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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Κυριάκος Κούσιος (Πρόεδρος)
Βάσος Σιακός
Ευριπίδης Πολυκάρπου
Αιµίλιος Παντελίδης
Βαγγέλης Συκοπετρίτης
Γεωργία Γεωργίου

Γραµµατέας

Dema Services Limited
(παραιτήθηκε στις 28/11/2008)
Brena Services Ltd
(διορίστηκε στις 28/11/2008)

Ανεξάρτητοι ελεγκτές

KPMG

Νοµικοί Σύµβουλοι

Κούσιος & Κορφιώτης

Σύµβουλοι Χρηµατιστές

Marfin CLR (Financial Services) Limited
(πρώην CLR Securities & Finance Services Limited)

Τραπεζίτες

Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Μ.Ε.Υ.
Marfin Popular Bank Public Co. Limited
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007 (“Νόµος”), εµείς τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της Καρυές
Επενδυτική ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε:
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 8 µέχρι 28:
(i) Καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 9,
εδάφιο (4) του Νόµου, και
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της
οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιών της Καρυές Επενδυτική ∆ηµόσια Εταιρεία
Λίµιτεδ και
(β) η έκθεση συµβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της
επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της Καρυές Επενδυτική ∆ηµόσια
Εταιρεία Λίµιτεδ, µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που
αντιµετωπίζουν.
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

_________________________
Κυριάκος Κούσιος
Πρόεδρος

________________________
Βάσος Σιακός
Σύµβουλος

_____________________
Ευριπίδης Πολυκάρπου
Σύµβουλος

_________________________
Αιµίλιος Παντελίδης
Σύµβουλος

________________________
Βαγγέλης Συκοπετρίτης
Σύµβουλος

_____________________
Γεωργία Γεωργίου
Σύµβουλος

Υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

_______________________________
Ανδρέας Μαυροµµάτης
Λογιστής
Λευκωσία, 13 Απριλίου 2009
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Καρυές Επενδυτική ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η “Eταιρεία”)
υποβάλλει στα µέλη την ετήσια έκθεση του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η Εταιρεία συνέχισε κατά το έτος 2008 την διεξαγωγή εργασιών επενδυτικού οργανισµού
κλειστού τύπου µε επενδύσεις σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου, σε αξίες του Κυπριακού ∆ηµοσίου, σε ιδιωτικές εταιρείες, σε άλλες µετοχικές
επενδυτικές εταιρείες, σε αµοιβαία κεφάλαια, σε εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου
επιχειρηµατικών κεφαλαίων, καθώς και σε άλλες αξίες που είναι εισηγµένες σε εγχώρια και ξένα
χρηµατιστήρια.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΘΕΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

ΤΩΝ

Το 2008 η Εταιρεία παρουσίασε ζηµία ύψους €220.906 πριν τη φορολογία σε σύγκριση µε κέρδος
ύψους €75.165 για το έτος 2007. Η πιο πάνω ζηµία οφείλεται κυρίως στις ζηµίες από εκποίηση
και επανεκτίµηση επενδύσεων ύψους €234.731 για το 2008 σε σύγκριση µε κέρδος €86.296 για το
έτος 2007.
H πτώση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά 77,15% και του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Αθηνών (ΧΑ) κατά 65,50% για το 2008, στα οποία η Εταιρεία διατήρησε επενδυµένο
µέρος του χαρτοφυλακίου της, κυρίως στον τοµέα των τραπεζών, απέφεραν σηµαντικές ζηµίες
στην εταιρεία σε σύγκριση µε κέρδη το 2007. Η εταιρεία διαβλέποντας τις αρνητικές εξελίξεις
στις διεθνείς αγορές και γενικά στην παγκόσµια οικονοµία, διατήρησε περίπου το 85% των
περιουσιακών της στοιχείων σε καταθέσεις κατά τη διάρκεια του 2008. Αποτέλεσµα αυτού ήταν
η καθαρή εσωτερική αξία της εταιρείας να παρουσιάσει µείωση 26,06% το 2008 που συγκρίνεται
ευνοϊκά µε τις µειώσεις των δεικτών του ΧΑΚ και ΧΑ.
Τα έξοδα της Εταιρείας παρέµειναν περίπου στα ίδια επίπεδα µε το 2007.
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω η Εταιρεία σηµείωσε καθαρή ζηµία για το έτος ύψους €226.122 σε
σχέση µε το καθαρό κέρδος €75.042 για το 2007.
Με βάση τα δεδοµένα για το έτος 2008 όπως αναφέρονται πιο πάνω, τα αποτελέσµατα της
Εταιρείας επηρεάστηκαν σηµαντικά από την οικονοµική κρίση που είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση
της δίκαιης αξίας των επενδύσεων που κατείχε η Εταιρεία κατά το τέλος του έτους 2008.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η φύση των κινδύνων που επηρεάζουν την Εταιρεία και ο τρόπος αντιµετώπισης τους
παρουσιάζονται στη σηµείωση 22 των οικονοµικών καταστάσεων.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Οι προοπτικές κατά το έτος 2009 θα εξαρτηθούν από την πορεία των χρηµατιστηρίων στα οποία η
Εταιρεία διατηρεί επενδύσεις και πιο συγκεκριµένα στο ΧΑΚ και ΧΑ.
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας παρουσιάζονται στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
στη σελίδα 8. Η ζηµία για το έτος ανέρχεται σε €226.122 (2007: €75.042), και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο προτείνει όπως µεταφερθεί στο αποθεµατικό προσόδου.
MEPIΣΜΑΤΑ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 23 ∆εκεµβρίου 2008 ενέκρινε µέρισµα
ύψους €80.000 (€0,04 ανά µετοχή) από τα κέρδη του έτους 2006 το οποίο πληρώθηκε στις 20
Ιανουαρίου 2009.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας. Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί
από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ
Νόµου του 2007, Νόµος 33(Ι)/2007. Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη µετατροπή έχει γίνει
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου. Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε
€1=£0,585274, καθώς και οι πρόνοιες της νοµοθεσίας για στρογγυλοποίηση.
Στις 13 Ιουνίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε η
µετατροπή και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη
στρογγυλοποίηση από ΛΚ0,25 σε €0,43.
Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το
εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και αυξηθεί σε
€3.440.000 και €860.000 αντίστοιχα.
Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους €5.699 έχει
κεφαλαιοποιηθεί µε µεταφορά από το αποθεµατικό προσόδου.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται
στη σελίδα 1. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, ο κ. Βάσος Σιακός, αποχωρεί, είναι
όµως επανεκλέξιµος και προσφέρεται για επανεκλογή.
∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην αποζηµίωση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα µελετήσει το θέµα και θα πάρει απόφαση για το χρόνο και τις
προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα είναι εφικτή η υιοθέτηση του.
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία δε λειτουργούσε υποκαταστήµατα.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας κ. KPMG, εκδήλωσαν την επιθυµία τους να
εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους και τον επαναδιορισµό τους θα κατατεθεί στην Ετήσια
Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Γραµµατέας
Λευκωσία, 13 Απριλίου 2009
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της Καρυές Επενδυτική ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
(η «Εταιρεία») στις σελίδες 8 µέχρι 28, που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου
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 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του
περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό,
εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλοµένων
σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 ∆ιοικητικό
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.

