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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Καρυές Επενδυτική Δημόσια 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 Δεκεμβρίου 2009. 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η  διεξαγωγή εργασιών επενδυτικού οργανισμού 
κλειστού τύπου με επενδύσεις σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου, σε αξίες του Κυπριακού Δημοσίου, σε ιδιωτικές εταιρείες, σε άλλες μετοχικές 
επενδυτικές εταιρείες, καθώς και σε άλλες αξίες που είναι εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια, 
κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Το 2009 η Εταιρεία παρουσίασε κέρδος ύψους €40.443 πριν τη φορολογία σε σύγκριση με ζημία 
ύψους €220.906 για το έτος 2008.  Το πιο πάνω κέρδος οφείλεται κυρίως στο πλεόνασμα από 
επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων ύψους €56.334 για το έτος 2009 σε σύγκριση με ζημία 
ύψους €234.731 για το έτος 2008. 
 
Η άνοδος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά 45,02% και του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών (ΧΑ) κατά 22,93% για το 2009, στα οποία η Εταιρεία διατήρησε επενδυμένο μέρος του 
χαρτοφυλακίου της, απέφεραν κέρδη στην Eταιρεία σε σύγκριση με ζημιές το 2008.  Η Εταιρεία 
διαβλέποντας το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές αύξησε τις επενδύσεις στο ΧΑΚ και ΧΑ από 
15% στο 50% περίπου του συνολικού ενεργητικού της κατά τη διάρκεια του έτους, με 
αποτέλεσμα να καταγράψει κέρδος ανά μετοχή 1,92 σεντ του Ευρώ σε σύγκριση με ζημία 11,31 
σεντ του Ευρώ ανά μετοχή το 2008.   
 
Τα έξοδα της Εταιρείας παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με το έτος 2008. 
 
Η Εταιρεία σημείωσε καθαρό κέρδος για το έτος ύψους €38.404 σε σχέση με καθαρή ζημία ύψους 
€226.122 για το έτος 2008. 
 
MEPIΣΜΑΤΑ 
 
Στις 20 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία προχώρησε με την πληρωμή του τελικού μερίσματος που 
ενέκρινε κατά το 2008 ύψους €80.000. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 18 Δεκεμβρίου 2009 αποφάσισε την 
καταβολή μερίσματος ύψους €80.000 (€0,04 ανά μετοχή) από τα κέρδη των ετών 2007  (€75.000) 
και 2009 (€5.000).  Το μέρισμα καταβλήθηκε στους μετόχους στις 20 Ιανουαρίου 2010. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που 
λαμβάνει για διαχείριση τους αναφέρονται στη σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 
Οι προοπτικές κατά το έτος 2010 θα εξαρτηθούν από την πορεία των χρηματιστηρίων στα οποία η 
Εταιρεία διατηρεί επενδύσεις και πιο συγκεκριμένα στο ΧΑΚ και ΧΑ. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας παρουσιάζονται στη κατάσταση συνολικών εσόδων στη σελίδα 9. 
Το κέρδος για το έτος ανέρχεται σε €38.404 (2008: ζημία €226.122) και το Διοικητικό Συμβούλιο 
προτείνει όπως μεταφερθεί στο αποθεματικό προσόδου. 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Η διαφορά από τα ενδεικτικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις 21 Ιανουαρίου 2010 
σύμφωνα με τα οποία το καθαρό κέρδος για το έτος ανερχόταν σε €45.206, προέκυψε μετά από 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην πρόβλεψη ποσού που οφείλεται στην 
Εταιρεία, το οποίο παραμένει απλήρωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρχε οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρεία δεν λειτουργούσε 
υποκαταστήματα.  
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Σύμφωνα με τις σχετικές παραγράφους (α) μέχρι (ια) του Άρθρου 5 της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου παραθέτουμε την πιο κάτω δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης: 
 
Παρ.(α) (β) (γ) Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) 

εφόσον οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ 
όπου η εφαρμογή του ΚΕΔ είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική. 

 
 Ο κύριος λόγος που δεν τηρείται ο ΚΕΔ είναι το κόστος που συνεπάγεται η 

εφαρμογή του.  Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε σε αυτή την απόφαση αφού 
αξιολόγησε τις δραστηριότητες της Εταιρείας και έκρινε ότι η εφαρμογή του ΚΕΔ 
δε θα επέφερε οφέλη προς τους μετόχους της Εταιρείας τα οποία να δικαιολογούν 
το κόστος εφαρμογής του.  

 
Παρ. (δ) Η Εταιρεία έχει αποτελεσματικές διαδικασίες ετοιμασίας των οικονομικών της 

καταστάσεων, μέσω των οποίων οι συναλλαγές και τα γεγονότα που 
παρουσιάζονται στα λογιστικά βιβλία μεταφέρονται στις οικονομικές 
καταστάσεις, τις σχετικές γνωστοποιήσεις και άλλες χρηματοοικονομικές 
εκθέσεις της Εταιρείας.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχ.) 
 
