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STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED
∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύµφωνα µε το άρθρο 140(1) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων, εµείς
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των οικονοµικών
καταστάσεων της Stario Portfolio Investments Public Company Limited για το έτος που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2005, µε βάση τη γνώµη µας, που είναι προϊόν επιµελούς και ευσυνείδητης
εργασίας, δηλώνουµε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι
αληθή και πλήρη.

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Μιχαλάκης Ιωαννίδης - Εκτελεστικός Πρόεδρος
Στέφος Λοϊζίδης - Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Μουσιούττας
Χαράλαµπος Παπαγεωργίου
Έλενα Πίττα
Υπεύθυνοι σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων
Αντώνης Καλλής - Γραµµατέας και Οικονοµικός ∆ιευθυντής
Λευκωσία, 18 Απριλίου 2006
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STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Stario Portfolio Investments Public Company Limited (η “Εταιρεία”)
υποβάλλει στα µέλη την έκθεσή του και τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Αλλαγή ονόµατος
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ηµεροµηνίας 7 Ιουλίου 2005, εγκρίθηκε
ψήφισµα για αλλαγή του ονόµατος της Εταιρείας από το υφιστάµενο όνοµα ‘Stario Investments
Limited’ σε ‘Stario Portfolio Investments Public Company Limited’. Η αλλαγή του ονόµατος
εγκρίθηκε από τον Έφορο Εταιρειών στις 20 Ιουλίου 2005.
Κύριες δραστηριότητες
Η Εταιρεία συνέχισε κατά τη διάρκεια του έτους 2005 τη διεξαγωγή εργασιών οργανισµού επενδύσεων
κλειστού τύπου.
Σε συνέχεια απόφασης του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου για την λειτουργία νέων
αγορών, οι τίτλοι της Εταιρείας έχουν καταταχθεί τον Σεπτέµβριο του 2004 στην Αγορά Επενδυτικών
Οργανισµών.
Ιθύνουσα εταιρεία
Η ∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, είναι η ιθύνουσα εταιρεία της
Stario Portfolio Investments Public Company Limited µε άµεσο ποσοστό συµµετοχής στις 31
∆εκεµβρίου 2005 54,92% (2004: έµµεσο 54,45%) στο εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Η ιθύνουσα εταιρεία είναι δηµόσια εταιρεία της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου στην Αγορά Επενδυτικών Οργανισµών µε µερική εφαρµογή των συνεχών
υποχρεώσεων των Επενδυτικών Eταιρειών. Οι κύριες δραστηριότητες της ιθύνουσας εταιρείας είναι η
διεξαγωγή εργασιών οργανισµού επενδύσεων κλειστού τύπου.
Η τελική ιθύνουσα εταιρεία της Stario Portfolio Investments Public Company Limited είναι η Elma
Holdings Public Company Limited µέσω της συµµετοχής της στη ∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου
∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ. Η Elma Holdings Public Company Limited είναι δηµόσια εταιρεία
εγγεγραµµένη στην Κύπρο, της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
στην Αγορά Επενδυτικών Οργανισµών µε µερική εφαρµογή των συνεχών υποχρεώσεων των
Επενδυτικών Eταιρειών.
Υποκαταστήµατα
Η Εταιρεία δεν λειτουργεί υποκαταστήµατα.
Οικονοµικά αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 τα οποία
παρουσιάζονται στην σελίδα 7 των οικονοµικών καταστάσεων έχουν ως ακολούθως:
2005
£

2004
£

Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία
Φορολογία

403.522
(1.633)

(188.727)
(2.002)

Κέρδος/(ζηµία) για το έτος

401.889

(190.729)
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STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.)

Οικονοµικά αποτελέσµατα (συνέχ.)
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι προτείνουν όπως το κέρδος για το έτος µεταφερθεί στο αποθεµατικό
προσόδου.
Το κέρδος µετά τη φορολογία ανήλθε σε £401.889 το 2005 σε σύγκριση µε ζηµία £190.729 το
2004. Οι κύριοι λόγοι για τη δηµιουργία σηµαντικού κέρδους είναι η πραγµατοποίηση κέρδους
από πώληση επενδύσεων ως επίσης και η ανατίµηση της αξίας των επενδύσεων που αποτιµούνται
στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Τα εξαµηνιαία αποτελέσµατα της Εταιρείας όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί στις 26 Ιουλίου 2005
διαφέρουν σηµαντικά µε τα αποτελέσµατα του έτους καθώς τα αποτελέσµατα του έτους έχουν
αναπροσαρµοστεί µε τη µεταφορά των επενδύσεων σε τραπεζικούς τίτλους από την κατηγορία
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση στην κατηγορία επενδύσεων που αποτιµούνται στη δίκαιη
αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Ως αποτέλεσµα το
πλεόνασµα/έλλειµµα από την επανεκτίµηση των πιο πάνω επενδύσεων αναγνωρίζεται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων αντί στο αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων. Τα
συγκριτικά αποτελέσµατα για το έτος 2004 έχουν επίσης αναπροσαρµοστεί.
Εξέταση των εξελίξεων, της θέσης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων
Η καθαρή εσωτερική αξία της Εταιρείας έχει αυξηθεί από £1.313.277 την 31 ∆εκεµβρίου 2004 σε
£1.761.016 την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Εποµένως η καθαρή απόδοση της Εταιρείας το 2005 ήταν
£447.739. Η αύξηση αυτή ανά µετοχή αναλύεται ως ακολούθως:
Καθαρή εσωτερική αξία ανά µετοχή 31 ∆εκεµβρίου 2004 (σεντ)
Καθαρή εσωτερική αξία ανά µετοχή 31 ∆εκεµβρίου 2005 (σεντ)
Συνολική απόδοση 2005 µε βάση δείκτη ΚΕΑ’s
Κεφαλαιουχική απόδοση δείκτη επενδυτικών εταιρειών ΧΑΚ έτος 2005
Κεφαλαιουχική απόδοση γενικού δείκτη ΧΑΚ έτος 2005

