ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Περιεχόµενα
Σελίδα

∆ιοικητικό Συµβούλιο, Τραπεζίτες και άλλοι Σύµβουλοι

1

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

2–5

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

6–7

Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων

8

Ισολογισµός

9

Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια
Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

10 – 11
12
13 – 30

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Αντώνης Μυτιληναίος
Στέλλα Ηλιάδου
Άλκης Γαλατόπουλος

Πρόεδρος

Γραµµατέας
SFS Custodian & Trust Services Limited
Τραπεζίτες
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Ελεγκτές
Deloitte Limited
Νοµικοί Σύµβουλοι
Γεωργιάδης & Πελίδης
Λουκής Παπαφιλίππου
∆ιαχειριστής
SFS Custodian & Trust Services Limited
∆ιευθυντής Επενδύσεων
Sharelink Securities and Financial Services Limited
Εγγεγραµµένο Γραφείο
Μέγαρο Έλληνα
Οδός Θεοτόκη 6
Τ.Θ. 21357
Λευκωσία

1

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

2

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
∆ραστηριότητες
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας παραµένει η διεξαγωγή εργασιών επενδυτικού
οργανισµού κλειστού τύπου µε επενδύσεις σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, αξίες του Κυπριακού ∆ηµοσίου, σε ιδιωτικές εταιρείες, σε άλλες
µετοχικές επενδυτικές εταιρείες, σε αµοιβαία κεφάλαια, σε εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου
επιχειρηµατικών κεφαλαίων, καθώς και σε άλλες αξίες που είναι εισηγµένες σε ξένα χρηµατιστήρια.
Επίσης η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να επενδύει και σε άλλους επενδυτικούς τοµείς όπως είναι
εναλλακτικές επενδύσεις, επενδύσεις σε ταµεία στον τοµέα ακινήτων και ναυτιλίας, και σε
εταιρείες επιχειρηµατικών κεφαλαίων και συµµετοχών µε στόχο την διαφοροποίηση των
επενδύσεων της και µείωση της έκθεσης της στο κίνδυνο αγοράς και επενδυτικό κίνδυνο, έτσι
ώστε που τα αποτελέσµατα της να µη επηρεάζουν άµεσα από τις αυξοµειώσεις στις τιµές των
κινητών αξιών.
Αποτελέσµατα
Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για το έτος φαίνεται στη σελίδα 8.
Σηµαντικά γεγονότα που συνέβηκαν µετά τη λήξη του έτους
∆εν συνέβηκαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µετά τη λήξη του έτους και µέχρι την
ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων.
Προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας
Κατά τη διάρκεια Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των ∆ιεθνών, Εισοδηµατικών και
Κεφαλαιουχικών Μετοχών της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκαν την 1η Αυγούστου 2007,
εγκρίθηκε και από τις τρεις τάξεις µετοχών η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και η
αντικατάσταση του Άρθρου 33.1 το οποίο προνοούσε διάλυση της Εταιρείας µε ψήφισµα των
µετόχων στις 10 Νοεµβρίου 2007. Το νέο Άρθρο 33.1 προνοεί ότι εκτός αν η εταιρεία διαλυθεί
νωρίτερα, η ζωή της Εταιρείας θα εκπνεύσει κατά την 31η Αυγούστου 2012 ή αν η πιο πάνω
ηµεροµηνία δεν είναι εργάσιµη µέρα στην Κύπρο κατά την αµέσως προηγούµενη εργάσιµη µέρα
(“τερµατική ηµεροµηνία”).
Περισσότερες λεπτοµέρειες της πρόνοιας διάλυσης της Εταιρείας παρατίθενται στη σηµείωση 2
των οικονοµικών καταστάσεων.
Σε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έγινε στις 20 ∆εκεµβρίου 2007 αποφασίστηκε
όπως η Τρίαινα Επενδύσεις ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ («Εταιρεία») υποβάλει αίτηση στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») για απαλλαγή από τους επενδυτικούς περιορισµούς αφού η
απαλλαγή θα επιτρέψει στην Εταιρεία να επενδύει σε όλους τους επενδυτικούς τοµείς χωρίς
κανένα περιορισµό τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Αποφασίστηκε επίσης όπως η
Εταιρεία αιτηθεί τη µετάταξή της από την Αγορά Επενδυτικών Οργανισµών στην Εναλλακτική
Αγορά αφού δεν ικανοποιούνται πλέον τα απαιτούµενα ποσοστά διασποράς της Αγοράς
Επενδυτικών Οργανισµών. Στις 28 ∆εκεµβρίου 2007 άρχισε η διαπραγµάτευση των τίτλων της
Εταιρείας στην αγορά ειδικών χαρακτηριστικών.
Σε συνεδρίαση του ηµεροµηνίας 6 Μαΐου 2008, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πληροφορήθηκε ότι το
ΧΑΚ απέρριψε την αίτηση της Εταιρείας για µετάταξη της στην Εναλλακτική Αγορά αφού το
επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο δεν είχε µέχρι τότε διαφοροποιηθεί σηµαντικά.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(Συνέχεια)
Προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας (Συνέχεια)
Στις 23 Ιουνίου 2008 η έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε πληροφοριακό µνηµόνιο για διεύρυνση
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας δίνοντας της την δυνατότητα να επενδύει και σε άλλους
επενδυτικούς τοµείς όπως είναι οι εναλλακτικές επενδύσεις, επενδύσεις σε ταµεία στον τοµέα
ακινήτων και ναυτιλίας, και σε εταιρείες επιχειρηµατικών κεφαλαίων και συµµετοχών η Εταιρεία µε
στόχο την διαφοροποίηση των επενδύσεων της και µείωση της έκθεσης της στο κίνδυνο αγοράς
και επενδυτικό κίνδυνο, έτσι ώστε που τα αποτελέσµατα της να µη επηρεάζονται άµεσα από τις
αυξοµειώσεις στις τιµές των κινητών αξιών.
Επιπλέον, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην συνεδρία του ηµεροµηνίας 6 Μαΐου 2008,
πληροφορήθηκε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτηµα της για απαλλαγή από τους
επενδυτικούς περιορισµούς και πως αυτό προωθήθηκε στο ΧΑΚ για τελική έγκριση. Η
διαπραγµάτευση των τίτλων της Εταιρείας θα συνεχίσει στην αγορά ειδικών χαρακτηριστικών.
Ύπαρξη υποκαταστηµάτων της εταιρείας
Η Εταιρεία δεν διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήµατα.
Επισκόπηση των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της,
καθώς και µια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που
αντιµετωπίζει
Τα οικονοµικά της αποτελέσµατα και η οικονοµική θέση της Εταιρείας όπως παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις θεωρούνται ικανοποιητικά δεδοµένης της πτώσης που παρατηρήθηκε το
2008 στο Κυπριακό και στα ∆ιεθνή Χρηµατιστήρια, ενώ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταβάλλει
προσπάθεια για περιορισµό των ζηµιών. Τα αποτελέσµατα του έτους και η αξία του
χαρτοφυλακίου της Εταιρείας επηρεάστηκαν αρνητικά από την πορεία των διεθνών
κεφαλαιαγορών λόγω της διεθνούς πιστωτικής κρίσης και των ζηµιών που κατέγραψαν κυρίως οι
εταιρείες του χρηµατοοικονοµικού τοµέα εξαιτίας της σηµαντικής πτώσης στις τιµές των ακινήτων
στις Η.Π.Α. και την αβεβαιότητα που δηµιουργήθηκε για την ρευστότητα που διαθέτουν οι
εταιρείες αυτές ώστε να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, η σηµαντική αύξηση
των τιµών του πετρελαίου και των αγροτικών προϊόντων οδήγησε στην αναζωπύρωση των
πληθωριστικών προσδοκιών πλήττοντας µε αυτόν τον τρόπο την κατανάλωση, την κερδοφορία
των εταιρειών και συνολικά την παγκόσµια οικονοµία.
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους οι πιο σηµαντικοί από τους οποίους είναι ο κίνδυνος
αγοράς λόγω πιθανών αρνητικών µεταβολών στις τιµές των µετοχών καθώς επίσης ο κίνδυνος
επιτοκίου. Λεπτοµέρειες για τη διαχείριση όλων των κινδύνων που αντιµετωπίζει η Εταιρεία
παρουσιάζονται στη σηµείωση 4 των οικονοµικών καταστάσεων.
Μέρισµα
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει την πληρωµή µερίσµατος προς €0,09 (2007:
€0,10) για κάθε συνήθη Εισοδηµατική µετοχή για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να προτείνει τη
διανοµή µερίσµατος τουλάχιστον του 85% των διαθέσιµων αποθεµατικών του Λογαριασµού
Εισοδηµάτων Κυπριακών Επενδύσεων.
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν επιτρέπει τη διανοµή του Κεφαλαιουχικού Αποθεµατικού
Κυπριακών Επενδύσεων.
Τέλος δεν προτείνεται η πληρωµή µερίσµατος για τις µετοχές ∆ιεθνών Επενδύσεων αφού
υπάρχουν συσσωρευµένες ζηµιές και ως εκ τούτου η διανοµή µερίσµατος δεν επιτρέπεται από τις
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Η ζηµιά για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά.
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(Συνέχεια)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Στις 15 Μαΐου 2008 κατά την διάρκεια των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων
της Εταιρείας εγκρίθηκε και από τις τρεις τάξεις µετοχών (Εισοδηµατικές, Κεφαλαιουχικές και
∆ιεθνείς) η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από Λ.Κ. 0,50 σε €
0,85 σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, του περί της Υιοθέτησης
του Ευρώ Νόµου του 2007 και του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και η δηµιουργία
ειδικού λογαριασµού αποθεµατικού για κάθε τάξη µετοχών, στον οποίο θα καταχωρηθεί το
ποσό µε το οποίο µειώθηκε το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λόγω της
στρογγυλοποίησης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε € 0,85 (από € 0,8543), και το
οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί σε µελλοντική αύξηση κεφαλαίου.
Σύµβουλοι
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και οι αλλαγές στη σύνθεσή του για το έτος
παρουσιάζονται στη σελίδα 1 των οικονοµικών καταστάσεων.
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας, ο Σύµβουλος Αντώνης
Μυτιληναίος αποχωρεί, είναι όµως επανεκλέξιµος και προσφέρεται για επανεκλογή.
Αµοιβή Συµβούλων
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 οι Σύµβουλοι εισέπραξαν το
ποσό των €8.500 ως αµοιβή για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στην Εταιρεία (2007:
€23.920).
Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του κώδικα εταιρικής
διακυβέρνησης.
Συµµετοχή Συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας
Η κατά κυριότητα συµµετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένων των συζύγων, ανηλίκων τέκνων τους και εταιρειών στις
οποίες κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου) στις 31
∆εκεµβρίου 2008 και στις 6 Απριλίου 2009 ήταν ως ακολούθως:

Αντώνης Μυτιληναίος
Στέλλα Ηλιάδου
Άλκης Γαλατόπουλος

6.4.2009
%
-

31.12.2008
%
-

Κυριότεροι Μέτοχοι
Οι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και στις 6 Απριλίου 2009 ήταν οι ακόλουθοι:

SFS Group Public Company Limited

6.4.2009
%

31.12.2008
%

84,17

84,17
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(Συνέχεια)

Ελεγκτές
Οι ελεγκτές Deloitte Limited, εξεδήλωσαν την επιθυµία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους και ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την
αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

SFS Custodian & Trust Services Limited
Γραµµατέας
Λευκωσία, 6 Απριλίου 2009
∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Σύµφωνα µε το Άρθρο 9(7) του Νόµου 190(Ι)/2007 που προνοεί για τις προϋποθέσεις
διαφάνειας αναφορικά µε πληροφορίες που αφορούν εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, εµείς τα Μέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Τρίαινα Επενδύσεις ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η “Εταιρεία”) επιβεβαιώνουµε
εξ όσων γνωρίζουµε ότι:
(α)

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2008 έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το Άρθρο 9(4) του Νόµου 190(Ι)/2007 και εν γένει την εφαρµοστέα
Κυπριακή Νοµοθεσία και παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού, της οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους της
Εταιρείας.

(β)

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των
εξελίξεων και της απόδοσης των εργασιών καθώς και της θέσης της Εταιρείας µαζί µε
την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει.

Mέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αντώνης Μυτιληναίος
Στέλλα Ηλιάδου
Άλκης Γαλατόπουλος

5

6

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών
Προς τα µέλη της Τρίαινα Επενδύσεις ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της Τρίαινα Επενδύσεις ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η “Εταιρεία”) στις
σελίδες 8 µέχρι 30, που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και την κατάσταση
λογαριασµoύ αποτελεσµάτων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταµειακών ροών
για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες
επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

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

Ευθύνη των Ελεγκτών
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως
συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να
πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και
παραλείψεις.
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας για ποσά και άλλες
γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του
ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονοµικών
καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής
λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι
κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του
εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων
που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών
καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει µια βάση για
την ελεγκτική µας γνώµη.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της
Tρίαινα Επενδύσεις ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και
των ταµειακών ροών της για τo έτoς που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών
Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών (συνέχεια)
Προς τα µέλη της Τρίαινα Επενδύσεις ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
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
2 µέχρι 5 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις.
Άλλο Θέµα
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα και µόνο
σύµφωνα µε το άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. ∆ίνοντας αυτή τη
γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Deloitte Limited
Εγκεκριµένοι Λογιστές
Λευκωσία, 6 Απριλίου 2009
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Σηµ.
Εισοδήµατα
Μερίσµατα
Τόκοι

∆ιεθνές
Χαρτοφυλάκιο
2008
2007
€
€

Ολικό
2008
€

2007
€

107.726
256.195
363.921

304.685
114.297
418.982

-

-

23.381
23.381

7.108
16.444
23.552

107.726
279.576
387.302

311.793
130.741
442.534

-

-

(2.327.957)

(71.312)

-

6.395

(2.327.957)

(64.917)

363.921

418.982

(1.421.895)
(3.749.852)

1.168.207
1.096.895

(26.782)
(3.401)

6.720
36.667

(1.448.677)
(3.389.332)

1.174.927
1.552.544

(80.387)
(176)

(139.369)
(1.439)

(82.917)
(176)

(89.596)
126.927

(41.763)
3

(44.782)
7.169

(205.067)
(349)

(273.747)
132.657

9

283.358
(19.848)
263.510
9,66

278.174
(5.512)
272.662
10,00

(3.832.945)
(3.832.945)
(140,46)

1.134.226
1.134.226
41,61

(45.161)
(45.161)
(3,31)

(946)
(946)
(0,07)

10

9,00

10,00

-

-

-

-

(Zηµιά)/κέρδος από διάθεση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω του
λογαριασµού αποτελεσµάτων
(Ζηµιά)/κέρδος από επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω του
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Έξοδα
Έξοδα διαχείρισης
Χρηµατοδοτικά (έξοδα)/έσοδα
Κέρδος/(ζηµιά) από εργασίες πριν
τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος/(ζηµιά) έτους µετά τη φορολογία
Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ)
Προτεινόµενο µέρισµα
ανά µετοχή (σεντ)

Κυπριακό Χαρτοφυλάκιο
Εισοδηµατικό
Κεφαλαιουχικό
2008
2007
2008
2007
€
€
€
€

7
7

8

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

(3.594.748)
1.411.454
(19.848)
(5.512)
(3.614.596)
1.405.942
∆εν εφαρµόζεται
∆εν εφαρµόζεται
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού που αποτιµούνται σε
δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Φορολογία
Άλλοι χρεώστες
Τραπεζικά υπόλοιπα και
αντίστοιχα µετρητών
Ολικό ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Οφειλόµενα έξοδα
Φορολογία
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Ολικό ιδίων κεφαλαίων
Ολικό υποχρεώσεων και
Ιδίων κεφαλαίων

11
12

Κυπριακό
Χαρτοφυλάκιο
2008
2007
€
€

2.286.114
18.910
5.837.695

Ολικό
2008
2007
€
€

8.134.730
14.484
3.243

274.717
-

-

311.703 4.105.894
8.454.422 12.258.351

693.374
968.091

996.277
996.277

21.364
1.068
22.432

4.389
1.068
5.457

85.455
27.528
112.983
13(β)
14

∆ιεθνές
Χαρτοφυλάκιο
2008
2007
€
€

66.907
7.680
74.587

2.560.831
18.910
5.837.695

8.134.730
14.484
3.243

1.005.077 5.102.171
9.422.513 13.254.628

106.819
28.596
135.415

71.296
8.748
80.044

4.639.100 4.662.572 1.159.776 1.165.644 5.798.876 5.828.216
3.702.339 7.521.192 (214.117) (174.824) 3.488.222 7.346.368
8.341.439 12.183.764 945.659 990.820 9.287.098 13.174.584
8.454.422 12.258.351

968.091

996.277

9.422.513 13.254.628

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 6 Απριλίου 2009 και
υπογράφτηκαν εκ µέρους του από:

Αντώνης Μυτιληναίος
Πρόεδρος

Στέλλα Ηλιάδου
Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Μετοχικό Κεφάλαιο
Κυπριακό
∆ιεθνές
Χαρτοφυλάκιο Χαρτοφυλάκιο
€
€

Αποθεµατικό από Μετατροπή
Μετοχικού Κεφαλαίου
Σε Ευρώ
Κυπριακό
∆ιεθνές
Χαρτοφυλάκιο Χαρτοφυλάκιο
€
€

Λογαριασµός
Αποτελεσµάτων
€

Λογαριασµός
Εισοδηµάτων
Κυπριακών
Επενδύσεων
€

Κεφαλαιουχικό
Αποθεµατικό
Κυπριακών
Επενδύσεων
€

Λογαριασµός
∆ιεθνών
Επενδύσεων
€

1.160.547

-

-

-

239.232

6.108.199

20.387

5.097

-

-

-

-

-

-

-

Μέρισµα που πληρώθηκε

-

-

-

-

-

-

-

-

Κέρδος έτους

-

-

-

-

1.405.942

-

-

-

-

1.405.942

Μεταφορά κέρδους από κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων

-

-

-

-

(1.405.942)