7
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
οικονοµικής κατάστασης της Καρυές Επενδυτική ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ στις 31 ∆εκεµβρίου
2008, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στις σελίδες 3 µέχρι 5, συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις.
Άλλο Θέµα
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως
σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα
άλλο σκοπό. ∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η
έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Εγκεκριµένοι Λογιστές
Λευκωσία, 13 Απριλίου 2009
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Σηµ.

2008
€

2007
€

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ
(Ζηµία)/κέρδος από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται
στη δίκαιη αξία τους µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων που
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία τους µέσω της
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων
Μερίσµατα εισπρακτέα
Άλλα έσοδα

5

Έξοδα διοίκησης

(49.839)

117.921

(184.892)
5.452
862

(31.625)
19.068
11.419

(228.417)
(44.255)

116.783
(42.766)
74.017

(Ζηµία)/κέρδος από εργασίες πριν τα έσοδα
χρηµατοδότησης

6

(272.672)

Έσοδα χρηµατοδότησης
Έξοδα χρηµατοδότησης

8
8

52.154
(388)

1.227
(79)

51.766

1.148

(220.906)
(5.216)

75.165
(123)

(226.122)

75.042

(11,31)

3,76

Καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία

9

Καθαρή (ζηµία)/κέρδος για το έτος
(Ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

10

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
2008
€

2007
€

124.568
193.120
689.704

835.633
109.615
297.838

1.007.392

1.243.086

860.000
43.298

854.301
367.481

903.298

1.221.782

11.027
10.620
2.447
80.000

21.058
246
-

104.094

21.304

1.007.392

1.243.086

45,16

61,08

Σηµ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Επενδύσεις που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία τους µέσω
της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων
Εµπορικές απαιτήσεις
Μετρητά στην τράπεζα

11
12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό προσόδου

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
Άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί
Φορολογία
Μερίσµατα πληρωτέα

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

13

14
15
16

Καθαρή εσωτερική αξία µετοχής (σεντ)

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 13 Απριλίου 2009.