Παρ. (ε) Πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο του εκδότη. 
 

Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν  άμεσα και έμμεσα σημαντική συμμετοχή (πέραν του 
5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου και 8 Απριλίου 2010 
(5 ημέρες πριν από την ημερομηνία που οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα: 
 

 31/12/2009 8/4/2010 
 % % 
CLR Investment Fund Public Ltd 28,99 28,99 
ΔΣΠ Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Λτδ 7,04 9,04 
Akasirco Ltd 5,00 5,00 
Pokhara Holdings Ltd 5,00 5,00 

 
Παρ. (στ) Δεν υπάρχουν τίτλοι οι οποίοι να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 
Παρ. (ζ)  Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. 
 
Παρ. (η) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

εκδότη γίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.  Η τροποποίηση του καταστατικού 
του εκδότη γίνεται με τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ειδικό ψήφισμα.  

 
Παρ. (θ)  Δεν υπάρχουν ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση  
  με τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών του εκδότη. 
 
Παρ. (ι) Η Εταιρεία συστάθηκε με βάση των περί Εταιρειών Νόμο. 
 
Παρ. (ια) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 6 μέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα.  Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση 
στρατηγικής και εποπτεία της υλοποίησης της ανάπτυξης της Εταιρείας. 

 
Η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζεται στη σελίδα 1 των 
οικονομικών καταστάσεων. 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη, 
σύζυγος ή ανήλικα τέκνα τον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 
2009 και στις 8 Απριλίου 2010 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία που οι οικονομικές καταστάσεις 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν ως ακολούθως: 
 
 31/12/2009 8/4/2010 
 % % 
   
Κυριάκος Κούσιος (1) 1,00 1,00 
Βάσος Σιακός (2) 0,001 0,001 
Ευριπίδης Πολυκάρπου 0,10 0,10 
Αιμίλιος Παντελίδης - - 
Βαγγέλης Συκοπετρίτης - - 
Γεωργία Γεωργίου (3) 1,00 1,00 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχ.) 
 
(1) Το ποσοστό που κατέχει ο κ. Κυριάκος Κούσιος συμπεριλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή του 

μέσω των 10.000 μετοχών που κατέχει ο συνέταιρος του κ. Γιώργος Κορφιώτης. 
 
(2) Το ποσοστό που κατέχει ο κ. Βάσος Σιακός προκύπτει από την έμμεση συμμετοχή του μέσω 

των 274 μετοχών που κατέχει ο πατέρας του κ. 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 κα Μαρούλλα Παφίτου. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας 
και των Οργάνων Διοίκησης της. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν τις οικονομικές 
καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ο κ. Κυριάκος 
Κούσιος αποχωρεί, είναι όμως επανεκλέξιμος και προσφέρεται για επανεκλογή. 
 
Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αποζημίωση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited, εκδήλωσαν την επιθυμία τους να 
εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισμα που να τους επαναδιορίζει και να 
εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση. 
 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 Γραμματέας 
 
 
Λευκωσία, 13 Απριλίου 2010 
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (“Νόμος”), εμείς τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της Καρυές 
Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 9 μέχρι 29: 
 
(i)  καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9    
εδάφιο (4), και  

 
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της 

οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημίων της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία 
Λίμιτεδ και  

 
(β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της 

επιχείρησης καθώς και της θέσης της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, μαζί με 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 
 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
_________________________  ________________________  _____________________ 
 Κυριάκος Κούσιος Βάσος Σιακός Ευριπίδης Πολυκάρπου  
 Πρόεδρος Σύμβουλος Σύμβουλος 
 
 
 
_________________________  ________________________  _____________________ 
 Αιμίλιος Παντελίδης Βαγγέλης Συκοπετρίτης Γεωργία Γεωργίου  
 Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος 
 
 
Υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
 
 
 
_______________________________ 
Ανδρέας Μαυρομμάτης  
 Λογιστής  

 
 
Λευκωσία, 13 Απριλίου 2010 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 
KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων  
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ στις 
σελίδες 9 μέχρι 29, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 
2009, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και ταμειακών ροών του 
έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.  
  
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις  
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που να δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικών 
δικλίδων σχετικών με την κατάρτιση και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή 
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις 
περιστάσεις.  
  
Ευθύνη του Ελεγκτή  
  
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα 
αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.  
  
Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με 
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας.  Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.  
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KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

 
 
Γνώμη  
 
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 
θέσης της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ στις 31 Δεκεμβρίου 2009, και της 
χρηματοοικονομικής επίδοσής της και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία 
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων   
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:  
• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του 

ελέγχου μας.  
• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.  
• Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.  
• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις 

που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών 
Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.  

