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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Βρασίδας Μαυρουδής, Πρόεδρος
Βασιλική Γεωργίου
Σπυρίδων Λεµπέσης
Χρίστος Ανδρέου
Χρίστος Μερακλής
Χάρης Βασιλειάδης

Γραµµατέας

Anteva Secretarial Services Limited

Ανεξάρτητοι ελεγκτές

KPMG

Νοµικοί Σύµβουλοι

Καλλής & Καλλής

Τραπεζίτες

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Λίµιτεδ

Εγγεγραµµένο Γραφείο

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, αρ.66
Κρόνος Κωρτ, ∆ιαµ. αρ.44,
2090 Λευκωσία

Αριθµός Εγγραφής

ΗΕ 106757
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007 (“Νόµος”), εµείς τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Ισχύς
Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 µε βάση τη γνώση µας, που είναι
προϊόν επιµλεούς και ευσυνείδητης εργασίας, επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε:
(α)

οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 8 µέχρι 24
(i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου 4 του Άρθρου
9 του πιο πάνω αναφερόµενου Νόµου και
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονοµικής
κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιών της Ισχύς Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ και

(β)

η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της
επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της Ισχύς Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ, µαζί µε
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
……………………………………
Βρασίδας Μαυρουδής
Εκτελεστικός Πρόεδρος

Μη εκτελεστικοί
……………………………………
Σπυρίδων Λεµπέσης

……………………………………
Βασιλική Γεωργίου
……………………………………
Χρίστος Ανδρέου
……………………………………
Χρίστος Μερακλής
…………………………………..
Χάρης Βασιλειάδης

Λευκωσία, 14 Απριλίου 2009

…………………………….……….
Anteva Secretarial Services Limited
Γραµµατέας
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, η οποία δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο έτος, είναι η διεξαγωγή
των εργασιών εταιρείας επενδύσεων. Οι τίτλοι της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου (ΧΑΚ) στην “Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών – Χρηµατοοικονοµικά”.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος και η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
παρουσιάζονται στις σελίδες 8 και 9 αντίστοιχα των οικονοµικών καταστάσεων. Η Εταιρεία πραγµατοποίησε
κατά το έτος πωλήσεις µετοχών και άλλων αξιών ύψους €326 σε σύγκριση µε πωλήσεις ύψους €917.167 το
2007. Η ζηµία από πωλήσεις µετοχών ανήλθε το 2008 σε €597 σε σύγκριση µε κέρδος €91.591 το έτος 2007.
Οι σοβαρές αρνητικές αναταραχές των διεθνών χρηµατιστηριακών αγορών κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2008
επηρέασαν αρνητικά, σε σηµαντικό βαθµό, την τοπική χρηµατιστηριακή αγορά. Ως εκ τούτου, κατά το έτος
2008 αναγνωρίστηκε ζηµία από επανεκτίµηση του χαρτοφυλακίου ύψους €757.441 σε σύγκριση µε €431.437
το 2007. Τα εισοδήµατα της Εταιρείας από επενδύσεις αυξήθηκαν το 2008 σε €50.608 σε σύγκριση µε €25.297
το 2007, λόγω κυρίως αύξησης των εισπρακτέων τόκων. Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν το 2008 σε €46.466
σε σύγκριση µε €39.986 το 2007 όπως επίσης και τα έξοδα χρηµατοδότησης αυξήθηκαν σε €6.529 σε σύγκριση
µε έσοδα χρηµατοδότησης ύψους €872 το 2007.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας µειώθηκαν σε €1.170.240 σε
σύγκριση µε €1.958.307 στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 ως αποτέλεσµα κυρίως της ζηµίας του έτους ύψους
£781.166.
Η καθαρή εσωτερική αξία της Εταιρείας είναι ως ακολούθως :
Καθαρή Εσωτερική Αξία

31 ∆εκεµβρίου 2008
10,64

31 ∆εκεµβρίου 2007
17,80

Η τιµή της µετοχής στο χρηµατιστήριο µειώθηκε κατά το έτος 2008 ως ακολούθως :
Τιµή µετοχής (σεντ)

31 ∆εκεµβρίου 2008
11,00

31 ∆εκεµβρίου 2007
20,00

∆εν υπήρξαν άλλα κέρδη ή ζηµίες από µη επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες της Εταιρείας.
ΜΕΡΙΣΜΑ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την πληρωµή µερίσµατος.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ο κυριότερος κίνδυνος που αντιµετωπίζει είναι η πτώση
στις χρηµατιστηριακές τιµές των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της Εταιρείας καθώς επίσης και τα αρνητικά
αποτελέσµατα των εταιρειών στις οποίες έχει επενδυµένα κεφάλαια. Λεπτοµέρειες των χρηµατοοικονοµικών
κινδύνων που αντιµετωπίζει η Εταιρεία και η διαχείρισή τους παρουσιάζονται στη σηµείωση 15 των
οικονοµικών καταστάσεων.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η εξέλιξη της Εταιρείας για το έτος 2009 θα επηρεαστεί σε σηµαντικό βαθµό από την πορεία του ΧΑΚ. Το
βάθος της ύφεσης και η ενδεχόµενη ανάκαµψη στην παγκόσµια οικονοµία αναµένεται να επηρεάσει σε
ουσιώδη βαθµό τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και κατ’ επέκταση και την Κυπριακή κεφαλαιαγορά. Η όλη εξέλιξη
της πορείας των εργασιών της Εταιρείας θα επηρεαστεί επίσης και από :
(α)
(β)
(γ)