6,57
8,81
34,09%
21,58%
52,47%

Προβλεπόµενη εξέλιξη
Ως ένας εγκεκριµένος Επενδυτικός Οργανισµός η Εταιρεία επενδύει βασικά σε αξίες του ΧΑΚ και
εποµένως η απόδοση της εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την απόδοση του ΧΑΚ Μετά από
πέντε χρόνια συνεχούς πτώσεως, το 2005 οι αξίες του ΧΑΚ έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντική
άνοδο της τάξεως του 52,47% µε τάση η άνοδος αυτή να συνεχίζεται και το 2006. Ήδη το πρώτο
τρίµηνο του 2006 ο δείκτης ΧΑΚ αυξήθηκε κατά 44% µε αντίστοιχη αύξηση της αξίας του
Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Προβλέπετε ότι η άνοδος αυτή θα σταθεροποιηθεί.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Περιγραφή των κινδύνων και διαχείρισης τους παρουσιάζεται στη σηµείωση 19 των οικονοµικών
καταστάσεων.
Μερίσµατα
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την καταβολή µερίσµατος.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.)
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆εν υπήρξε αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους 2005.
Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού
Τα γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού παρουσιάζονται στη σηµείωση 26 των οικονοµικών
καταστάσεων.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στη
σελίδα 1. Όλοι διετέλεσαν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια του έτους 2005
εκτός από τους κ.κ. Μιχαλάκη Ιωαννίδη, Ανδρέα Μουσιούττα και Χαράλαµπο Παπαγεωργίου οι
οποίοι διορίστηκαν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι στις 7 Ιουλίου 2005 σε αντικατάσταση των
αποχωρούντων κ.κ Πολύβιου Κόλοκου, Γεώργιου Κωνσταντίνου και Αλέξανδρου Μαυρίκιου. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Μιχαλάκη Ιωαννίδη και Στέφο Λοϊζίδη στην θέση του
Εκτελεστικού Προέδρου και Αντιπροέδρου της Εταιρείας αντίστοιχα.
∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
κατά τη διάρκεια του έτους.
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Ανδρέας Μουσιούττας και Χαράλαµπος
Παπαγεωργίου αποχωρούν είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή.
Ελεγκτές
Οι ελεγκτές της Εταιρείας κ. KPMG εξέφρασαν την επιθυµία τους να συνεχίσουν να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την
αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αντώνης Καλλής
Γραµµατέας
Λευκωσία, 18 Απριλίου 2006
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ
STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της Stario Portfolio Investments Public Company Limited στις
σελίδες 7 µέχρι 30, που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, και την κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων, την κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων και την κατάσταση ταµειακών
ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και τις σχετικές σηµειώσεις. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις
είναι ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’
αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχο µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της
Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Η ελεγκτική µας εργασία
έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από
εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν
αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως
σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως
προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές
καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση,
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις. Ένας
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών
υπολογισµών που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των
οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας.
Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της
Stario Portfolio Investments Public Company Limited στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 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 Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.
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.
KPMG
Εγκεκριµένοι Λογιστές

Λευκωσία, 18 Απριλίου 2006
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σηµ.
Εισοδήµατα
Μερίσµατα εισπρακτέα
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση
Κέρδος από πώληση επενδύσεων που αποτιµούνται στη δίκαιη
αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων
Πλεόνασµα/(έλλειµµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων που
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Αποµείωση αξίας επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση
Έξοδα διοίκησης

2005
£

2004
£

34.025
15.169

9.059
46.520

49.442

2.141

314.385
413.021
(25.556)

(173.826)
(71.704)
(187.810)
(20.728)

Κέρδος/(ζηµία) από εργασίες πριν το κόστος χρηµατοδότησης

5

387.465

(208.538)

Έσοδα χρηµατοδότησης
Έξοδα χρηµατοδότησης
Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης

8
8

16.335
(278)
16.057

20.016
(205)
19.811

403.522
(1.633)

(188.727)
(2.002)

401.889

(190.729)

Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία
Φορολογία

9

Κέρδος/(ζηµία) για το έτος
10

Βασικό κέρδος/(ζηµία) ανά µετοχή (σεντ)

2,01

(0,95)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
Σηµ.
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:
Πλεόνασµα/(έλλειµµα) από επανεκτίµηση που παρουσιάζεται
στα ίδια κεφάλαια
Ζηµία από πώληση που µεταφέρεται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Αποµείωση αξίας που µεταφέρεται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Ακύρωση λογιστικών ζηµιών που προέκυψε από µείωση
µετοχικού κεφαλαίου
Καθαρά έσοδα που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια
Κέρδος/(ζηµία) για το έτος
Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για το έτος
Επίδραση της µεταφοράς επενδύσεων:
- Στην ζηµία για το έτος
- Στην βασική ζηµία για το έτος (σεντ)

4

2005
£

2004
£

45.850

(125.450)

-

(718)

-

71.704

45.850
401.889

8.000.000
7.945.536
(190.729)

447.739

7.754.807
41.786
0,21

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Σηµ.

2005
£

2004
£

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

11

227.996

168.904

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της
Κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες
Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

11
12
13
14

1.187.752
274.911
13.663
64.385
1.540.711

922.930
222.732
1.200
3.442
1.150.304

1.768.707

1.319.208

2.000.000
(238.984)
1.761.016

2.000.000
(686.723)
1.313.277

Ολικό ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Ολικό ιδίων κεφαλαίων

15
16

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί
Φορολογία
Ολικό υποχρεώσεων

17
18

Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
Καθαρή εσωτερική αξία µετοχής (σεντ)

4.095
3.596
7.691

4.075
1.856
5.931

1.768.707

1.319.208

8,81

6,57

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 18 Απριλίου 2006.
Μιχαλάκης Ιωαννίδης
Εκτελεστικός Πρόεδρος

Στέφος Λοϊζίδης
Αντιπρόεδρος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.
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STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Σηµ.
Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Μερίσµατα εισπρακτέα
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους
(Πλεόνασµα)/έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων που
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Αποµείωση αξίας επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση

8
8

Μείωση/(αύξηση) στις επενδύσεις
(Αύξηση)/µείωση στα ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες
Αύξηση στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις
Αύξηση/(µείωση) στους εµπορικούς και άλλους πληρωτέους
λογαριασµούς
Ροή µετρητών από/(για) εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Μερίσµατα εισπρακτέα
Καθαρή ροή µετρητών από/(για) εργασίες

2004
£

403.522

(188.727)

(34.025)
(16.335)
278

(9.059)
(20.016)
205

(314.385)
39.055
36.321
(52.179)
(12.463)

173.826
71.704
27.933
(363.690)
160.418
(1.200)

20

8

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από µακροπρόθεσµο δάνειο
Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

2005
£

10.754
(60)
16.335
34.025
61.054
-

8

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα µετρητά και αντίστοιχα
Μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους

(111)
(111)

(452)
(176.991)
(146)
20.016
9.059
(148.062)
100.000
100.000
(205)
(205)