Σύµβουλος

Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
Μετοχικό
κεφάλαιο
€

Αποθεµατικό
προσόδου
€

Ολικό
€

1 Ιανουαρίου 2007
Καθαρό κέρδος για το έτος

854.301
-

292.439
75.042

1.146.740
75.042

31 ∆εκεµβρίου 2007

854.301

367.481

1.221.782

1 Ιανουαρίου 2008
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω
µετατροπής σε Ευρώ
Πληρωµή έκτακτης αµυντικής εισφοράς
για λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος
Μέρισµα
Καθαρή ζηµία για το έτος

854.301

367.481

1.221.782

31 ∆εκεµβρίου 2008

860.000

5.699

(5.699)

-

-

(12.362)
(80.000)
(226.122)

(12.362)
(80.000)
(226.122)

43.298

903.298

Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν το 70% των κερδών τους µετά τη
φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της
∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά την 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 αυτό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε
οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.
Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
2008
€

2007
€

(226.122)

75.042

49.839

(117.921)

184.892
(52.154)
388
(5.452)
5.216
(43.393)
(83.505)
(10.438)

31.625
(1.227)
123
(12.358)
(65.168)
(22.776)

(137.336)
(388)
(3.015)

(100.302)
(123)

(12.362)
(153.101)

(100.425)

(141.415)
617.749
52.154
5.452

(444.510)
552.319
1.227
-

Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες

533.940

109.036

Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους

380.839
297.838

8.611
289.227

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους

678.677

297.838

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:
Μετρητά στην τράπεζα
Τραπεζικά παρατραβήγµατα

689.704
(11.027)

297.838
-

678.677

297.838

Ροή µετρητών από εργασίες
(Ζηµία)/κέρδος για το έτος
Αναπροσαρµογές για:
(Ζηµία)/κέρδος από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται στη
δίκαιη αξία τους µέσω της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων που αποτιµούνται
στη δίκαιη αξία τους µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Τόκοι εισπρακτέοι
Τόκοι πληρωτέοι
Μερίσµατα εισπρακτέα
Φορολογία
Ζηµία από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Αύξηση στις εµπορικές απαιτήσεις
(Μείωση)/αύξηση στους άλλους πληρωτέους λογαριασµούς
Ροή µετρητών σε εργασίες
Τόκοι που πληρώθηκαν
Φορολογία που πληρώθηκε
Πληρωµή έκτακτης αµυντικής εισφοράς για λογιζόµενη
διανοµή µερίσµατος
Καθαρή ροή µετρητών σε εργασίες
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά επενδύσεων
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Μερίσµατα εισπρακτέα

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η Καρυές Επενδυτική ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις
8 ∆εκεµβρίου 1999 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον περί
Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113. Μετά από ειδικό ψήφισµα, η Εταιρεία προχώρησε σε
τροποποίηση του Καταστατικού της και ως αποτέλεσµα µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία,
στις 10 ∆εκεµβρίου 1999 σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω νόµου. Η Εταιρεία
εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 16 Νοεµβρίου 2000. Στις 18 Ιουνίου 2004
η Εταιρεία µετονοµάστηκε από Καρυές Επενδυτική Λίµιτεδ σε Καρυές Επενδυτική ∆ηµόσια
Εταιρεία Λίµιτεδ.
Η Εταιρεία συνέχισε κατά το έτος 2008 την διεξαγωγή εργασιών επενδυτικού οργανισµού
κλειστού τύπου µε επενδύσεις σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου, σε αξίες του Κυπριακού ∆ηµοσίου, σε ιδιωτικές εταιρείες, σε άλλες µετοχικές
επενδυτικές εταιρείες, σε αµοιβαία κεφάλαια, σε εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου
επιχειρηµατικών κεφαλαίων, καθώς και σε αξίες που είναι εισηγµένες σε εγχώρια και ξένα
χρηµατιστήρια.
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε.) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113, της Κύπρου, και των
περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2008 και παρουσιάζονται σε Ευρώ (“€”) το οποίο από την 1 Ιανουαρίου 2008 είναι το επίσηµο
νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και στην περίπτωση της Εταιρείας είναι το κυρίως
χρησιµοποιούµενο νόµισµα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων
και δραστηριοτήτων της.
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που
θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Βάση ετοιµασίας
Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως
έχει τροποποιηθεί για να συµπεριλάβει την επανεκτίµηση των επενδύσεων που αποτιµούνται
στη δίκαιη αξία τους µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων.
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Βάση ετοιµασίας (συνέχ.)
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση της Εταιρείας να προβαίνει
στην άσκηση κρίσης, να κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή
των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων
και εξόδων. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και
σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις.
Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις εξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις στις
λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο που έχουν γίνει εφόσον επηρεάζουν µόνο
αυτή τη περίοδο, ή την περίοδο που έχουν γίνει και µελλοντικές περιόδους στην περίπτωση
που επηρεάζουν τόσο τη τρέχουσα όσο και µελλοντικές περιόδους.
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων Προτύπων και ∆ιερµηνειών
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία
σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν
την 1 Ιανουαρίου 2008. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Όλα τα ∆ΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ)
και είναι σε ισχύ κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εκτός από το Ε∆∆ΠΧΠ12: “∆ιευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης“
και ορισµένες προϋποθέσεις του ∆ΛΠ39: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και
Επιµέτρηση“ αναφορικά µε λογιστική αντιστάθµιση χαρτοφυλακίων.
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν
τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008:
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
•
•

