ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

Εξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2006
£

2005
£

4.185
15
310
4.510

2.234
24
40
2.299

-402.953

-46.009

491.971
93.528

-35.590
-79.299

-15.477
-127
-15.604

-23.567
-91
-23.658

77.924

-102.957

-1

-3

77.923

-102.960

σεντ
0,71

σεντ
-0,94

Εισοδήματα από επενδύσεις
Μερίσματα (μεικτά)
Τόκοι εισπρακτέοι
Αλλα έσοδα

Ζημιά από εκποίηση επενδύσεων
Αναστροφή απομείωσης επενδύσεων που εκποιήθηκαν εντός
της περιόδου και διαφορά από επανεκτίμηση αξίας
επενδύσεων στο τέλος της περιόδου
Εξοδα
Διοίκησης
Χρηματοδότησης

Κέρδος/(Ζημία) πριν τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος/(Ζημία) μετά τη φορολογία

Κέρδος/(Ζημία) ανά μετοχή των 50 σεντ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

Εξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2006
£

2005
£

Κέρδος/(Ζημία) μετά τη φορολογία που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων

77.923

-102.960

Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών/(ζημιών)

77.923

-102.960

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006 το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ακολούθησε ανοδική πορεία και είχε σαν αποτέλεσμα θετικές επιδράσεις στα
αποτελέσματα των εγκεκριμμένων επενδυτικών οργανισμών.Το περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον συνεχίστηκε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006. Το
συνολικό κέρδος πριν τη φορολογία για την εξαμηνία που έληξε την 30 Ιουνίου 2006, ανήλθε στις ΛΚ£77.924, σε σύγκριση με ζημιά ΛΚ£102.957 την
αντίστοιχη περίοδο του 2005. Η ζημιά απο πώληση επενδύσεων ανήλθε στις ΛΚ£402.953 σε σχέση με ζημιά ΛΚ£46.009 την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Το
πλεόνασμα από επανεκτίμηση ανήλθε στις ΛΚ£491.971 σε σύγκριση με έλλειμμα ΛΚ£35.590 την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Τα έξοδα ανήλθαν στις
ΛΚ£15.604 σε σχέση με ΛΚ£23.658 την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Το κέρδος ανα μετοχή με βάση το μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών με δικαίωμα
συμμετοχής στο μέρισμα της περιόδου ανήλθε στα 0,71 σεντ σε σύγκριση με ζημία 0,94 σεντ την αντίστοιχη περίοδο.

Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2006, δεν ακολούθησε την μέση απόδοση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με βάση τον
δείκτη καθαρής εσωτερικής αξίας, η Εταιρεία είχε θετική απόδοση 8,54% σε σύγκριση με 62,11% θετικής απόδοσης του δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου. Η μείωση στην απόδοση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, οφείλεται στη μείωση της αξίας ορισμένων εισηγμένων τίτλων καθώς
επίσης και στη μόνιμη μείωση της αξίας των μη εισηγμένων τίτλων.

Δεν υπήρχαν κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ή από δραστηριότητες εκτός της κύριας δραστηριότητας της Εταιρείας.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2006 οι αποδόσεις της Εταιρείας θα εξαρτηθούν από την πορεία που θα ακολουθήσει τόσο το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
καθώς επίσης και από την πορεία ανάπτυξης της παγκόσμιας και ειδικότερα της Κυπριακής Οικονομίας. Παρόλο που το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,
δεν αναμένει διαφοροποίηση του κλίματος που επικρατεί στην Χρηματιστηριακή αγορά, εν' τούτοις οι εξελίξεις που τροχιοδρομούνται στον τραπεζικό τομέα,
ίσως δημιουργήσουν προοπτικές θετικού κλίματος. Στόχος παραμένει πάντοτε η ορθή αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζονται και η
προστασία της αξίας του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Ιουνίου 2006 σε
συνεδρία του που έγινε στις 2 Αυγούστου 2006.
Ο μή ελεγμένος λογαριασμός αποτελεσμάτων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Ιουνίου 2006 και η επεξηγηματική κατάσταση, δε θα
αποσταλούν στους μετόχους, αλλά θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο τύπο. Ολόκληρο το κείμενο των μη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και της
επεξηγηματικής κατάστασης, διατίθενται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ.Αρχ.Μακαρίου Γ'66, Πολ.Κρόνος,4ος όροφος,1077 Λευκωσία (Τηλ:22 87
55 44)