Τις επιλογές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.
Τις στρατηγικές και άλλες αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και των Γενικών
Συνελεύσεων των µετόχων.
Τυχόν εξελίξεις στον ευαίσθητο πολιτικό τοµέα και τυχόν αναµενόµενες ή µη εξελίξεις στο Κυπριακό.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας
στο προβλεπόµενο µέλλον.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τα άτοµα που αναφέρονται στη σελίδα 1 και ήταν όλοι µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 και κατά τη διάρκεια του έτους. ∆εν υπήρξαν
οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην αµοιβή των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το υπό εξέταση έτος.
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Βρασίδας Μαυρουδής και Χρίστος Ανδρέου αποχωρούν εκ
περιτροπής και, αφού είναι επανεκλέξιµοι, προσφέρονται για επανεκλογή.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Κατά τη
διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµου του 2007, Νόµος 33(Ι)/2007.
Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη µετατροπή έχει γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου.
Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η
ισοτιµία που καθορίστηκε €1=£0,585274, καθώς και οι πρόνοιες της νοµοθεσίας για στρογγυλοποίηση.
Στις 4 Ιουνίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε η µετατροπή και
µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη στρογγυλοποίηση από ΛΚ0,10 σε €0,17.
Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το εγκεκριµένο και
εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και µειωθεί σε €2.380.000 και €1.870.000
αντίστοιχα.
Η διαφορά ύψους €9.462 η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει πιστωθεί στο
αποθεµατικό “∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ”.
∆ΡΩΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
Παρόλο που η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους 2008 υπέστη ζηµία ύψους €781.166 και είχε στις 31
∆εκεµβρίου 2008 αρνητικά αποθεµατικά ύψους €699.760, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι η Εταιρεία
είναι ικανή να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα (going concern) για τους επόµενους
δώδεκα µήνες, αφού το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της υπερβαίνει σηµαντικά το σύνολο των
τρεχουσών υποχρεώσεών της.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία δεν λειτουργούσε οποιαδήποτε υποκαταστήµατα.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε συµβάσεις της Εταιρείας στις οποίες τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τα συνδεδεµένα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συµφέρον.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG εκδήλωσαν επιθυµία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους και ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους
θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Γραµµατέας
Λευκωσία, 14 Απριλίου 2009
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Μέρος Α
Η Εταιρεία µε απόφασή της στις 26 Νοεµβρίου 2002 έχει υιοθετήσει και εφαρµόσει µερικώς τις διατάξεις του
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απεφάσισε όπως µη συστήσει προς το παρών Επιτροπή Αµοιβών επειδή το ύψος των
λειτουργικών εξόδων της Επιτροπής θα υπερέβαινε το όφελος που θα προέκυπτε από τη σύσταση τέτοιας
Επιτροπής. Το ύψος των αµοιβών των ∆ιοικητικών Συµβούλων υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στους µετόχους κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση οι οποίοι λαµβάνουν και την τελική απόφαση.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρία του στις 11 Νοεµβρίου 2004, λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων της
και απαλλαγής από τους επενδυτικούς περιορισµούς, προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και υιοθέτησε
τις διατάξεις Α.1.2 (ζ) και Γ.3.6. του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Η Επιτροπή έχει αρχίσει κανονικά τις
εργασίες της το 2005.
Η κα. Στάλω Παπαθεοχάρους, Εγκεκριµένη Λογίστρια (FCCA), έχει διοριστεί ως Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και θα συνεργάζεται µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη σύνταξη της Έκθεσης
περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που θα περιλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ετοίµασε Εγχειρίδιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης το οποίο απέστειλε στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 13 Αυγούστου 2003 και τροποποίησε το Νοέµβριο του 2004. Στο
εγχειρίδιο αυτό αναφέρονται τα οργανογράµµατα / καταστατικά των επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
Βρασίδας Μαυρουδής
Ο κύριος Βρασίδας Μαυρουδής απεφοίτησε από το Παγκύπριο Γυµνάσιο και την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας.
Σπούδασε στη Μεγάλη Βρετανία, στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας. Έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο του
Αυτοµατισµού στην Ηλεκτροµηχανολογία. ∆ιετέλεσε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου
Εργολάβων Ηλεκτρολόγων, µέλος της Ο.Ε.Β. και διαφόρων ιδιωτικών εταιρειών. Είναι σύµβουλος σε διάφορες
βιοµηχανικές µονάδες. Ιδιωτεύει στον κλάδο της Ηλεκτροµηχανολογίας µε έδρα τη Λεµεσό.
Μη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
Ανεξάρτητοι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
Σπυρίδων Λεµπέσης
Γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1963. Το 1986 απεφοίτησε από το Πανεπιστήµιο του Παλέρµου της Ιταλίας όπου
σπούδασε Μαθηµατικές επιστήµες και ακολούθως απέκτησε το Master of Arts in Marketing Management από το
Πανεπιστήµιο του Λίβερπουλ. Το 1990 εργάστηκε στο τµήµα πωλήσεων της Levis και ακολούθως διετέλεσε
διευθυντής εξαγωγών της ∆ιεθνούς Βιοµηχανίας Ενδυµάτων Α.Ε., διευθυντής εξαγωγών της Americanino Europe
A.E., ενώ από το 1998 µέχρι σήµερα είναι ιδιοκτήτης αλυσίδας επώνυµων µαγαζιών ένδυσης και υπόδησης στην
Ελλάδα, ιδιοκτήτης µαγαζιών ένδυσης και υπόδησης στη Ρουµανία και ιδιοκτήτης εργοστασίου παραγωγής
ενδυµάτων στη Βουλγαρία. Είναι επίσης µέτοχος σε µεγάλη εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα µε την επωνυµία
MD Supplies Limited.
Βασιλική Γεωργίου
Η κα Βασιλική Γεωργίου γεννήθηκε στην Αµµόχωστο το 1966. Απεφοίτησε από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου
Λάρνακας. Είναι παντρεµένη και έχει δύο παιδιά. Εργάζεται ως γραµµατέας στο δικηγορικό γραφείο του κου
Γεώργιου Α. Γεωργίου στη Λάρνακα από το 1985 µέχρι σήµερα.

5(i)
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχ.)

Χρίστος Ανδρέου
Ο κύριος Χρίστος Ανδρέου ξεκίνησε την καριέρα του στην ασφαλιστική βιοµηχανία το 1985 µε την εταιρεία
Interamerican όπου εργάστηκε µέχρι το 1994. Ήταν πρωτεργάτης και µέτοχος στην ασφαλιστική εταιρεία Liberty
Life από το 1994 µέχρι και το 1998. Ακολούθως ίδρυσε ασφαλιστικό γραφείο το οποίο λειτουργεί µέχρι σήµερα και
το οποίο έχει συνεργασία µε τις ασφαλιστικές εταιρείες Εθνική, Minerva, Universal Life και Atlantic. Είναι
πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οργάνωσης Παραγωγών Βιολογικών Ελαιοκοµικών Προϊόντων από το
2005.
Χρίστος Μερακλής
Ο κύριος Χρίστος Μερακλής γεννήθηκε το 1967. Σπούδασε στο Λονδίνο και απέκτησε το πτυχίο BA (Hons)
Accounting and Finance. Ακολούθως απέκτησε τον τίτλο του Εγκεκριµένου Λογιστή (Chartered Certified
Accountant) και είναι µέλος του Institute of Chartered Certified Accountants του Ηνωµένου Βασιλείου και µέλος
του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου. Το καλοκαίρι του 2006 ίδρυσε το ελεγκτικό γραφείο Μερακλής,
Ηροδότου και Σία. Προηγουµένως εργάστηκε για περίπου 13 χρόνια στους διεθνείς ελεγκτικούς οίκους
Pricewaterhouse Coopers και BDO Philippides ως ανώτερος διευθυντής (Director / Senior Manager)
απασχολούµενος κυρίως στον έλεγχο δηµόσιων εταιρειών και οργανισµών που είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λονδίνου. Εργάστηκε επίσης στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και
στον τοµέα της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και ασχολήθηκε µε την εισαγωγή εταιρειών στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και Λονδίνου και µε την ετοιµασία ενηµερωτικών δελτίων και πληροφοριακών
εκθέσεων. Το 2000 για περίπου ένα χρόνο εργάστηκε ως οικονοµικός διευθυντής σε εταιρεία παροχής
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Κατά την περίοδο 2002 µέχρι 2005 διετέλεσε µέλος της Επιτροπής Λογιστικών
και Ελεγκτικών Προτύπων και από το 2005 είναι µέλος της Επιτροπής Ελεγκτικών Προτύπων του Συνδέσµου
Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου.
Χάρης Βασιλειάδης
Ο κύριος Χάρης Βασιλειάδης γεννήθηκε το 1954. Αφού ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία σπούδασε στο
West Bridgeford College στο Nottingham και στο Huddersfield College όπου ολοκλήρωσε το Engineering course.
Απέκτησε τη βασική άδεια πιλότου στο Perth Air University. Εργάστηκε στις Κυπριακές Αερογραµµές από το 1979
µέχρι το 2006, όπου υπηρέτησε από διάφορες θέσεις ως Κυβερνήτης αεροσκαφών, εκπαιδευτής, εξεταστής και
αρχιεξεταστής των Airbus A320 και A330. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του παρακολούθησε αρκετά σεµινάρια
και µαθήµατα διοίκησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Υπηρέτησε σε αρκετά συµβούλια, κυρίως αθλητικά και
επαγγελµατικά, τόσο από τη θέση του προέδρου όσο και από άλλες οργανωτικές θέσεις.
Μέρος Β
Η Εταιρεία έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα.
(i)

Επιτροπές
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει προβεί στην
κατάρτιση των πιο κάτω επιτροπών.

Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι:
Βρασίδας Μαυρουδής
Μη εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι:
Ανεξάρτητοι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
Σπυρίδων Λεµπέσης
Βασιλική Γεωργίου
Χρίστος Ανδρέου
Χρίστος Μερακλής
Χάρης Βασιλειάδης

Επιτροπή
Ελέγχου

Επιτροπή
∆ιορισµών

Χ

Χ

Πρόεδρος
Χ
Πρόεδρος
Χ

Επενδυτική
Επιτροπή

Χ
Πρόεδρος
Χ
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(α)

Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συσταθεί από την Εταιρεία κατά το τέλος του 2004 και άρχισε τη δραστηριοποίησή
της το έτος 2005. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των οικονοµικών εξελίξεων της Εταιρείας, σύµφωνα
µε τους οικονοµικούς στόχους που έχει θέσει. Παράλληλα, έχει την ευθύνη να λαµβάνει µέτρα για τον
αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο και να παρέχει ανοικτό κανάλι επικοινωνίας µεταξύ της διοίκησης και των
ανεξάρτητων ελεγκτών της. Η πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητοι µη-Εκτελεστικοί
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι, τα ονόµατα των οποίων γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας, και ο
Πρόεδρος της έχει εµπειρία στα Λογιστικά / Χρηµατοοικονοµικά. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να
διορίσει αντικαταστάτη µέλους της Επιτροπής που αποχωρεί από ∆ιοικητικός Σύµβουλος πριν τη λήξη της
θητείας του. Η θητεία της Επιτροπής είναι µονοετής και ο διορισµός της ισχύει µέχρι την επόµενη Ετήσια
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είτε επιβεβαιώνει είτε διαφοροποιεί τη σύνθεση της Επιτροπής για το επόµενο ένα
έτος. Συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και τουλάχιστον µία φορά συνεδριάζει χωρίς την παρουσία
Εκτελεστικών Συµβούλων ή οποιωνδήποτε άλλων αξιωµατούχων της Εταιρείας µε εκτελεστική ιδιότητα.
Υποβάλλει εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το διορισµό ή τερµατισµό των
υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και για την αµοιβή τους. Λαµβάνει γνώση και µελετά τα
εξαµηνιαία και ετήσια αποτελέσµατα πριν αυτά υποβληθούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση.
Υποβάλλει εισηγήσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για το θέµα των ακολουθούµενων λογιστικών χειρισµών
(accounting policies), επιθεωρεί τις συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα πρόσωπα (όπως αυτά
ορίζονται στην περί Χρηµατιστηρίου νοµοθεσία και κανονισµούς) ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές
γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής (arm’s length) και µε τη βοήθεια της Λειτουργού
Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα, συντάσσει την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης. Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας συνήλθε σε δύο (2) συνεδρίες κατά τη
διάρκεια του έτους 2008 και απασχολήθηκε λεπτοµερώς µε το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.

(β)

Επιτροπή ∆ιορισµών
Η πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής ∆ιορισµών είναι µη-Εκτελεστικοί Σύµβουλοι και Πρόεδρος της
µπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είτε ένας µη-Εκτελεστικός ∆ιοικητικός
Σύµβουλος. Η Επιτροπή διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο δικαιούται να διορίσει
αντικαταστάτη µέλους της Επιτροπής που αποχωρεί από ∆ιοικητικός Σύµβουλος πριν τη λήξη της
θητείας του. Η θητεία της Επιτροπής είναι µονοετής και ο διορισµός της ισχύει µέχρι την επόµενη Ετήσια
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.
Έχει την εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να λαµβάνει ανεξάρτητες επαγγελµατικές
συµβουλές όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο και ασχολείται αποκλειστικά µε διορισµούς µη-Εκτελεστικών
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Καθορίζει και επανεξετάζει κατά καιρούς τα απαιτούµενα προσόντα
που πρέπει να κατέχει ένα άτοµο που υπηρετεί ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εξετάζει
εισηγήσεις για διορισµό µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη βάση των απαιτούµενων προσόντων και
παραδίδει σχετική έκθεση µε τις απόψεις της στην ολοµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο και
λαµβάνει τις τελικές αποφάσεις. Η Επιτροπή εξετάζει και άλλα θέµατα που σχετίζονται µε διορισµούς
όπως αυτά καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 η Επιτροπή
συνήλθε σε µία (1) συνεδρία.

(γ)

Επενδυτική Επιτροπή
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µελετά µε σοβαρότητα και σε βάθος την πολιτική των επενδύσεων της Εταιρείας
ούτως ώστε να διασφαλίζονται στο µέγιστο δυνατό βαθµό τα συµφέροντα όλων των µετόχων της και να
αποφεύγονται πιθανοί επενδυτικοί κίνδυνοι. Μελετά και αναλύει τις προοπτικές επενδύσεων σε
χρηµατιστήρια του εξωτερικού, τις προοπτικές επενδύσεων σε άλλους τοµείς εκτός του χρηµατιστηριακού
θεσµού, και την πορεία τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και της παγκόσµιας οικονοµίας που ενδέχεται να
επηρεάζουν τη χρηµατιστηριακή αγορά της Κύπρου και υποβάλλει εκθέσεις για τα πιο πάνω στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας. Η Επενδυτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία µέλη τα οποία µπορούν να
προέρχονται τόσο από Εκτελεστικά όσο και µη-Εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη µέλους της Επιτροπής που
αποχωρεί από ∆ιοικητικός Σύµβουλος πριν τη λήξη της θητείας του. Η θητεία της Επιτροπής είναι µονοετής
και ο διορισµός της ισχύει µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Συνεδριάζει
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ή σε συχνότερα διαστήµατα όποτε αυτό κριθεί σκόπιµο. Κατά τη διάρκεια
του έτους 2008 η Επιτροπή συνήλθε σε δύο (2) συνεδρίες.
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ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
(i)

Παρόλο που η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους 2008 υπέστη ζηµία ύψους €781.166 και είχε στις 31
∆εκεµβρίου 2008 αρνητικά αποθεµατικά ύψους €699.760, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι η
Εταιρεία είναι ικανή να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα (going concern) για τους
επόµενους δώδεκα µήνες, αφού το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της υπερβαίνει σηµαντικά
το σύνολο των τρεχουσών υποχρεώσεών της.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί στενά τις οικονοµικές εξελίξεις και πως αυτές επηρεάζουν την
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 169ΣΤ (1) του περί
Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, στην περίπτωση κατά την οποία οι ζηµίες ή άλλοι λόγοι οδηγήσουν την
Εταιρεία σε απώλεια του εκδοθέντος κεφαλαίου της κατά 50% ή σε επίπεδο που κατά την άποψη των
∆ιοικητικών Συµβούλων θέτει την επίτευξη του εταιρικού σκοπού υπό αµφισβήτηση, θα συγκληθεί
παραχρήµα Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα.

(ii)

Κανένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µέλος σε ∆ιοικητικά Συµβούλια των θυγατρικών ή
συνδεδεµένων εταιρειών του εκδότη, ή συνδεδεµένο µε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρόσωπο
µέχρι πρώτου βαθµού συγγένεια, σύζυγος, καθώς και εταιρείες που αυτός κατέχει πέραν του 20% των
δικαιωµάτων ψήφου, δεν έτυχε οποιουδήποτε δανεισµού ή παροχής εγγυήσεων ή έχει ποσά εισπρακτέα,
είτε µε την Εταιρεία είτε µε οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεµένη εταιρεία µε τον εκδότη.

(iii)

Η Εταιρεία δεν διαθέτει Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και εξετάζει ετήσια την ανάγκη δηµιουργίας
τέτοιου Τµήµατος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τον κύριο Χρίστο Μερακλή ως υπεύθυνο για
τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι το σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας είναι αποτελεσµατικό. Βεβαιώνει επίσης ότι όλα τα συστήµατα
εσωτερικού ελέγχου καθώς και των διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας
των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και
λειτουργικών συστηµάτων καθώς και των συστηµάτων συµµόρφωσης µε κανονισµούς διαχείρισης κινδύνων
είναι αποτελεσµατικά. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε
παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξίων Κύπρου Νόµων και Κανονισµών, εκτός αυτών που
είναι εις γνώση των αρµοδίων χρηµατιστηριακών αρχών (όπου αυτό ισχύει).

(iv)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνήλθε σε πέντε (5) συνεδρίες κατά τη διάρκεια του έτους 2008 και όλοι οι
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ενηµερώθηκαν έγκαιρα γραπτώς µε όλα τα σχετικά έγγραφα.

(v)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσηµο πρόγραµµα θεµάτων, αποφάσεις επί των οποίων λαµβάνονται µόνο
από αυτό.

(vi)

Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν καθιερώσει διαδικασία για τη χρησιµοποίηση ανεξάρτητων επαγγελµατικών
συµβούλων εκεί όπου κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη.

