
Interfund Investments Plc

Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2008

Περιεχόμενα

Σελίδα
Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Δήλωσητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 – 8

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 9 – 10

Οικονομικές καταστάσεις:

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 11

Ισολογισμός 12

Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 13

Κατάσταση ταμειακών ροών 14

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 15 – 38



Interfund Investments Plc

C:\Documents and Settings\cagisilaou001\Desktop\Interfund Inv. plc\INTERFUND INVESTMENTS PLC 31.12.2008 - FS.doc (1)

Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχάλης Κολοκασίδης - Πρόεδρος
Μιχάλης Πολυδωρίδης 
Μάνθος Ροδινός 
Λοΐζος Χρίστου 
Πανδώρα Τσεριώτου 
Γιώργος Σταματίου 
Χρίστος Παπαέλληνας
Ανδρέας Λοΐζου(παραιτήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2008)
Γιάννης Ιωαννίδης (διορίστηκε στις 4 Νοεμβρίου 2008)

ΓραμματέαςΕταιρείας

Polydorides & Associates (Financial Services) Limited

ΟδόςΛεοντίουΑ159
Κτίριο“Maryvonne”
1ος όροφος, Γραφείο 101
3022 Λεμεσός
Κύπρος

Εγγεγραμμένο γραφείο

Οδός Λεοντίου Α 159
Κτίριο “Maryvonne”
1ος όροφος, Γραφείο 101
3022 Λεμεσός
Κύπρος
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Δήλωση τωνμελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο, εμείς τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Interfund Investments Plc επιβεβαιώνουμε ότι εξ’ όσων 
γνωρίζουμε:

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις:

(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα και σύμφωνα 
μετις 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 Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και 
της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της θέσης της Εταιρείας, μαζί με 
περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή

Μιχάλης Κολοκασίδης …………………………………………………...

Μιχάλης Πολυδωρίδης …………………………………………………...

Μάνθος Ροδινός …………………………………………………...

Λοΐζος Χρίστου …………………………………………………...

Πανδώρα Τσεριώτου …………………………………………………...

Γιώργος Σταματίου …………………………………………………...

Χρίστος Παπαέλληνας …………………………………………………...

Γιάννης Ιωαννίδης …………………………………………………...

Σημείωση:  Η Εταιρεία δεν διαθέτει Γενικό Διευθυντή και Οικονομικό Διευθυντή.

Λευκωσία
7 Απριλίου2009
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Interfund Investments Plc (η “Εταιρεία”) παρουσιάζει 
την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Κύρια δραστηριότητα

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

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

3 Η Εταιρεία υπέστη κατά τη διάρκεια του έτους καθαρή ζημιά ύψους €64.731.843
(2007: καθαρό κέρδος ύψους €25.446.926) λόγω της διεθνούς χρηματοοικονομικής
κρίσης που ξέσπασε το Σεπτέμβριο του 2008, η οποία επηρέασε αρνητικά την 
χρηματιστηριακή αξία των μετοχών που αποτελούν το κύριο μέρος του χαρτοφυλακίου 
της.  Ως αποτέλεσμα τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 
2008 μειώθηκαν σε€27.542.733 από €95.968.028 που ήταν την 31 Δεκεμβρίου 2007. 
Επίσης, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκανσε€26.906.289 από€95.753.990 που ήταν την 31 
Δεκεμβρίου 2007.

4 Η οικονομική κατάσταση, εξέλιξη και επίδοση της Εταιρείας εξαρτάται κυρίως από 
την απόδοση των χρηματιστηριακών τίτλων που κατέχει.  Η διεθνής χρηματοοικονομική 
κρίση συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τα χρηματιστήρια της Κύπρου και Ελλάδας, όπου η 
Εταιρεία επενδύει.  Η διάρκεια της εν λόγω κρίσης, ως επίσης και η ζημιά που μπορεί να 
υποστεί η Εταιρεία στο μέλλον, δεν μπορούν να καθοριστούν στο παρόν στάδιο.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

5 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 απορρέουναπό 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.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες(συνέχεια)

(α) Συστηματικός κίνδυνος (συνέχεια)

(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 αγοράςτης 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 

6 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές 
αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας στο προβλεπόμενο μέλλον.  

Αποτελέσματα

7 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 11. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινετην πληρωμή μερίσματος όπως παρουσιάζεται πιο κάτω.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Μέρισμα

8 Στις 3 Απριλίου 2008 εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και στις 23
Ιουλίου2008 πληρώθηκε τελικό μέρισμα για το έτος 2007 ύψους €3.958.143 (7 σεντ ανά 
μετοχή).

Μετοχικό κεφάλαιο

9 Την 1 Ιανουαρίου 2008 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε από 
Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ως ακολούθως:

 Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατράπηκε από £0,30 σε€0,51258
με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας £1=€0,585274.

 Μετέπειτα,  η ονομαστική αξία της μετοχής στρογγυλοποιήθηκε στα δύο δεκαδικά 
ψηφία, δηλαδή €0,51.

 Τέλος το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε με βάση τη 
στρογγυλοποιημένη τιμή μετοχήςσε€29.199.264 (57 253 457 μετοχές στην τιμή 
των€0,51 ανά μετοχή).

 Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της στρογγυλοποίησης από €0,51258 σε
€0,51 κατά €714.972 (€29.199.264 μείον €29.914.236) μεταφέρθηκε στο 
αποθεματικόσυσσωρεμένωνζημιών.

10 Η Εταιρεία εξαγόρασε179 875 ίδιες μετοχές κατά τη διάρκεια του έτους.

Διοικητικό Συμβούλιο

11 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και την ημερομηνία 
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2008, εκτός του κ. Ανδρέα Λοΐζου που παραιτήθηκε στις 
4 Νοεμβρίου 2008 και του κ. Γιάννη Ιωαννίδη που διορίστηκε ως Σύμβουλος την ίδια 
ημερομηνία.

12 Οι απερχόμενοι Σύμβουλοι είναιοι κ.κ. Μιχάλης Κολοκασίδης, Μάνθος Ροδινός, 
Λοΐζος Χρίστου και Γιάννης Ιωαννίδης, οι οποίοι αποφάσισαν της θέσουν την επανεκλογή 
της στη διάθεση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

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

Συμμετοχή Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας

14 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 της 31 Δεκεμβρίου 2008 και 30 ημέρες πριν την 
ημερομηνία σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν ως ακολούθως:

31 Δεκεμβρίου 2008

30 ημέρες πριν την ημερομηνία 
σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης
Άμεση 

συμμετοχή
%

Έμμεση 
συμμετοχή

%
Σύνολο

%

Άμεση 
συμμετοχή

%

Έμμεση 
συμμετοχή

%
Σύνολο

%

Μιχάλης Κολοκασίδης(i) - 3,39 3,39 - 3,39 3,39
Μάνθος Ροδινός(ii) - 0,50 0,50 - 0,50 0,50
Μιχάλης Πολυδωρίδης (iii) - 3,50 3,50 - 3,50 3,50
Λοΐζος Χρίστου(iv) - 1,20 1,20 - 1,20 1,20
Γιώργος Σταματίου(v) 1,23 2,09 3,32 1,23 2,09 3,32
Πανδώρα Τσεριώτου (vi) 0,08 1,26 1,34 0,08 1,26 1,34
Γιάννης Ιωαννίδης (vii) - 0,05 0,05 - 0,05 0,05

(α) Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχουν οι υιοί του, κ.κ.
Γιώργος και Στέλιος Κολοκασίδης, και η σύζυγος του, κα. Νέδη Κολοκασίδου.

