου15%. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 15%.



Interfund Investments Public Company Limited

F:\I\II17455\ASSURANCE\FS\2005_G.doc (24)

9 Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή και καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά 
μετοχή

Το κέρδος/(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.

2005 2004

Κέρδος/(ζημιά) για το έτος (£) 7.496.529 (100.317)
========= =========

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά 
τη διάρκεια του έτους 157 654 783 157 650 450

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

Kέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σέντ) – βασικό 4,76 (0,06)
========= =========

Πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) 4,32 (0,06)
========= =========

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά 
περιουσιακά στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών την ημέρα 
εκείνη.

2005 2004

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία (£) 23.214.933 16.898.377
=========== ===========

Αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένος στις 31 Δεκεμβρίου 157 676 450 157 650 450
___________ ___________

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά μετοχή (σέντ) 14,72 10,72
=========== ===========

Πλήρως κατανεμημένα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά 
μετοχή (σέντ) 13,39 9,75

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

Η Εταιρεία έχει 15 739 045 δικαιώματα αγοράς  μετοχών που μπορούν να εξασκηθούνσε
15 739 045 μετοχές των 10 σεντ η καθεμιά. Σαν αποτέλεσμα υπολογίζεται πλήρως 
κατανεμημένο κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή και πλήρως κατανεμημένα καθαρά περιουσιακά 
στοιχεία ανά μετοχή.

10 Μερίσματα ανά μετοχή

Στις 8 Νοεμβρίου 2005 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και στις 30 Νοεμβρίου 2005 
πληρώθηκε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους £1.182.573,37 (0,75 σεντ ανά μετοχή) για το έτος 2005.
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11 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία

Οι επενδύσεις της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεύουν μετοχές και δικαιώματα 
αγοράς μετοχών σε εταιρείες ως ακολούθως:

2005 2004

Κόστος
Αγοραία

αξία Κόστος
Αγοραία

 αξία
£ £ £ £

Τίτλοι εισηγμένοι στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 16.345.099 16.828.681 18.260.510 11.058.396
Τίτλοι εισηγμένοι στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών 2.203.943 2.716.247 1.252.435 1.025.974
Τίτλοι εταιρειών μη εισηγμένων σε 
Χρηματιστήριο 431.947 87.856 431.947 87.856

__________ __________ __________ __________
Ολικό επενδύσεων 18.980.989 19.632.784 19.944.892 12.172.226

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

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία σε τίτλους δημοσίων εταιρειών 
παρουσιάζονται στην αγοραία αξία τους στις 31 Δεκεμβρίου.  Τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία περιλαμβάνονται στο τρεχούμενο ενεργητικό καθότι 
αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του 
ισολογισμού.  Στην κατάσταση ταμειακών ροών παρουσιάζονται στη ροή μετρητών από 
επενδυτικές δραστηριότητες.  Στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων οι αλλαγές στην 
δίκαιη αξία παρουσιάζεται στα εισοδήματα. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία σε τίτλους δημοσίων εταιριών μη 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο παρουσιάζονται σε τιμές κόστους ή στην αγοραία αξία που 
κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία προσδιορίζεται με βάση τη δίκαιη αξία των τίτλων 
αυτών.  Η δίκαιη αξία προσδιορίζεται με βάση την προτιθέμενη αξία συναλλαγής μεταξύ ενός 
αγοραστή και ενός πωλητή σε καθαρά εμπορική βάση. 



Interfund Investments Public Company Limited

F:\I\II17455\ASSURANCE\FS\2005_G.doc (26)

11 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία(συνέχεια)

Οι επενδύσεις της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου αποτελούνται από τίτλους ως ακολούθως:

2005 2004
£ £

Τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου:
  Τράπεζες 13.398.872 8.549.525
  Ασφάλειες 376.326 219.405
  Χημικά 14.516 65.487
  Κατασκευές & υλικά 457.200 442.385
  Τρόφιμα & ποτά 542.998 252.338
  Λιανικό εμπόριο 266.220 240.240
  Μέσα ενημέρωσης 147.820 236.775
  Ταξίδια & αναψυχή 1.083.467 1.052.241
  Κυβερνητικά χρεόγραφα 141.263 -
  Τραπεζικά χρεόγραφα 400.000 -