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
σελίδες 2 μέχρι 5 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.  

 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 
αναφέρουμε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις 
παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας και αποτελεί ειδικό τμήμα 
της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Άλλο Θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα 
και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  
Δίνοντας 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 2010 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 
  2009 2008 
 Σημ. € € 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  
    
Κέρδος/(ζημία) από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων    
  που αποτιμούνται στη δίκαιη αξία μέσω των     
  αποτελεσμάτων  56.334 (234.731) 
Μερίσματα εισπρακτέα  15.747 5.452 
Άλλα έσοδα 5            150         862 
    
  72.231 (228.417) 
Έξοδα διοίκησης       (51.777)   (44.255) 
    
Κέρδος/(ζημία) από εργασίες πριν τα έσοδα     
  χρηματοδότησης 6      20.454 (272.672) 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  8 20.973 52.154 
Έξοδα χρηματοδότησης  8         (984)        (388) 
    
Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης       19.989     51.766 
    
Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία  40.443 (220.906) 
Φορολογία 9      (2.039)     (5.216) 
    
Καθαρό κέρδος/(ζημία) έτους  38.404 (226.122) 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα               -               - 
    
Ολικό συνολικών εσόδων/(εξόδων) για το έτος      38.404  (266.122) 
    
Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ) 10          1,92     (11,31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 29 είναι αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 
  2009 2008 
 Σημ. € € 
    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Επενδύσεις  11 498.675 124.568 
Εμπορικές απαιτήσεις   12 112.260 193.120 
Μετρητά στην τράπεζα       341.632    689.704 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      952.567 1.007.392 
    
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Κεφάλαιο και αποθεματικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 13 860.000 860.000 
Αποθεματικό προσόδου          1.702       43.298 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων      861.702    903.298 
    
Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Τραπεζικά παρατραβήγματα  511 11.027 
Άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί   14 7.556 10.620 
Φορολογία 15 2.798 2.447 
Μερίσματα πληρωτέα 16      80.000      80.000 
    
       90.865    104.094 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    952.567 1.007.392 
    
Καθαρή εσωτερική αξία μετοχής (σεντ)         43,09        45,16 
 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 13 Απριλίου 2010. 
 
 
            
Κυριάκος Κούσιος      Αιμίλιος Παντελίδης 
Πρόεδρος       Σύμβουλος 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 29 είναι αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 Μετοχικό Αποθεματικό Σύνολο  
 κεφάλαιο προσόδου  ιδίων κεφαλαίων
 € € € 
    
1 Ιανουαρίου 2008 854.301 367.481 1.221.782 
Ζημία έτους                -      (226.122)       (226.122) 
    
     854.301       141.359       995.660 
    
Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες μέσω     
  ιδίων κεφαλαίων     
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω     
  μετατροπής σε Ευρώ 5.699 (5.699) - 
Συνεισφορές από και διανομή στους    
  ιδιοκτήτες     
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς    
  για λογιζόμενη διανομή μερίσματος - (12.362) (12.362) 
Μέρισμα                  -       (80.000)         (80.000) 
    
          5.699       (98.061)         (92.362) 
    
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008      860.000        43.298       903.298 
    
1 Ιανουαρίου 2009 860.000 43.298 903.298 
Κέρδος έτους                 -       38.404       38.404 
    
     860.000       81.702     941.702 
Συνεισφορές από και διανομή στους     
  ιδιοκτήτες     
Μέρισμα                 -     (80.000)      (80.000) 
    
                -     (80.000)      (80.000) 
    
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009     860.000        1.702     861.702 
 
Εταιρείες που δεν διανέμουν το 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται 
από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 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 ιδιοκτήτες 
(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 ιδιοκτητών.  
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 29 είναι αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 2009 2008 
 € € 
Ροή μετρητών από εργασίες 
Κέρδος/(ζημία) για το έτος  38.404 (226.122) 
Αναπροσαρμογές για:   
(Κέρδος)/ζημία από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων που    
  αποτιμούνται στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (56.334) 234.731 
Τόκοι εισπρακτέοι  (20.390) (52.154) 
Τόκοι πληρωτέοι 984 388 
Μερίσματα εισπρακτέα (15.747) (5.452) 
Φορολογία          2.039         5.216 
Ζημία από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο    
  κίνησης (51.044) (43.393) 
Μείωση/(αύξηση) στις εμπορικές απαιτήσεις  80.860 (83.505) 
Μείωση στους άλλους πληρωτέους λογαριασμούς       (3.064)     (10.438) 
   
Ροή μετρητών από/(σε) εργασίες  26.752 (137.336) 
Τόκοι που πληρώθηκαν (984)  (388) 
Φορολογία που πληρώθηκε   (1.688) (3.015) 
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς σε λογιζόμενη    
  διανομή μερίσματος                 -      (12.362) 
   