(β) Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχει η σύζυγος του, κα.
Ιωάννα Κολοκασίδη.

(γ) 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.

(δ) Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχει η εταιρεία EL & D
Christou Electromechanical Services Limited και η κόρη του, κα. Χρίστια Χρίστου.

(ε) Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχει η μητέρα του, κα.
Ουρανία Σταματίου, και τα τέκνα του,  Μελίνα Σταματίου και  Γιάννης Σταματίου.

(στ) Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχει η εταιρεία Π. Μ. 
Τσεριώτης Λίμιτεδ και η αδελφή της, κα. Άννα Διογένους.

(ζ) Η έμμεση συμμετοχή προκύπτει από μετοχές που κατέχει η σύζυγος του, κα. Νάτια 
Ιωαννίδου.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

15 Eκτός των αμοιβώντων Συμβούλων που παρουσιάζονται στη Σημείωση 19 των 
οικονομικών καταστάσεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2008 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, 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

16 Οι μέτοχοι που κατείχαν άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου 
της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 30 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν ως ακολούθως:

31 Δεκεμβρίου 2008

30 ημέρες πριν την ημερομηνία 
σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης
Άμεση 

συμμετοχή
%

Έμμεση 
συμμετοχή

%
Σύνολο

%

Άμεση 
συμμετοχή

%

Έμμεση 
συμμετοχή

%
Σύνολο

%

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια
 Εταιρεία Λίμιτεδ 22,83 - 22,83 22,83 - 22,83
Κυπριακή Τράπεζα 
Αναπτύξεως Λίμιτεδ(i) 5 ,66 3,38 9,04 5,66 3,38 9,04
Universal Life Insurance
Public Company Limited 6,39 - 6,39 6,39 - 6,39

(i) ΗέμμεσησυμμετοχήπροκύπτειαπόμετοχέςπουκατέχουνοιεταιρείεςGlobal Capital
Securities and Financial Services Limited καιGlobal Capital Limited.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

17 Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτός 
εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

18 Ως αποτέλεσμα της τρέχουσας παγκόσμιας κρίσης ρευστότητας και των 
επιπτώσεων της στα χρηματιστήρια της Κύπρου και της Ελλάδος, η δίκαιη αξία των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του 
λογαριασμού αποτελεσμάτων, η οποία ήταν την 31 Δεκεμβρίου 2008 €23.552.944,
μειώθηκε περαιτέρω κατά περίπου40% την ημερομηνία αυτής της έκθεσης.

19 Εκτός από τα πιο πάνω δεν υπήρξαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα 
μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών 
καταστάσεων.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Υποκαταστήματα

20 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε εγγεγραμμένων
υποκαταστημάτων κατά τη διάρκεια του έτους.

ΑνεξάρτητοιΕλεγκτές

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

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχάλης Κολοκασίδης
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Λευκωσία
7 Απριλίου2009
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών
ΠροςταΜέλητηςInterfund Investments Plc

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Interfund Investments Plc (η “Εταιρεία”) στις 
σελίδες 11 μέχρι 38, που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και την 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την 
κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των 
σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του 
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή 
και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε 
σελάθος επιλογή και εφαρμογή καταλλήλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών 
εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις.

Ευθύνη των Ελεγκτών

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση 
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως 
προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.  

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

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

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

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων

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

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

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

 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

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

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
στις σελίδες 3 μέχρι 8 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο Θέμα

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

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λευκωσία, 7 Απριλίου2009
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ.
2008

€
2007

€

Εισοδήματα 
Μερίσματα 13 2.743.866 2.907.013
Πιστωτικοί τόκοι 5 166.623 224.468
(Ζημιά)/κέρδος δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών 
περιουσιακώνστοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω τωναποτελεσμάτων 13 (66.273.749) 23.266.702

__________ __________
(63.363.260) 26.398.183

Έξοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 (691.790) (931.358)

__________ __________
(Ζημιά)/κέρδος εργασιών (64.055.050) 25.466.825
Χρεωστικοί τόκοι 7 (121.556) -

__________ __________
(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (64.176.606) 25.463.835
Φορολογία 8 (555.237) (16.909)

__________ __________
Καθαρή(ζημιά)/κέρδος για το έτος (64.731.843) 25.446.926

========== ==========
(Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή (σε σεντ) - βασική και 
πλήρως κατανεμημένη 9 (114,30) 45,82

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ.
2008

€
2007

€
Περιουσιακά στοιχεία 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 13 23.552.944 90.025.353

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα
 μέχρι τη λήξη 14 917.358 917.358
Εισπρακτέα και προπληρωμές 15 1.509.978 3.784.535
Μετρητά στην τράπεζα 16 1.943.409 1.240.782

__________ __________
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  27.923.689 95.968.028

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

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 17 29.199.264 29.914.236
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 17 2.523.916 2.713.903
Ίδιες μετοχές 17 (780.099) (624.855)
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών - (1.811.816)
(Συσσωρευμένες ζημιές)/κέρδη που κρατήθηκαν (4.036.792) 65.562.522

__________ __________
26.906.289 95.753.990
__________ __________

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Πληρωτέα και οφειλόμενα έξοδα 458.061 179.868
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 544.585 -
Τραπεζικά παρατραβήγματα 14.754 34.170

__________ __________
1.017.400 214.038

__________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 27.923.689 95.968.028

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

Καθαρή  εσωτερική αξία μετοχής (σεντ) 9 47,58 168,80
========== ==========

Στις 7 Απριλίου2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Interfund Investments Plc ενέκρινε αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Μιχάλης Κολοκασίδης, Πρόεδρος

Γιάννης Ιωαννίδης, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες15 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό
 υπέρ το 

άρτιο

Αποθεματικό
συναλλαγμα-

τικών
διαφορών

Ίδιες
μετοχές

(Συσσωρευ-
μένες ζημιές) 

κέρδη που
κρατήθηκαν

(1) Σύνολο
Σημ. € € € € € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 
2007 29.082.035 2.297.802 (779.565) (204.792) 53.869.586 84.265.066

_________ _________ _________ _______ _________ _________
Συναλλαγματική διαφορά
μετατροπής σε Ευρώ - Ζημιά 
που αναγνωρίστηκε στα ίδια 
κεφάλαια - - (1.032.251) - - (1.032.251)
Κέρδος για το έτος - - - - 25.446.926 25.446.926