60.943
3.442
64.385

(48.267)
51.709
3.442

64.385

3.442

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:
Μετρητά στην τράπεζα

14

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.
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STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
1.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η Stario Portfolio Investments Public Company Limited (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο
στις 11 Φεβρουαρίου 2000 ως δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον περί
Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι οι εργασίες οργανισµού επενδύσεων κλειστού
τύπου.
Σε συνέχεια απόφασης του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου για την λειτουργία
νέων αγορών, οι τίτλοι της Εταιρείας έχουν καταταχθεί τον Σεπτέµβριο του 2004 στην Αγορά
Επενδυτικών Οργανισµών. Σύµφωνα µε την άποψη των Οργάνων ∆ιοίκησης η Εταιρεία
θεωρείται ∆ηµόσια Εταιρεία σύµφωνα µε τους περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ηµεροµηνίας 7 Ιουλίου 2005,
εγκρίθηκε ψήφισµα για αλλαγή του ονόµατος της Εταιρείας από το υφιστάµενο όνοµα ‘Stario
Investments Limited’ σε ‘Stario Portfolio Investments Public Company Limited’. Η αλλαγή του
ονόµατος εγκρίθηκε από τον Έφορο Εταιρειών στις 20 Ιουλίου 2005.
Η ∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ είναι η ιθύνουσα εταιρεία της
Stario Portfolio Investments Public Company Limited, µε άµεσο ποσοστό συµµετοχής στις 31
∆εκεµβρίου 2005 54,92% (2004: έµµεσο 54,45%) στο εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Η ιθύνουσα εταιρεία είναι δηµόσια εταιρεία της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγµένοι στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στην Αγορά Επενδυτικών Οργανισµών µε µερική εφαρµογή των
συνεχών υποχρεώσεων των Επενδυτικών Εταιρειών. Οι κύριες δραστηριότητες της ιθύνουσας
εταιρείας είναι η διεξαγωγή εργασιών οργανισµού επενδύσεων κλειστού τύπου.
Η Elma Holdings Public Company Limited είναι η τελική ιθύνουσα εταιρεία της Stario Portfolio
Investments Public Company Limited µέσω της συµµετοχής της στη ∆ωδώνη Επενδύσεις
Χαρτοφυλακίου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ. Η Elma Holdings Public Company Limited είναι
δηµόσια εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κύπρο της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγµένοι στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στην Αγορά Επενδυτικών Οργανισµών µε µερική εφαρµογή των
συνεχών υποχρεώσεων των Επενδυτικών Eταιρειών.

2.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο
αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το έτος της ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ∆ΠΧΠ
που εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που
καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν
ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου και τους
περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

2.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (συνέχ.)
Από την 1 Ιανουαρίου 2005 έχουν τεθεί σε ισχύ αναθεωρηµένα και τροποποιηµένα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) και νέα ∆ΠΧΠ. Την 1 Ιανουαρίου 2005 η Εταιρεία υιοθέτησε το
αναθεωρηµένο και τροποποιηµένο ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Καταχώρηση και
αποτίµηση” το οποίο επιτρέπει την καταχώρηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
κατά την αναγνώριση τους ή κατά την εφαρµογή του αναθεωρηµένου και τροποποιηµένου
∆ΛΠ στην κατηγορία επενδύσεων που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Ως αποτέλεσµα η Εταιρεία µετέφερε επενδύσεις σε
τραπεζικούς τίτλους από την κατηγορία επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση στην
κατηγορία επενδύσεων που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις εφαρµογής του πιο πάνω ∆ΛΠ η
µεταφορά των επενδύσεων εφαρµόζεται αναδροµικά (βλέπε σηµείωση 4). Η µεταφορά των
επενδύσεων δεν επέφερε καµία αλλαγή στα ίδια κεφάλαια για το έτος 2004.
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες οι οποίες είναι και το
κυρίως χρησιµοποιούµενο συνάλλαγµα.

3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που
θεωρούνται ουσιώδη για την παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας.
Βάση ετοιµασίας
Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός
από τις επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και τις επενδύσεις που αποτιµούνται στη δίκαιη
αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων, οι οποίες παρουσιάζονται στη
δίκαιη αξία τους κατά τη λήξη του τρέχοντος οικονοµικού έτους.
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει
εκτιµήσεις και υποθέσεις οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών και των
υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιµήσεις και
οι σχετικές υποθέσεις βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε διάφορους άλλους
παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις, και τα αποτελέσµατα
των οποίων διαµορφώνουν τη βάση στην οποία ασκείται η κρίση σχετικά µε τις λογιστικές
αξίες ενεργητικού και υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι άµεσα εµφανές από άλλες πηγές. Τα
πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
Οι εκτιµήσεις και οι υποστηρίζουσες υποθέσεις θεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις
σε λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίµηση
αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της
αναθεώρησης και µελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο
και µελλοντικές περιόδους.
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3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Αναγνώριση εισοδηµάτων
Μερίσµατα από επενδύσεις σε µετοχές εταιρειών αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία είσπραξης
τους. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων. Τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις λογίζονται ως εισόδηµα µε βάση την
αρχή των δεδουλευµένων εσόδων.
Το κέρδος ή η ζηµία από την εκποίηση επενδύσεων το οποίο αντιπροσωπεύει τη διαφορά
µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται,
µαζί µε οποιοδήποτε ποσό που αναγνωρίστηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης και το οποίο
αφορά την επένδυση που εκποιήθηκε µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων.
Η διαφορά µεταξύ της αγοραίας αξίας των επενδύσεων που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία
µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων στις 31 ∆εκεµβρίου και της µέσης τιµής
κόστους αντιπροσωπεύει 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.
Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης
Το καθαρό κόστος χρηµατοδότησης περιλαµβάνει τραπεζικούς και άλλους τόκους
εισπρακτέους, µείον τραπεζικούς και άλλους τόκους πληρωτέους και έξοδα χρηµατοδότησης.
Οι τόκοι λογίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση την αρχή των
δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων.
Ξένο συνάλλαγµα
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες και καταχωρούνται µε βάση
την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα υπόλοιπα
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο
νόµισµα µετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την
µετάφραση µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τα υπόλοιπα µη
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένο συνάλλαγµα τα οποία
παρουσιάζονται σε τιµή κόστους µετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες µε βάση την τιµή
συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία της συναλλαγής.
Φορολογία
Η φορολογία περιλαµβάνει πρόβλεψη πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε βάση τη
νοµοθεσία και τους συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
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3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Επενδύσεις
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά της στοιχεία που αποτελούνται
από επενδύσεις σε τίτλους µεταβλητής απόδοσης, στις ακόλουθες κατηγορίες:
(i) Στοιχεία που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Στοιχεία που κατέχονται για εµπορία
Περιλαµβάνει επενδύσεις σε αξίες που αγοράστηκαν µε σκοπό την άµεση απόδοση
κέρδους από βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις των τιµών ή περιλαµβάνονται σε
χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσµη κερδοφορία.
Στοιχεία που καταχωρούνται κατά την αναγνώριση στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων (βλέπε σηµ. “Βάση ετοιµασίας” πιο πάνω)
Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται ως κυκλοφορούν ενεργητικό.
Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης (η οποία θεωρείται και η
δίκαιη τους αξία) µη συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων συναλλαγής τους και
ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους. Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που
προκύπτει από την αποτίµηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων.
(ii) Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση
Περιλαµβάνει επενδύσεις οι οποίες πρόκειται να κρατηθούν για µια αόριστη χρονική
περίοδο και µπορεί να διατεθούν για πώληση για να ικανοποιήσουν ανάγκες
ρευστότητας, αυξοµειώσεις επιτοκίων, ισοτιµιών συναλλάγµατος ή αλλαγές στις τιµές
αξιών. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται ως µη κυκλοφορούν ενεργητικό.
Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους (η οποία θεωρείται
και η δίκαιη τους αξία) συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων συναλλαγής και ακολούθως
αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους. Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει
από την αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης
επενδύσεων.
Για εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία θεωρείται ως η τιµή πλειοδότησης (bid price) των
Χρηµατιστηρίων στα οποία διαπραγµατεύονται οι επενδύσεις. 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.
Όλες οι αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της
εµπορικής συναλλαγής η οποία είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να
αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση.