272.662

1.134.226

-

-

Μεταφορά ζηµιάς από κατάσταση
λογαριασµού ∆ιεθνών Επενδύσεων

-

-

-

-

-

-

-

4.662.572

1.165.644

-

-

-

278.767

7.242.425

Έκδοση µετοχών

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

(233.127)

(946)

(97.338)

Ολικό
€

4.642.185

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

(76.540)

Κεφαλαιουχικό
Αποθεµατικό
∆ιεθνών
Επενδύσεων
€

11.976.285
25.484
(233.127)

12.985

(12.985)

-

(64.501)

(110.323)

13.174.584

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(Συνέχεια)

Μετοχικό Κεφάλαιο
Κυπριακό
∆ιεθνές
Χαρτοφυλάκιο Χαρτοφυλάκιο
€
€

Αποθεµατικό από µετατροπή
Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ
Κυπριακό
∆ιεθνές
Χαρτοφυλάκιο Χαρτοφυλάκιο
€
€

Λογαριασµός
Αποτελεσµάτων
€

Λογαριασµός
Εισοδηµάτων
Κυπριακών
Επενδύσεων
€

Κεφαλαιουχικό
Αποθεµατικό
Κυπριακών
Επενδύσεων
€

Λογαριασµός
∆ιεθνών
Επενδύσεων
€

(110.323)

Ολικό
€

4.662.572

1.165.644

-

-

-

278.767

7.242.425

(23.472)

(5.868)

23.472

5.868

-

-

-

-

-

-

Μέρισµα που πληρώθηκε

-

-

-

-

-

(272.890)

-

-

-

(272.890)

Ζηµιά έτους

-

-

-

-

(3.614.596)

-

-

-

-

(3.614.596)

-

-

-

-

3.614.596

263.510

(3.832.945)

(45.161)

-

λογαριασµού ∆ιεθνών Επενδύσεων

-

-

-

-

-

-

-

47.662

(47.662)

-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

4.639.100

1.159.776

23.472

5.868

-

3.409.480

(62.000)

(157.985)

9.287.098

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008

(64.501)

Κεφαλαιουχικό
Αποθεµατικό
∆ιεθνών
Επενδύσεων
€

13.174.584

Μεταφορά σε αποθεµατικό από µετατροπή
µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ

Μεταφορά ζηµιάς από κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων

-

Μεταφορά ζηµιάς από κατάσταση

269.387

Από το φορολογικό έτος 2003, εταιρείες οι οποίες είναι κάτοικοι στη ∆ηµοκρατία, λογίζεται ότι έχουν διανείµει εβδοµήντα τοις εκατόν (70%) των κερδών τους, µετά τη µείωση τους από τον
εταιρικό φόρο που πληρώθηκε ή που είναι πληρωτέος πάνω στα εν λόγω κέρδη, υπό µορφή µερισµάτων στους ενδιαφερόµενους µετόχους τους κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, και οι ενδιαφερόµενοι µέτοχοι θα φορολογούνται ανάλογα µε Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα πάνω σε τέτοια µερίσµατα.
Οποιαδήποτε Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα είναι πληρωτέα από µέτοχο ως συνέπεια λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος καταβάλλεται κατά πρώτο λόγο από την εταιρεία η οποία θα χρεώνει
τέτοια εισφορά στους µετόχους.
Το ποσό των λογιζόµενων µερισµάτων µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα διανεµήθηκε στη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη
αναφέρονται και σε περίπτωση που το πραγµατικό µέρισµα πληρώνεται µετά την παρέλευση των δύο ετών από το τέλος του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, οποιοδήποτε ποσό
λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνει το πραγµατικό µέρισµα επί του οποίου παρακρατείται η πληρωτέα έκτακτη εισφορά για την άµυνα.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Κυπριακό
Χαρτοφυλάκιο
2008
2007
€
€
Ροή µετρητών από εργασίες
(Ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Μερίσµατα εισπρακτέα
Τόκους εισπρακτέους
Κέρδος/(ζηµιά) από την επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
ενεργητικού που αποτιµούνται σε
δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Τόκους πληρωτέους
Ροή µετρητών για εργασίες πριν τις
αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Αύξηση στους άλλους χρεώστες
Αύξηση/(µείωση) στα οφειλόµενα έξοδα
Ροή µετρητών για εργασίες
Μερίσµατα που εισπράχτηκαν
Τόκοι που εισπράχτηκαν
Τόκοι που πληρώθηκαν
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρή ροή µετρητών (για)/από
εργασίες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση/(αγορά) χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων ενεργητικού που αποτιµούνται
σε δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων, καθαρή
Καθαρή ροή µετρητών από/(για)
επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Μέρισµα που πληρώθηκε
Καθαρή ροή µετρητών (για)/από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα
µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
στο τέλος του έτους

(3.549.587)
(107.726)
(256.195)

1.412.400

∆ιεθνές
Χαρτοφυλάκιο
2008
2007
€
€
(45.161)

Ολικό
2008
€

(946) (3.594.748)

2007
€
1.411.454

(304.685)
(114.297)

(23.381)

(7.108)
(16.444)

(107.726)
(279.576)

(311.793)
(130.741)

1.421.895 (1.168.207)
4
3

26.782
-

(6.720)
-

1.448.677
4

(1.174.927)
3

(2.491.609)
(5.835.738)
18.548
(8.308.799)
107.726
256.195
(4)
(3.140)

(174.786)
(3.243)
(41.326)
(219.355)
304.685
114.297
(3)
(7.405)

(41.760)
16.975
(24.785)
23.381
-

(31.218) (2.533.369)
- (5.835.738)
(13.562)
35.523
(44.780) (8.333.584)
7.108
107.726
16.444
279.576
(4)
(3.140)

(206.004)
(3.243)
(54.888)
(264.135)
311.793
130.741
(3)
(7.405)

(7.948.022)

192.219

(1.404)

(21.228) (7.949.426)

170.991

4.426.721

309.386

(301.499)

690.783

4.125.222

1.000.169

4.426.721

309.386

(301.499)

690.783

4.125.222

1.000.169

(272.890)

20.387
(233.127)

-

5.097
-

(272.890)

25.484
(233.127)

(272.890)

(212.740)

-

5.097

(272.890)

(207.643)

(302.903)

674.652

(4.097.094)

(3.794.191)

288.865

963.517

4.105.894

3.817.029

996.277

321.625

5.102.171

4.138.654

311.703

4.105.894

693.374

996.277

1.005.077

5.102.171

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
1.

Γενικά
Σύσταση
Η Τρίαινα Επενδύσεις Λίµιτεδ, (η "Εταιρεία"), συστάθηκε στην Κύπρο στις 10 Νοεµβρίου 1997
ως δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης.
Με ειδικό ψήφισµα ηµεροµηνίας 19 Μαΐου 2004 η Εταιρεία άλλαξε το όνοµά της σε Τρίαινα
Επενδύσεις ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ.
∆ραστηριότητες
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας παραµένει η διεξαγωγή εργασιών επενδυτικού
οργανισµού κλειστού τύπου µε επενδύσεις σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, αξίες του Κυπριακού ∆ηµοσίου, σε ιδιωτικές εταιρείες, σε άλλες
µετοχικές επενδυτικές εταιρείες, σε αµοιβαία κεφάλαια, σε εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου
επιχειρηµατικών κεφαλαίων, καθώς και σε άλλες αξίες που είναι εισηγµένες σε ξένα
χρηµατιστήρια.

2.