Καθαρή ροή μετρητών από/(σε) εργασίες      24.080    (153.101) 
   
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά επενδύσεων (511.535) (141.415) 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων 193.762 617.749 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  20.390 52.154 
Μερίσματα εισπρακτέα      15.747        5.452 
   
Καθαρή ροή μετρητών (σε)/από επενδυτικές δραστηριότητες   (281.636)    533.940 
   
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Μέρισμα που πληρώθηκε    (80.000)                - 
   
Καθαρή ροή μετρητών σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες     (80.000)                - 
   
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (337.556) 380.839 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους    678.677    297.838 
   
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους    341.121    678.677 
   
   
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:   
Μετρητά στην τράπεζα  341.632 689.704 
Τραπεζικά παρατραβήγματα          (511)      (11.027) 
   
     341.121     678.677 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 29 είναι αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Η Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 
8 Δεκεμβρίου 1999 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Μετά από ειδικό ψήφισμα, η Εταιρεία 
προχώρησε σε τροποποίηση του Καταστατικού της και ως αποτέλεσμα μετατράπηκε σε 
δημόσια εταιρεία, στις 10 Δεκεμβρίου 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 Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.  Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας είναι στην 
Λεωφόρο Στασίνου 8, Μέγαρο Φωτιάδη, 1522 Λευκωσία. 

 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η διεξαγωγή εργασιών επενδυτικού οργανισμού 
κλειστού τύπου με επενδύσεις σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου, σε αξίες του Κυπριακού Δημοσίου, 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. 

 
Σύμφωνα με την άποψη των Οργάνων Διοίκησης η Εταιρεία θεωρείται Δημόσια Εταιρεία 
σύμφωνα με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους. 

 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 

(α) Δήλωση συμμόρφωσης  
Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου. 
 
(β) Βάση επιμέτρησης 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός 
από την περίπτωση των επενδύσεων που παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους. 
 
(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών 
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα ΔΠΧΑ, τα οποία 
σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 
την 1 Ιανουαρίου 2009.  Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με εξαίρεση των πιο κάτω: 

 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων» 
(αναθεωρημένο).  Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτού του αναθεωρημένου 
προτύπου, η Εταιρεία παρουσιάζει στην κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια όλες 
τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες, ενώ όλες οι 
αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από συναλλαγές με μη ιδιοκτήτες της 
Εταιρείας παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων.  Η παρουσίαση 
των συγκριτικών πληροφοριών έχει αναπροσαρμοστεί προς συμμόρφωση με το 
αναθεωρημένο πρότυπο.  Η αλλαγή επηρέασε μόνο την παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 
 

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών (συνέχ.) 
 
 ΔΠΧΑ 7 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα – Γνωστοποιήσεις’ (τροποποίηση), η 

υιοθέτηση της οποίας έχει σαν αποτέλεσμα, η Εταιρεία να παρουσιάσει 
επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με την αποτίμηση σε δίκαιη αξία των 
χρηματοοικονομικών της μέσων, κατά επίπεδο ιεραρχίας αποτιμήσεων σε δίκαιη 
αξία. 

 ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς».  Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ14 
«Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα», και την απαίτηση για προσδιορισμό 
κυρίων και δευτερευόντων τομέων.  Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 8, η 
πληροφόρηση κατά τομέα της Εταιρείας προς τρίτα μέρη θα είναι βασισμένη στην 
εσωτερική πληροφόρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (στην 
ιδιότητα του ως ανώτατο όργανο λήψης λειτουργικών αποφάσεων), το οποίο 
λαμβάνει αποφάσεις ως προς τη διάθεση πόρων και αξιολογεί την απόδοση των 
αναφερόμενων τομέων.  Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 8 όπως παρουσιάζεται 
στη σημείωση 4 των οικονομικών καταστάσεων. 

 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009: 
 
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 ΔΠΧΑ1: 'Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ' και ΔΛΠ 27: 'Ενοποιημένες και Ξεχωριστές 
Οικονομικές Καταστάσεις' (Τροποποιήσεις) στο 'Κόστος επένδυσης σε θυγατρική 
εταιρεία, σε Κοινοπραξία ή σε Συνδεδεμένη εταιρεία' (εφαρμόζονται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).  

 Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3, 'Συνενώσεις Επιχειρήσεων', και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27, 
'Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις' (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009).  

 ΔΛΠ 27 (Αναθεώρηση 2008), Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις 
(ισχύει από 1 Ιουλίου 2009).    

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39, 'Διαθέσιμα Αντισταθμισμένα Στοιχεία' (ισχύει από 1 
Ιουλίου 2009).  

 Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2008 – Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ5 'Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και εργασίες που διακόπτονται' 
(ισχύει από 1 Ιουλίου 2009. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ32 “Ταξινόμηση έκδοσης δικαιωμάτων” (ισχύει από 1 
Φεβρουαρίου 2010). 