•
•

Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΠ – 2008 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
∆ΠΧΠ1: “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” και ∆ΛΠ 27: “Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές
Οικονοµικές Καταστάσεις” (Τροποποιήσεις) στο “Κόστος επένδυσης σε Εξαρτηµένη
εταιρεία, σε Κοινοπραξία ή σε Συνδεδεµένη εταιρεία” (εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).
∆ΠΧΠ2 (Τροποποίηση): “Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών –
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
∆ΠΧΠ8: “Λειτουργικοί Τοµείς” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων Προτύπων και ∆ιερµηνειών (συνέχ.)
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχ.)
•
•
•

•

∆ΛΠ1 (Αναθεωρηµένο): “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
∆ΛΠ23 (Αναθεώρηση): “Κόστος ∆ανεισµού” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: “Παρουσίαση” και στο ∆ΛΠ1:
“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων”: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Υποκείµενα σε
∆ικαίωµα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση”
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Ε∆∆ΠΧΠ13: “Προγράµµατα Πιστών Πελατών” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008).

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ΠΧΠ1 (Αναθεώρηση): “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
∆ΠΧΠ3 (Αναθεώρηση): “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).
∆ΛΠ27 (Αναθεώρηση): “Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις”
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).
∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση):
“∆ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).
∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση):
“Επανακατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων” (εφαρµόζεται
από 1 Ιουλίου 2008).
Ε∆∆ΠΧΠ 15: “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Ε∆∆ΠΧΠ 16: “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό”
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008).
Ε∆∆ΠΧΠ 17: “∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους Ιδιοκτήτες”
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).
Ε∆∆ΠΧΠ 18: “Μεταφορά Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” (εφαρµόζεται από 1
Ιουλίου 2009).

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων ή ∆ιερµηνειών σε
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας εκτός από την εφαρµογή του Αναθεωρηµένου ∆ΛΠ1: “Παρουσίαση Οικονοµικών
Καταστάσεων” που αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων.
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Αναγνώριση εισοδηµάτων
Μερίσµατα από επενδύσεις σε µετοχές δηµοσίων εταιρειών θεωρούνται εισπρακτέα την
ηµέρα που το µητρώο µετόχων κλείνει για το σκοπό πληρωµής µερίσµατος και οι µετοχές
εµπορεύονται χωρίς τα µερίσµατα. Τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις λογίζονται ως εισόδηµα
µε βάση την ηµεροµηνία είσπραξης τους.
Το κέρδος ή η ζηµία από την εκποίηση επενδύσεων υπολογίζεται µε βάση το αρχικό κόστος
των µετοχών που εκποιούνται και το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει αναγνωρίζεται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Το µέρος του πλεονάσµατος ή ελλείµµατος από
επανεκτίµηση επενδύσεων που εκποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους αναγνωρίζεται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Η διαφορά µεταξύ της αγοραίας αξίας των επενδύσεων που κατέχονται για εµπορία στις 31
∆εκεµβρίου και της µέσης τιµής κόστους αντιπροσωπεύει το µη πραγµατοποιηθέν κέρδος ή
µη πραγµατοποιηθείσα ζηµία και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων, λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων τα προηγούµενα έτη.
Έξοδα και έσοδα χρηµατοδότησης
Τα έξοδα και έσοδα χρηµατοδότησης αποτελούνται από έξοδα τραπεζών και
συναλλαγµατικές διαφορές και αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων
εξόδων/εσόδων.
Φορολογία
Γίνεται πρόβλεψη για φορολογία µε βάση τη νοµοθεσία και τους φορολογικούς συντελεστές
που ισχύουν στην Κύπρο.
Αναβαλλόµενη φορολογία
Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία σε όλες τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της
λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάση.
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση ενεργούς συντελεστές που ισχύουν στο
τέλος του έτους. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές
αναγνωρίζονται µόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται πιθανό ότι θα καταστούν εισπρακτέες
στο προβλεπτό µέλλον.
Η αναπροσαρµογή στην αναβαλλόµενη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς
συντελεστές παρουσιάζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ή στα
αποθεµατικά ανάλογα µε το που περιλαµβάνεται η αρχική χρέωση ή πίστωση για
αναβαλλόµενη φορολογία.