(vii) Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και στις υπηρεσίες του Γραµµατέα της
Εταιρείας, ο οποίος έχει ευθύνη έναντι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συµµόρφωση µε ισχύοντες κανονισµούς.
(viii) Με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας το ένα τρίτο των ∆ιοικητικών Συµβούλων αποχωρούν
εκ περιτροπής και προσφέρονται προς επανεκλογή. Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι υπόκεινται σε εκλογή από
τους µετόχους µε την πρώτη ευκαιρία µετά από το διορισµό τους. Τα ονόµατα των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που προσφέρονται για επανεκλογή αναφέρονται στην Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
συνοδεύονται από επαρκείς βιογραφικές λεπτοµέρειες προκειµένου οι µέτοχοι να είναι σε θέση να
λαµβάνουν ενηµερωµένη απόφαση για την εκλογή τους.
(ix)

Όλοι οι µέτοχοι απολάµβαναν ίση µεταχείριση, είχαν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου και είχαν τη δυνατότητα
ενηµέρωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα ψήφου που αφορούν όλες τις κατηγορίες µετοχικών τίτλων. Σε
περίπτωση ψηφοφορίας δι΄ αντιπροσώπου, αυτή πραγµατοποιήθηκε κατόπιν παραχώρησης γραπτού
πληρεξουσίου από τον νόµιµο κάτοχο της κυριότητας των µετοχικών τίτλων. Οι διαδικασίες της Γενικής
Συνέλευσης εγγυήθηκαν την ισότιµη µεταχείριση των µετόχων και υιοθετήθηκαν απλές και χαµηλού κόστους
διαδικασίες στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου. Οι µέτοχοι εφοδιάστηκαν έγκαιρα µε επαρκείς
πληροφορίες που περιλαµβάνουν την ηµεροµηνία, τοποθεσία και το πρόγραµµα της Γενικής Συνέλευσης,
όπως επίσης και πλήρη πληροφόρηση για τα θέµατα που συζητήθηκαν στην Συνέλευση. Τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνται να γνωστοποιούν προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη Γενική
Συνέλευση οποιοδήποτε ουσιαστικό συµφέρον σε συναλλαγές ή ζητήµατα που επηρεάζουν την Εταιρεία. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε τον κο Ανδρέα Παπαπαρασκευά ως το άτοµο επικοινωνίας των µετόχων µε
την Εταιρεία.

5(iv)
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχ.)

(x)

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί και τα καθήκοντα του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή επειδή το
µέγεθος και το ύψος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας δεν επιτρέπει την εργοδότηση άλλου ατόµου για
την εκτέλεση των εργασιών της Εταιρείας. ∆εν υπάρχει διαχωρισµός της θέσης του Προέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Πρώτου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή.

(xi)

Ο κύριος Χάρης Βασιλειάδης έχει διοριστεί ως ανώτερος ανεξάρτητος ∆ιοικητικός Σύµβουλος.

Με εvτολή τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ,

Anteva Secretarial Services Limited
Γραµµατέας
Λευκωσία, 14 Απριλίου 2009
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της Ισχύς Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ (η «Εταιρεία») στις σελίδες 8 µέχρι
24, που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων,
την κατάσταση αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών 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 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.
Εκτός όπως αναφέρεται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώµη µε Επιφύλαξη, διενεργήσαµε 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.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
∆εν µπορέσαµε να ικανοποιηθούµε για την εκτίµηση της αξίας µετοχών δηµόσιων εταιρειών µη εισηγµένων στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο συνολικό ποσό των €91.462, για
το λόγο ότι δεν υπήρχαν ανεξάρτητες εκθέσεις εκτιµήσεων ή/και εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις που θα
µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε για να εφαρµόσουµε άλλες πρακτικές ελεγκτικές διαδικασίες για να βεβαιωθούµε ότι
οι εν λόγω µετοχές αποτιµήθηκαν στη δίκαιη αξία τους.

/...
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Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις συνέπειες τυχόν αναπροσαρµογών που θα ήταν δυνατό να καταστούν αναγκαίες αν
µπορούσαµε να ικανοποιηθούµε ως προς την αποτίµηση της αξίας των µετοχών που αναφέρονται πιο πάνω, οι
οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Ισχύς Επενδυτική ∆ηµόσια
Λίµιτεδ στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω:
•
Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας, εκτός
του
ότι η έκταση του ελέγχου µας περιορίστηκε από το θέµα που αναφέρεται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώµη µε
Επιφύλαξη.
•
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 και 4
συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις.
Άλλο Θέµα
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα και µόνο σύµφωνα µε
το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. ∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν
αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του
οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Εγκεκριµένοι Λογιστές
Λεµεσός, 14 Απριλίου 2009
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ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σηµ.

2008
€

2007
€

13.929
36.679

10.330
14.967

50.608
(158)

25.297
37.943

(439)

53.648

Εισοδήµατα από επενδύσεις
Μερίσµατα
Τόκοι εισπρακτέοι
(Zηµία)/κέρδος από εκποίηση επενδύσεων
Αναστροφή αποµείωσης επενδύσεων
που εκποιήθηκαν εντός του έτους
Έλλειµµα από επανεκτίµηση
αξίας επενδύσεων στο τέλος του έτους

4

Έξοδα διοίκησης
Ζηµία από εργασίες πριν τα
(έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης
Έσοδα χρηµατοδότησης
Έξοδα χρηµατοδότησης

5
5

Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης

(757.441)
(707.430)

(431.437)
(314.549)

(46.466)

(39.986)

(753.896)

(354.535)

(6.529)

3.662
(2.790)

(6.529)

872

Ζηµία πριν τη φορολογία

6

(760.425)

(353.663)

Φορολογία

7

(20.741)

(1.497)

(781.166)

(355.160)

σεντ
(7,10)

σεντ
(3,23)

Ζηµία µετά τη φορολογία

ΖΗΜΙA ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

2008
€
Ζηµία έτους ως η κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα πάνω σε
λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος
Σύνολο αναγνωρισµένων εξόδων έτους

2007
€

(781.166)

(355.160)

(6.901)
(788.067)

(19.550)
(374.710)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Σηµ.

2008
€

2007
€

8

193.641

193.641

9

993.389
658
28.714

1.493.709
126
303.764

1.022.761

1.797.599

1.216.402

1.991.240

1.870.000
(699.760)

1.879.462
78.845

1.170.240

1.958.307

26.451
79
19.632

19.550
96
13.287

46.162

32.933

1.216.402

1.991.240

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω
της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων
Χρεώστες και προπληρωµές
Μετρητά στις τράπεζες
Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο που εκδόθηκε
Αποθεµατικά

10
11

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα πάνω σε
λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος
Φορολογία
Έξοδα πληρωτέα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 14 Απριλίου 2009.

..................................................
Βρασίδας Μαυρουδής
)
) ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
)
.................................................
Χρίστος Ανδρέου

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

2008
€

2007
€

Ταµειακή ροή από εργασίες
Ζηµία πριν τη φορολογία

(760.425)

(353.663)

(13.929)
(36.679)
6.382

(10.330)
(14.967)
209

439

(53.648)

Αναπροσαρµογή για :
Μερίσµατα που εισπράχτηκαν
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους
Αναστροφή αποµείωσης επενδύσεων που εκποιήθηκαν
εντός του έτους
Έλλειµµα από επανεκτίµηση αξίας
επενδύσεων στο τέλος του έτους
Ζηµία από εργασίες πριν τις µεταβολές
στα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης
(Aύξηση)/µείωση χρεωστών
Αύξηση/(µείωση) πιστωτών και εξόδων πληρωτέων
(Αύξηση)/µείωση επενδύσεων

757.441

431.437

(46.771)
(532)
6.345
(257.560)

(962)
26.110
(1.894)
238.453

(Εκροή)/εισροή µετρητών από εργασίες
Τόκοι που πληρώθηκαν
Φορολογία που πληρώθηκε

(298.518)
(6.382)
(20.758)

261.707
(210)
(1.430)

Καθαρή (εκροή)/εισροή µετρητών από εργασίες

(325.658)

260.067

Μερίσµατα που εισπράχτηκαν
Τόκοι που εισπράχτηκαν

13.929
36.679

10.330
14.967

Καθαρή εισροή µετρητών από απόδοση επενδύσεων

50.608

25.297

(275.050)

285.364

303.764

18.400

28.714

303.764

Απόδοση από επενδύσεις

(Μείωση)/αύξηση µετρητών στις τράπεζες
Μετρητά στις τράπεζες
1 Ιανουαρίου
31 ∆εκεµβρίου

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

11
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

1.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η εταιρεία Ισχύς Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ συστάθηκε στη Λευκωσία στις 25 Νοεµβρίου 1999 ως
ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Στις 4 Ιανουαρίου 2000 η Εταιρεία, µε ειδικό ψήφισµα που
εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα
µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113. Η Εταιρεία εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις
16 Μαρτίου 2000 στην κατηγορία των Επενδυτικών Οργανισµών.
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας η οποία δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο έτος είναι η
επένδυση κεφαλαίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το ∆εκέµβριο του 2003 η Εταιρεία υπέβαλε
αίτηµα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου για µετάταξη των τίτλων για επέκταση των δραστηριοτήτων
και απαλλαγής της Εταιρείας από επενδυτικούς περιορισµούς. Η διαδικασία µετάταξης των τίτλων της
Εταιρείας ολοκληρώθηκε στις 7 Απριλίου 2005.
Η Εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Φορολογίας του
Εισοδήµατος Νόµου 118(Ι)/2002.