 ΕΔΔΠΧΑ 17 “Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους ιδιοκτήτες” 
(ισχύει από 1 Ιουλίου 2009).  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 
2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 
 

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών (συνέχ.) 
 

(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 ΔΠΧΑ1 (Αναθεωρημένο) 'Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ' (εφαρμόζεται για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 
 Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (ισχύει από 1 Ioυλίου 2009 ή 1 Ιανουαρίου 2010).  
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 1 Επιπρόσθετες εξαιρέσεις σε αυτούς που υιοθετούν για 

πρώτη φορά ΔΠΧA (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2010).  
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 2 'Συναλλαγές Συγκροτήματος που αφορούν Παροχές που 

εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών διακανονιζόμενες με μετρητά' (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2010).  

 ΔΠΧΑ 9: 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).  
 ΔΛΠ 24 (Αναθεώρηση) 'Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών' (ισχύει από 1 

Ιανουαρίου 2011).  
 ΕΔΔΠΧΑ 14 - Προπληρωμές σε μία Ελάχιστη Κεφαλαιακή Υποχρέωση (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010).  
 ΕΔΔΠΧΑ 19: 'Απάλειψη Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Μετοχικούς Τίτλους' 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010).  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων και Διερμηνειών 
σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

 
(δ)  Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων 
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, τη 
διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών 
αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.  Οι 
εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες 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 υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση.  
Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η 
εκτίμηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή τη περίοδο, ή την περίοδο της 
αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο τη τρέχουσα όσο 
και μελλοντικές περιόδους. 
 
(ε)  Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2009 και παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) το οποίο στην περίπτωση της Εταιρείας είναι το 
κυρίως χρησιμοποιούμενο νόμισμα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονομικών 
πράξεων και δραστηριοτήτων της. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
 

Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για 
τα αποτελέσματα του έτους και για την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της 
Εταιρείας. 

 
 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 ως η διαφορά μεταξύ του 
τιμήματος πώλησης και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται και 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

  
Η μεταβολή στη δίκαιη αξία των επενδύσεων που κατέχονται αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων. 

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

 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. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχ.) 
 
 Αναβαλλόμενη φορολογία 

Η αναπροσαρμογή στην αναβαλλόμενη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς 
συντελεστές παρουσιάζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων ή στα αποθεματικά ανάλογα 
με το που περιλαμβάνεται η αρχική χρέωση ή πίστωση για αναβαλλόμενη φορολογία. 
 
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 αναφοράς και τα κέρδη ή ζημίες 
από τη μετατροπή συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων 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 των αποτελεσμάτων 
Οι επενδύσεις που ταξινομούνται ως επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω των  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 στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων. 

 
 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 συνολικών εσόδων. 
 
Οι επενδύσεις σε τίτλους εισηγμένους στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθηνών 
παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην αγοραία αξία τους στις 31 
Δεκεμβρίου.  Η αγοραία αξία προσδιορίζεται σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος που 
δημοσιεύονται από τα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθηνών.  Για τις μη εισηγμένες 
αξίες η δίκαιη αξία καθορίζεται από το Διοικητικό 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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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (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.  
Δεν 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 εμπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν τα ποσά που οφείλονται 
κατά την ημερομηνία αναφοράς και συμπεριλαμβάνουν τόκους όπου αυτοί εφαρμόζονται. 

 
 Ανάλυση κατά τομέα 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιορίζονται σε ένα τομέα δραστηριότητας και επομένως 
δεν έχει γίνει ανάλυση κατά τομέα δραστηριότητας.  Παρουσιάζεται όμως ανάλυση κατά 
γεωγραφικό τομέα η οποία βασίζεται στην τοποθεσία των επενδύσεων της Εταιρείας. 

 
 Συγκριτικά ποσά 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές 
στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 

 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 

  Μη κυκλοφορούν
 Έσοδα ενεργητικό 
31 Δεκεμβρίου 2009 € € 
   
Κύπρος 16.287 - 
Ελλάδα 55.778 - 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής          166             - 
   
      72.231              - 
31 Δεκεμβρίου 2008   
   
Κύπρος (216.631) - 
Ελλάδα    (11.786)              - 
   
   (228.417)              - 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 
5. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 
 

 2009 2008 
 € € 
   
Συναλλαγματικό κέρδος  - 862 
Διάφορα έσοδα         150              - 
   
         150          862 

 
6. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   
 

Το κέρδος/(ζημία) από εργασίες πριν τα έσοδα χρηματοδότησης για το έτος παρουσιάζεται 
μετά τη χρέωση των ακολούθων: 
 
 2009 2008 
 € € 
   
Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων – έτους  4.400 3.970 

– προηγούμενου έτους  - 170 
Δικαίωμα διεύθυνσης και τήρησης μητρώου 1.998 2.885 
Δικαίωμα διαχείρισης επενδύσεων  4.148 8.909 
Αμοιβή γραμματέα - έτους 6.241 1.436 

- προηγούμενου έτους 3.355 - 
Αμοιβή ελεγκτών  3.200 3.000 
Αμοιβή νομικών συμβούλων       489     1.482 

 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

(i) Συμφωνία Διαχειριστή Επενδύσεων 
Με βάση συμφωνίας η Εταιρεία έχει διορίσει την Marfin CLR (Financial Services) 
Limited ως Διευθυντή Επενδύσεων της Εταιρείας. Ο Διευθυντής 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. 