16
KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Ξένο συνάλλαγµα
Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα καταχωρούνται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τους
συναλλαγµατικούς συντελεστές που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Ποσά
εισπρακτέα και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται µε βάση τους
συναλλαγµατικούς συντελεστές που ισχύουν την ηµεροµηνία του ισολογισµού και τα κέρδη ή
ζηµίες από τη µετατροπή συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
και παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται σηµαντικές.
Επενδύσεις
Η Εταιρεία έχει κατατάξει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της σε τίτλους
σταθερής απόδοσης και επενδύσεις µεταβλητής απόδοσης στην ακόλουθη κατηγορία:
Επενδύσεις που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία τους µέσω της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Οι επενδύσεις που ταξινοµούνται ως επενδύσεις στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία.
Οι επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία αποτελούνται από αξίες που αποκτήθηκαν µε
σκοπό την άµεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις των τιµών ή
περιλαµβάνονται σε χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό την βραχυπρόθεσµη
κερδοφορία.
Οι επενδύσεις αυτές αρχικά αναγνωρίζονται στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως
αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους. Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει από
την αναπροσαρµογή τους στη δίκαιη αξία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων.
Η κατάταξη των επενδύσεων σε κατηγορίες γίνεται κατά την ηµέρα κτήσης τους.
Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της
λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις µεταφέρεται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Οι επενδύσεις σε τίτλους εισηγµένους στα Χρηµατιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθηνών
παρουσιάζονται στον ισολογισµό στην αγοραία αξία τους στις 31 ∆εκεµβρίου. Η αγοραία
αξία προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις τιµές πλειοδότησης (bid price) που δηµοσιεύονται από τα
Χρηµατιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθηνών. Για τις µη εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία
καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βάσει αναγνωρισµένων µοντέλων εκτίµησης, όπως
αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες του κάθε εκδότη. Στις περιπτώσεις
όπου η δίκαιη αξία δε µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, η δίκαιη αξία θεωρείται η τιµή κτήσης.
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Εµπορικές απαιτήσεις και προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες
Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεως διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για
συγκεκριµένους επισφαλείς χρεώστες όπου θεωρείται αναγκαίο συνήθως στην περίπτωση που
η Εταιρεία έχει προβεί σε νοµικά µέτρα εναντίον του συγκεκριµένου εµπορικού χρεώστη.
∆εν γίνεται οποιαδήποτε γενική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Οι εµπορικοί χρεώστες
αναφέρονται µετά από το συµψηφισµό της ειδικής πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες όταν
υπάρχει.
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα.
Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί
Οι άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί αντιπροσωπεύουν τα ποσά που οφείλονται κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού και συµπεριλαµβάνουν τόκους όπου αυτοί εφαρµόζονται.
Ανάλυση κατά τοµέα
Η ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα βασίζεται στη τοποθεσία του Χρηµατιστηρίου Αξιών στο
οποίο η επένδυση τυγχάνει διαπραγµάτευσης.
Πρωτογενής τοµέας
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεξάγονται σε δύο γεωγραφικούς τοµείς την Κύπρο και το
εξωτερικό.
∆ευτερογενής τοµέας
Λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρεία διεξάγει εργασίες µόνο σε ένα τοµέα δραστηριότητας δεν
είναι εφικτό να δοθεί ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας.
Η ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα βασίζεται στην τοποθεσία των επενδύσεων της Εταιρείας.
(Σηµ.4).
Συγκριτικά ποσά
Όπου κρίνεται αναγκαίο τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις
αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος οικονοµικού έτους.
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα
Κύπρος
2008
€

2007
€

Εξωτερικό
2008
2007
€
€

Σύνολο
2008
€

2007
€

Εισοδήµατα

(216.631)

79.785

(11.786)

36.998

(228.417)

116.783

(Ζηµία)/κέρδος από εργασίες

(258.603)

50.568

(14.069)

23.449

(272.672)

74.017

Χρηµατοδοτικά έξοδα
Χρηµατοδοτικά έσοδα
Φορολογία

(388)
52.154
(5.216)

(Ζηµία)/κέρδος για το έτος

(226.122)

(79)
1.227
(123)
75.042

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

962.092

656.287

45.300

586.799

1.007.392

1.243.086

Σύνολο υποχρεώσεων

104.094

21.304

-

-

104.094

21.304
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
5. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α
2008
€
Συναλλαγµατικό κέρδος

862

2007
€
11.419

6. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η ζηµία/(κέρδος) από εργασίες πριν τα έσοδα χρηµατοδότησης για το έτος παρουσιάζεται
µετά τη χρέωση των ακολούθων:
2008
€
Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων – έτους
– προηγούµενου έτους
∆ικαίωµα διεύθυνσης και τήρησης µητρώου
∆ικαίωµα διαχείρισης
Αµοιβή γραµµατέα
Αµοιβή ελεγκτών
Αµοιβή νοµικών συµβούλων