_________ _________ _________ _______ _________ _________
Σύνολο αναγνωρισμένων 
κερδών για το έτος 2007 - - (1.032.251) - 25.446.926 24.414.675

_________ _________ _________ _______ _________ _________
Τελικό μέρισμα για το 2006 10 - - - - (9.309.499) (9.309.499)
Ενδιάμεσο μέρισμα για το 2007 10 - - - - (4.444.491) (4.444.491)
Έκδοση νέων μετοχών 17 832.201 416.101 - - - 1.248.302
Αγορά ιδίων μετοχών 17 - - - (420.063) - (420.063)

_________ _________ _________ ________ _________ _________
832.201 416.101 - (420.063) (13.753.990) 12.925.751

_________ _________ _________ ________ _________ _________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2007 / 1 Ιανουαρίου 2008 29.914.236 2.713.903 (1.811.816) (624.855) 65.562.522 95.753.990

_________ _________ _________ ________ _________ _________
Διακανονισμός 
συναλλαγματικών διαφορών-
Ζημιά που αναγνωρίστηκε στα 
ίδια κεφάλαια (714.972) (189.987) 1.811.816 2.474 (909.331) -
Ζημιά για το έτος - - - - (64.731.843) (64.731.843)

_________ _________ _________ ________ _________ _________
Σύνολο αναγνωρισμένων 
κερδών/(ζημιών) (714.972) (189.987) 1.811.816 2.474 (65.641.174) (64.731.893)
Τελικό μέρισμα για το 2007 10 (3.958.140) (3.958.140)
Αγορά ιδίων μετοχών 17 - - - (157.718) - (157.718)

_________ _________ _________ ________ _________ _________
(714.972) (189.987) 1.811.816 (155.244) (69.599.314) (68.847.751)

_________ _________ _________ ________ _________ _________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2008 29.199.264 2.523.916 - (780.099) (4.036.792) 26.906.289

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

(1) Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως 
προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο 
τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα.  
Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη 
διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και  εταιρείες) κατά το τέλος 
της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό 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 15 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ.
2008

€
2007

€
Ροή μετρητών από εργασίες
(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (64.176.606) 25.463.835
Αναπροσαρμογές για:
Καθαρή ζημιά/(κέρδος) από χρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων 13 66.273.749 (23.266.702)

  Χρεωστικούς τόκους 7 121.556 2.990
__________ __________
2.218.699 2.200.123

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Εισπρακτέα και προπληρωμές 2.274.557 (1.910.768)
Πληρωτέα και οφειλόμενα έξοδα 278.193 171.117
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που

αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 198.662 2.836.975
__________ __________

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες 4.970.111 3.297.447
Φορολογία που πληρώθηκε (10.652) (16.909)

__________ __________
Καθαρά μετρητά από εργασίες 4.959.459 3.280.538

__________ __________
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
Μετατροπή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών 17 - 1.248.302
Αγορά ιδίων μετοχών 17 (157.717) (420.063)
Τόκοι που πληρώθηκαν (121.556) (2.990)
Μερίσματα που πληρώθηκαν στους μετόχους της εταιρείας 10 (3.958.143) (13.753.990)

__________ __________
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (4.237.416) (12.928.741)

__________ __________
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σταμετρητά στην τράπεζα και
τραπεζικά παρατραβήγματα 722.043 (9.646.033)
Μετρητά στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα 
στην αρχή του έτους 1.206.612 10.852.645

__________ __________
Μετρητά στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα
στο τέλος του έτους 16 1.928.655 1.206.612

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 38 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 6 Νοεμβρίου 1997 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και στις 30 
Δεκεμβρίου1999 μετατράπηκε σε δημόσια. Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 25 Οκτωβρίου 2000. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι 
στηνΟδό Λεοντίου Α159, κτίριο “Maryvonne Building”, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 3022 
Λεμεσός, Κύπρος.  Η διεύθυνση εργασιών της Εταιρείας είναι στη Λεωφόρου Λεμεσού 5, 
Λευκωσία, Κύπρος.

Κύρια δραστηριότητα

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

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.

Βάση ετοιμασίας

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

Όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 
Ιανουαρίου 2008 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που 
καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 
“Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης 
χαρτοφυλακίου.

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 που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

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

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρείαυιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες τηςκαι είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008. Η υιοθέτηση αυτή 
δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας. 

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

Πρότυπο / Διερμηνεία 
Εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν 
την ή μετά την 

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Βελτιώσεις στα ΔΠΧΠ – 2008 1 Ιανουαρίου 2009 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 1 και Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 
«Κόστος Επένδυσης σε Θυγατρική, Από Κοινού Ελεγχόμενη Οικονομική 
Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση» 1 Ιουλίου 2009 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των 
Μετοχών: Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις» 1 Ιανουαρίου 2009 

ΔΠΧΠ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 1 Ιανουαρίου 2009 

ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 1 Ιανουαρίου 2009 
ΔΛΠ 23 (Αναθεωρημένο) «Κόστος Δανεισμού» 1 Ιανουαρίου 2009 
Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 «Χρηματοοικονομικά Μέσα 
Υποκείμενα σε Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που 
προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση» 1 Ιανουαρίου 2009 

Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) 12 «Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών» 1 Ιανουαρίου 2010

ΕΔΔΠΧΠ 13 «Προγράμματα Πιστών Πελατών» 1 Ιουλίου 2008 

(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΔΠΧΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» 1 Ιανουαρίου 2009 

ΔΠΧΠ 7 (Τροποποιήσεις) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις:
Βελτίωση γνωστοποιήσεων σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα» 1 Ιανουαρίου 2009 

ΔΠΧΠ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 1 Ιουλίου 2009 
ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 
Καταστάσεις» 1 Ιουλίου 2009 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 «Διαθέσιμα Αντισταθμισμένα Στοιχεία» 1 Ιουλίου 2009 
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 «Επανακατηγοριοποίηση 
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων: Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος και Μετάβαση» 1 Ιουλίου 2008 
ΕΔΔΠΧΠ 15 «Συμφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων» 1 Ιανουαρίου 2009 
ΕΔΔΠΧΠ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Θέσης σε Εκμετάλλευση στο 
Εξωτερικό» 1 Οκτωβρίου 2008 

ΕΔΔΠΧΠ 17 «Διανομές Mη Xρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων στους 
Ιδιοκτήτες» 1 Ιουλίου 2009 

ΕΔΔΠΧΠ 18 «Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες» 1 Ιουλίου 2009 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ(συνέχεια)

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

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 τόκοιαναγνωρίζονται 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 παρουσίασης της 
Εταιρείας.

Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας έχει αλλάξει από 
Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας την 
1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της 
ισοτιμίας €1 = £0,585274, με εξαίρεση το μετοχικό κεφάλαιο που μετατράπηκε όπως 
εξηγείται στη Σημείωση 17.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Μετατροπή ξένου νομίσματος (συνέχεια)

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

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

Φορολογία

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

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

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

Διανομή μερισμάτων

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

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της στις ακόλουθες 
κατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πουαποτιμούνται 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 
Διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόμηση σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

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

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

(β) Δάνεια και εισπρακτέα

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

(γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη είναι μη 
παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες 
πληρωμές και με σταθερή λήξη, τα οποία η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει τη θετική 
πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει μέχρι τη λήξη τους.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

(δ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι μη 
παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινομηθεί σε 
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Η Εταιρεία δεν κατείχε τέτοια χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια του έτους.

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.  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 
σεδίκαιη 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 χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία.  Τα δάνεια και εισπρακτέα και οι 
επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

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

Αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματικών τίτλων που παρουσιάζονται σε ένα ξένο νόμισμα και 
ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση αναλύονται ανάμεσα σε συναλλαγματικές διαφορές 
που προκύπτουν από αλλαγές στο αποσβεσμένο κόστος του τίτλου και άλλες αλλαγές στη 
λογιστική αξία του τίτλου.  Οι συναλλαγματικές διαφορές σε χρηματικούς τίτλους 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ενώ συναλλαγματικές 
διαφορές σε μη χρηματικούς τίτλους αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.  Αλλαγές στη δίκαιη 
αξία των χρηματικών και μη χρηματικών τίτλων που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς 
πώληση, αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.

Όταν τίτλοι που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση πωληθούν ή υποστούν 
απομείωση στην αξία, οι Συσσωρευμένες αναπροσαρμογές στη δίκαιη αξία που 
αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια, περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων ως κέρδη και ζημιές από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Ο τόκος στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που 
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  Τα μερίσματα από μετοχικούς τίτλους διαθέσιμους 
προς πώληση αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, όταν 
αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει.

Η δίκαιες αξίες των επενδύσεων που είναι υπό διαπραγμάτευση σε μια ενεργή αγορά 
βασίζονται 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 
μαρτυρία ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Στην περίπτωση μετοχικών 
τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση, μια σημαντική ή παρατεταμένη 
μείωση στη δίκαιη αξία της μετοχής κάτω από το κόστος της λαμβάνεται υπόψη ως ένδειξη 
πιθανής απομείωσης στην αξία.  Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, η συσσωρεμένη ζημιά, η οποία προσδιορίζεται 
ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας, μείον ζημιών 
απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων.  Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω της κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Εμπορικά εισπρακτέα

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται 
σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον 
πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 
αντικειμενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά 
σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σημαντικές 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 εμπορικό 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. Η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου μειώνεται με τη χρήση ενός λογαριασμού πρόβλεψης, και το ποσό της ζημιάς 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  Όταν ένα εμπορικό εισπρακτέο 
είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι του λογαριασμού πρόβλεψης για εμπορικά εισπρακτέα.  
Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που είχαν προηγουμένως διαγραφές πιστώνονται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
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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.

Πιστωτές

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

Προβλέψεις

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

Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των εξόδων που αναμένεται να απαιτηθούν 
για την εξόφληση της υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη φορολογία, το 
οποίο αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της αξίας του χρήματος διαχρονικά και τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση.  Η αύξηση στην πρόβλεψη λόγω της 
παρέλευσης χρόνου αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από καταθέσεις στην τράπεζα, και 
τραπεζικά παρατραβήγματα.

Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα

Ένας γεωγραφικός τομέας περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα συγκεκριμένο 
οικονομικό περιβάλλον και υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και διαφορετικές αποδόσεις 
από άλλα οικονομικά περιβάλλοντα.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Συγκριτικές πληροφορίες

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

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: κίνδυνο 
αγοράς (περιλαμβανομένου συναλλαγματικού κινδύνου, 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 Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας.

(i) Κίνδυνος αγοράς

 Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών
μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο 
συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές 
ή αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις παρουσιάζονται σε 
νόμισμα που δεν είναι το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας.

Μετην εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, ο συναλλαγματικός κίνδυνος έχει 
εκλείψει.

 Κίνδυνος τιμής αγοράς 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω επενδύσεων που κατέχονται 
από την Εταιρεία και ταξινομούνται στον ισολογισμό σε χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνταισεδίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 

Η διαχείριση του κινδύνου τιμής αγοράς επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της 
διασποράς του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας σε ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων 
σε δύο χρηματιστήρια, της Κύπρου και της Ελλάδας.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i)  Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

 Κίνδυνος τιμής αγοράς (συνέχεια)

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά την επίδραση αυξήσεων/
μειώσεων του γενικού δείκτη του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου και του 
Χρηματιστήριου Αξιών Αθηνών στο κέρδος για το έτος της Εταιρείας μετά τη 
φορολογία. Η ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι οι δείκτες μετοχικών τίτλων 
αυξήθηκαν/μειώθηκαν κατά 5% με όλες τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν 
σταθερές. 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 σε χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Επίδραση στο
 κέρδος μετά τη
φορολογία σε €

2008 2007

Δείκτης

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου – Γενικός Δείκτης 775.199 3.333.994

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών – Σύνθετος Δείκτης 414.144 1.178.969

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται ανά δεκαπενθήμερογια την θέση και 
κατάσταση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, το οποίο διαχειρίζεται εξωτερικός 
Διαχειριστής 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 
Διαχειριστής Επενδύσεων και τα χρεόγραφα που κατέχει η Εταιρεία είναι 
διευθετημένα σε σταθερά επιτόκια, τα οποία εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο 
επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία.

Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή 
βάση και ενεργεί ανάλογα.

(ii) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από καταθέσεις σε τράπεζες και  μετρητά 
υπό τη διαχείριση του Διαχειριστή Επενδύσεων.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(ii) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Τα εκκρεμή εισπρακτέα παρακολουθούνται σε συνεχή βάση από το Διοικητικό 
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 2009, είναι ως ακολούθως:

Βαθμός 
φερεγγυότητας

2008
€

2007
€

Alpha Τράπεζα Λίμιτεδ Α1 328.172 61.487
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Α2 1.693 1.779
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λίμιτεδ Δεν αξιολογήθηκε 1.217.834 1.143.346

Κανένα περιουσιακό στοιχείο κατά τη λογιστική περίοδο ή την ημερομηνία του 
ισολογισμού δεν παρουσιάζει καθυστέρηση στην είσπραξη του και η Διεύθυνση 
δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μη-απόδοση των εισπρακτέων της.

(iii) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη 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.

H Εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο ρευστότητας, αφού όλα της τα περιουσιακά 
στοιχεία, τα οποία υπερκαλύπτουν κατά πολύ τις άμεσες της υποχρεώσεις, 
μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα για τη διευθέτηση των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

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

Μέχρι 1 
χρόνο

€

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Πληρωτέα και οφειλόμενα έξοδα 179.868

=======
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Πληρωτέα και οφειλόμενα έξοδα 458.061

=======

(β) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου

Η Εταιρεία δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο αφού δεν έχει δανεισμό.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(γ) Εκτίμηση δίκαιων αξιών

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

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

Η λογιστική αξία μείον πρόβλεψη για εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται ότι 
προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους.

4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

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

(α) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές

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

(i) Τρέχουσα παγκόσμια κρίση ρευστότητας

Η τρέχουσα παγκόσμια κρίση ρευστότητας που άρχισε στο μέσο του 2007 έχει 
οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης 
κεφαλαιαγορών, χαμηλότερα επίπεδα ρευστότητας σε όλο το τραπεζικό τομέα,
και ψηλότερα διατραπεζικά χρεωστικά επιτόκια.  Οι αβεβαιότητες στην 
παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά έχουν οδηγήσει επίσης σε πτωχεύσεις 
τραπεζών και διασώσεις τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Δυτική 
Ευρώπη και αλλού.

Οι χρεώστες της Εταιρείας μπορούν επίσης να επηρεαστούν από τη 
χαμηλότερη κατάσταση ρευστότητας που θα μπορούσε στη συνέχεια να 
επηρεάσει τη δυνατότητα τους να ξεπληρώσουν τις οφειλές τους.  Οι 
επιδεινωμένες λειτουργικές συνθήκες για τους χρεώστες μπορούν επίσης να 
επηρεάσουν τις προβλέψεις ταμειακών ροών και τις αξιολογήσεις απομείωσης 
των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
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4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια)

(α) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές (συνέχεια)

(i) Τρέχουσα παγκόσμια κρίση ρευστότητας (συνέχεια)

Η αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές, σε συνδυασμό με άλλους τοπικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια του 2008 έχει οδηγήσει στην πολύ ψηλή αστάθεια 
στα χρηματιστήρια.  Η Διεύθυνση δεν είναι σε θέση να υπολογίσει αξιόπιστα τις 
επιδράσεις πάνω στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας οποιασδήποτε 
περαιτέρω επιδείνωσης στη ρευστότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και 
την αυξανόμενη αστάθεια στις αγορές μετοχών.  Η Διεύθυνση θεωρεί ότι 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη της διατηρησιμότητας και 
αύξησης των εργασιών της Εταιρείας υπό τις τρέχουσες περιστάσεις.

(ii) 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 τηνπρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία 
στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός.

Κατά τη γνώμη της Διεύθυνσης, η Εταιρεία έχει ουσιαστικά συμμορφωθεί με 
τους φορολογικούς νόμους που διέπουν τις δραστηριότητες της.  Ωστόσο, 
παραμένει ο κίνδυνος ότι οι αρμόδιες αρχές μπορεί να πάρουν διαφορετικές 
θέσεις σχετικά με θέματα ερμηνείας της νομοθεσίας, η επίδραση των οποίων 
πιθανόν να είναι σημαντική.

(β) Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταρείας

(i) Ταξινόμηση επενδύσεων

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 για την ταξινόμηση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού.

Η Εταιρεία προβαίνει σε κρίσεις κατά την ταξινόμηση των επενδύσεων τηςμε
βάση τη στρατηγική διαχείρισης των σχετικών κινδύνων.  Σε αυτά τα πλαίσια, η 
Εταιρεία έχει προβεί στην ταξινόμηση των επενδύσεωνσεχρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα 
μέχρι τη λήξη.
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4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια)

(β) Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας
(συνέχεια)

(ii) Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη

Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 39 στην ταξινόμηση μη παράγωγων 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με σταθερές ή προσδιορίσιμες 
πληρωμές και με σταθερή λήξη, ως διακρατούμενες μέχρι τη λήξη.  Αυτή η 
ταξινόμηση απαιτεί άσκηση σημαντικής κρίσης.  Στην άσκηση της κρίσης αυτής, 
η Εταιρεία εκτιμά την πρόθεση και την ικανότητα της να κρατήσει τέτοιες 
επενδύσεις μέχρι τη λήξη.  Αν η Εταιρεία αποτύχει να κρατήσει αυτές τις 
επενδύσεις μέχρι τη λήξη για λόγους άλλους από αυτούς που εξηγούνται στο 
ΔΛΠ 39, θα αναγκαστεί να επαναταξινομήσει ολόκληρη την κατηγορία, ως 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση.  Σε αυτή τη 
περίπτωση, οι επενδύσεις θα παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία και όχι σε 
αποσβεσμένο κόστος.  Σε τέτοια περίπτωση η λογιστική αξία των επενδύσεων 
δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά.

5 Πιστωτικοί τόκοι

2008
€

2007
€

Τραπεζικοί τόκοι 106.778 118.603
Τόκοι χρεογράφων (Σημ. 14) 48.909 47.552
Τόκοι από μετρητά διαθέσιμα για επενδύσεις (Σημ.15) 10.936 58.313

_________ _________
166.623 224.468

========= =========
6 Ανάλυση εξόδων κατά είδος

2008
€

2007
€

Διαχείριση χαρτοφυλακίου (Σημ. 18) 353.537 660.555
Δικηγορικά έξοδα (Σημ. 19 (β)) 37.645 41.875
Αμοιβή ελεγκτών 12.075 10.294
Αμοιβή Συμβούλων (Σημ. 19(γ)) 59.114 60.474
Επαγγελματικά δικαιώματα 25.613 19.246
Έξοδα διακίνησης Συμβούλων 1.156 2.892
Συνδρομές 4.295 8.681
Λογιστικές και διοικητικές υπηρεσίες (Σημ. 18) 46.000 39.298
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 16.211 16.647
Μεταφορικά 2.286 3.944
Τραπεζικά έξοδα 306 47.827
Έξοδα ανακοινώσεων στον τύπο 25.525 24.272
Έξοδα συντήρησης μετοχολογίου 12.435 12.896
Καθαρό συναλλαγματικό κέρδος - (28.259)
Ασφάλεια 9.415 11.199
Αποζημιώσεις 84.666 -
Διάφορα έξοδα 1.511 2.507

_________ _________
Σύνολο κόστους διοικητικής λειτουργίας 691.790 934.438

========= =========
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7 Χρεωστικοί τόκοι
2008

€
2007

€

Τόκοι αποζημιώσεων 121.556 -
======== ========

8 Φορολογία

2008
€

2007
€

Εταιρικός φόρος 15.933 -
Έκτακτη αμυντική εισφορά 10.652 16.909
Φορολογικές προβλέψεις προηγούμενων ετών 528.652 -

_______ _______
555.237 16.909

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

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

2008
€

2007
€

(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (64.176.606) 25.463.835
========== ==========