2.

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

(α)

∆ήλωση συµµόρφωσης
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 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 και τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονιστικές
Αποφάσεις και τον περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε
Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο.

(β)

Βάση επιµέτρησης
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,
όπως τροποποιήθηκε για να συµπεριλάβει την επανεκτίµηση σε δίκαιη αξία των επενδύσεων. Για
εισηγµένες αξίες ως δίκαιη αξία θεωρείται η τιµή πλειοδότησης (bid price) των Χρηµατιστηρίων στα
οποία τυγχάνουν διαπραγµάτευσης 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 δεν µπορεί να
εκτιµηθεί αξιόπιστα ως δίκαιη αξία θεωρείται η τιµή κτήσης.

(γ)

Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές οι
οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και
υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές βασίζονται στην ιστορική
εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται 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 εµφανείς από άλλες πηγές. Τα
πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές 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 στην περίοδο της αναθεώρησης και µελλοντικές περιόδους αν η
αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και µελλοντικές περιόδους.
Συγκεκριµένα, πληροφορίες για σηµαντικές εκτιµήσεις, αβεβαιότητες και σηµαντικές κρίσεις στην
εφαρµογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σηµαντική επίδραση στα ποσά που
αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στις πιο κάτω σηµειώσεις :
•

Επενδύσεις - εκτίµηση επενδύσεων
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2.

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.)

(δ)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται
µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008.
Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Όλα τα ∆ΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και είναι
σε ισχύ κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) εκτός από το Ε∆∆ΠΧΠ12: “∆ιευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης“ και ορισµένες προϋποθέσεις
του ∆ΛΠ39: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση“ αναφορικά µε λογιστική
αντιστάθµιση χαρτοφυλακίων.
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες, τα οποία σχετίζονται µε τις
εργασίες της Εταιρείας, έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2008:
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΠ – 2008 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2009).
• ∆ΠΧΠ2 (Τροποποίηση): “Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών – Προϋποθέσεις
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2009).
• ∆ΠΧΠ8: “Λειτουργικοί Τοµείς” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2009).
• ∆ΛΠ1 (Αναθεωρηµένο): “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
• ∆ΛΠ23 (Αναθεώρηση): “Κόστος ∆ανεισµού” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: “Παρουσίαση” και στο ∆ΛΠ1: “Παρουσίαση
Οικονοµικών Καταστάσεων”: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Υποκείµενα σε ∆ικαίωµα Προαίρεσης
Πώλησης και Υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση” (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
• ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση): “∆ιαθέσιµα
Αντισταθµισµένα Στοιχεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιουλίου 2009).
• ∆ΛΠ39
“Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα:
Αναγνώριση
και
Επιµέτρηση”
(Τροποποίηση):
“Επανακατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων” (εφαρµόζεται από 1 Ιουλίου
2008).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων ή ∆ιερµηνειών σε
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
εκτός από την εφαρµογή του Αναθεωρηµένου ∆ΛΠ1: “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” που
αναµένεται να έχει επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων.
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2.

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.)

(ε)

Βάση παρουσίασης
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και
παρουσιάζονται σε Ευρώ (“€”) το οποίο από την 1 Ιανουαρίου 2008 είναι το επίσηµο νόµισµα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και στην περίπτωση της Εταιρείας είναι το κυρίως χρησιµοποιούµενο νόµισµα
που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και δραστηριοτήτων της.

(στ) ∆ρώσα οικονοµική µονάδα
Παρόλο που η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους 2008 υπέστη ζηµία ύψους €781.166 και είχε στις 31
∆εκεµβρίου 2008 αρνητικά αποθεµατικά ύψους €699.760, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι η
Εταιρεία είναι ικανή να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα (going concern) για τους
επόµενους δώδεκα µήνες, αφού το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της υπερβαίνει σηµαντικά
το σύνολο των τρεχουσών υποχρεώσεών της.
3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
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 όπου δηλώνεται διαφορετικά.

(α)

Αναγνώριση εισοδηµάτων
Τα εισοδήµατα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:
(i) Μερίσµατα εισπρακτέα
Μερίσµατα από επενδύσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων την
ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία αποκτά το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος (η οποία για
εισηγµένες επενδύσεις είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η µετοχή διαπραγµατεύεται χωρίς
µέρισµα).
Φόροι που έχουν παρακρατηθεί µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων, εκτός όπου αυτοί είναι εισπράξιµοι και µεταφέρονται στον ισολογισµό έναντι της
φορολογίας.
(ii) Κέρδος/ζηµία από επενδύσεις
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 δίκαιης αξίας των επενδύσεων που αποτιµούνται σε 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.
Η διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων που είναι διαθέσιµες προς πώληση στις 31
∆εκεµβρίου και της λογιστικής τους αξίας αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια.
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3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)

(α)

Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχ.)
(iii) Τόκο εισπρακτέοι από επενδύσεις
Οι τόκοι αυτοί αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων βάσει της αρχής των
δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων.

(β)

Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης
Το καθαρό κόστος χρηµατοδότησης περιλαµβάνει τραπεζικούς και άλλους τόκους εισπρακτέους, µείον τραπεζικούς
και άλλους τόκους πληρωτέους και έξοδα χρηµατοδότησης καθώς και κέρδη/ζηµιές από συναλλαγµατικές
διαφορές. Οι τόκοι εισπρακτέοι και πληρωτέοι αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε
βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων.

(γ)

Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που
ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο συνάλλαγµα µετατρέπονται
σε Ευρώ µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Μη χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τα οποία παρουσιάζονται στη δίκαιή τους αξία µετατρέπονται σε Ευρώ µε
βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία καθορισµού της δίκαιης αξίας. Οι συναλλαγµατικές
διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται
ξεχωριστά όταν κρίνονται σηµαντικές. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή των
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια.

(δ)

Φορολογία
Η φορολογία περιλαµβάνει πρόβλεψη για εταιρικό φόρο στα κέρδη του έτους και έκτακτη εισφορά για την άµυνα
µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Επίσης
περιλαµβάνει φόρους προηγούµενων ετών και πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία.
Η πρόβλεψη για φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις προηγούµενες
περιόδους υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές
αρχές χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που είχαν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία για όλες τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται
µε βάση ενεργούς συντελεστές που ίσχυαν στο τέλος του έτους. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης
φορολογίας που προκύπτουν από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στις περιπτώσεις που
θεωρείται πιθανόν ότι στο µέλλον θα υπάρχουν εταιρικά φορολογικά κέρδη. Η αναστροφή της πρόβλεψης για
αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ή στα ίδια κεφάλαια
ανάλογα µε το που είχε αναγνωριστεί η αρχική πρόβλεψη.

(ε)

Κέρδος/ζηµία ανά µετοχή
Η Εταιρεία παρουσιάζει το βασικό κέρδος/ζηµία ανά µετοχή για τις συνήθεις µετοχές. Το βασικό κέρδος/ζηµία ανά
µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το κέρδος/ζηµία για το έτος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας δια το
µέσο όρο συνήθων µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους.