__________ __________
16.828.682 11.058.396
__________ __________

Τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών:
Τράπεζες 2.200.873 1.025.974
Κοσμήματα 453.521 -
Κοινής ωφελείας 61.852 -

__________ __________
2.716.246 1.025.974

__________ __________
Εταιρείες μη εγγεγραμμένες στο Χρηματιστήριο 87.856 87.856

__________ __________
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχειών προς 
εμπορία 19.632.784 12.172.226

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

Η κίνηση του χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προς 
εμπορία είναι:

2005
£

2004
£

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 12.172.226 12.609.799
Προσθήκες 12.225.471 3.033.221
Πωλήσεις (11.981.300) (3.236.846)
Κέρδος/(ζημιά) δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων προς εμπορία 4.619.185 (301.754)
Κέρδος από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων προς εμπορία 2.597.202 67.806

___________ ___________
Στο τέλος του έτους 19.632.784 12.172.226

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

12 Εισπρακτέα και προπληρωμές

2005
£

2004
£

Global Capital Securities and Financial Services Limited
(Χρηματιστέςκαιδιαχειριστέςχαρτοφυλακίου) 88.711 26.411
Υπόλοιπο με χρηματιστές εξωτερικού 468.323 96.272
Τόκοι εισπρακτέοι 16.306 16.306
Μερίσματα εισπρακτέα 5.494 6.794

___________ ___________
578.834 145.783

=========== ===========
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12 Εισπρακτέα και προπληρωμές (συνέχεια)

Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους.  

Ο λογαριασμός με την Global Capital Securities and Financial Services Limited
χρησιμοποιείται για αγοραπωλησία μετοχών στο ΧΑΚ.  Το υπόλοιπο είναι έντοκο με ποσοστό
2,5% το 2005 και 3,0% το 2004.

Το υπόλοιπο με τους χρηματιστές εξωτερικού που είναι σε Ευρώ χρησιμοποιείται για 
αγοραπωλησία μετοχών στο ΧΑ και είναι έντοκο με ποσοστό 1,6% (2004:1,5%).

13 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

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

2005
£

2004
£

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 2.939.923 4.528.509
========= =========

Το πραγματικό επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν από 3,85% έως 4,45% (2004 : 4,00%
έως 5,70%) και αυτές οι καταθέσεις έχουν μέσο όρο λήξης τις 90 μέρες.

14 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο

Αριθμός
μετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο

£

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο

£
Ολικό 

£

Την 31 Δεκεμβρίου 2004/
1 Ιανουαρίου 2005 157 650 450 15.765.045 1.233.649 16.998.694

Έκδοση νέων μετοχών 26 000 2.600 2.600
____________ ___________ __________ ___________

Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 157 676 450 15.767.645 1.233.649 17.001.294
============ =========== ========== ===========

Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός συνήθων μετοχών είναι 750 000 000 μετοχές  
(2004:750 000 000 μετοχές) με ονομαστική αξία £0,10 ανά μετοχή.  Όλες οι εκδομένες μετοχές 
έχουν πληρωθεί εξ’ολοκλήρου.

Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο προέκυψε από Έκδοση Μετοχών το 1999 και 2000 και δεν είναι 
διαθέσιμο για διανομή υπό μορφή μερίσματος.

Η Εταιρεία ανακοίνωσε στις 3 Νοεμβρίου 2005 ότι το σύνολο των Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών που έχουν μετατραπεί σε μετοχές κατά την περίοδο εξάσκησης από 1 έως 30 
Οκτωβρίου 2005, ανήλθε στις 26 000 μετοχές. Σαν αποτέλεσμα εκδόθηκαν 26 000 μετοχές των 
10 σεντ η καθεμιά.
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15 Άλλοι πιστωτές
2005

£
2004

£
Global Capital Securities and Financial Services

Limited (Χρηματιστές και διαχειριστές χαρτοφυλακίου) 35.820 46.775
Οφειλόμενα έξοδα 4.600 4.231

________ ________
40.420 51.006

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

Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.