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής
 φορολογίας ύψους 10% (6.417.661) 2.546.384
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 6.707.980 -
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν 
υπόκειται σε φορολογία (274.387) (2.617.372)
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν 
έχει αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόμενης φορολογίας (23.449) 70.988
Έκτακτη αμυντική εισφορά 10.652 16.909
Φορολογική πρόβλεψη προηγούμενων ετών 552.102 -

__________ __________
Χρέωση φορολογίας 555.237 16.909

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

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία 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 ή ζημιά ανά μετοχή και καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά μετοχή

Το κέρδος ή η ζημιά ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το κέρδος για το έτος που αναλογεί 
στους μετόχους της Εταιρείας με το μεσοσταθμικό αριθμό των εκδομένων μετοχών κατά τη 
διάρκεια του έτους στον οποίο δεν περιλαμβάνεται ο μέσος αριθμός μετοχών που κρατούνται 
ως ίδιες μετοχές.
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9 Κέρδος ή ζημιά ανά μετοχή και καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά μετοχή
(συνέχεια)

2008 2007

(Ζημιά)/κέρδος για το έτος (€) (64.731.843) 25.446.926
========== ==========

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά 
τη διάρκεια του έτους 56.634.202 55.534.491

========== ==========
(Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή (σεντ) – βασικό (114,30) 45,82

========== ==========
Πλήρως κατανεμημένη (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή (σεντ) (114,30) 45,82

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

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά 
περιουσιακά στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 31 Δεκεμβρίου 2007 με τον αριθμό των 
εκδομένων μετοχών την ημέρα εκείνη.

2008 2007

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία (€) 26.906.289 95.753.990
=========== ===========

Αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες στις 31 Δεκεμβρίου 56.544.902 56.724.778
=========== ===========

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά μετοχή (σεντ) 47,58 168,80
=========== ===========

Πλήρως κατανεμημένα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά μετοχή 
(σεντ) 47,58 168,80

=========== ===========
10 Μερίσματα ανά μετοχή

Στις 3 Απριλίου 2008 εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και στις 23 Ιουλίου2008
πληρώθηκε το τελικό μέρισμα για το έτος 2007 ύψους €3.958.143 (7 σεντ ανά μετοχή).

Στις 18 Απριλίου 2007 εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και στις 24 Μαΐου 2007 
πληρώθηκε το τελικό μέρισμα για το έτος 2006 ύψους €9.309.499 (16,65 σεντ ανά μετοχή). 

Στις 28 Νοεμβρίου 2007 πληρώθηκε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €4.444.491 (7,71 σεντ ανά 
μετοχή) για το έτος 2007.

11 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

31 Δεκεμβρίου 2008

Δάνεια και
εισπρακτέα

€

Περιουσιακά 
στοιχεία που 

αποτιμούνταισε
δίκαιη αξία 
μέσω των 

αποτελεσμάτων και 
διακρατούμενα 

μέχρι τη λήξη
€

Ολικό
€

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων - 23.552.944 23.552.944
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διακρατούμενα μέχρι τη λήξη - 917.358 917.358
Εισπρακτέα και προπληρωμές 1.509.978 - 1.509.978
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.562.453 - 1.562.453

__________ __________ ___________
3.072.431 24.470.302 27.542.733

========== ========== ===========
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11 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)

31 Δεκεμβρίου 2007
Δάνεια και
εισπρακτέα

€

Περιουσιακά 
στοιχεία που 

αποτιμούνταισε
δίκαιη αξία 
μέσω των 

αποτελεσμάτων και 
διακρατούμενα 

μέχρι τη λήξη
€

Ολικό
€

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων - 90.025.353 90.025.353
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διακρατούμενα μέχρι τη λήξη - 917.358 917.358
Εισπρακτέα και προπληρωμές 3.784.535 - 3.784.535
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.240.782 - 1.240.782

__________ __________ ___________
5.025.317 90.942.711 95.968.028

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

12 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

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

2008 2007
€ €

Άλλα εισπρακτέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα
Ποσά που χρησιμοποιούνται για αγοραπωλησία μετοχών (Σημ.15 (1), (2)) 1.269.644 3.232.757

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

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
A1 342.926 95.658
A2 1.693 1.778
Τράπεζα που δεν αξιολογήθηκε 1.217.834 1.143.346

_________ __________
1.562.453 1.240.782
========= =========

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, δεν έχει τύχει επαναδιαπραγμάτευσης.

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

2008 2007
€ €

Εισηγμένοι τίτλοι -  προς εμπορία
Μετοχικοί τίτλοι - Ευρώ - Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 15.270.062 66.445.970
Μετοχικοί τίτλοι - Ευρώ - Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 8.282.882 23.579.383

__________ __________
23.552.944 90.025.353
========== ==========
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13 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων (συνέχεια)

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

Αλλαγές στις δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων καταχωρούνται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων και αναλύονται ως εξής:

2008 2007
€ €

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνταισε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων – προς εμπορία
Κέρδη δίκαιης αξίας 343.490 23.773.765
Ζημιές δίκαιης αξίας (66.617.239) (507.063)

____________ ___________
(66.273.749) 23.266.702

============ ===========
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε εισόδημα από μερίσματα ύψους €2.743.866
(2007: €2.907.013) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων, το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.

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

Οι επενδύσεις της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 31 Δεκεμβρίου 2007 αποτελούνται 
από μετοχικούς τίτλους ως ακολούθως:

2008 2007
€ €

Τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου:
  Τράπεζες 13.800.694 57.455.438
  Ασφάλειες 63.180 1.469.738
  Κατασκευές & υλικά 556.000 1.341.253
  Ταξίδια & αναψυχή 792.624 2.959.170
  Λιανικό εμπόριο 48.000 3.032.768
  Μέσα ενημέρωσης 6.000 9.056
  Επενδύσεις 3.565 -
  Χρηματοδοτήσεις - 178.549

__________ __________
15.270.063 66.445.972
__________ __________

2008 2007
€ €

Τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών:
  Τράπεζες 4.287.570 17.711.363
  Κατασκευές και υλικά 528.871 643.800
  Τεχνολογία 21.000 182.820
  Ταξίδια & αναψυχή 993.800 2.356.845
  Τρόφιμα & ποτά 520.000 295.930
  Τηλεπικοινωνίες 1.190.000 1.814.535
  Πρώτες ύλες - 574.090
Χημικά 3.080 -

  Ηλεκτρισμός 738.560 -
__________ __________
8.282.881 23.579.383

__________ __________
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχειών που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 23.552.944 90.025.353

========== ==========
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14 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη

2008 2007
€ €

Εισηγμένα κυβερνητικά χρεόγραφα(1) 233.917 233.917
Μη εισηγμένα εταιρικά χρεόγραφα(2) 683.441 683.441

__________ __________
917.358 917.358

========== ==========
(1) Τα κυβερνητικά χρεόγραφα αναλύονται ως εξής:

(i) 100 000 κυβερνητικά χρεόγραφα έκδοσης 2005-2010, ονομαστικής αξίας 
€1,709 (£1) έκαστο.  Τα χρεόγραφα φέρουν τόκο ύψους 5,75% ετησίως και 
λήγουν το 2010.