 
 Με βάση τη Συμφωνία Διαχείρισης, 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. 

 
Η Εταιρεία έχει ανανεώσει, στις 5 Φεβρουαρίου 2008, την συμφωνία διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου με την Marfin CLR (Financial Services) Limited για άλλα τρία χρόνια με 
παρόμοιους όρους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (συνέχ.) 

 
(ii) Δικαίωμα Κινήτρου για απόδοση επενδύσεων 
 Επιπρόσθετα, με βάση τη Συμφωνία Διεύθυνσης Επενδύσεων η Εταιρεία θα πληρώνει 

στην Marfin CLR (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. 
 

(iii) Παροχή υπηρεσιών γραμματέα 
 Στις 2 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με την Marfin CLR (Financial 

Services) Limited για παροχή υπηρεσιών γραμματέα ύψους €5.000 ετησίως, πλέον ΦΠΑ 
με ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 η οποία θα ανανεώνεται αυτόματα για περίοδο ενός 
έτους. 

 
(iv) Συμφωνία για παροχή υπηρεσιών διεύθυνσης και τήρησης μητρώου μετόχων 

Στις 2 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με τη Marfin CLR (Financial 
Services) Limited για παροχή υπηρεσιών διεύθυνσης και τήρησης μητρώου μετόχων.  Η 
αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ανέρχεται σε €1.100 ετησίως πλέον ΦΠΑ.  
Η παρούσα συμφωνία έχει ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και θα ανανεώνεται 
αυτόματα για περίοδο ενός έτους. 
 

(v) Συμφωνία υπηρεσιών γενικού διαχειριστή 
 Με βάση συμφωνία η Εταιρεία είχε διορίσει τον οίκο Horwath DSP Limited ως Γενικό 

Διαχειριστή της Εταιρείας. Ο Διαχειριστής της Εταιρείας ήταν υπεύθυνος για την 
διαχείριση των καθημερινών εργασιών της.  Η συμφωνία Γενικού Διαχειριστή της 
Εταιρείας έληξε στις 6 Μαρτίου 2009. 

 
8. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

 2009 2008 
 € € 
Έσοδα χρηματοδότησης    
Τόκοι εισπρακτέοι      20.973    52.154 
   
Έξοδα χρηματοδότησης    
Τόκοι και έξοδα τραπεζών         (984)       (388) 
   
      19.989   51.766 

 
9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2009 2008 
 € € 
   
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα       2.039     5.216 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.) 
 

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. 

 
Δεν 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. 

 
Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση το 
λογιστικό κέρδος της Εταιρείας. 
 
 2009 2008 
 € € 
Κέρδος/(ζημία) έτους πριν τη φορολογία ως η κατάσταση   
  λογαριασμού αποτελεσμάτων     40.443  (220.906) 
   
Φόρος με βάση τους φορολογικούς συντελεστές  4.044 - 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν   996 - 
Φορολογική επίδραση εσόδων που δεν φορολογούνται  (5.040) - 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα        2.039       5.216 
   
Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών εσόδων        2.039       5.216 

 
10. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

 2009 2008 
 € € 
 
Κέρδος/(ζημία) που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας       38.404   (226.122) 
   
Αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του    
  έτους 2.000.000 2.000.000 
   
Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ)          1,92       (11,31) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 
11. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

 Δίκαιη  Δίκαιη 
 αξία  αξία  
 31/12/2009 31/12/2008 
 € € 
Mετοχές σε δημόσιες εταιρείες   
  εισηγμένες στο Χρηματιστήριο   
  Αξιών Κύπρου   
Κλάδος Τραπεζών 81.324 16.121 
Κλάδος Χρηματοδοτικών και    
  επενδυτικών Οργανισμών 4.080 17.871 
Κλάδος εργοληπτικών εταιρειών 27.830 40.426 
   
Άλλοι τίτλοι σε δημόσιες εταιρείες    
  εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών   
  Κύπρου   
Κλάδος Τραπεζών  5.000 4.850 
   
Μετοχές σε δημόσιες εταιρείες εισηγμένες σε Χρηματιστήρια   
  του εξωτερικού    
Κλάδος Τραπεζών  239.031 45.300 
Αναψυκτικά 15.940 - 
Συμβατικός ηλεκτρισμός 25.980 - 
Διυλιστήρια 24.992 - 
Τυχερά παιχνίδια 30.680 - 
Άλλοι κλάδοι  19.958 - 
   
Άλλοι εισηγμένοι τίτλοι εξωτερικού       23.860                 - 
   
    498.675    124.568 

 
12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 

 2009 2008 
 € € 
   
Marfin CLR (Financial Services) Limited – χρηματιστηριακός    
  λογαριασμός   109.313    177.743 
   
Άλλοι χρεώστες 18.323 15.377 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες     (15.376)               - 
   
        2.947      15.377 
   
    112.260   193.120 



 
 

KΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

23

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 
12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχ.) 
 