(στ)

Αγορά ιδίων µετοχών
Το ποσό που καταβάλλεται για αγορά ιδίων µετοχών αναγνωρίζεται ως αλλαγή στο συµφέρον µετόχων και
ταξινοµείται ως µετοχικό κεφάλαιο που εξαγοράστηκε. Το πλεόνασµα/έλλειµµα που προκύπτει από την πώληση ή
ακύρωση των εξαγορασθέντων ιδίων µετοχών µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.
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(ζ)

Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας αποτελούνται από επενδύσεις σε κινητές αξίες, εµπορικές και
άλλες απαιτήσεις, µετρητά και αντίστοιχα µετρητών και εµπορικούς και άλλους πληρωτέους
λογαριασµούς.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 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 περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισµό
όταν τα συµβατικά δικαιώµατα στη ροή µετρητών που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία λήξουν ή όταν η Εταιρεία µεταβιβάσει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία. Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό όταν η
υποχρέωση που αναφερόταν στη σύµβαση εξοφληθεί, ακυρωθεί ή λήξει.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στη τιµή κτήσης
τους, η οποία είναι η δίκαιη αξία του αντιτίµου που δόθηκε ή εισπράχτηκε για αυτά, και ακολούθως
αναγνωρίζονται όπως αναφέρεται πιο κάτω.
Τα έξοδα της συναλλαγής περιλαµβάνονται στην αρχική τιµή κτήσης εκτός για τις επενδύσεις που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. Στη συνέχεια τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 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.

(i)

Επενδύσεις
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα χρηµατοοικονοµικά της µέσα, τα οποία αφορούν επενδύσεις στις ακόλουθες
κατηγορίες. Η ταξινόµηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν οι
επενδύσεις. Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των επενδύσεων κατά την αρχική
αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτό τον καθορισµό σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.

(α)

Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία
Περιλαµβάνει επενδύσεις σε αξίες που αγοράστηκαν µε σκοπό την άµεση απόδοση κέρδους από
βραχυπρόθεσµες διακυµάνεις των τιµών ή περιλαµβάνονται σε χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως
χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσµη κερδοφορία.
Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης (η οποία θεωρείται και η δίκαιή τους
αξία), και ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους. Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που
προκύπτει από την αποτίµηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Κατά την
αναγνώριση τα έξοδα συναλλαγής αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.

(β)

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Περιλαµβάνει επενδύσεις οι οποίες πρόκειται να κρατηθούν για µια αόριστη χρονική περίοδο και µπορεί
να διατεθούν προς 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 δίκαιή 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.
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.
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(ζ)

Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχ.)

(ii)

Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις
Οι εµπορικές και άλλες απαιτήσεις παρουσιάζονται αρχικά στη δίκαιη τους αξία. Ακολούθως
αναφέρονται στο αποσβεσµένο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Για
συγκεκριµένους επισφαλείς χρεώστες γίνεται πρόβλεψη για αποµείωση στην αξία τους η οποία
µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.

(iii)

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα.

(iv)

Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί
Οι εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί παρουσιάζονται αρχικά στη δίκαιη τους αξία.
Ακολούθως αναφέρονται στο αποσβεσµένο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.

(v)

Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια.

(η)

Αποµείωση αξίας

(i)

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο εκτιµάται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού έτσι ώστε να
εξακριβωθεί αν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία για αποτίµησή του. Ένα χρηµατοοικονοµικό
περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι αποτιµάται αν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία που να αποδεικνύουν
ότι ένα ή περισσότερα γεγονότα είχαν αρνητική επίδραση στις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές
αυτού του περιουσιακού στοιχείου.
Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε µια επένδυση έχει υποστεί
αποµείωση στην αξία. Αυτή η απόφαση απαιτεί την άσκηση σηµαντικής κριτικής. Στην άσκηση της
κριτικής αυτής, η Εταιρεία εκτιµά, µαζί µε άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση που η δίκαιη
αξία µιας επένδυσης είναι χαµηλότερη του κόστους και τη χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα και
βραχυπρόθεσµο επιχειρηµατικό µέλλον της επένδυσης συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως η
επίδοση της βιοµηχανίας και του επιχειρηµατικού κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και στις
λειτουργικές και χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές.
Ζηµία από αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της
λογιστικής αξίας και της τρέχουσας δίκαιης αξίας. Όλες οι ζηµίες από αποµείωση παρουσιάζονται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Οποιαδήποτε συσσωρευµένη ζηµία αναφορικά µε επενδύσεις
διαθέσιµες προς πώληση η οποία παρουσιάζεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων
µεταφέρεται κατά την αποµείωση στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Για την αποτίµηση των µη εισηγµένων επενδύσεων η Εταιρεία χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους
αποτίµησης. Οι µέθοδοι αυτές στηρίζονται πάνω σε κάποιες υποθέσεις που γίνονται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ζηµία από αποµείωση αναστρέφεται αν η αναστροφή µπορεί να σχετιστεί αντικειµενικά µε ένα γεγονός
που προκύπτει µετά την αναγνώριση της ζηµίας από αποµείωση. Για επενδύσεις διαθέσιµες προς
πώληση η αναστροφή αναγνωρίζεται µέσω του αποθεµατικού επανεκτίµησης επενδύσεων.

(ii)

Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 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 στο πλαίσιο µιας συνήθους εµπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των
αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησής 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.
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(θ)

Προβλέψεις
Πρόβλεψη αναγνωρίζεται στον Ισολογισµό, όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα υποχρέωση ως
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος όπου είναι πιθανό ότι µελλοντικά θα απαιτηθεί εκροή
οικονοµικών πόρων για να διευθετηθεί η υποχρέωση αυτή και µπορεί να γίνει βάσιµος υπολογισµός του
ύψους της. Η χρέωση γίνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.

(ι)

Ανάλυση κατά τοµέα
Γεωγραφική ανάλυση
Η Εταιρεία δεν ετοιµάζει ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα διότι τα εισοδήµατα της Εταιρείας που
απορρέουν από εργασίες στο εξωτερικό καθώς και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας
που βρίσκονται στο εξωτερικό δεν είναι σηµαντικά.
Ανάλυση κατά δραστηριότητα
Η Εταιρεία δεν ετοιµάζει ανάλυση κατά δραστηριότητα διότι µόνο ο τοµέας “αγοραπωλησίες αξιών για
ίδιο όφελος” υπερβαίνει το 10% του συνολικού εισοδήµατος ή στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας.

4.

(ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Κύκλος εργασιών
Κόστος εκποιήσεων
(Ζηµία)/κέρδος από εκποίηση επενδύσεων

2008
€
326
(484)
(158)

2007
€
917.167
(879.224)
37.943

Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει τη συνολική αξία των εκποιήσεων µετοχών και άλλων αξιών κατά
τη διάρκεια του έτους µετά την αφαίρεση των προµηθειών και των δικαιωµάτων συναλλαγών του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Το κόστος εκποιήσεων αντιπροσωπεύει το πραγµατικό κόστος των επενδύσεων που εκποιήθηκαν.
5.

ΕΞΟ∆Α/ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
2008
€
Έξοδα
Τόκοι πληρωτέοι
Τραπεζών
Άλλοι
Έξοδα τραπεζών
Έσοδα
Συναλλαγµατική διαφορά

2007
€

6.378
4
147

209
2.581

6.529

2.790

-

3.662
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6.

ΖΗΜΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2008
€

2007
€

Η ζηµία πριν τη φορολογία
αναφέρεται µετά τη χρέωση µε :
Αµοιβή ελεγκτών
Αµοιβή µελών διοικητικού συµβουλίου
Ως εκτελεστικοί διοικητικοί σύµβουλοι
Ως διοικητικοί σύµβουλοι
Λογιστικά δικαιώµατα, αµοιβή γραµµατέα και ενοίκιο γραφείου

8.000

5.126

1.450
4.435
17.428

1.623
2.050
17.428

Η Εταιρεία δεν απασχολούσε άµεσα προσωπικό κατά τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008.
7.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2008
€
Εταιρικός φόρος
Προηγούµενων ετών
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα

2007
€

17.073
3.668

1.497

20.741

1.497

Επαλήθευση φορολογικής επιβάρυνσης (µε βάση τη
λογιστική ζηµία)

Ζηµία πριν τη φορολογία, ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων
Εταιρικός φόρος προς 10%
Εταιρικός φόρος προηγούµενων ετών
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα προς 10% πάνω σε τόκους εισπρακτέους
Επίδραση φορολογικών αναπροσαρµογών σχετικά µε :
Αναστροφή αποµείωσης επενδύσεων που εκποιήθηκαν
εντός του έτους και έλλειµµα από επανεκτίµηση αξίας
επενδύσεων στο τέλος του έτους
Ζηµία/(κέρδος)από εκποίηση επενδύσεων που δεν επιτρέπεται
Απαλλαγή τόκων εισπρακτέων
Μερίσµατα εισπρακτέα που δεν φορολογούνται
Έξοδα που δεν εκπίπτονται
Φορολογική ζηµία σε µεταφορά