16 Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας γίνεται από την Global Capital Securities and
Financial Services Limited, με βάση συμφωνία που έχει συναφθεί στις 1 Ιανουαρίου 2005 και
λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

Η πιο πάνω συμφωνία προβλέπει τριμηνιαία αμοιβή για το Διαχειριστή στο τέλος κάθε 
οικονομικού τριμήνου με ετήσιο ποσοστό 0,50% επί της μέσης αξίας των πόρων που 
τυγχάνουν διαχείρισης στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθαρή προμήθεια διαχειρίσεως, 
υπολογιζόμενη κατά την τελευταία εμπορική ημέρα κάθε μηνός του σχετικού τριμήνου. Στην 
αμοιβή αυτή δεν περιλαμβάνεται προμήθεια η άλλα έξοδα για αγοραπωλησία μετοχών. Για 
οποιαδήποτε ποσά πέραν των ΛΚ50 εκατομμυρίων στην αξία του χαρτοφυλακίου, η αμοιβή θα 
ανέρχεται στο 0,25%.

Επιπρόσθετα με την πιο πάνω αμοιβή σε περίπτωση που στην υπό εξέταση εξαμηνία η 
εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας σε ποσοστιαία αναλογία υπερβαίνει την αύξηση της 
ποσοστιαίας αναλογίας του Γενικού Δείκτη του ΧΑΚ, ο Διαχειριστής θα λαμβάνει 10% της εν 
λόγω αύξησης έναντι του Γενικού Δείκτη του ΧΑΚ.  Η αμοιβή θα καθίσταται πληρωτέα την 
10η ημέρα μετά το τέλος κάθε εξαμηνία καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Για τις αγοραπωλησίες αξιών στην Κύπροη προμήθεια που θα καταβάλλεται καθορίστηκε στο 
0,35% επί της αξίας κάθε συναλλαγής. Για τις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η 
προμήθεια που θα καταβάλλεται καθορίστηκε στο 0,45% επί της αξίας κάθε συναλλαγής.

Τα ποσά που προέκυψαν από τη συμφωνία αυτή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήταν για 
το έτος 2005 £117.419 (2004: £129.705) (Σημ. 6).

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ο Διαχειριστής λαμβάνει ετήσια αμοιβή £20.000 συν Φ.Π.Α. για 
λογιστικές και διοικητικές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία έκανε αγοραπωλησίες μετοχών με τους Διαχειριστές/
χρηματιστές με συνολικό κόστος αγοράς επενδύσεων £7.451.523 και συνολική ροή από 
πώληση επενδύσεων £7.779.771.
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17 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(α) Δικαιώματα 
2005

£
2004

£

Polydorides & Associates (Financial Services) Limited
Δικαιώματαγραμματέα 6.147 4.600

  Δικαιώματα συντήρησης μετοχολογίου 518 1.035
  Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα - 584

Γεώργιος Κολοκασίδης & Σία
  Δικηγορικά έξοδα 13.209 4.922

Η  Polydorides & Associates (Financial Services) Limited είναι εταιρεία στην οποία 
είναι έμμεσα μέτοχος ο κύριος Μιχάλης Πολυδωρίδης μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Ο Γεώργιος Κολοκασίδης & Σία είναι συνεταιρισμός στον οποίο είναι συνέταιρος ο 
γιος του κύριου Μιχάλη Κολοκασίδη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Αμοιβή συμβούλων

2005
£

2004
£

Αμοιβή 7.084 7.160
======= ========

18 Δίκαιες αξίες

Η αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου την προηγούμενη έγκρισης των λογαριασμών, δηλαδή στις 
27 Φεβρουαρίου 2006, με βάση τη σύνθεση του όπως ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2005
ανερχόταν στις£27.704.592 (31 Δεκεμβρίου 2004: £14.092.338).