 Κίνηση πρόβλεψης για επισφαλείς χρεώστες 
 

 2009 2008 
 € € 
   
1 Ιανουαρίου - - 
   
Πρόνοια έτους που αναγνωρίστηκε για επισφαλείς χρεώστες      15.376                - 
   
31 Δεκεμβρίου       15.376               - 

 
Το ποσό οφειλόμενο από την εταιρεία Marfin CLR (Financial Services) Limited είναι 
εισπρακτέο σε πρώτη ζήτηση και φέρει τόκο προς 2% ετησίως (2008: 2,25%). 
 
Τα ποσά οφειλόμενα από τους άλλους εμπορικούς χρεώστες είναι εισπρακτέα εντός ενός 
έτους και δε φέρουν τόκο. 

 
13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 2009 2008 
 € € 
Εγκεκριμένο:   
1 Ιανουαρίου  3.440.000 3.417.203 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής σε Ευρώ                -      22.797 
   
31 Δεκεμβρίου (8.000.000 μετοχές των €0,43 η καθεμία)  3.440.000 3.440.000 
   
Εκδοθέν και πλήρως πληρωθέν:    
1 Ιανουαρίου  860.000 854.301 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής σε Ευρώ               -       5.699 
31 Δεκεμβρίου (2.000.000 συνήθεις μετοχές των €0,43 η    
  καθεμία)    860.000   860.000 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσημο νόμισμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  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. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 

13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχ.) 
 
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. 

 
14. ΑΛΛΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 

 2009 2008 
 € € 
   
Marfin CLR (Financial Services) Limited 316 1.690 
Άλλοι πιστωτές  2.990 4.432 
Έξοδα οφειλόμενα       4.250       4.498 
   
       7.556     10.620 

 
 Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δε φέρουν τόκο. 
 
15. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2009 2008 
 € € 
   
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα        2.798      2.447 

 
16. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2009 μετά από συνεδρίαση του ενέκρινε την 
πληρωμή μερίσματος ύψους €80.000 (€0,04 ανά μετοχή) από τα κέρδη των ετών 2007 
(€75.000) και 2009 (€5.000).  Το μέρισμα πληρώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2010. 
 
Το μέρισμα που ήταν οφειλόμενο στις 31 Δεκεμβρίου 2008 πληρώθηκε από την Εταιρεία στις 
20 Ιανουαρίου 2009. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
17. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη. 
 

 2009 2008 
 € € 
Marfin CLR (Financial Services) Limited   
Δικαίωμα διεύθυνσης και τήρησης μητρώου 1.998 2.885 
Δικαίωμα διαχείρισης επενδύσεων  4.148 8.909 
Αμοιβή γραμματέα 5.750 - 
Αμοιβή γραμματέα προηγούμενου έτους      3.355            - 
 
     15.251   11.794 

 
18. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ / ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε ανειλημμένες ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις κατά το έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2009 (2008: Μηδέν). 

 
19. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
 Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατέχει: 
 
 Κίνδυνος αγοράς 
 Πιστωτικός κίνδυνος 
 Κίνδυνος ρευστότητας  

  
 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του 

πλαισίου διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου. 
 

 Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να 
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, ώστε να θέτει 
κατάλληλα όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθεί τους κινδύνους και να τηρεί τα όρια 
αυτά.  Οι πολιτικές και τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων 
αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 
(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 
συνολικών εσόδων 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 Δεκεμβρίου 2009 

 
19. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

(i) Κίνδυνος αγοράς (συνέχ.) 
 
Ανάλυση ευαισθησίας  
Η αύξηση των τιμών της εύλογης αξίας των επενδύσεων κατά 10% στις 31 Δεκεμβρίου 
2009 και 31 Δεκεμβρίου 2008 θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 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 εύλογης αξίας των επενδύσεων κατά 10% θα προκύπτει η ίδια 
αλλά αντίθετη επίδραση στα αποτελέσματα: 
 

 Αποτελέσματα 
 € € 
 2009 2008 
   

Επενδύσεις   49.868    12.457 
 
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 το Ευρώ (“€”) είναι το επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και 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 της κατάστασης οικονομικής θέσης.  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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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 
19. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (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. 
 