14
STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Επενδύσεις (συνέχ.)
Κατά την εκποίηση επενδύσεων η διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της
λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στους λογαριασµούς µεταφέρεται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων µαζί µε οποιοδήποτε ποσό που αναγνωρίστηκε στο
αποθεµατικό επανεκτίµησης το οποίο αφορά την επένδυση που εκποιήθηκε.
Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού
Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη αποµείωσης στην αξία των
στοιχείων ενεργητικού. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για αποµείωση αξίας
εκτιµάται η ανακτήσιµη αξία των στοιχείων ενεργητικού. Η ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου
ενεργητικού είναι η µεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιµης τιµής στα πλαίσια µιας συνήθους
εµπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών
ροών από την συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής
του. Η αποµείωση αξίας αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού
υπερβαίνει την ανακτήσιµη του αξία. Η αποµείωση αξίας αναγνωρίζεται ως έξοδο στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους.
Στην περίπτωση των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση όπου η ανακτήσιµη αξία είναι
χαµηλότερη της τιµής κτήσης, η διαφορά µεταξύ της ανακτήσιµης αξίας και της τιµής κτήσης
µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων.
Συγκεκριµένα στις περιπτώσεις όπου είχε προηγηθεί αναγνώριση ζηµίας από επανεκτίµηση
στο αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων, η ζηµία αυτή µεταφέρεται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων και αναγνωρίζεται ως µέρος της αποµείωσης. Στις περιπτώσεις
όπου είχε προηγηθεί αναγνώριση κέρδους από επανεκτίµηση στο αποθεµατικό επανεκτίµησης
επενδύσεων, η αύξηση αυτή αντιστρέφεται στο βαθµό της αποµείωσης. Τυχόν επιπρόσθετη
αποµείωση αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Ζηµία από αποµείωση αξίας αντιστρέφεται όταν υπάρχει ένδειξη ότι η αποµείωση δεν
υφίσταται πλέον και υπάρχουν αλλαγές στις εκτιµήσεις για καθορισµό της ανακτήσιµης
αξίας.
Αναφορικά µε επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση, σε περίπτωση όπου σε µελλοντικές
περιόδους το ποσό της αποµείωσης ελαττωθεί λόγω γεγονότων που προέκυψαν µετά την
αναγνώριση της αποµείωσης το ανάλογο ποσό της αποµείωσης δεν αντιστρέφεται µέσω της
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους αλλά µέσω του αποθεµατικού
επανεκτίµησης επενδύσεων.

15
STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αναγνωρίζονται στον ισολογισµό
της Εταιρείας την ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία γίνεται συµβαλλόµενο µέρος στις
πρόνοιες του µέσου. Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού στον ισολογισµό της όταν τα συµβατικά δικαιώµατα στη ροή µετρητών που
προκύπτουν από το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού λήξουν ή όταν η Εταιρεία
µεταβιβάσει το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού.
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού στον ισολογισµό
της όταν η υποχρέωση που αναφέρεται στην σύµβαση εξοφληθεί, ακυρώνεται ή λήγει. Τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή
κτήσης τους η οποία είναι η δίκαιη αξία του αντίτιµου που δόθηκε ή εισπράχτηκε γι’ αυτά.
Τα έξοδα της συναλλαγής περιλαµβάνονται στην αρχική τιµή κτήσης. Στη συνέχεια τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αναγνωρίζονται στη δίκαιη αξία
τους ή όπου αυτή δεν εφαρµόζεται στην τιµή κτήσης τους. Έσοδα και έξοδα που προκύπτουν
από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων.
Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις
Οι εµπορικές και άλλες απαιτήσεις παρουσιάζονται σε τιµή κόστους πλέον δεδουλευµένους
τόκους.
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Τα πιο πάνω αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα.
Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί
Οι εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί αναφέρονται σε τιµή κτήσης.
Ανάλυση κατά τοµέα
Λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρεία διεξάγει εργασίες µόνο σε ένα τοµέα δραστηριότητας και
µόνο σε µια τοποθεσία δεν είναι εφικτό να δοθεί ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας ή κατά
γεωγραφικό τοµέα.
Συγκριτικά ποσά
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές
στην παρουσίαση του τρέχοντος οικονοµικού έτους.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
Ένεκα της µεταφοράς επενδύσεων στην κατηγορία επενδύσεων που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία
µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων (όπως αυτή αναφέρεται στην “Βάση
παρουσίασης” πιο πάνω) τα ακόλουθα συγκριτικά ποσά για το έτος 2004 έχουν αναπροσαρµοστεί:

Σηµ.
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση
Κέρδος/(ζηµία) από πώληση επενδύσεων που
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων που
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Αποµείωση αξίας επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση
Επίδραση της µεταφοράς επενδύσεων
στη ζηµία για το έτος
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:
Έλλειµµα από επανεκτίµηση που παρουσιάζεται στα
ίδια κεφάλαια
(Ζηµία)/κέρδος από πώληση που µεταφέρεται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
Αποµείωση αξίας επενδύσεων

5.

11
16

Αναθεωρηµένο
2004
£

2004
£

46.520

45.910

2.141

(5.534)

(173.826)

(206.007)

(71.704)

(73.024)

(196.869)

(238.655)

-

41.786

168.904

563.088

(125.450)

(93.268)

(718)
71.704

7.566
73.024

(54.464)

(12.678)

ΚΕΡ∆ΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Το κέρδος/(ζηµία) από εργασίες πριν το κόστος χρηµατοδότησης αναφέρεται µετά τη χρέωση των
ακολούθων:
2005
2004
Σηµ.
£
£
Αµοιβή Συµβούλων - Ως ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
Αµοιβή γραµµατέα
Αµοιβή µελών επιτροπής ελέγχου
∆ικαιώµατα διεύθυνσης επενδύσεων
∆ικαιώµατα διαχείρισης µητρώου µετόχων στο ΧΑΚ
Αµοιβή ελεγκτών - έτους
- προηγούµενου έτους
Έξοδα προσωπικού

24
7
7
6

2.025
600
730
7.656
3.041
1.725
220
1.176

2.925
620
6.373
3.500
1.500
-
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6.

ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2005
£
Μισθοί
Εισφορές εργοδότη

2004
£

1.043
133

-

1.176

-

Η Εταιρεία δεν λειτουργεί σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού.
7.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(i) ∆ιεύθυνση Επενδύσεων
Ο ∆ιευθυντής Επενδύσεων της Εταιρείας είναι η εταιρεία Elma Financial Services
Limited.
Με βάση συµφωνία, ο ∆ιευθυντής Επενδύσεων των κεφαλαίων της Εταιρείας έχει σκοπό
να υιοθετεί και να τηρεί την επενδυτική πολιτική και τους καθορισµένους από τους
∆ιοικητικούς Συµβούλους κανονισµούς. Οι εργασίες του ∆ιευθυντή Επενδύσεων
καλύπτουν την επένδυση των κεφαλαίων και την παροχή επενδυτικών συµβουλών καθώς
και γραµµατειακές και διοικητικές υπηρεσίες. Για τις υπηρεσίες αυτές η Εταιρεία θα
καταβάλλει ανά τρίµηνο δικαιώµατα προς 0,5% (2004: 0,5%) ετησίως, πάνω στην
αγοραία αξία των υπό διεύθυνση κεφαλαίων όπως υπολογίζεται την τελευταία ηµέρα του
κάθε µήνα του σχετικού τριµήνου.
Το σύνολο των δικαιωµάτων διεύθυνσης επενδύσεων για το έτος 2005 ανέρχεται σε
£7.656 (2004: £6.373).
(ii) ∆ικαίωµα ∆ιαχείρισης
Οι τίτλοι της Εταιρείας είναι καταχωρηµένοι στο Κεντρικό Μητρώο του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Το σύνολο των δικαιωµάτων διαχείρισης προς το ΧΑΚ για το
έτος 2005 ανέρχεται σε £3.041 (2004: £3.500).
Οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές της Εταιρείας εκτελέστηκαν από την CLR Securities &
Financial Services Limited.
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8.

ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
2005
£

2004
£

Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι
∆ιάφοροι τόκοι εισπρακτέοι

604
15.731

1.453
18.563

Έσοδα χρηµατοδότησης

16.335

20.016

Τόκοι και έξοδα χρηµατοδότησης
Τόκοι φόρου εισοδήµατος

(111)
(167)

(205)
-

Έξοδα χρηµατοδότησης

(278)

(205)

Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης
9.

16.057

19.811

2005
£

2004
£

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα για το έτος

1.633

2.002

Φορολογία ως η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων –
χρέωση έτους

1.633

2.002

Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο που ισχύει από την 1 Ιανουαρίου
2003 η Εταιρεία φορολογείται µε συντελεστή 10% πάνω στα κέρδη του έτους (2004: 10% σε
κέρδη µέχρι £1εκ. και 15% σε κέρδη πέραν του £1εκ.).
Η Εταιρεία υπόκειται επίσης σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε συντελεστή 10% πάνω σε
τόκους από µη συνήθεις δραστηριότητες.
Σύµφωνα µε τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο επιβάλλεται
φόρος 15% σε ποσοστό µέχρι 70% των λογιστικών κερδών της Εταιρείας τα οποία
προέκυψαν δύο έτη νωρίτερα και δε διανεµήθηκαν στους µετόχους.
Φορολογικές ζηµίες από το 1997 και µετέπειτα µπορούν να µεταφερθούν στα επόµενα έτη
µέχρι τελικής διαγραφής τους. Η Εταιρεία έχει στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 φορολογικές ζηµίες
σε µεταφορά ύψους £90.017 (2004: £76.672) για τις οποίες δεν έχει λογιστεί αναβαλλόµενη
φορολογία.
Επίσης, δε λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογία στη διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας και της
τιµής κτήσης των επενδύσεων καθώς τα κέρδη ή ζηµίες από εκποίηση τίτλων εισηγµένων σε
Χρηµατιστήρια Αξιών απαλλάσσονται της φορολογίας.
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9.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.)
Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το λογιστικό
κέρδος/(ζηµία) του έτους
2005
2004
£
£
Λογιστικό κέρδος/(ζηµία) έτους πριν τη φορολογία

403.522

(188.727)

40.352

(18.873)

1.767
(42.119)
1.633

25.648
(6.775)
2.002

1.633

2.002

Φόρος µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές
Αναπροσαρµογή στη φορολογία λόγω:
Εξόδων που δεν εκπίπτουν
Εσόδων που δεν φορολογούνται
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα
Φορολογία ως η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρέωση έτους
10. ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

2005

2004

401.889

(190.729)

Κέρδος/(ζηµία) που αναλογεί στους µετόχους ( £)
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες
κατά τη διάρκεια του έτους

20.000.000

Βασικό κέρδος/(ζηµία) ανά µετοχή (σεντ)

20.000.000

2,01

(0,95)

Το πλήρως κατανεµηµένο κέρδος/(ζηµία) ανά µετοχή είναι το ίδιο µε το βασικό καθώς στις 31
∆εκεµβρίου 2005 και 2004 δεν υπήρχαν δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε συνήθεις µετοχές που
είναι µειωτικοί κερδών.
11. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Οι επενδύσεις της Εταιρείας κατά κλάδο έχουν ως ακολούθως:
(α) Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Κόστος
Αγοραία
Κόστος
Αγοραία
µέχρι
αξία
µέχρι
αξία
31/12/2005 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2004
£
£
£
£
Τίτλοι εισηγµένοι στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
Χρηµατοοικονοµικός κλάδος
Κλάδος καταναλωτικών αγαθών

392.342
-

227.996
-

402.002
7.107

167.635
1.269

Σύνολο επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση

392.342

227.996

409.109

168.904
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11. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (συνέχ.)
(β) Επενδύσεις που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
(i) Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία

Κόστος Αγοραία Κόστος Αγοραία
µέχρι
αξία
µέχρι
αξία
31/12/2005 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2004
£
£
£
£

Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου
Χρηµατοοικονοµικός κλάδος
1.748.240
Κλάδος βιοµηχανιών
146.733
Κλάδος υπηρεσιών καταναλωτών
395.320
2.290.293
Τίτλοι µη εισηγµένοι σε Χρηµατιστήριο
Αξιών
Άλλες εταιρείες