3.970
170
2.885
8.909
1.436
3.000
1.482

2007
€
1.025
854
17.202
472
2.947
2.180

7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(i) Συµφωνία ∆ιαχειριστή Επενδύσεων
Με βάση συµφωνίας η Εταιρεία έχει διορίσει την Marfin CLR (Financial Services)
Limited (πρώην CLR Securities & Financial Services Limited) ως ∆ιευθυντή Επενδύσεων
της Εταιρείας. Ο ∆ιευθυντής Επενδύσεων της Εταιρείας είναι υπεύθυνος για να
διαχειρίζεται και να διευθύνει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας για να προβαίνει
σε αγορές ή πωλήσεις επενδύσεων σύµφωνα µε την επενδυτική πολιτική της Εταιρείας.
Η αρχική συµφωνία ∆ιαχείρισης των Επενδύσεων της Εταιρείας είχε ισχύ µέχρι τις 6
Μαρτίου 2006. Η συµφωνία επιπρόσθετα περιλάµβανε πρόνοιες αναφορικά µε τις
δεσµεύσεις και υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή, καθώς και την αποτελεσµατικότητα των
υπηρεσιών του.
Η Εταιρεία έχει ανανεώσει, από τις 5 Φεβρουαρίου 2008, για άλλα τρία χρόνια µε
παρόµοιους όρους, την συµφωνία διαχείρισης χαρτοφυλακίου µε την Marfin CLR
(Financial Services) Limited (πρώην CLR Securities & Financial Services Limited) και
µετά θα ανανεώνεται αυτόµατα για περίοδο ενός έτους.
(ii) ∆ικαίωµα Κινήτρου για απόδοση επενδύσεων
Επιπρόσθετα, µε βάση τη Συµφωνία ∆ιεύθυνσης Επενδύσεων η Εταιρεία θα πληρώνει
στην Marfin CLR (Financial Services) Limited (πρώην CLR Securities & Financial
Services Limited) δικαίωµα κινήτρου για απόδοση επενδύσεων που θα ανέρχεται σε 10%
στο µέρος της ετήσιας αύξησης της αξίας του χαρτοφυλακίου και θα πληρώνεται στο
τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (συνέχ.)
(iii) ∆ικαίωµα ∆ιαχείρισης
Με βάση τη σχετική Συµφωνία ∆ιαχείρισης, η Εταιρεία θα καταβάλλει σταθερή αµοιβή
ίση µε 1,5% το χρόνο η οποία θα υπολογίζεται πάνω στην µηνιαία αξία του
χαρτοφυλακίου και θα καταβάλλεται κάθε τριµηνία.
(iv) Συµφωνία υπηρεσιών γενικού διαχειριστή
Με βάση συµφωνία η Εταιρεία έχει διορίσει τον οίκο Horwath DSP Limited ως Γενικό
∆ιαχειριστή της Εταιρείας. Ο ∆ιαχειριστής της Εταιρείας είναι υπεύθυνος για την
διαχείριση των καθηµερινών εργασιών της. Η συµφωνία Γενικού ∆ιαχειριστή της
Εταιρείας έχει διάρκεια µέχρι τις 6 Μαρτίου 2009. Επιπρόσθετα η συµφωνία
περιλαµβάνει πρόνοιες αναφορικά µε τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή,
καθώς και την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών του.
8. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
2008
€
Τόκοι εισπρακτέοι
Τραπεζικά δικαιώµατα
Τόκοι πληρωτέοι

2007
€

52.154
(388)

1.227
(79)
-

51.766

1.148

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2008
€
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα

5.216

2007
€
123

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου η Εταιρεία υπόκειται
σε εταιρικό φόρο µε συντελεστή 10% στο φορολογητέο εισόδηµα του έτους. Επιπλέον, η
Εταιρεία υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε συντελεστή 10% σε τόκους
εισπρακτέους.
Επιπρόσθετα φορολογικές ζηµίες από το έτος 1997 και µετέπειτα µπορούν να µεταφερθούν
στα επόµενα έτη µέχρι τελικής διαγραφής τους.
∆εν προκύπτει αναβαλλόµενη φορολογία στη διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας και της τιµής
κτήσης των επενδύσεων καθώς τα κέρδη ή ζηµίες από πώληση τίτλων εισηγµένων σε
Χρηµατιστήρια Αξιών απαλλάσσονται της φορολογίας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.)
Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το
λογιστικό κέρδος της Εταιρείας.
2008
2007
€
€
(Ζηµία)/κέρδος έτους πριν τη φορολογία ως
η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
(220.906)
75.165
Φόρος µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν
Φορολογική επίδραση εσόδων που δεν φορολογούνται
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα

5.216

Φορολογία ως η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

5.216

7.516
5.129
(12.645)
123
123

10. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
2008
€
(Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας (€)
Αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του
έτους
(Ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

(226.122)
2.000.000
(11,31)

2007
€
75.042
2.000.000
3,76

11. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κόστος
µέχρι
31/12/2008
€
Mετοχές σε δηµόσιες εταιρείες
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου
Κλάδος Τραπεζών
Κλάδος Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών Οργανισµών
Κλάδος εργοληπτικών εταιρειών
Άλλοι τίτλοι σε δηµόσιες εταιρείες
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου
Κλάδος Τραπεζών
Επενδύσεις εξωτερικού

∆ίκαιη
αξία
31/12/2008
€

Κόστος
µέχρι
31/12/2007
€

∆ίκαιη
αξία
31/12/2007
€

58.085

16.121

296.367

376.646

33.686
59.865

17.871
40.426

34.411
59.384

30.562
77.126

4.850
53.582

4.850
45.300

346.079

351.299

210.068

124.568

736.241

835.633
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2008
€
Marfin CLR (Financial Services) Limited
Άλλοι εµπορικοί χρεώστες