Διαχείριση κεφαλαίου 
Πολιτική του Διοικητικού 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 Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί 
στενά την απόδοση κεφαλαίου. 

 
20. ΔΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 
Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της 
Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες με τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση της 
οικονομικής θέσης. 
 
Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργές αγορές όπως και 
οι επενδύσεις που αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων που είναι 
εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία της 
κατάστασης της οικονομικής θέσης.  Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχει η Εταιρεία είναι η τιμή κλεισίματος. 

 
Ιεραρχία δίκαιης αξίας 
Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία, σύμφωνα με τη μέθοδο αποτίμησης.  Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής: 
 

 Επίπεδο 1 – τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια 
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

 Επίπεδο 2 – πληροφορίες από την αγορά που δεν αφορούν τιμές χρηματιστηρίου οι 
οποίες περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ή 
υποχρεώσεις είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα (δηλαδή που προέρχονται από τις 
τιμές). 

 Επίπεδο 3 – πληροφορίες για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που δεν 
βασίζονται σε δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
 
20. ΔΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ (συνέχ.) 

 
 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
31 Δεκεμβρίου 2009 € € € € 
     
Χρηματοοικονομικά στοιχεία      
  ενεργητικού που αποτιμούνται σε      
  δίκαιη αξία μέσω των      
  αποτελεσμάτων   498.675            -             -   498.675 
     
31 Δεκεμβρίου 2008     
     
Χρηματοοικονομικά στοιχεία      
  ενεργητικού που αποτιμούνται σε      
  δίκαιη αξία μέσω των      
  αποτελεσμάτων   124.568            -             -  124.568 

 
Οι πιο πάνω επενδύσεις αποτιμούνται στην δίκαιη αξία τους χρησιμοποιώντας την τιμή 
κλεισίματος που δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο στο οποίο είναι εισηγμένες κατά την 
ημερομηνία αναφοράς. 
 

21. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

 Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς που να επηρεάζουν τις 
οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009. 

 
 Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 13 

Απριλίου 2010. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
22. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

 Κλάδος/ Κατηγορία Αριθμός Κόστος Τρέχουσα Ποσοστό 
Μερίσματα  

που Συμμετοχή Καθαρά κέρδη/ Καθαρά στοιχεία 
  δραστηριότητα τίτλου αξιών αγοράς αξία στο σύνολο εισπράχθηκαν στο μετοχικό (ζημιές) εκδότη  ενεργητικού που 
      31.12.2009 ενεργητικού κατά το 2009 κεφάλαιο  αντιστοιχούν 
         του εκδότη  στην επένδυση  
           

Εκδότης    € € % € % €* 000 € 

              

Μετρητά δ/ε δ/ε δ/ε 341.632 341.632 35,86 - δ.ε. δ.ε. δ.ε. 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία            
  Λτδ - Ελλάδα Τραπεζικός  Μετοχές  20.376 48.159 99.231 10,42 1.948 0,00341** 313.144** 82.628** 
Hellenic Bank Public Co Ltd Τραπεζικός Μετοχές 50.000 50.424 59.000 6,19 1.040 0,01682* 33.973* 74.082* 
Marfin Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια            
  Εταιρεία Λτδ – Ελλάδα Τραπεζικός Μετοχές 25.000 49.468 57.000 5,98 3.000 0,00301* 394.563* 103.238* 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Τραπεζικός Μετοχές  2.800 50.286 50.540 5,30 - 0,00077* 1.546.012* 45.981* 
ΟΠΑΠ Α.Ε.  Στοιχήματα Μετοχές 2.000 34.115 30.680 3,22 1.170 0,00063* 728.488* 4.275* 
Τσιμεντοποιϊα Βασιλικού Δημόσια           
  Εταιρεία Λτδ Οικ. Υλικών  Μετοχές 23.000 31.970 27.830 2,92 399 0,03197* 5.679* 70.085* 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Ενέργειας Μετοχές 2.000 26.160 25.980 2,73 - 0,00086* (305.879)* 42.840* 
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία            
  Λτδ - Κύπρος Τραπεζικός Μετοχές 4.082 11.028 20.043 2,10 2.720 0,00068** 313.144** 16.477** 
Alpha Bank A.E. Τραπεζικός  Μετοχές  2.000 24.228 16.380 1,72 - 0,00049* 512.067* 14.802* 
Coca Cola H.B.C. A.E. Γενικό λιανικό           
   εμπόριο Μετοχές  1.000 17.564 15.940 1,67 1.500 0,00027* 227.600* 7.670* 
 
δ.ε. Δεν εφαρμόζεται. 
 
Οι πιο πάνω επενδύσεις αποτελούν τις δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2009.  
 
* Με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς των εταιρειών για το έτος 2008. 
** Με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς των εταιρειών για το έτος 2009. 
 



 

 

 