156.199 2.427.130
65.502 146.733
174.661 492.296
396.362 3.066.159

187.188
85.205
150.282
422.675

437.500

96.071

437.500

106.071

Σύνολο επενδύσεων που κατέχονται για εµπορία 2.727.793

492.433

3.503.659

528.746

(ii) Επενδύσεις που καταχωρούνται κατά την αναγνώριση στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Κόστος
Αγοραία
Κόστος
Αγοραία
µέχρι
αξία
µέχρι
αξία
31/12/2005 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2004
£
£
£
£
Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου
Χρηµατοοικονοµικός κλάδος
406.121
695.319
400.942
394.184
Σύνολο επενδύσεων που καταχωρούνται
κατά την αναγνώριση στη δίκαιη αξία
Μέσω της κατάστασης λογαριασµού
406.121
695.319
400.942
394.184
αποτελεσµάτων
Σύνολο επενδύσεων που αποτιµούνται στη
δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων

3.133.914 1.187.752

Σύνολο επενδύσεων

3.526.256 1.415.748 4.313.710 1.091.834

3.904.601

922.930

Επενδύσεις αγοραίας αξίας £21.850 είναι ενεχυριασµένες για εξασφάλιση τραπεζικών
διευκολύνσεων του Συγκροτήµατος Elma Holdings Public Company Limited.
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11. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (συνέχ.)
2005
£

2004
£

Κίνηση επενδύσεων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
(Πώληση)/αγορά επενδύσεων
Πλεόνασµα/(έλλειµµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων

1.091.834
(36.321)
360.235

1.028.138
362.971
(299.275)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

1.415.748

1.091.834

Ένεκα της εφαρµογής του αναθεωρηµένου και τροποποιηµένου ∆ΛΠ 39 από την 1 Ιανουαρίου
2005 επενδύσεις αξίας £394.184 µεταφέρθηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 από την κατηγορία
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση στην κατηγορία επενδύσεων που καταχωρούνται κατά την
αναγνώριση στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων.
12. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠO ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
2005
£

2004
£

Elma Financial Services Limited
Elma Properties & Investments Limited
Jupiter Portfolio Investments Public Company Limited
Elma Holdings Public Company Limited

220.783
12.000
42.128

202.595
2.764
17.373

Σύνολο

274.911

222.732

Η Εταιρεία θεωρείται συγγενική µε τις πιο πάνω εταιρείες καθώς έχουν κοινό έλεγχο και
σηµαντική επιρροή στις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της Εταιρείας. Η Elma
Holdings Public Company Limited είναι η τελική ιθύνουσα εταιρεία της Stario Portfolio
Investments Public Company Limited. Οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών είναι εµπορικής και
χρηµατοδοτικής φύσεως (βλέπε σηµείωση 24). Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός
έτους, δεν είναι εξασφαλισµένα και φέρουν τόκο προς 6,5% (2004: 7,5%) ετησίως.
13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απαίτηση από πώληση µετοχών
Λοιπές απαιτήσεις
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες
Άλλοι χρεώστες

Τα πιο πάνω ποσά είναι οφειλόµενα εντός ενός έτους.

2005
£

2004
£

37.750
13.463
(45.370)
5.843
7.820

37.750
27.733
(65.483)
1.200

13.663

1.200
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14. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Τα µετρητά στην τράπεζα φέρουν τόκο προς 2,10% (2004: 3%) ετησίως και είναι εισπρακτέα
σε πρώτη ζήτηση.
15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκεκριµένο:
500.000.000 συνήθεις µετοχές των £0,10 η καθεµιά
(2004: 500.000.000 συνήθεις µετοχές των £0,10 η καθεµιά)
Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο:
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
20.000.000 συνήθεις µετοχές των £0,10 η καθεµιά
(2004: 20.000.000 συνήθεις µετοχές των £0,50 η καθεµιά)
Μείωση κεφαλαίου από ακύρωση λογιστικών ζηµιών

2005
£

2004
£

50.000.000

50.000.000

2.000.000

10.000.000

-

(8.000.000)

Υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών
(2004: 20.000.000 συνήθεις µετοχές των £0,10 η καθεµιά)

-

-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου
20.000.000 συνήθεις µετοχές των £0,10 η καθεµιά
(2004: 20.000.000 συνήθεις µετοχές των £0,10 η καθεµιά)

2.000.000

2.000.000

Στις 25 Οκτωβρίου 2004, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
της Εταιρείας η οποία λήφθηκε στις 21 Νοεµβρίου 2003, το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας µειώθηκε από £50.000.000 διαιρεµένο σε 100.000.000 µετοχές των 50 σεντ η
καθεµιά, σε £10.000.000 διαιρεµένο σε 100.000.000 µετοχές των 10 σεντ η καθεµιά. Η
µείωση αυτή επιτεύχθηκε µε την ακύρωση κεφαλαίου το οποίο είχε χαθεί ή δεν
αντιπροσωπεύετο από το υπάρχον ενεργητικό στην έκταση των 40 σεντ ανά µετοχή πάνω σε
καθεµιά από τις 20.000.000 µετοχές που είχαν εκδοθεί και υφίσταντο, και ταυτόχρονα µε τη
µείωση του ονοµαστικού ποσού όλων των µετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας από 50 σεντ
σε 10 σεντ ανά µετοχή. Ταυτόχρονα το ονοµαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε στο
προηγούµενο επίπεδο του, δηλαδή σε £50.000.000 διαιρεµένο σε 500.000.000 συνήθεις
µετοχές των 10 σεντ η καθεµιά, µε τη δηµιουργία 400.000.000 νέων συνήθων µετοχών των 10
σεντ η καθεµιά, οι οποίες είναι ίσες από όλες τις απόψεις µε τις προηγούµενες συνήθεις
µετοχές της Εταιρείας.
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16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Αποθεµατικό Προσόδου

2005
£

2004
£

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Αναπροσαρµογή προηγούµενων ετών
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Κέρδος/(ζηµία) για το έτος
Ακύρωση λογιστικών ζηµιών µέσω µείωσης κεφαλαίου

(637.162)
17.367
(619.795)
401.889
-

(8.404.647)
(24.419)
(8.429.066)
(190.729)
8.000.000

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

(217.906)

(619.795)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Αναπροσαρµογή προηγούµενων ετών
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση που εκποιήθηκαν και
µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Πλεόνασµα/(έλλειµµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση
Αποµείωση αξίας επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση
που µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων

(49.561)
(17.367)
(66.928)

(36.883)
24.419
(12.464)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

(21.078)

(66.928)

(238.984)

(686.723)

Αποθεµατικό Επανεκτίµησης Επενδύσεων

Ολικό αποθεµατικών

-

(718)

45.850

(125.450)