2008
€
(760.425)

2007
€
(353.663)

(76.043)
17.073
3.668

(35.366)
1.497

75.788
37.779
16
(3.794)
(1.834)
(748)
(1.393)
(1.033)
598
631
2.868
2.531
20.741
1.497
Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο προς 10% πάνω στο φορολογητέο της εισόδηµα και έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε
συντελεστή 10% πάνω σε τόκους εισπρακτέους από µη συνήθεις δραστηριότητες. Το 50% των εν λόγω τόκων απαλλάσσεται για
σκοπούς εταιρικού φόρου.
Τα κέρδη από εκποίηση τίτλων απαλλάσσονται από τη φορολογία και για το λόγο αυτό η Εταιρεία δεν υπόκειται σε εταιρικό φόρο
για το έτος 2008.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 η Εταιρεία είχε φορολογικές ζηµίες ύψους €340.600 (2007 €311.926 ζηµία) οι οποίες µεταφέρονται και
συµψηφίζονται µε κέρδη των επόµενων ετών.
∆εν λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογία επειδή τα κέρδη ή ζηµίες από εκποίηση τίτλων απαλλάσσονται της φορολογίας.
8.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου/31 ∆εκεµβρίου

2008
€
193.641

2007
€
193.641

Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτελούνται από τις ακόλουθες επενδύσεις :
Thunderworx Limited
708.330 συνήθεις µετοχές των €0.17 (2007 £0.10)
πληρωµένες εξολοκλήρου

2008
€
193.641

2007
€
193.641
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9.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Οι επενδύσεις της Εταιρείας κατά κλάδο έχουν ως ακολούθως :
31. 12. 2008
Αγοραία
Κόστος
αξία
€
€
Μετοχές, χρεόγραφα και δικαιώµατα αγοράς
µετοχών (share warrants)
δηµοσίων εταιρειών
Χρηµατοοικονοµικά
Βιοµηχανικές εταιρείες
Υπηρεσίες καταναλωτών
Καταναλωτικά αγαθά
Επενδύσεις εξωτερικού σε δηµόσιες
εταιρείες
Μετοχές εταιρειών µη εισηγµένων
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου

10.

31.12. 2007
Αγοραία
Κόστος
αξία
€
€

2.690.168
58.630
36.181
127.851

729.225
17.800
12.000
68.938

2.452.303
54.570
25.491
128.335

833.492
34.302
23.501
243.492

2.912.830

827.963

2.660.699

1.134.787

224.875

73.964

219.446

234.194

3.137.705

901.927

2.880.145

1.368.981

550.720

91.462

550.720

124.728

3.688.425

993.389

3.430.865

1.493.709

METOXIKO ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2008
€
Εγκεκριµένο
14.000.000 µετοχές των €0,17 σεντ (2007 £0,10)

2.380.000

2007
€
2.392.042

2008
€

2007
€

1.879.462

1.879.462

(9.462)

-

1.870.000

1.879.462

Εκδόθηκε και πληρώθηκε
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
11.000.000 συνήθεις µετοχές των €0,1708 (£0,10)
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου λόγω
µετατροπής σε Ευρώ
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008
11.000.000 συνήθεις µετοχές των €0,17 (31 ∆εκεµβρίου 2007 €0,1708 (£0,10))

Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Κατά τη διάρκεια
του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµου του 2007, Νόµος 33(Ι)/2007. Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση
κατά τη µετατροπή έχει γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου. Για τη µετατροπή του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε €1=£0,585274,
καθώς και οι πρόνοιες της νοµοθεσίας για στρογγυλοποίηση.
Στις 4 Ιουνίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε η µετατροπή και µείωση
της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη στρογγυλοποίηση από ΛΚ0,10 σε €0,17.
Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το εγκεκριµένο και εκδοµένο
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και µειωθεί σε €2.380.000 και €1.870.000 αντίστοιχα.
Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους €9.462 έχει πιστωθεί στο
αποθεµατικό “∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ”.
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11.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Λογαριασµός
αποτελεσµάτων
€
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Ζηµία µετά τη φορολογία

-

453.555

(355.160)

-

(355.160)

(19.550)

-

(19.550)

78.845

-

78.845

78.845
(781.166)

-

78.845
(781.166)

(6.901)

-

(6.901)

9.462

9.462

9.462

(699.760)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008
12.

(709.222)

ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
2008
€
Ζηµία έτους µετά τη φορολογία
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες
κατά τη διάρκεια του έτους
Ζηµία ανά µετοχή των €0,17 (2007 ΛΚ0,10)

13.

Σύνολο
€

453.555

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα πάνω σε
λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
Ζηµία µετά τη φορολογία
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα πάνω σε
λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος

∆ιαφορά από
µετατροπή
µετοχικού
κεφαλαίου σε
Ευρώ
€

(781.166)

2007
€
(355.160)

11.000.000

11.000.000

σεντ
(7,10)

σεντ
(3,23)

ΟΥΣΙΩ∆Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Με βάση συµφωνία που υπογράφτηκε στις 28 Απριλίου 2005 µεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας
Marfin CLR Financial Services Limited (πρώην Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited), η εν λόγω
εταιρεία παρέχει στην Εταιρεία υπηρεσίες χρηµατιστή µε αµοιβή 0,25% ανά πράξη. Για το υπό
επισκόπηση έτος η εν λόγω αµοιβή ανήλθε σε €726 (2007 €1.064).
Επίσης, µε βάση συµφωνία που υπογράφτηκε την 1 Απριλίου 2006 µεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας
Anteva Secretarial Services Limited, η εν λόγω εταιρεία παρέχει στην Εταιρεία υπηρεσίες γραµµατέα και/ή
γραφείου και/ή λογιστικές µε αµοιβή €17.428 ετησίως.

14.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες συµβάσεις µε τα Όργανα ∆ιοίκησης της Εταιρείας.
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15.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Παράγοντες οικονοµικών κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
που κατέχει :
•
•
•
•

Πιστωτικό κίνδυνο
Κίνδυνο ρευστότητας
Κίνδυνο τιµής αγοράς
Κίνδυνο επιτοκίου

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου
διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων της Εταιρείας.
Οι αρχές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να εντοπίζονται και
να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η Εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνων και
ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και να τηρούνται τα όρια αυτά. Οι αρχές και τα συστήµατα
διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις
συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
(i) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η Εταιρεία δεν
έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρµόζει
διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό.
Πιο κάτω παρουσιάζονται τα εισπρακτέα ποσά τα οποία έχουν ταξινοµηθεί κατά χρονολογική σειρά.
2008
Εντός ενός έτους

Μετρητά στις τράπεζες
Χρεώστες και προπληρωµές

Σύνολο
€

3 µήνες
€

28.744
658

28.744
658

6 µήνες
€

Πέραν
του ενός
έτους
€

9 µήνες
€

12
µήνες
€

-

-

9 µήνες
€

12
µήνες
€

-

-

2007
Εντός ενός έτους

Μετρητά στις τράπεζες
Χρεώστες και προπληρωµές

Σύνολο
€

3 µήνες
€

303.764
126

303.764
126

6 µήνες
€
-

-

Πέραν
του ενός
έτους
€
-

-
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15.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

(ii)

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δεν 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 διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων
περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα.
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων :
31 ∆εκεµβρίου 2008

Έξοδα πληρωτέα

Λογιστικ
ή
αξία
€
19.632

Συµβατικέ
ς
ταµειακές

Μεταξύ
Εντός 3

3 και 12

ροές
€
19.632

µηνών
€
6.622

µηνών
€
13.010

Πέραν των
1-2 έτη
€
-

2-5 έτη
€
-

5 ετών
€
-

31 ∆εκεµβρίου 2007

Έξοδα πληρωτέα

(iii)

Λογιστικ
ή
αξία
€
13.287

Συµβατικέ
ς
ταµειακές

Μεταξύ
Εντός 3

3 και 12

ροές
€
13.287

µηνών
€
3.388

µηνών
€
9.899

Πέραν των
1-2 έτη
€
-

2-5 έτη
€
-

5 ετών
€
-

Κίνδυνος τιµής αγοράς
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω επενδύσεων που κατέχονται από την Εταιρεία και
ταξινοµούνται στον ισολογισµό είτε ως διαθέσιµες προς πώληση είτε σε δίκαιη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών αγαθών. Η διαχείριση του κινδύνου τιµής
αγοράς επιτυγχάνεται κυρίως µέσω της διασποράς του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Η διασπορά του
χαρτοφυλακίου γίνεται σύµφωνα µε τα όρια που καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, εάν οι τιµές αγοράς των επενδύσεων που ταξινοµούνται στον ισολογισµό είτε
ως
διαθέσιµες
προς
πώληση
είτε
σε
δίκαιη
αξία
µέσω
των
αποτελεσµάτων
αποδυναµωνόνταν/ενδυναµωνόνταν κατά 5%, µε όλες τις άλλες µεταβλητές να παραµένουν σταθερές, η
ζηµία για το έτος µετά τη φορολογία θα ήταν €36.795 ψηλότερη/χαµηλότερη ως αποτέλεσµα
κερδών/ζηµιών δίκαιης αξίας λόγω αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και τα ίδια κεφάλαια θα ήταν κατά €36.795
ψηλότερα/χαµηλότερα.