19 Eνδεχόμενες υποχρεώσεις

Κατά την διάρκεια του έτους και μέχρι την ημερομηνία αυτής της έκθεσης, έχουν εκδικαστεί 
έξι αγωγές και εκδοθεί από πρωτόδικα Επαρχιακά Δικαστήρια αποφάσεις ενάντια στην 
Εταιρεία για επιστροφή κεφαλαίου, για το συνολικό ποσό των £183.000 συν τόκος προς 6%. Η 
Εταιρεία έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για ανατροπή των εν λόγω αποφάσεων.

Επίσης κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης υπάρχουν, για το ίδιο θέμα, 2 αγωγές ύψους 
£36.000 συν τόκος προς 6% για τις οποίες έχει επιφυλαχθεί η απόφαση και 14 εκκρεμείς
αγωγές ύψους £229.200 συν τόκος προς 6%.
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19 Eνδεχόμενες υποχρεώσεις (συνέχεια)

Με βάση νομική Συμβουλή, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής 
υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόμενης απαίτησης και ότι δεν είναι πιθανόν η 
Εταιρεία να υποστεί οποιαδήποτε σημαντική ζημιά καθώς και στην περίπτωση που η 
προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο αποτύχει, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει σε 
μείωση κεφαλαίου. Ως εκ τούτου δεν έγινε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για αυτές 
τις υποθέσεις.

20 Ανάλυση κατά τομέα

Η Εταιρεία έχει μόνο ένα τομέα, τις επενδύσεις σε μετοχές δημοσίων και άλλων εταιρειών 
καθώς και σε χρεόγραφα.  Η δραστηριότητα αυτή διεξάγεται σε δύο γεωγραφικούς χώρους 
στην Κύπρο και την Ελλάδα.  Η βασική ανάλυση παρουσιάζεται για τους γεωγραφικούς 
τομείς:

Γεωγραφικοί τομείς 2005:
Κύπρος Ελλάδα Σύνολο

£ £ £

Μερίσματα 320.620 - 320.620
Πιστωτικοί τόκοι 189.127 815 189.942
Κέρδος από διάθεσηχρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων προς εμπορία 2.181.090 416.112 2.597.202
Κέρδος δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων προς εμπορία 3.966.008 653.177 4.619.185

__________ _________ _________

6.656.845 1.070.104 7.726.949
========== =========

Λειτουργικά έξοδα (210.856)
_________

Κέρδος εργασιών 7.516.093
Χρηματοδοτικά έξοδα (623)

_________
Κέρδος έτους πριν τη φορολογία 7.515.470
Φορολογία (18.941)

_________

Καθαρό κέρδος 7.496.529
=========

Σύνολο περιουσιακώνστοιχείων 20.070.783 3.184.570 23.255.353
========== ========= =========

Σύνολο υποχρεώσεων 40.420 - 40.420
========== ======== =========
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20 Ανάλυση κατά τομέα (συνέχεια)

Γεωγραφικοί τομείς 2004:
Κύπρος Ελλάδα Σύνολο

£ £ £

Μερίσματα 115.578 11.805 127.383
Πιστωτικοί τόκοι 230.866 1.052 231.918
Κέρδος από διάθεση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων προς εμπορία (42.999) 110.805 67.806
(Ζημιά)/κέρδος δίκαιης αξίας 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων προς εμπορία (338.607) 36.854 (301.754)

__________ ________ _________
(35.162) 160.515 125.353

========== ========
Λειτουργικά έξοδα (202.152)

_________
Ζημιά εργασιών (77.159)
Χρηματοδοτικά έξοδα (420)

_________

Ζημιά έτους πριν τη φορολογία (77.579)
Φορολογία (22.738)

_________
Καθαρή ζημιά (100.317)

=========
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 15.828.084 1.122.246 16.950.330

========== ========= =========
Σύνολο υποχρεώσεων 51.953 - 51.953

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

O διαχωρισμός των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προς εμπορίαέγινε με βάση 
τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται ταστοιχεία αυτά.

Παρ’  όλο που οι εργασίες Κύπρου και εξωτερικού είναι αλληλένδετες, τα στοιχεία κατά 
γεωγραφικό τομέα παρουσιάζονται χωρίς κατανομή στους γεωγραφικούς τομείς των 
λειτουργικών και χρηματοδοτικών εξόδων, καθότι αυτή είναι αναπόφευκτα υποκειμενική. 