-

71.704

Η αναπροσαρµογή προηγούµενων ετών αφορά το αποτέλεσµα που έχει η µεταφορά των
επενδύσεων σε τραπεζικούς τίτλους από την κατηγορία επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση
στην κατηγορία των επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Σύµφωνα µε τις Κανονιστικές αποφάσεις του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου για Επενδυτικούς Οργανισµούς, µπορούν να διανεµηθούν ως µέρισµα προς τους
µετόχους τα εισοδήµατα από επενδύσεις, καθώς και το 30% των πλεονασµάτων που
προκύπτουν από κεφαλαιουχικά κέρδη.
Το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων το οποίο προκύπτει από την επανεκτίµηση
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση δεν είναι διανεµητέο. Σε περίπτωση εκποίησης
επανεκτιµηµένων επενδύσεων τυχόν υπόλοιπο του πλεονάσµατος επανεκτίµησης της
επένδυσης που εκποιείται µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων στο
αποθεµατικό προσόδου.
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16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχ.)
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε για το 2004 την αποµείωση αξίας
ορισµένων επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και µεταφορά ελλείµµατος από
επανεκτίµηση επενδύσεων ύψους £71.704 στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Καθώς το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας είναι επενδυµένο κυρίως σε αξίες του ΧΑΚ η
απόδοση του σχετίζεται άµεσα και µε την απόδοση του δείκτη τιµών του ΧΑΚ. Η αποµείωση
στην αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση ήταν αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης
πτωτικής πορείας του Γενικού ∆είκτη Τιµών του ΧΑΚ το 2004. Η ανακτήσιµη αξία των
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση θεωρείται η δίκαιη αξία τους που είναι η τιµή
πλειοδότησης (bid price) των Χρηµατιστηρίων στα οποία διαπραγµατεύονται οι επενδύσεις
αυτές.
Το αποθεµατικό προσόδου διανέµεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου,
Κεφ. 113.
Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δε διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη
φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της
∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό σαν µέρισµα.
Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη
διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες), κατά το τέλος της
περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη
αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής
µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα που ήδη διανεµήθηκε για το έτος
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την
εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.
17. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
2005
£
Οφειλόµενα έξοδα

4.095

2004
£
4.075

Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δε φέρουν τόκο.
18. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2005
£
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα

3.596

Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και φέρουν τόκο 9% ετησίως.

2004
£
1.856
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19. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι οι επενδύσεις και τα
µετρητά στην τράπεζα. Οι κύριες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι οι
πιστωτές.
Οι πιο σηµαντικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι οι µεταβολές στις
τρέχουσες τιµές επενδύσεων και των επιτοκίων, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο πιστωτικός
κίνδυνος. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται µε διάφορες µεθόδους από την Εταιρεία σε
συστηµατική βάση ώστε να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για αποφυγή συσσώρευσης
υπέρµετρων κινδύνων.
(i) ∆ίκαιη Αξία
Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού
µπορεί να ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια µιας συνήθους
εµπορικής συναλλαγής.
Η δίκαιη αξία των υπόλοιπων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
της Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες µε τα ποσά που παρουσιάζονται στα βιβλία κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Με βάση την αγοραία αξία των τίτλων που ήταν εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου την προηγούµενη ηµεροµηνία έγκρισης των παρούσων οικονοµικών
καταστάσεων (17 Απριλίου 2006) η αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου αυτού (µε βάση
την σύνθεση του όπως ήταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2005) ανερχόταν σε £2.726.347.
(ii) Κίνδυνος από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές
Η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των επενδύσεων
που αναφέρονται στην σηµείωση 11. Ο ∆ιευθυντής Επενδύσεων περιορίζει τον κίνδυνο
µε τη δηµιουργία χαρτοφυλακίου µεγάλης διασποράς.
Ο κίνδυνος των επιτοκίων που προκύπτει από τον ετεροχρονισµό στην αναπροσαρµογή
των επιτοκίων σε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού είναι σε συνεχή παρακολούθηση
από την Εταιρεία.
(iii) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναµία αποπληρωµής δανείων και άλλων
χορηγήσεων που έχει κάνει η Εταιρεία σε οργανισµούς. Η Εταιρεία εφαρµόζει
αποτελεσµατικές διαδικασίες και ελέγχους για περιορισµό του κινδύνου αυτού. Οι
διαδικασίες που ακολουθούνται περιλαµβάνουν αυστηρή αξιολόγηση των δανείων και
χορηγήσεων καθώς επίσης και τη στενή παρακολούθηση των λογαριασµών.
Η Εταιρεία δεν απαιτεί εξασφαλίσεις αναφορικά µε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού. Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται
κυρίως στα υπόλοιπα µε την ιθύνουσα και τις συγγενικές εταιρείες.
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19. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (συνέχ.)
(iv) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας πηγάζει από τυχόν αδυναµία της Εταιρείας να αντεπεξέλθει
άµεσα στην κάλυψη των τρεχουσών ταµειακών υποχρεώσεων της από τα διαθέσιµα
µετρητά και ταυτόσηµες αξίες. Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών είναι απαραίτητη
η συνεχής ροή µετρητών η οποία παρακολουθείται στενά από τη ∆ιεύθυνση της
Εταιρείας.
20. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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, στις
31 ∆εκεµβρίου 2005 ήταν τα ακόλουθα:
%
Μιχαλάκης Ιωαννίδης - Πρόεδρος
Στέφος Λοϊζίδης - Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Μουσιούττας
Χαράλαµπος Παπαγεωργίου
Έλενα Πίττα

54,92
0,03
-

Κατά την περίοδο µεταξύ 1 Ιανουαρίου 2006 και 18 Μαρτίου 2006 τα πιο πάνω ποσοστά
παρέµειναν τα ίδια εκτός από το ποσοστό του κ. Μιχαλάκη Ιωαννίδη το οποίο αυξήθηκε σε
55,10%. Το ποσοστό του κ. Μιχαλάκη Ιωαννίδη προκύπτει κυρίως µέσω της έµµεσης
συµµετοχής του σε εταιρείες του Συγκροτήµατος Elma Holdings Public Company Limited.
21. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Οι µέτοχοι που κατείχαν άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας στις 18 Μαρτίου 2006 ήταν οι ακόλουθοι:
%
Elma Holdings Public Company Limited
Marketrends Financial Services Limited
Marketrends Insurance Limited

54,92
13,72
5,55

22. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατά τη λήξη του έτους 2005 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές συµβάσεις µεταξύ της
Εταιρείας και των Οργάνων ∆ιοίκησης.
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23. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε συναλλαγές µεταξύ της
Εταιρείας και των Οργάνων ∆ιοίκησης.
24. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές µε συνδεδεµένα
πρόσωπα πέραν των πιο κάτω συναλλαγών:
2005
£