2007
€

177.743
15.377

91.781
17.834

193.120

109.615

Το ποσό οφειλόµενο από την εταιρεία Marfin CLR (Financial Services) Limited (πρώην CLR
Securities & Finance Services Limited) είναι εισπρακτέο σε πρώτη ζήτηση και φέρει τόκο
ανάλογα µε τα τρέχων τραπεζικά επιτόκια.
Τα ποσά οφειλόµενα από τους άλλους εµπορικούς χρεώστες είναι εισπρακτέα εντός ενός
έτους και δε φέρουν τόκο.
13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκεκριµένο:
1 Ιανουαρίου
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής του Ευρώ
31 ∆εκεµβρίου (8.000.000 µετοχές των €0,43 η καθεµία)
Εκδοθέν και πλήρως πληρωθέν:
1 Ιανουαρίου
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής σε Ευρώ
31 ∆εκεµβρίου (2.000.000 συνήθεις µετοχές των €0,43 η
καθεµία)

2008
€

2007
€

3.417.203
22.797
3.440.000

3.417.203
3.417.203

854.301
5.699

854.301
-

860.000

854.301

Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας. Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει
µετατραπεί από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης
του Ευρώ Νόµου του 2007, Νόµος 33(Ι)/2007. Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη
µετατροπή έχει γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου. Για τη µετατροπή του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η
ισοτιµία που καθορίστηκε €1=£0,585274, καθώς και οι πρόνοιες της νοµοθεσίας για
στρογγυλοποίηση.
Στις 13 Ιουνίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε
η µετατροπή και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη
στρογγυλοποίηση από ΛΚ0,25 σε €0,43.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχ.)
Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το
εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και αυξηθεί
σε €3.440.000 και €860.000 αντίστοιχα.
Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους €5.699
έχει κεφαλαιοποιηθεί µε µεταφορά από το αποθεµατικό προσόδου.
14. ΑΛΛΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
2008
€
Άλλοι πιστωτές
Marfin CLR (Financial Services) Limited
Έξοδα οφειλόµενα

2007
€

4.432
1.690
4.498

3.371
13.236
4.451

10.620

21.058

Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δε φέρουν τόκο.
15. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2008
€
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα

2.447

2007
€
246

16. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
2008
€
Μέρισµα πληρωτέο

80.000

2007
€
-

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 23 ∆εκεµβρίου 2008 µετά από συνεδρίαση του ενέκρινε την
πληρωµή µερίσµατος ύψους €80.000 (€0,04 ανά µετοχή) από τα κέρδη του έτους 2006. Το
µέρισµα πληρώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2009.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
17. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, τα
µέλη, σύζυγος ή ανήλικα τέκνα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας,
σύµφωνα µε το άρθρο 60 (4) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και
Κανονισµών, στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και στις 13 Μαρτίου 2009 (30 ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως
ακολούθως:
31/12/2008
13/03/2009
%
%
Κυριάκος Κούσιος (1)
Βάσος Σιακός (2)
Ευριπίδης Πολυκάρπου
Αιµίλιος Παντελίδης
Βαγγέλης Συκοπετρίτης
Γεωργία Γεωργίου (3)

1,00
0,51
0,10
1,00

1,00
0,01
0,10
1,00

(1) Το ποσοστό που κατέχει ο κ. Κυριάκος Κούσιος προκύπτει και από την έµµεση
συµµετοχή του µέσω των 10.000 µετοχών που κατέχει ο συνέταιρός του κ. Γιώργος
Κορφιώτης.
(2) Το ποσοστό που κατέχει ο κ. Βάσος Σιακός προκύπτει από την έµµεση συµµετοχή του
µέσω των 10.000 µετοχών που κατείχε η µητέρα του Θεογνωσία Παπαδοπούλου και µέσω
των 274 µετοχών που κατέχει ο πατέρας του Γιώργος Παπαδόπουλος.
(3) Το ποσοστό που κατέχει η κ. Γεωργία Γεωργίου προκύπτει από την έµµεση συµµετοχή
της µέσω των 20.000 µετοχών που κατέχει η µητέρα της Μαρούλλα Παφίτου.
18. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Οι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31
∆εκεµβρίου 2008 και στις 13 Μαρτίου 2009 (30 µέρες πριν από την ηµεροµηνία της
ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως:
31/12/2008
%

13/03/2009
%

28,99
7,04
5,00
5,00

28,99
7,02
5,00
5,00

CLR Investment Fund Public Ltd
∆ΣΠ Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες Λτδ
Akasirco Ltd
Pokhara Holdings Ltd
19. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε συµβάσεις µεταξύ της
Εταιρείας και των Οργάνων ∆ιοίκησης της.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
20. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ
Κατά τη διάρκεια του έτους, οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη.
2008
€
∆ικαιώµατα διαχείρισης:
Marfin CLR (Financial Services) Limited

8.909

2007
€
17.202

21. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ / ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε ανειληµµένες ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις κατά το έτος που έληξε
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 (2007: Μηδέν).
22. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι πιο σηµαντικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι:




Κίνδυνος αγοράς
Πιστωτικός κίνδυνος
Κίνδυνος ρευστότητας

Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας είναι οι επενδύσεις, τα ποσά εισπρακτέα
και τα µετρητά στην τράπεζα. Οι κύριες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας
είναι οι άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την συνολική ευθύνη για την επιµέτρηση και παρακολούθηση
αυτών των κινδύνων.
(i)