21 Ενδεικτικά αποτελέσματα

Το κέρδος μετά τη φορολογία (£7.496.529) για το έτος 2005, διαφέρει από το κέρδος που 
ανακοινώθηκε στα ενδεικτικά μη ελεγμένα αποτελέσματα (£8.900.989) λόγω λανθασμένου 
υπολογισμού του κέρδους δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά 
£1.470.640, συναλλαγματικής ζημιάς σε ταμιακά ισοδύναμα και διαθέσιμα σε Ευρώ ύψους 
£11.527, αμυντικής εισφοράς στο ενδιάμεσο μέρισμα που πληρώθηκε και αναλογεί στους 
μετόχους και όχι στην Εταιρεία (£77.832) και αύξηση εξόδων κατά £125.
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22 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

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

Έκθεση ελεγκτών σελίδες 8 και 9.
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Κατάσταση επενδύσεων με αξία πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας και οι 10 
μεγαλύτερες επενδύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Εκδότης / Στοιχείο Ενεργητικού Κατηγορία Κλάδος
Αριθμός 

τίτλων 
Κόστος
αγοράς

Τρέχουσα 
αξία

Ποσοστό 
ολικού 

ενεργητικού

Συμμετοχή 
στο 

κεφάλαιο / 
χρεόγραφα 

εκδότη

Εισπρακτέα 
μερίσματα/ 

τόκοι

Καθαρά
κέρδη/(ζημία)

εκδότη
για το 2004

Καθαρά 
περιουσιακά 

στοιχεία εκδότη 
2004 που 

αντιστοιχούν 
στην επένδυση

£ £ % % £ £’000 £’000

1 Τράπεζα Κύπρου Λίμιτεδ Μετοχές Τράπεζες 2.205.000 3.776.097 5.799.150 24,94 0,40 114.100 37.508 2.261
2 Τράπεζα Κύπρου Λίμιτεδ (Ελλάς) Μετοχές Τράπεζες 820.388 1.645.366 2.200.874 9,46 0,15 20.630 37.508 841
3 Καταθέσεις σε τράπεζες και μετρητά Μετρητά Δ/Ε Δ/Ε 2.939.923 2.939.923 12,64 - - - -
4 Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λίμιτεδ Μετοχές Τράπεζες 1.907.000 2.703.032 3.489.810 15,01 0,63 75.298 21.100 1.913
5 Ελληνική Τράπεζα Λϊμιτεδ Μετοχές Τράπεζες 5.770.000 3.606.469 3.231.200 13,89 2,44 - (15.134) 3.455
6 Ελληνική Τράπεζα Λίμιτεδ Δικαιώματα Τράπεζες 5.358.000 811.778 878.712 3,78 11,34 - (15.134) 16.048
7 Louis Public Company Limited Μετοχές Ταξίδια & αναψυχή 5.090.010 1.087.993 967.102 4,16 1,20 35.873 10.681 2.015
8 Folli-follie ABEE Μετοχές Κοσμήματα 35.000 495.912 453.521 1,95 0,11 - 30.030 56

9 Tσιμεντοποιϊα Βασιλικού Λίμιτεδ Μετοχές
Κατασκευές & 
υλικά 360.000 488.841 457.200 1,97 0,67 13.130 5.038 427

10 Lanitis Bros Public Limited Μετοχές Τρόφιμα & ποτά 2,828,801 383.824 466.752 2,00 1.13 - 464 665
________ ________ ______

Σύνολο 17.939.235 20.884.244 89,80
======== ========= ======

Η αγοραία αξία των επενδύσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών υπολογίστηκε με βάση τη τιμή πλειοδότησης (bid price) κατά το κλείσιμο της συνάντησης 
στις 31 Δεκεμβρίου 2005.
Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 : 0,1472 σεντ

Σημείωση
1. Η πλήρως κατανεμημένη καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2005 ανέρχεται σε 0,1339 σεντ 