Πρόνοια για διάλυση της Εταιρείας
Κατά τη διάρκεια Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των ∆ιεθνών, Εισοδηµατικών και
Κεφαλαιουχικών µετοχών της εταιρείας που πραγµατοποιήθηκαν την 1η Αυγούστου 2007,
εγκρίθηκε και από τις τρεις τάξεις µετοχών η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και η
αντικατάσταση του Άρθρου 33.1 το οποίο προνοούσε διάλυση της Εταιρείας µε ψήφισµα των
µετόχων στις 10 Νοεµβρίου 2007. Το νέο Άρθρο 33.1 προνοεί ότι έκτος αν η Εταιρεία διαλυθεί
νωρίτερα, η ζωή της Εταιρείας θα εκπνεύσει κατά την 31η Αυγούστου 2012 ή αν η πιο πάνω
ηµεροµηνία δεν είναι εργάσιµη µέρα στην Κύπρο κατά την αµέσως προηγούµενη εργάσιµη µέρα
(“τερµατική ηµεροµηνία”).
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας είναι υποχρεωµένοι, το αργότερο 45 ηµέρες πριν την
τερµατική ηµεροµηνία να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας η οποία να
πραγµατοποιηθεί κατά την τερµατική ηµεροµηνία στην οποία θα προταθεί η υιοθέτηση
συνήθους ψηφίσµατος για την διάλυση της Εταιρείας. Η έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται
ότι βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τουλάχιστο τέσσερα
µέλη της Εταιρείας που κατέχουν Κεφαλαιουχικές Μετοχές. Σε περίπτωση διεξαγωγής
ψηφοφορίας σε σχέση µε ψήφισµα που προτάθηκε για τη διάλυση της Εταιρείας κατά την
τερµατική ηµεροµηνία οι κάτοχοι Κεφαλαιουχικών Μετοχών που παρευρίσκονται προσωπικά ή
αντιπροσωπεύονται στην έκτακτη γενική συνέλευση και ψηφίζουν υπέρ της υιοθέτησης τέτοιου
ψηφίσµατος θα έχουν αριθµό ψήφων ίσο προς το σύνολο των ψήφων που δόθηκαν εναντίον
τέτοιου ψηφίσµατος πλέον χίλιες ψήφους.
Αν κατά την έκτακτη γενική συνέλευση υιοθετηθεί σύνηθες ψήφισµα για την εκούσια διάλυση
της Εταιρείας, η Εταιρεία θα τίθεται αµέσως υπό διάλυση και εκκαθάριση. Το ψήφισµα για τη
διάλυση της Εταιρείας θα ορίζει επίσης ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές για το σκοπό
εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και διανοµής των περιουσιακών στοιχείων και θα
καθορίζει επίσης την αµοιβή που θα πληρωθεί σε αυτόν ή αυτούς. Κατά το διορισµό του
εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών όλες οι εξουσίες των ∆ιοικητικών Συµβούλων θα παύουν εκτός εάν
η Εταιρεία σε γενική συνέλευση ή ο εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές επικυρώσουν τη συνέχιση
των εξουσιών των συµβούλων και µε τέτοιους όρους όπως δυνατόν να τεθούν από τη γενική
συνέλευση ή από τον εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές. Ο εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές που θα
διοριστούν θα προχωρήσουν στην διανοµή της περιουσίας της Εταιρείας µε τον ακόλουθο
τρόπο:
(i) Θα καταβάλουν προς τους κατόχους των εισοδηµατικών µετοχών κατά προτεραιότητα την
ονοµαστική άξια (par value) των εισοδηµατικών µετοχών καθώς επίσης και όλα τα διανεµητέα
κέρδη που παρέµειναν αδιανέµητα στην διάρκεια της ζωής της Εταιρείας περιλαµβανοµένων και
οποιωνδήποτε αποθεµάτων που δηµιουργήθηκαν από χρήµατα τα οποία ήσαν άλλως πως
∆ιανεµητέα Κέρδη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
2.

Πρόνοια για διάλυση της Εταιρείας (συνέχεια)
(ii) Θα καταβάλουν προς τους κατόχους των µετοχών διεθνών επενδύσεων όλα τα περιουσιακά
στοιχεία τα οποία προήλθαν από την επένδυση οποιωνδήποτε χρηµάτων που εισπράχθηκαν από
την Εταιρεία για την έκδοση οποιωνδήποτε µετοχών διεθνών επενδύσεων, περιλαµβανόµενων
και οποιωνδήποτε ποσών που πληρώθηκαν υπέρ το άρτιο ή που προήλθαν η που η Εταιρεία
εισέπραξε σε οποιωνδήποτε χρόνο από την ρευστοποίηση τέτοιων επενδύσεων
περιλαµβανοµένων και οποιωνδήποτε µη διανεµηθέντων ∆ιεθνών ∆ιανεµητέων Κερδών και
οποιωνδήποτε αποθεµάτων που δηµιουργήθηκαν από ∆ιεθνή Αδιανέµητα κέρδη τα οποία θα
µπορούσαν άλλως πως να διανεµηθούν.
Όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα ανήκουν στην Εταιρεία ή στα οποία η
Εταιρεία θα δικαιούται, περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε αποθεµατικών, άλλων από τα
αποθεµατικά που αναφέρονται στις παραγράφους (i) και (ii) πιο πάνω, θα διανέµονται προς
τους κατόχους των Κεφαλαιουχικών Μετοχών µε αποκλεισµό οποιωνδήποτε άλλων µελών της
Εταιρείας.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής θα µπορεί, µε την έγκριση
έκτακτου ψηφίσµατος της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόµο,
να διανέµει στα µέλη σε χρήµα ή σε είδος ολόκληρο ή µέρος του ενεργητικού της Εταιρείας
(είτε τούτο θα αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα µπορεί, για το σκοπό
αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να
διανεµηθεί µε τον πιο πάνω τρόπο, και θα µπορεί να ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο η διανοµή
αυτή θα διενεργείται ανάµεσα στα µέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των µελών.

3.

Σηµαντικές λογιστικές αρχές
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός από όπου
δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιµασίας
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου καθώς επίσης
µε τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. Οι
οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει
τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
προς πώληση.
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στην διαδικασία
εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και
υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων
κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσεως. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση µε τις
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν
από αυτούς τους υπολογισµούς.
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ
Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι
εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008. Η υιοθέτηση αυτή
δεν είχε επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
3.

Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ (συνέχεια)
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω λογιστικά
πρότυπα είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί
ακόµη σε εφαρµογή:
Πρότυπο / ∆ιερµηνεία

Εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους
που αρχίζουν την ή
µετά την

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΠ – 2008
Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 1 και ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ)
27 «Κόστος Επένδυσης σε Θυγατρική, Από Κοινού Ελεγχόµενη
Οικονοµική Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση»
Τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία
των Μετοχών: Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις»
∆ΠΧΠ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς»
∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών
Καταστάσεων»
∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) «Κόστος ∆ανεισµού»
Τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα
Υποκείµενα σε ∆ικαίωµα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις
που προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση»
Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (Ε∆∆ΠΧΠ) 13 «Προγράµµατα Πιστών Πελατών»

1 Ιανουαρίου 2009

1 Ιουλίου 2009
1 Ιανουαρίου 2009
1 Ιανουαρίου 2009
1 Ιανουαρίου 2009
1 Ιανουαρίου 2009

1 Ιανουαρίου 2009
1 Ιουλίου 2008

(ii) ∆εν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
∆ΠΧΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης»
∆ΠΧΠ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
∆ΛΠ 27 (Αναθεωρηµένο) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές
Καταστάσεις»
Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 «∆ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία»
Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 «Επανακατηγοριοποίηση
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων: Ηµεροµηνία
Έναρξης Ισχύος και Μετάβαση»
Ε∆∆ΠΧΠ 15 «Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων»
Ε∆∆ΠΧΠ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση
στο Εξωτερικό»
Ε∆∆ΠΧΠ 17 «∆ιανοµές Mη Xρηµατικών Περιουσιακών Στοιχείων
στους Ιδιοκτήτες»
Ε∆∆ΠΧΠ 18 «Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες»

1 Ιανουαρίου 2009
1 Ιουλίου 2009
1 Ιουλίου 2009
1 Ιουλίου 2009

1 Ιουλίου 2008
1 Ιανουαρίου 2009
1 Οκτωβρίου 2008
1 Ιουλίου 2009
1 Ιουλίου 2009
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3.

Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)
Λογιστικές εκτιµήσεις και άσκηση κρίσης
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και άσκηση
κρίσης από µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Οι κυριότερες λογιστικές εκτιµήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τον καταρτισµό των οικονοµικών
καταστάσεων είναι οι πιο κάτω:

(i)

Αποτίµηση των επενδύσεων
Για την αποτίµηση των µη εισηγµένων επενδύσεων η Εταιρεία χρησιµοποιεί διάφορες
µεθόδους αποτίµησης. Οι µέθοδοι αυτοί στηρίζονται πάνω σε κάποιες υποθέσεις που
γίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

(ii)

Φορολογία
Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση των δραστηριοτήτων της. Ο υπολογισµός της
φορολογίας απαιτεί διάφορες εκτιµήσεις κατά την ετοιµασία των οικονοµικών
καταστάσεων, αφού ο τελικός προσδιορισµός της φορολογίας της Εταιρείας συµφωνείται
µε τις φορολογικές αρχές σε µεταγενέστερο στάδιο. Πιθανή διαφορά µεταξύ της τελικής
φορολογίας και της πρόνοιας στις οικονοµικές καταστάσεις, θα επηρεάσει το έξοδο
φορολογίας µελλοντικών περιόδων.

Εισοδήµατα
Μερίσµατα από επενδύσεις σε µετοχές δηµοσίων εταιρειών, θεωρούνται εισπρακτέα την ηµέρα
που οι µετοχές εµπορεύονται χωρίς το µέρισµα.
Τόκοι από χρεόγραφα και καταθέσεις περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων.
Επενδύσεις
Η Εταιρεία ταξινοµεί τις επενδύσεις της ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Μία επένδυση
περιλαµβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε µε κύριο σκοπό την πώληση στο
προσεχές µέλλον ή αν ορίστηκε σε αυτή την κατηγορία από τη διεύθυνση της Εταιρείας κατά
την αρχική αναγνώριση.
Η δίκαιη αξία των εισηγµένων επενδύσεων υπολογίζεται µε βάση τις τιµές πώλησης (bid price)
στο τέλος της περιόδου, όπως δηµοσιεύονται από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και τα ξένα
Χρηµατιστήρια. Οι επενδύσεις σε µη εισηγµένες αξίες, αποτιµούνται µε διάφορες µεθόδους
αποτίµησης χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ως ηµεροµηνία πώλησης ή αγοράς αξιών λογίζεται η ηµεροµηνία κατά την οποία εκτελείται η
πράξη (trade date).
Η τιµή κόστους των µετοχών και άλλων αξιών, λογίζεται στην τιµή του µέσου σταθµικού
κόστους και συµπεριλαµβάνει τα δικαιώµατα του χρηµατιστηρίου και τις προµήθειες των
χρηµατιστηριακών πράξεων.
Το έλλειµµα ή το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, αντιπροσωπεύει τη
διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης κατά τη λήξη του έτους µε την τιµή πώλησης κατά την
αρχή του έτους ή της τιµής κόστους των επενδύσεων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του
έτους.
Το κέρδος ή ζηµιά από τη διάθεση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων υπολογίζεται µε βάση τα
έσοδα από την πώληση κατά τη διάρκεια του έτους, αφού αφαιρεθεί η προµήθεια των
χρηµατιστηριακών πράξεων και η τιµή κόστους των επενδύσεων. Το κέρδος ή η ζηµιά που
προκύπτει συµπεριλαµβάνεται στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
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3.

Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)
Φορολογία
Η πρόβλεψη για τρέχουσα φορολογία γίνεται πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε τα
κατάλληλα ποσοστά που ισχύουν.
Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, για όλες τις φορολογητέες ή αφαιρετέες
προσωρινές διαφορές µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που θα ισχύουν κατά την
περίοδο εκποίησης ή διακανονισµού των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων από τα οποία
προκύπτουν οι προσωρινές διαφορές. Τα χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας από
αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό των αναµενόµενων
µελλοντικών φορολογητέων κερδών.
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο και υπόλοιπα
τραπεζών. Η Εταιρεία θεωρεί ως αντίστοιχα µετρητών όλα τα βραχυπρόθεσµα άµεσα
ρευστοποιήσιµα στοιχεία µε λήξη µέχρι και τρεις µήνες.
Προτεινόµενο µέρισµα
Το ποσό του µερίσµατος που προτείνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού, δεν αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ως τρέχουσα υποχρέωση κατά το τέλος
του λογιστικού έτους, αλλά παρουσιάζεται στις σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.
Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης
Την 1 Ιανουαρίου 2008, ηµεροµηνία εισαγωγής του Ευρώ ως νέο επίσηµο νόµισµα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης των οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρίας (περιλαµβανοµένων των συγκριτικών ποσών) άλλαξε από Λίρες
Κύπρου σε Ευρώ. Ως αποτέλεσµα, από την 1 Ιανουαρίου 2008 όλα τα περιουσιακά στοιχεία και
οι υποχρεώσεις της Εταιρίας έχουν µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση την ισοτιµία κλειδώµατος
€1=£0,585274. Τα συγκριτικά ποσά που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις
έχουν µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση αυτή την ισοτιµία.
Ξένο συνάλλαγµα
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις τιµές
συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµέρα της συναλλαγής.
Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε
ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο τέλος του
έτους. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή των χρηµατικών
περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Μη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία και εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα, µετατρέπονται µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ίσχυε κατά τον υπολογισµό
της δίκαιής τους αξίας. Μη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα
και αποτιµούνται µε βάση το ιστορικό κόστος δεν µετατρέπονται. Οι συναλλαγµατικές διαφορές
που προκύπτουν από τη µετατροπή των µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων,
εκτός από τις διαφορές που προκύπτουν από µετατροπή µη χρηµατικών περιουσιακών
στοιχείων των οποίων το κέρδος ή ζηµιά αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Οι
συναλλαγµατικές αυτές διαφορές αναγνωρίζονται επίσης απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Ανάλυση κατά τοµέα

Πρωτογενής τοµέας
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεξάγονται σε τρεις γεωγραφικούς τοµείς: στην Κύπρο, στην
Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

∆ευτερογενής τοµέας
Λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρεία διεξάγει εργασίες µόνο σε ένα τοµέα δραστηριότητας, δεν
ετοιµάζεται ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας.
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3.

Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)
Συγκριτικά ποσά
Όπου θεωρήθηκε αναγκαίο τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις
αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους.

4.

∆ιαχείριση κινδύνων
Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε κίνδυνο τιµής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, κίνδυνο
ρευστότητας, συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν από
τα χρηµατοικονοµικά µέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρµόζει η Εταιρεία για τη διαχείριση
αυτών των κινδύνων εξηγείται πιο κάτω:

(i)

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 διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων υπόκεινται σε κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω
αβεβαιότητας ως προς τις µελλοντικές τιµές των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον
κίνδυνο της τιµής αγοράς µέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
Ανάλυση ευαισθησίας
Η αύξηση της τιµής των µετοχών κατά 15% στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 θα είχε ως αποτέλεσµα
την αύξηση στα αποτελέσµατα κατά €0,38 εκατοµµύρια. Σε περίπτωση µείωσης 15% θα
προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση.

(ii) Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων
διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Η διεύθυνση της Εταιρείας
παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Κατά την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων
χρηµατοοικονοµικών µέσων σε σχέση µε τα επιτόκια ήταν:
2008
€
Χρηµατοοικονοµικά µέσα σταθερού επιτοκίου
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά µέσα κυµαινόµενου επιτοκίου
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

2007
€

134.766

5.381.421

6.842.772
6.977.538

73.810
5.455.231

Ανάλυση ευαισθησίας
Η αύξηση των επιτοκίων κατά 1% στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση
στα αποτελέσµατα κατά €0,087 εκατοµµύρια. Σε περίπτωση µείωσης 1% θα προκύψει η ίδια
αλλά αντίθετη επίδραση.
(iii) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν 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 διατήρησης ικανοποιητικών
ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και µε το να διατηρεί
ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσµευµένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
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4.

∆ιαχείριση κινδύνων (συνέχεια)

(iv) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να
κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος
προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας της Εταιρείας.
Κατά τη διάρκεια του 2008 η Εταιρεία δεν αντιµετώπισε σηµαντικά επίπεδα συναλλαγµατικού
κινδύνου λόγω του γεγονότος ότι οι συναλλαγές της διεξάγονταν κυρίως σε Ευρώ το οποίο είναι
το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της από 1 Ιανουαρίου 2008.
Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
(v)

Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να
λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα και ταυτόχρονα θα έχει την µέγιστη δυνατή απόδοση
για τους µετόχους µέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Η γενική
στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο έτος.

5.

Σηµαντικές συµβάσεις µε τα όργανα διοίκησης και συνδεδεµένα πρόσωπα

(α)

Συµφωνία ∆ιεύθυνσης Επενδύσεων
Στις 6 ∆εκεµβρίου 2002 υπογράφτηκε συµφωνία µε άµεση ισχύ µεταξύ της Εταιρείας και της
Sharelink Securities and Financial Services Limited για παροχή υπηρεσιών διεύθυνσης των
Επενδύσεων της Εταιρείας.
Η Συµφωνία είχε ισχύ µέχρι τις 10 Νοεµβρίου 2007. Τα δικαιώµατα που απόρρεαν από τη
συµφωνία ανέρχονταν σε 0,8% το χρόνο, επί της αξίας των υπό διεύθυνση κεφαλαίων της
Εταιρείας κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο µε βάση τη χρηµατιστηριακή αξία του χαρτοφυλακίου την
ηµέρα αυτή.
Επιπρόσθετα, στο τέλος κάθε έτους θα καταβάλλετο "δικαίωµα κινήτρου για απόδοση
επενδύσεων" ίσο προς 25% της υπεραξίας των στόχων που είχαν συµφωνηθεί για τις τρεις
κατηγορίες µετοχών.
Στις 20 ∆εκεµβρίου 2007 υπογράφηκε νέα συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και της Sharelink
Securities and Financial Services Limited µε ισχύ από 11 Νοεµβρίου 2007 για παροχή υπηρεσιών
∆ιεύθυνσης των επενδύσεων της Εταιρείας.
Η συµφωνία δεν έχει συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα αλλά ισχύει µέχρι να τερµατιστεί από
οποιοδήποτε από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη κατόπιν γραπτής προειδοποίησης 30 ηµερών. Τα
δικαιώµατα που απορρέουν από τη νέα συµφωνία ανέρχονται σε 0,8% το χρόνο, επί της αξίας
των υπό διεύθυνση κεφαλαίων της Εταιρείας στην αρχή κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου µε βάση
τη χρηµατιστηριακή αξία του χαρτοφυλακίου την ηµέρα αυτή.
Επιπρόσθετα, στο τέλος κάθε έτους θα καταβάλλεται “δικαίωµα κινήτρου για απόδοση
επενδύσεων” ίσο προς 20% επί της διαφοράς της αξίας του χαρτοφυλακίου εάν η διαφορά της
αξίας του χαρτοφυλακίου για το συγκεκριµένο έτος υπερβαίνει τον ετήσιο σταθµισµένο µέσο
όρο απόδοσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον ενός ποσοστού 4%.

(β)

Συµφωνία ∆ιαχείρισης
Στις 30 Απριλίου 2001 υπογράφτηκε συµφωνία µε ισχύ από 29 Νοεµβρίου 2000 µεταξύ της
Εταιρείας και της SFS Custodian & Trust Services Limited για παροχή διοικητικών υπηρεσιών,
γραµµατείας και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών για την καθηµερινή λειτουργία της Εταιρείας.
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5.