Συναλλαγές

2004
£

(i) Ιθύνουσα εταιρεία
∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου
∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ

Εµπορικές
39.945

-

(ii) Συγγενικές εταιρείες
Elma Financial Services Limited –
∆ιεύθυνση Επενδύσεων (βλέπε σηµ. 7)
Elma Properties & Investments Limited
Jupiter Portfolio Investments Public
Company Limited
ELMA Holdings Public Company Limited

Εµπορικές
Χρηµατοδότησης
Τόκοι εισπρακτέοι
Χρηµατοδότησης
Εµπορικές

4.953
300
14.447
12.000
(2.764)

Εµπορικές
Χρηµατοδότησης
Τόκοι εισπρακτέοι

23.470
1.284

(2.842)
14.311
2.764
(178.903)
4.252

Τυχόν υπόλοιπα µε τις πιο πάνω Εταιρείες παρουσιάζονται στην σηµείωση 12. Οι εταιρείες
οι οποίες παρουσιάζονται πιο πάνω είναι συνδεδεµένα πρόσωπα µε την Εταιρεία καθώς έχουν
κοινό έλεγχο.
Σηµ.

2005
£

2004
£

(iii) Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων
Ως Σύµβουλοι
Ως εκτελεστικοί
5

1.150
875

2.375
550

2.025

2.925

28
STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

25. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε ανειληµµένες ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις κατά το έτος που έληξε
στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
26. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού.
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 18 Απριλίου
2006.
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27. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΟΙ ∆ΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ
ΣΥΜΦΕΡΟΝ
2005
Εκδότης

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ
∆ιαθέσιµο ποσό στο ∆ιαχειριστή
Επενδύσεων
Aristo Developers Public Co Ltd
∆ωδώνη Επενδ. Χαρτ. ∆ηµόσια Λτδ
Ορφανίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Constantinou Bros Hotels Public Co Ltd
Μετρητά σε Τράπεζες
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Τσιµεντοποιία Βασιλικού ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ
Alliance Re. Insurance Public Co Ltd
Liberty Life Ins. Public Co Ltd
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
– ∆ικ. 03-07

Κλάδος

Κατηγορία
Τίτλου

Χρηµατοοικονοµικός

Μετοχές

Χρηµατοοικονοµικός
Χρηµατοοικονοµικός
Υπηρεσίες καταναλωτών
Υπηρεσίες καταναλωτών

Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές

Χρηµατοοικονοµικός

Ποσοστό στο Συµµετοχή στο
ενεργητικό Κεφάλαιο του
της Εταιρείας
Εκδότη
(%)
(%)

Τρέχουσα
Αξία
31/12/2005
£

Κόστος
αγοράς
£

Καθαρό
ενεργητικό
Μερίσµατα/τόκοι
Καθαρά
εκδότη που
εισπρακτέα
Κέρδη/(ζηµίες) αντιστοιχεί
2005
Εκδότη
στην επένδυση
£
£’000*
£’000*

35,81

0,04

359.151

633.391

10.000

37.508

247

Μετοχές

12,48
7,33
5,56
4,86
4,20
3,64
3,48

δ/ε
0,39
1,48
0,49
0,49
δ/ε
0,05

δ/ε
190.027
202.315
52.456
96.879
δ/ε
46.970

220.783
129.584
98.412
86.011
74.287
64.385
61.600

14.447
7.421
4.000
10.244
-

δ/ε
7.155
(1.604)
3.125
1.900
δ/ε
(15.314)

δ/ε
270
162
163
285
δ/ε
66

Βιοµηχανίες
Χρηµατοοικονοµικός
Χρηµατοοικονοµικός

Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές

2,87
2,74
2,20

0,07
0,35
2,15

48.945
44.885
954.063

50.800
48.480
38.880

1.400
960
-

5.038
981
260

47
90
47

∆ικαιώµατα

∆ικαιώµατα

0,02

-

-

328

-

δ/ε

δ/ε

δ/ε: δεν εφαρµόζεται
* Με βάση τους ελεγµένους λογαριασµούς των εταιρειών για το έτος 2004.
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27. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΟΙ ∆ΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ
ΣΥΜΦΕΡΟΝ (συνέχ.)
2004
Εκδότης

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ
∆ιαθέσιµο ποσό στο ∆ιαχειριστή
Επενδύσεων
Aristo Developers Ltd
Constantinou Bros Hotel Public Co Ltd
∆ωδώνη Επενδ. Χαρτ. ∆ηµ. Λτδ
Ορφανίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Τσιµεντοποιΐα Βασιλικού Λτδ
Marketrends Financial Services Ltd
Kimargo Fishfarming Ltd
Marketrends Insurance Co Ltd
A. Panayides Contracting Ltd
Lemeco Silvex Industries Ltd
Lemeco Silvex Industries Ltd – War

Κλάδος

Κατηγορία
Τίτλου

Ποσοστό στο Συµµετοχή στο
ενεργητικό Κεφάλαιο του
της Εταιρείας
Εκδότη
(%)
(%)

Κόστος
αγοράς
£

Τρέχουσα
Αξία
31/12/2004
£

Χρηµατοοικονοµικός

Μετοχές

29,59

0,06

394.622

390.300

δ/ε
Χρηµατοοικονοµικός
Υπηρεσίες καταναλωτών
Χρηµατοοικονοµικός
Υπηρεσίες καταναλωτών
Βιοµηχανίες
Χρηµατοοικονοµικός
Μη εισηγµένη
Νεοεκδιδόµενη
Βιοµηχανίες
Καταναλωτικά αγαθά
Καταναλωτικά αγαθά

δ/ε
Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές
∆ικαιώµατα Αγοράς
Μετοχών

15,36
7,48
5,51
5,23
5,16
3,70
3,20
3,03
2,84
2,76
0,10

δ/ε
0,32
0,49
1,73
0,49
0,07
1,23
2,82
6,55
0,38
0,24

δ/ε
165.585
96.879
236.417
52.456
48.945
525.600
200.000
112.500
97.788
7.108

202.595
98.635
72.723
69.000
68.009
48.800
42.200
40.000
37.500
36.405
1.248

δ/ε: δεν εφαρµόζεται
* Με βάση τους ελεγµένους λογαριασµούς των εταιρειών για το έτος 2003.

0,24

21

Καθαρό
ενεργητικό
Μερίσµατα/τόκοι
Καθαρά
εκδότη που
εισπρακτέα
Κέρδη/(ζηµίες) αντιστοιχεί
2004
Εκδότη
στην επένδυση
£
£’000*
£’000*

14.311
5.834
1.400

(28.803)

295

δ/ε
6.367
1.184
(2.681)
1.690
3.410
(9.305)
(408)
(3.353)
1.314
67

δ/ε
204
76
183
148
45
53
104
31
47
4

δ/ε

δ/ε
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