(ii) 37 500 κυβερνητικά χρεόγραφα έκδοσης 2005-2010, ονομαστικής αξίας €1,709
(£1) έκαστο.  Τα χρεόγραφα φέρουν τόκο ύψους 5% ετησίως και λήγουν το 
2010.

(2) Τα μη εισηγμένα εταιρικά χρεόγραφα αποτελούνται από 4 000 χρεόγραφα έκδοσης 
2005-2010, ονομαστικής αξίας €170,86 (£100) έκαστο.  Τα χρεόγραφα φέρουν τόκο 
ύψους 5% ετησίως και λήγουν το 2010.

Ο συνολικός τόκος από χρεόγραφα που πιστώθηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 
ήταν €48.909 (2007: €47.552) (Σημ. 5).

Όλα τα χρεόγραφα παρουσιάζονται σε κόστος αγοράς, διότι το αποσβεσμένο τους κόστος δεν 
διαφέρει σημαντικά.

15 Εισπρακτέακαιπροπληρωμές
2008

€
2007

€

Διαχειριστής Επενδύσεων (Σημ.18) (1) 1.269.645 402.500
Χρηματιστές εξωτερικού (2) - 2.830.257
Μερίσματα εισπρακτέα 35.100 346.545
Φόροι επιστρεπτέοι 177.373 177.373
Τόκοι εισπρακτέοι σε φόρους επιστρεπτέους 27.860 27.860

___________ ___________
1.509.978 3.784.535

=========== ===========
Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους.  

(1) Το εισπρακτέο ποσό αφορά μετρητά στη διάθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων για αγορές 
μετοχών.  Τα μετρητά αυτά φέρουν τόκο 1% ετησίως (2007: 1%).

(2) Τα εισπρακτέα από τους χρηματιστές εξωτερικού αφορούσαν μετρητά για αγορές μετοχών 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Η συνεργασία της Εταιρείας με τους χρηματιστές 
εξωτερικού τερματίστηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Ο συνολικός πιστωτικός τόκος από υπόλοιπα διαθέσιμα για αγορές μετοχών, τα οποία 
διαχειρίζονταν ο Διαχειριστής επενδύσεων στην Κύπρο και οι χρηματιστές εξωτερικού ήταν 
€10.936 (2007: €58.313) (Σημ.5).
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16 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
2008

€
2007

€

Μετρητά στην τράπεζα 1.943.409 1.240.782
========== ==========

Το πραγματικό επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν από 3,40 % έως4,65% (2007 : 4%
έως 5,19%).

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

2008
€

2007
€

Μετρητά στην τράπεζα 1.943.409 1.240.782
Τραπεζικά παρατραβήγματα (14.754) (34.170)

_________ _________
1.928.655 1.206.612
========= =========

17 Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικό υπέρ το άρτιο και ίδιες μετοχές

Αριθμός
μετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο(1)

€

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο

(4)
€

Ίδιες
μετοχές

€
Ολικό 

€

Την 1 Ιανουαρίου 2007 166 279 717 29.082.035 2.297.802 (204.792) 31.175.045
Έκδοση νέων μετοχών (2) 4 870 657 832.201 416.101 - 1.248.302
Αγορά ιδίων μετοχών (3) (977 888) - - (420.063) (420.063)
Ενοποίηση μετοχών (113 447 708) - - - -

____________ ___________ __________ _________ ___________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007/
1 Ιανουαρίου 2008 56 724 778 29.914.236 2.713.903 (624.855) 32.003.284

____________ ___________ __________ _________ ___________

Αγορά ιδίων μετοχών(3) (179 876) - - (155.244) (155.244)
Διακανονισμός 
συναλλαγματικών διαφορών - (714.972) (189.987) - (904.959)

____________ ___________ __________ _________ ___________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 56 544 902 29.199.264 2.523.916 (780.099) 30.943.081

=========== =========== ========== ========= ==========
(1) Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός συνήθων μετοχών είναι 250 000 000 μετοχές  

(2007: 250 000 000 μετοχές), με ονομαστική αξία€0,51 ανά μετοχή.  Όλες οι 
εκδομένες μετοχές είναι πληρωμένες εξολοκλήρου και έχουν τα ίδια δικαιώματα.

Την 1 Ιανουαρίου 2008 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε από Λίρες 
Κύπρου σε Ευρώ ως ακολούθως:

 Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατράπηκε από £0,30 σε€0,51258
με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας £1=€0,585274.

 Μετέπειτα η ονομαστική αξία της μετοχής στρογγυλοποιήθηκε στα δύο δεκαδικά 
ψηφία, δηλαδή €0,51.

 Τέλος,  το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε με βάση τη 
στρογγυλοποιημένη τιμή μετοχής σε €29.199.264 (57 253 457 μετοχές στην τιμή 
των€0,51 ανά μετοχή).

 Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της στρογγυλοποίησης από €0,51258 σε
€0,51 κατά €714.972 (€29.199.264 μείον €29.914.236) μεταφέρθηκε στο 
αποθεματικό συσσωρεμένωνζημιών.
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17 Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικό υπέρ το άρτιο και ίδιες μετοχές
(συνέχεια)

(2) Η Εταιρεία ανακοίνωσε στις 4 Δεκεμβρίου 2007 ότι το σύνολο των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών που έχουν μετατραπεί σε μετοχές κατά την περίοδο εξάσκησης που 
έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007 ανήλθε στις 4 870 657 μετοχές. 

(3) Μετά από απόφαση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Απριλίου 2007 
εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό να εξαγοράζειίδιες μετοχές.  Το αποθεματικό ιδίων 
μετοχών δεν είναι διαθέσιμο για διανομή υπό μορφή μερίσματος.

(4) Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο προέκυψε από έκδοση μετοχών το 1999, 2000 και2007
και δεν είναι διαθέσιμο για διανομή υπό μορφή μερίσματος.

18 Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας γίνεται από την Global Capital Securities and
Financial Services Limited (“Διαχειριστής Επενδύσεων”) με βάση συμφωνίες που έχουν
συναφθεί την1 Μαΐου 2007 καιτην1 Ιανουαρίου 2008.

Η πιο πάνω συμφωνία προβλέπει τριμηνιαία αμοιβή για το Διαχειριστή Επενδύσεων στο τέλος 
κάθε οικονομικού τριμήνου με ετήσιο ποσοστό 0,55% επί της μέσης αξίας των πόρων που 
τυγχάνουν διαχείρισης στην Κύπρο και στο εξωτερικό, υπολογιζόμενη κατά την τελευταία 
εμπορική ημέρα κάθε μηνός του σχετικού τριμήνου. Στην αμοιβή αυτή δεν περιλαμβάνεται 
προμήθεια ή άλλα έξοδα για αγοραπωλησία μετοχών. 