Σηµαντικές συµβάσεις µε τα όργανα διοίκησης και συνδεδεµένα πρόσωπα

(β)

Συµφωνία ∆ιαχείρισης (συνέχεια)
Η Συµφωνία ίσχυε µέχρι τις 10 Νοεµβρίου 2007. Τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη
συµφωνία ανέρχονταν σε 0,25% ετησίως επί της αξίας του ολικού ενεργητικού της Εταιρείας
στην αρχή κάθε τριµηνιαίας περιόδου.
Σε συνεδρία του ηµεροµηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
αποδέχτηκε όπως οι υπηρεσίες που προνοούνται στη συµφωνία διαχείρισης µε τη SFS Custodian
& Trust Services Limited, θα παρέχονται από τη Sharelink Administration Management Limited,
λόγω της αναδιοργάνωσης του Οµίλου SFS, χωρίς να επηρεάζεται η παροχή των υπηρεσιών και
το ύψος της χρέωσης. Ως αποτέλεσµα η τιµολόγηση για τις υπηρεσίες διαχείρισης θα γίνεται
από τη Sharelink Administration Management Limited.
Στις 20 ∆εκεµβρίου 2007 υπογράφηκε νέα συµφωνία µε ισχύ από 11 Νοεµβρίου 2007 µεταξύ
της Εταιρείας και της SFS Custodian & Trust Services Limited για παροχή υπηρεσιών διοίκησης,
γραµµατείας, θεµατοφύλακα, λογιστικών υπηρεσιών και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών για την
λειτουργία της εταιρείας µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Η νέα συµφωνία έχει ισχύ
µέχρι τις 10 Νοεµβρίου 2012 ή µέχρι τη διάλυση της Εταιρείας, οποιαδήποτε ηµεροµηνία είναι
γρηγορότερα.

(γ)

Συµφωνία Παροχής Υπηρεσιών Θεµατοφύλακα
Την 6η Μαΐου 2006 υπογράφτηκε συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και της SFS Custodian & Trust
Services Limited για τη διαχείριση του µητρώου της Εταιρείας. Το µηνιαίο δικαίωµα ανέρχεται
στα €600, ενώ η συµφωνία είχε ισχύ µέχρι τη διάλυση της Εταιρείας το Νοέµβριο του 2007 ή αν
δεν διαλυθεί η συµφωνία ανανεώνεται αυτόµατα για περαιτέρω διετή περίοδο. Η συµφωνία
αυτή αναθεωρήθηκε ως µέρος της “Συµφωνίας ∆ιαχείρισης” ηµεροµηνίας 20 ∆εκεµβρίου 2007 η
οποία περιγράφεται στην σηµείωση 5 (β).
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6.

Ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα
2008

2007

Γεωγραφικοί Τοµείς

Γεωγραφικοί Τοµείς

Άλλες

Άλλες

Κύπρος

Ελλάδα

Χώρες

Σύνολο

Κύπρος

Ελλάδα

Χώρες

Σύνολο

€

€

€

€

€

€

€

€

Εισοδήµατα
Μερίσµατα

107.610

116

-

107.726

243.995

66.364

1.434

311.793

Τόκοι

256.195

-

23.381

279.576

115.308

15.433

-

130.741

363.805

116

23.381

387.302

359.303

81.797

1.434

442.534

(476.074)

421.244

(10.087)

(Ζηµιά)/κέρδος από διάθεση χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη
αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων

(2.163.857)

(164.100)

- (2.327.957)

(64.917)

(Έλλειµµα)/πλεόνασµα από την επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Έξοδα διαχείρισης
Χρηµατοδοτικά (έξοδα)/έσοδα, καθαρά
Αποτέλεσµα κατά τοµέα

(1.273.556)
(160.753)
(352)
(3.234.713)

(148.339)
(17.489)
2
(329.810)

(26.782)

(1.448.677)

(26.824)

(205.067)

1

(349)

125.488

(30.224) (3.594.748)

999.186

Φορολογία

1.209.225
(218.756)

(33.138)

(1.160)

(54.991)

-

6.151

1.018

421.063

(8.795)

(19.848)

(273.747)
132.657
1.411.454

(5.512)

(3.614.596)

(Ζηµιά)/κέρδος έτους µετά τη φορολογία

1.174.927

1.405.942

Άλλες πληροφορίες
Ενεργητικό κατά τοµέα
Υποχρεώσεις κατά τοµέα
Υποχρεώσεις που δεν ανήκουν σε τοµέα

8.677.626

266.446

478.441

9.422.513

11.699.737

1.554.891

-

13.254.628

85.455

21.364

-

106.819

66.907

4.389

-

71.296

28.596

8.748

135.415

80.044

Τα στοιχεία κατά γεωγραφικό τοµέα βασίζονται στον τόπο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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7.

Έξοδα
2008
€

2007
€

108.808
41.863
21.997
8.500
13.000
10.899
205.067

119.587
49.348
41.596
19.016
23.920
12.815
1.025
6.440
273.747

362
(13)
349

590
(133.247)
(132.657)

Έξοδα διαχείρισης:
∆ικαίωµα διεύθυνσης επενδύσεων
∆ικαίωµα κινήτρου απόδοσης επενδύσεων
∆ικαίωµα διαχείρισης
∆ικαιώµατα παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα
∆ικαιώµατα συµβούλων
Αµοιβή ελεγκτών
Αµοιβή δικηγόρων
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Χρηµατοδοτικά (έξοδα)/έσοδα:
Τόκοι και έξοδα τραπεζών
Συναλλαγµατικές διαφορές

8.

Φορολογία

Φορολογία έτους
Έκτακτη εισφορά για
την άµυνα πάνω σε
µερίσµατα και τόκους

(α)

Κυπριακό Χαρτοφυλάκιο
Εισοδηµατικό
Κεφαλαιουχικό
2008
2007
2008
2007
€
€
€
€
19.848
3.140
-

19.848

2.372
5.512

-

-

∆ιεθνές
Χαρτοφυλάκιο
2008
2007
€
€
-

-

-

Ολικό
2008
2007
€
€
19.848
3.140

19.848

2.372
5.512

Φορολογικοί συντελεστές
Εταιρικός φόρος
Με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο του 2002, που έχει τεθεί σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου
2003, η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο µε συντελεστή 10% στο σύνολο των φορολογητέων κερδών
της.
Σε περίπτωση ζηµιάς η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να µεταφέρει και να συµψηφίσει τη ζηµιά αυτή µε τα
κέρδη των επόµενων ετών χωρίς περιορισµό.
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα
Η αµυντική εισφορά στα φορολογητέα κέρδη και στους τόκους εισπρακτέους της Εταιρείας καταργήθηκε
από την 1 Ιανουαρίου 2003. Εισοδήµατα από µερίσµατα από το εξωτερικό υπόκεινται σε αµυντική
εισφορά µε συντελεστή 15% κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Η αµυντική εισφορά στα εισοδήµατα
από ενοίκια, µειωµένα κατά 25%, παρέµεινε ως έχει µε συντελεστή 3%.
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8.

Φορολογία (Συνέχεια)
(β)

Σχέση µεταξύ τρέχουσας φορολογίας και λογιστικού κέρδους/(ζηµιάς)
Κυπριακό Χαρτοφυλάκιο
∆ιεθνές
Εισοδηµατικό Κεφαλαιουχικό Χαρτοφυλάκιο
2008
2008
2008
€
€
€
Η σχέση µεταξύ της φορολογικής
επιβάρυνσης και του λογιστικού
κέρδους/(ζηµιάς) εξηγείται πιο
κάτω:
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία
Εταιρικός φόρος προς 10%
Φορολογικές επιδράσεις για:
- Έξοδα που δεν εκπίπτουν
- Έσοδα που δεν φορολογούνται
Επίδραση φορολογικής ζηµιάς
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα πάνω
σε τόκους
Επιπρόσθετη φορολογία

(γ)

Ολικό
2008
€

283.358

(3.832.945)

28.336

(383.295)

(4.516)

(359.475)

141.145

2.596
(12.888)
-

240.313
142.982
-

516
4.000
-

243.425
134.094
-

25.313
(161.688)
(1.915)

-

-

1.804
19.848

1.804
19.848

(45.161) (3.594.748)

2007
€

1.411.454

2.372
285
5.512

Αναβαλλόµενη φορολογία
Οι ζηµιές για σκοπούς εταιρικού φόρου για το έτος 2008 µεταφέρονται για συµψηφισµό µε φορολογητέα
κέρδη που θα προκύψουν σε µελλοντικά έτη, χωρίς χρονικό περιορισµό. Οι προσωρινές διαφορές δεν
έχουν αναγνωριστεί ως χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας.
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9.

Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή
Κυπριακό Χαρτοφυλάκιο
Εισοδηµατικό
2008
2007
€
€

∆ιεθνές
Χαρτοφυλάκιο

Κεφαλαιουχικό
2008
2007
€
€

2008
€

2007
€

Αριθµητής για τον υπολογισµό
κέρδους/(ζηµιάς) και πλήρως
κατανεµηµένου
κέρδους/(ζηµιάς) ανά µετοχή
Κέρδος/(ζηµιά) έτους µετά τη
φορολογία
Μεσοσταθµικός αριθµός εκδοµένων
µετοχών έτους
Παρονοµαστής για τον υπολογισµό
του πλήρως κατανεµηµένου
κέρδους/(ζηµιάς) ανά µετοχή
Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ)

263.510

272.662 (3.832.945)

1.134.226

(45.161)

(946)

2.728.882

2.725.907

2.728.882

2.725.907

1.364.441

1.362.954

2.728.882

2.725.907

2.728.882

2.725.907

1.364.441

1.362.954

9,66

10,00

(140,46)

41,61

(3,31)

(0,07)

∆εν παρουσιάζεται το ποσό του πλήρους κατανεµηµένου κέρδους/(ζηµιάς) ανά µετοχή αφού ο υπολογισµός του
αυξάνει το ποσό του κέρδους/(ζηµιάς) ανά µετοχή.

10.

Μέρισµα

Προτεινόµενο µέρισµα

Κυπριακό
Χαρτοφυλάκιο
Εισοδηµατικό
2008
2007
€
€
245.600
272.890

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει την πληρωµή µερίσµατος προς €0,09 (2007: €0,10) για κάθε
συνήθη εισοδηµατική µετοχή για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Εφόσον το µέρισµα εγκριθεί από
τους µετόχους και το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου θα πληρωθεί εντός του 2009.
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11.

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω του
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Μεσοσταθµικό
Κόστος
Αγοραία Αξία
2008
2007
2008
2007
€
€
€
€
Κλάδος
Τραπεζικών Οργανισµών
593.234 3.852.160
262.228 3.675.296
Ασφαλιστικών Οργανισµών
236.426
774.762
92.386
724.310
Παραγωγής φαγητού
545.041
640.785
211.882
225.462
Επενδυτικών οργανισµών
41.202
646.868
17.920
539.419
Ασφάλεια ζωής
36.189
14.400
Εµπορικές µεταφορές
71.934
17.660
51.831
18.480
Γενικού Λιανικού εµπορίου
578.092
131.798
338.804
125.222
Ταξιδιών και αναψυχής
2.108.464 2.293.903
948.315 2.138.759
Υπηρεσιών υποστήριξης
123.122
90.619
Γενικά Χρηµατοοικονοµικά
132.906
174.455
33.295
97.443
Κατασκευές και υλικά
205.938
177.655
180.287
220.466
Χρεόγραφα ∆ηµοσίων Εταιρειών
130.211
273.188
134.766
279.254
Επενδύσεις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου
4.679.637 9.106.356 2.286.114 8.134.730
Επενδύσεις εισηγµένες σε διεθνή χρηµατιστήρια
200.999
175.335
Μη εισηγµένες επενδύσεις εξωτερικού
100.500
99.382
4.981.136 9.106.356 2.560.831 8.134.730
Όλες οι πιο πάνω επενδύσεις κατέχονται για εµπορία.

12.

Άλλοι χρεώστες

Προπληρωµές
Εισπρακτέα από
συνδεδεµένες εταιρείες
(σηµείωση 18)

Κυπριακό
Χαρτοφυλάκιο
2008
2007
€
€
3.243

5.837.695
5.837.695

3.243

∆ιεθνές
Χαρτοφυλάκιο
2008
2007
€
€
-

-

-

Ολικό
2008
2007
€
€
3.243

5.837.695
5.837.695

3.243
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13.

Μετοχικό κεφάλαιο

(α)

Εγκεκριµένο
2008
€
10.000.000

4.000.000
4.000.000
2.000.000

(β)

2007
€

(2007: 10.000.000) Συνήθεις µετοχές ονοµαστικής
αξίας 85 σεντ (2007: 85,43 σεντ) η καθεµιά,
διαιρεµένο σε:
Εισοδηµατικές µετοχές
Κεφαλαιουχικές µετοχές
Μετοχές ∆ιεθνών Επενδύσεων

3.400.000
3.400.000
1.700.000
8.500.000

3.417.203
3.417.203
1.708.601
8.543.007

Εκδοµένο
2008
€
6.822.205

(2007: 6.822.205) Συνήθεις µετοχές ονοµαστικής
αξίας 85 σεντ (2007: 85,43 σεντ) η καθεµιά,
διαιρεµένο σε:

2.728.882
2.728.882
1.364.441

(2007: 2.728.882) Εισοδηµατικές µετοχές
(2007: 2.728.882) Κεφαλαιουχικές µετοχές
(2007: 1.364.441) Μετοχές ∆ιεθνών Επενδύσεων

2.319.550
2.319.550
1.159.776
5.798.876

2007
€

2.331.286
2.331.286
1.165.644
5.828.216

Κατά την εξάσκηση των Warrants 1999-2001 είχαν παραχωρηθεί νέα Warrants 2001-2004 ενώ
από την εξάσκηση των Warrants 2001-2004 παραχωρούνταν νέα Warrants 2004-2007 σε
αναλογία ένα νέο Warrant για κάθε ένα Warrant που θα εξασκείτο.
Κάθε Warrant 2001-2004 έδινε το δικαίωµα στον κάτοχο του να αγοράσει δύο Εισοδηµατικές, δύο
Κεφαλαιουχικές και µία ∆ιεθνών Επενδύσεων µετοχή(ες) στα 50 σεντ την κάθε µία κατά την
ηµεροµηνία εξάσκησής τους, δηλαδή στις 31 Μαρτίου των ετών 2001 µέχρι 2004.
Κάθε Warrant 2004-2007 έδινε το δικαίωµα στον κάτοχο του να αγοράσει δύο Εισοδηµατικές, δύο
Κεφαλαιουχικές και µία ∆ιεθνών Επενδύσεων µετοχή(ες) στα 50 σεντ την κάθε µία κατά την
ηµεροµηνία εξάσκησής τους, δηλαδή στις 31 Μαρτίου των ετών 2004 µέχρι 2007.
Κατά την εξάσκηση των Warrants 2001-2004 παραχωρούνταν νέα Warrants 2004-2007 σε
αναλογία ένα νέο Warrant 2004-2007 για κάθε ένα Warrant 2001-2004 που εξασκείτο. Η τιµή
εξάσκησης όλων των πιο πάνω Warrants στην κάθε περίπτωση ήταν £2,50 (€4,27) (δηλαδή £1
για δύο Εισοδηµατικές, £1 για δύο Κεφαλαιουχικές µετοχές και 50 σεντ για µία ∆ιεθνών
Επενδύσεων µετοχή).
Στις 2 Απριλίου 2007, εξασκήθηκαν 5.966 Warrants 2004 - 2007.
Βάσει αυτών, η Εταιρεία κατά το 2007 προχώρησε στην έκδοση και παραχώρηση 11.932 νέων
εισοδηµατικών, 11.932 νέων Κεφαλαιουχικών και 5.966 ∆ιεθνών µετοχών ονοµαστικής αξίας
£0,50 η κάθε µία προς όλους τους κατόχους Warrants 2004 - 2007 που εξάσκησαν το δικαίωµα
τους σε αναλογία δύο εισοδηµατικές, δύο κεφαλαιουχικές και µια διεθνή µετοχή για κάθε
δικαίωµα 2004 - 2007 που εξασκήθηκε και έχει αιτηθεί την εισαγωγή τους στο ΧΑΚ.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 δεν υπήρχαν άλλα warrants σε ισχύ.
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13.

Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)

(β)

Εκδοµένο (συνέχεια)
Στις 15 Μαΐου 2008 κατά την διάρκεια των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της
Εταιρείας εγκρίθηκε και από τις τρεις τάξεις µετοχών (Εισοδηµατικές, Κεφαλαιουχικές και ∆ιεθνείς)
η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από Λ.Κ. 0,50 σε € 0,85 σύµφωνα
µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµου
του 2007 και του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και η δηµιουργία ειδικού λογαριασµού
αποθεµατικού για κάθε τάξη µετοχών, στον οποίο θα καταχωρηθεί το ποσό µε το οποίο µειώθηκε
το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λόγω της στρογγυλοποίησης της ονοµαστικής
αξίας της µετοχής σε € 0,85 (από € 0,8543), και το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί σε µελλοντική
αύξηση κεφαλαίου.
Με βάση τα πιο πάνω, το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο τόσο για τις Εισοδηµατικές όσο και για
τις Κεφαλαιουχικές µετοχές µετατρέπεται από £2.000.000 διαιρεµένο σε 4.000.000 συνήθεις
µετοχές ονοµαστικής αξίας £ 0,50 η καθεµιά σε €3.400.000 διαιρεµένο σε 4.000.000 συνήθεις
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,85 η καθεµιά. Το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο τόσο για τις
Εισοδηµατικές όσο και για τις Κεφαλαιουχικές µετοχές µετατρέπεται από £1.364.441 διαιρεµένο
σε 2.728.882 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £ 0,50 η καθεµιά σε €2.319.550 διαιρεµένο σε
2.728.882 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,85 η καθεµιά. Αποτέλεσµα της µετατροπής
είναι η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά €11.736 (για την κάθε τάξη µετοχών που
αναφέρεται πιο πάνω) το οποίο καταχωρήθηκε σε ειδικό αποθεµατικό που θα κεφαλαιοποιηθεί σε
µελλοντική αύξηση κεφαλαίου.
Επιπλέον, το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο για τις ∆ιεθνείς µετοχές µετατρέπεται από
£1.000.000 διαιρεµένο σε 2.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £ 0,50 η καθεµιά σε
€1.700.000 διαιρεµένο σε 2.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,85 η καθεµιά. Το
εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο για τις ∆ιεθνείς µετοχές µετατρέπεται από £682.220,50 διαιρεµένο σε
1.364.441 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £ 0,50 η καθεµιά σε €1.159.776 διαιρεµένο σε
1.364.441 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,85 η καθεµιά. Αποτέλεσµα της µετατροπής
είναι η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά €5.868 το οποίο καταχωρήθηκε σε ειδικό
αποθεµατικό που θα κεφαλαιοποιηθεί σε µελλοντική αύξηση κεφαλαίου.
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14.