Κίνδυνος αγοράς
Κίνδυνος τιµής αγοράς
Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να
διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εµπορία και τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία τους µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων 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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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
22. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.)
(i)

Κίνδυνος αγοράς (συνέχ.)
Ανάλυση ευαισθησίας
Η αύξηση των τιµών της δίκαιης αξίας των επενδύσεων κατά 10% στις 31 ∆εκεµβρίου
2008 και 31 ∆εκεµβρίου 2007 θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση/(µείωση) στα
αποτελέσµατα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισµός αυτός προϋποθέτει ότι
άλλοι παράγοντες και συγκεκριµένα οι ποσότητες των µετοχών παραµένουν σταθερές.
Σε περίπτωση µείωσης της δίκαιης αξίας των επενδύσεων κατά 10% θα προκύπτει η
ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα αποτελέσµατα:
Λογαριασµός αποτελεσµάτων
2008
2007
Αύξηση
Μείωση
Αύξηση
Μείωση
10%
10%
10%
10%
Επενδύσεις

12.457

(12.457)

83.563

(83.563)

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
O συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων
να κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός
κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα αποτίµησης
της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς από την 1 Ιανουαρίου
2008 όπου το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ως
εκ τούτου όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας είναι στο ίδιο νόµισµα.
(ii)

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. Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις
πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι
συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και
παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα
τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή
πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν την
έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό.
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
22. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.)
(iii)

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των
περιουσιακών στοιχειών και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε
συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο
κίνδυνος ζηµιών. Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση
τέτοιων ζηµιών, όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων
περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και µε το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό
ποσό σε δεσµευµένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

∆ιαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η διατήρηση µιας ισχυρής κεφαλαιουχικής
βάσης έτσι ώστε να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη των επενδυτών και της αγοράς µε στόχο την
περεταίρω ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί
στενά την απόδοση κεφαλαίου.
23. ∆ΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ

Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού µπορεί να
ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής
συναλλαγής. Τόσο τα βραχυπρόθεσµα όσο και τα µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας παρουσιάζονται σε τιµές που πλησιάζουν
τη δίκαιη αξία τους.
24. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆εν υπήρχαν σηµαντικά γεγονότα από την ηµεροµηνία λήξης του οικονοµικού έτους στις 31
∆εκεµβρίου 2008, µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, που θα έπρεπε να αναφερθούν σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
25. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Κλάδος/
δραστηριότητα

Κατηγορία
τίτλου

Αριθµός
αξιών

Εκδότης
Μετρητά
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία
Λτδ - Κύπρος
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία
Λτδ
Marfin Λαϊκή Τράπεζα ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ - Κύπρος
Τσιµεντοποιία Βασιλικού
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Τράπεζα Πειραιώς
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία
Λτδ - Ελλάδα
Marfin Λαϊκή Τράπεζα ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ – Ελλάδα
BCCB Bank of Cyprus

δ/ε

δ/ε

δ/ε

Κόστος
αγοράς

Τρέχουσα
αξία
31.12.2008

Ποσοστό
στο σύνολο
ενεργητικού

Μερίσµατα /
τόκοι που
εισπράχθηκαν
κατά το 2008

€

€

%

867.447

867.447

Συµµετοχή
στο µετοχικό
κεφάλαιο
του εκδότη

Καθαρά κέρδη
εκδότη για 2007

Καθαρά στοιχεία
ενεργητικού που
αντιστοιχούν
στην επένδυση
2007

€

%*

€* 000*

€*

86,25

52.154

δ.ε.

δ.ε.

δ.ε.

Τραπεζικός

Μετοχές

4.000

38.136

10.760

3,79

1.774

0.00071

490.519

13.959

Τραπεζικός

Μετοχές

2.000

7.456

2.080

0,74

552

0.00033

134.899

1.732

Τραπεζικός

Μετοχές

1.700

12.492

3.281

1,24

525

0.00021

347.146

7.118

Οικ. Υλικών
Τραπεζικός

Μετοχές
Μετοχές

26.595
1.000

59.865
13.112

40.424
13.200

5,95
1,30

1.436
-

0.04949
δ.ε.

16.898
δ.ε.

86.920
δ.ε.

Τραπεζικός

Μετοχές

1.000

5.973

6.400

0,59

-

δ.ε.

δ.ε.

δ.ε.

Τραπεζικός

Μετοχές

5.000

11.965

13.350

1,19

-

δ.ε.

δ.ε.

δ.ε.

Τραπεζικός
Τραπεζικός

Μετοχές
Οµόλογα

6.500
485

22.532
4.850

12.350
4.850

2,24
0,44

-

δ.ε.
δ.ε.

δ.ε.
δ.ε.

δ.ε.
δ.ε.

δ.ε. ∆εν εφαρµόζεται
Οι πιο πάνω επενδύσεις αποτελούν τις δέκα µεγαλύτερες επενδύσεις της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
* Με βάση τους ελεγµένους λογαριασµούς των εταιρειών για το έτος 2007.