Επιπρόσθετα με την πιο πάνω αμοιβή, σε περίπτωση που στην υπό εξέταση των 
αποτελεσμάτων της εξαμηνίας, η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας σε ποσοστιαία 
αναλογία υπερβαίνει την αύξηση της ποσοστιαίας αναλογίας του Γενικού Δείκτη του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ο Διαχειριστής Επενδύσεων 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 εξαμηνίαςκατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Για τις αγοραπωλησίες αξιών στην Κύπρο,  η προμήθεια που θα καταβάλλεται καθορίστηκε 
στο 0,225% επί της αξίας κάθε συναλλαγής. Για τις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών, η προμήθεια που θα καταβάλλεται καθορίστηκε στο 0,30% επί της αξίας κάθε 
συναλλαγής για την περίοδο από 1 Μαΐου 2007 έως 30 Ιουνίου 2007 και 0,225% επί της αξίας 
συναλλαγής από την 1 Ιουλίου 2007 και μετέπειτα.

Τα συνολικά έξοδα διαχείρισης που προέκυψαν από τη συμφωνία αυτή, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήταν για το έτος €399.537 (2007: €660.555) (Σημ. 6).

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω ο Διαχειριστής Επενδύσεων λαμβάνει ετήσια αμοιβή €46.000
(2007: €39.298), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για λογιστικές και διοικητικές υπηρεσίες 
(Σημ. 6), αφού η Εταιρεία δεν διαθέτει δικό της προσωπικό.
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19 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 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 
Εταιρεία Λίμιτεδ, η ποια κατέχει 22,83% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το υπόλοιπο 
μετοχικό κεφαλαίο είναι ευρέως διεσπαρμένο.

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(α) Εισοδήματα

Κατά τη διάρκεια του 2008,  η Εταιρεία είχε τα ακόλουθα εισοδήματα που προκύπτουν 
από τη κατοχή και/ή αγοραπωλησίες από μέρους της Εταιρείας μετοχών της Τράπεζα 
Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και από συναλλαγές με τηνΤράπεζα Κύπρου 
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.

2008
€

2007
€

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ:
  Μερίσματα 380.720 349.129
  Πιστωτικοί τόκοι - 17

Κέρδος δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των

 αποτελεσμάτων (17.582.384) 4.667.853
___________ __________
(17.201.664) 5.016.999
=========== ==========

(β) Δικαιώματα 
2008

€
2007

€

Polydorides & Associates (Financial Services) Limited (1):
Δικαιώματαγραμματέα 9.824 14.846

  Δικαιώματα συντήρησης μετοχολογίου 5.516 2.267

Γεώργιος Κολοκασίδης & Σία (2):
  Δικηγορικά έξοδα 37.645 41.875

_________ _________
52.985 58.988

========= =========
(1)  Στην εταιρεία Polydorides & Associates (Financial Services) Limited είναι έμμεσα 
μέτοχος ο κ. Μιχάλης Πολυδωρίδης, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2)  Στο συνεταιρισμό Γεώργιος Κολοκασίδης & Σία είναι συνέταιρος ο γιος του κ.
Μιχάλη Κολοκασίδη, ο οποίος είναιΠρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Αμοιβή Συμβούλων
2008

€
2007

€

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων ήταν ως ακολούθως:
  Δικαιώματα 59.114 60.474

======== =======
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19 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(δ) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

2008 2007
Αριθμός 

Μετοχών
Δίκαιη 

αξία
€

Αριθμός
Μετοχών

Δίκαιη
αξία

€

Επενδύσεις της Εταιρείας 2 009 800 5.336.166 1 755 000 21.881.500
========= ========= ========= ==========

Τραπεζικά υπόλοιπα 1.693 1.779
========= ==========

20 Αναλύσεις κατά τομέα

(α) Επιχειρηματικοί τομείς

Η Εταιρεία έχει μόνο έναεπιχειρηματικό τομέα: επενδύσεις σε μετοχές δημοσίων και 
άλλων εταιρειών καθώς και σε χρεόγραφα.  

(β) Γεωγραφικοί τομείς

Η πιο πάνω δραστηριότητα της Εταιρείας διεξάγεται σε δύο γεωγραφικούς χώρους 
στην Κύπρο και την Ελλάδα. Η βασική ανάλυση παρουσιάζεται για τους γεωγραφικούς 
τομείς:

Γεωγραφικοί τομείς 2008:
Κύπρος Ελλάδα Σύνολο

€ € €

Μερίσματα 1.824.938 918.928 2.743.866
Πιστωτικοί τόκοι 104.268 62.355 166.623
Κέρδος δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (43.077.937) (23.195.812) (66.273.749)

__________ _________ __________
(41.148.731) (22.214.529) 63.363.260

========== =========
Λειτουργικά έξοδα (691.790)

__________
Ζημιά εργασιών (64.055.050)
Χρεωστικοί τόκοι (121.556)

__________
Κέρδος έτους πριν τη φορολογία (64.176.606)
Φορολογία (555.237)

__________
Καθαρή ζημιά (64.731.843)

==========
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 18.881.824 8.660.909 27.542.733

========== ========= ==========
Σύνολο υποχρεώσεων 636.444 - 636.444

========== ========= ==========
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20 Αναλύσεις κατά τομέα (συνέχεια)

(β) Γεωγραφικοί τομείς (συνέχεια)

Γεωγραφικοί τομείς 2007:
Κύπρος Ελλάδα Σύνολο

€ € €

Μερίσματα 2.533.722 373.291 2.907.013
Πιστωτικοί τόκοι 166.155 58.313 224.468
Κέρδος δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
 που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 16.513.541 6.753.161 23.266.702

__________ _________ __________
19.213.418 7.184.765 26.398.183

========== =========
Λειτουργικά έξοδα (931.358)

__________
Κέρδος εργασιών 25.466.825
Χρεωστικοί τόκοι (2.990)

__________
Κέρδος έτους πριν τη φορολογία 25.463.835
Φορολογία (16.909)

__________
Καθαρό κέρδος 25.446.926

==========
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 69.558.328 26.409.700 95.968.028

========== ========= ==========
Σύνολο υποχρεώσεων 214.038 - 214.038

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

O διαχωρισμός των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων έγινε με βάση τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα 
στοιχεία αυτά.

21 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Ως αποτέλεσμα της τρέχουσας παγκόσμιας κρίσης ρευστότητας και των επιπτώσεων της στα 
χρηματιστήρια της Κύπρου και της Ελλάδος, η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, η οποία ήταν την 31 Δεκεμβρίου 2008 €23.552.944, μειώθηκε περαιτέρω 
κατά περίπου 40% την ημερομηνία αυτής της έκθεσης.

Εκτός από τα πιο πάνω δεν υπήρξαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονόταμεταγενέστερα του 
ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικώνκαταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 9 μέχρι10.