Αποθεµατικά
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας:
(α)

Το Κεφαλαιουχικό Αποθεµατικό Κυπριακών Επενδύσεων δεν είναι διαθέσιµο προς
διανοµή.

(β)

Η προτεινόµενη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ετήσια διανοµή µερίσµατος, προερχόµενη
από τα υπόλοιπα των αποθεµατικών κατά την 31 ∆εκεµβρίου του εν λόγω έτους, δεν
πρέπει να είναι χαµηλότερη από:
Ποσοστό
%
Λογαριασµός Εισοδηµάτων Κυπριακών Επενδύσεων
85
Λογαριασµός ∆ιεθνών Επενδύσεων
100
Κεφαλαιουχικό Αποθεµατικό ∆ιεθνών Επενδύσεων
50

Η διανοµή ποσοστού πέραν του 30% του Κεφαλαιουχικού Αποθεµατικού ∆ιεθνών Επενδύσεων
όπως αναφέρεται στο (β) απαιτεί προηγούµενη έγκριση του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου.
Με βάση τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, δεν επιτρέπεται στην Εταιρεία να προβεί σε
διανοµή µερίσµατος, εάν κατά την ηµεροµηνία λήξεως του τελευταίου οικονοµικού έτους, το
καθαρό ενεργητικό της όπως αυτό εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις, ή θα µπορούσε να
προκύψει ως αποτέλεσµα της διανοµής αυτής, είναι κατώτερο από το άθροισµα του εκδοθέντος
κεφαλαίου και των µη διανεµητέων αποθεµατικών.
15.

Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού που να
έχουν σχέση µε την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων.

16.

∆ίκαιες Αξίες
∆ίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού µπορεί να
ανταλλαχθεί ή µία υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια µίας συνήθους εµπορικής
συναλλαγής.
Οι ακόλουθες διαδικασίες χρησιµοποιούνται για να υπολογιστεί η δίκαιη αξία των στοιχείων
ενεργητικού ή παθητικού:

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών, επενδύσεις και άλλο κυκλοφορούν ενεργητικό
Η λογιστική αξία των µετρητών προσεγγίζει τη δίκαιη αξία επειδή είναι βραχυπρόθεσµα ή
παρουσιάζονται σε τρέχουσες τιµές. Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων βασίζεται στις
χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η χρηµατιστηριακή τιµή που
χρησιµοποιείται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η
τιµή πώλησης.

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Η λογιστική αξία είναι περίπου ίση µε τη δίκαιη αξία επειδή οι υποχρεώσεις είναι
βραχυπρόθεσµες.
Η δίκαιη αξία όλων των άλλων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας προσεγγίζει
την αξία που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
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17.

Συµβάσεις Συµβούλων µε την Εταιρεία
∆εν υπήρξαν, κατά τη διάρκεια του έτους, οποιεσδήποτε συµβάσεις µε την Εταιρεία στις οποίες
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή συνδεδεµένα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συµφέρον. Τα
συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες στις
οποίες αυτός κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστο 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική
συνέλευση.

18.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα
Η Εταιρεία θεωρεί σαν συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το
Γραµµατέα της Εταιρείας (συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους), καθώς
επίσης και τους µετόχους που κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007.
Κατά τη διάρκεια του έτους οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτή
προσώπων, στα πλαίσια µίας συνήθους εµπορικής συναλλαγής, ήταν ως ακολούθως:
2008
€

2007
€

193.439
26.464

724.474
53.958
-

2008
€

2007
€

Όµιλος εταιρειών SFS Group Public Company Limited
Χρηµατιστηριακές προµήθειες και δικαιώµατα από άλλες υπηρεσίες
Μερίσµατα εισπρακτέα
Τόκοι εισπρακτέοι

Ο ισολογισµός περιλαµβάνει τα ακόλουθα υπόλοιπα που προέρχονται
από συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα:

Όµιλος εταιρειών SFS Group Public Company Limited
Υπόλοιπο πληρωτέο στο τέλος του έτους
Υπόλοιπο εισπρακτέο στο τέλος του έτους

87.557
5.837.695

54.510
-

Το υπόλοιπο εισπρακτέο στο τέλος του έτους φέρει επιτόκιο ίσο µε το βασικό της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας πλέον 2% και δεν έχει καθορισµένη ηµεροµηνία αποπληρωµής.
19.

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, η Εταιρεία είχε ενδεχόµενες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει
πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις ως ακολούθως:

Νοµικές αγωγές
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 υπήρχαν 6 νοµικές υποθέσεις στις οποίες η Εταιρεία παρουσιαζόταν ως
εναγόµενη µαζί µε αριθµό άλλων εναγοµένων. Το ύψος των αγωγών αυτών εναντίον όλων των
εναγοµένων ανερχόταν σε €5.199.525 και σε πόσο ύψους €371.291, πλέον τόκους και έξοδα.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε υπόψη του όλα τα δεδοµένα, είναι της
γνώµης ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τους οποίους θα έπρεπε να προβεί σε οποιαδήποτε
πρόβλεψη σχετικά µε τις πιο πάνω νοµικές αγωγές.
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20.

Κατάσταση δέκα µεγαλυτέρων επενδύσεων

Εκδότης

Περιγραφή
Τίτλου

Κλάδος

Αριθµός
τίτλων

Ποσοστό
στο
ενεργητικό
της
Εταιρείας
%

Ποσοστό
στο
κεφάλαιο
του
εκδότη
%

Κόστος
Αγοράς
€

Μερίσµατα
Τρέχουσα
και τόκοι
Αξία
εισπρακτέοι
31.12.2008
2008
€
€

Καθαρά
κέρδη/
(ζηµιές)
εκδότη
2007
€'000

Καθαρό
ενεργητικό
εκδότη που
αντιστοιχεί
στην
επένδυση
€'000 **

1. Μετρητά στην τράπεζα και άλλοι
χρεώστες*
2. Sea Star Capital Plc*

∆/Ε
Μετοχές

3. Μετρητά υπό διαχείριση στο εξωτερικό *
4. Petrolina (Holdings) Public Ltd
5. Τelia Aqua Marine Ltd

∆/Ε
Μετοχές

6. Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
7. Louis Public Company Ltd

Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές

8. Α. Panayides Contracting Public Ltd
9. Hellenic Bank Public Company Ltd
10. Alphagen Aldebaran B2 Europe

Κεφαλαιουχικές µετοχές
Εισοδηµατικές µετοχές
∆ιεθνών Επενδύσεων µετοχές
*
**

Μετοχές
Μετοχές
∆/Ε

∆/Ε
Ταξίδια και
αναψυχή
∆/Ε
Λιανικό εµπόριο
Παραγωγή
τροφίµων
Τραπεζικός
Ταξίδια και
αναψυχή
Κατασκευές και
υλικά
Τραπεζικός
∆/Ε

∆/Ε

65,46

∆/Ε

∆/Ε

6.168.308

217.144

∆/Ε

∆/Ε

4.825.000
∆/Ε
623.274

8,19
7,36
3,24

0,81
∆/Ε
0,71

1.521.446
∆/Ε
532.522

772.000
693.374
305.404

23.381
36.813

(10.378)
∆/Ε
11.825

835
∆/Ε
720

665.000
60.000

2,19
1,70

2,93
0,01

529.678
330.837

206.150
160.200

9.125

(443)
485.168

355
208

930.100

1,48

0,22

468.404

139.515

13.824

12.859

640

466.605
97.000
671

1,29
1,07
1,05

1,28
0,03
∆/Ε

120.815
259.525
100.500

121.317
100.880
99.382

4.850
-

670
133.068
∆/Ε

301
175
∆/Ε

Καθαρή
εσωτερική αξία
Σεντ
210,33
95,31
69,38

Οι πιο πάνω επενδύσεις αποτελούν τις 10 µεγαλύτερες επενδύσεις της εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Οι επενδύσεις στα µετρητά, στην τράπεζα, στην Sea Star Capital Plc, στα
µετρητά υπό διαχείριση στο εξωτερικό αποτελούν επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
Με βάση τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών για το 2007 και χρησιµοποιώντας το ποσοστό στο κεφάλαιο του εκδότη στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