(iv)

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται εξαιτίας
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και η ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον, εκτός από τις καταθέσεις στις
τράπεζες, η Εταιρεία δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που να φέρουν τόκο.
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16.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ι.

ΤΟΥ

Συµφέρον διοικητικών συµβούλων
Το άµεσο και έµµεσο συµφέρον των διοικητικών συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο στις
Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 14 Απριλίου 2009 είναι ως ακολούθως :

Βρασίδας Μαυρουδής
Σπυρίδων Λεµπέσης
Βασιλική Γεωργίου
Χρίστος Ανδρέου
Χρίστος Μερακλής
Χάρης Βασιλειάδης

31.12.2008
%
3,18
-

14.04.2009
%
3,18
-

∆εν υπήρχαν άλλες αλλαγές κατά το διάστηµα των τελευταίων 30 ηµερών πριν την
ηµεροµηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

ΙΙ.

Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Οι ακόλουθοι µέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα ποσοστό πέραν του 5% του εκδοµένου
µετοχικού κεφαλαίου. Τα αντίστοιχα ποσοστά τους στο διάστηµα των τελευταίων τριάντα
ηµερών πριν την ηµεροµηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
της Εταιρείας, ήταν :

Ιωάννης Ανδρονίκου
Αίαντας Επενδυτική Λίµιτεδ
Βασίλειος Μπιθαράς
Χρίστος, Άντρη και Ιωσηφάκης Ιωσήφ

%
20,54
16,64
7,27
8,71
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16.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (συνέχ.)
III. Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας και οι δέκα µεγαλύτερες επενδύσεις

Εκδότης

Κλάδος

1.

Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Λίµιτεδ*

Χρηµατοοικονοµικά

2.
3.

Μη εισηγµένη

8.

Thurderworx Limited*
Harvest Capital Management Public
Limited*
Αίαντας Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ*
Blue Island Plc*
Masouras Bros Shipping *
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία
Λίµιτεδ
Αστήρ Παλλάς Βουλιαγµένη Α.Ε.

9.
10.

Suphire (Venture Capital) Limited**
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

4.
5.
6.
7.

*
**

Χρηµατοοικονοµικά
Χρηµατοοικονοµικά
Καταναλωτικά αγαθά
Μη εισηγµένη
Χρηµατοοικονοµικά
Εξωτερικού
Ξενοδοχεία
Εξωτερικού
Μη εισηγµένη
∆/Ε

Κατηγορία
τίτλου

Αριθµός
αξιών
22.618
45.172.029
708.330

Κόστος
αγοράς
€
78.649
451.720
193.641

Αγοραία
αξία
€
23.297
451.720
193.641

Μετοχές
Χρεόγραφα
Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές
Μετοχές

696.585
4.710.000
255.028
80.000

393.410
665.203
127.071
75.178

Μετοχές

14.609

Μετοχές
Μετοχές
∆/Ε

10.000
88.096
∆/Ε

Ποσοστό
στο ολικό
ενεργητικό
%
39,05

Έτος
αναφοράς

Συµµετοχή
στο κεφάλαιο
του εκδοτή

Καθαρό
κέρδος/
(ζηµία)
του
εκδότη

Αναλογία
καθαρού
ενεργητικού
εκδότη

€ εκ
137,90
∆/Ε
1,01

€
40.804
∆/Ε
241.629

€
3.151
24.397
-

Μερίσµατα/
τόκοι

15,92

2007

%
0,01
∆/Ε
7,00

111.454
94.200
68.858
61.509

9,16
7,74
5,66
5,06

2007
2007
2007
2007

4,98
5,80
1,65
0,86

(0.23)
(0,14)
0,99
(0,23)

70.819
1.179.402
172.817
28.124

3.328
-

161.503

39.006

3,21

2007

0,00

490,52

51.087

5.429

58.893
129.747
∆/Ε

34.800
29.953
28.714

2,86
2,46
2,36

2007
2000
∆/Ε

0,02
0,26
∆/Ε

9,88
(3,43)
∆/Ε

27.526
143.401
∆/Ε

11.356

2.335.015

1.137.152

2007

Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας
Η αγοραία αξία των µετοχών στην εν λόγω εταιρεία βασίστηκε σε µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις καθότι δεν υπάρχουν στην διάθεση της Εταιρείας τέτοιες ελεγµένες
οικονοµικές κατάστάσεις.

Η καθαρή εσωτερική αξία της µετοχής της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 είναι €0,1064 (31 ∆εκεµβρίου 2007 €0,1780).

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πρόσθετες πληροφορίες που περιέχονται στις καταστάσεις 1 µέχρι 4 ετοιµάστηκαν από τα βιβλία και άλλα
στοιχεία της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές υποβλήθηκαν στις δοκιµασίες και άλλες ελεγκτικές διαδικασίες
που εφαρµόστηκαν στην εξέταση των προβλεπόµενων από το νόµο οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Κατά τη γνώµη µας οι πληροφορίες αυτές, σε συσχέτιση µε τις
προβλεπόµενες από το νόµο οικονοµικές καταστάσεις στο σύνολό τους, παρουσιάζονται ορθά απ’ όλες τις
ουσιώδεις απόψεις.

Εγκεκριµένοι Λογιστές

Λεµεσός, 14 Απριλίου 2009

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατάσταση
Λεπτοµερής κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

1

Ζηµία από εκποίηση επενδύσεων

2

Έξοδα διοίκησης

3

Έξοδα χρηµατοδότησης

3

Αµοιβή και επιδόµατα οδοιπορικών και έξοδα παραστάσεως
διοικητικών συµβούλων

4

Προσδιορισµός έκτακτης εισφοράς για την άµυνα

5

Προσδιορισµός φορολογητέου εισοδήµατος

6

Πιστοποιητικό

7

Κατάσταση 1

ΙΣΧΥΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

2008
€

2007
€

Μερίσµατα

13.929

10.330

Τόκοι τράπεζας εισπρακτέοι

36.679

14.967

50.608

25.297

Κατάσταση
Εισοδήµατα από επενδύσεις

(Ζηµία)/κέρδος από εκποίηση επενδύσεων

2

(158)

37.943

Αναστροφή αποµείωσης επενδύσεων που εκποιήθηκαν
εντός του έτους

2

(439)

53.648

Έλλειµµα από επανεκτίµηση αξίας
επενδύσεων στο τέλος του έτους

2

(757.441)

(431.437)

(707.430)

(314.549)
39.986

Έξοδα
∆ιοίκησης

3

46.466

Χρηµατοδότησης

3

6.529

Ζηµία πριν τη φορολογία

(872)

(52.995)

(39.114)

(760.425)

(353.663)

Φορολογία
Εταιρικός φόρος
Προηγούµενων ετών
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα
Ζηµία µετά τη φορολογία

(17.073)
5

-

(3.668)

(1.497)

(781.166)

(355.160)

Κατάσταση 2
ΙΣΧΥΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Κατάσταση
Προϊόν εκποίησης µετοχών και άλλων αξιών

326

Κόστος εκποιήσεων
Αποθέµατα 1 Ιανουαρίου
Αγορές
Αποθέµατα 31 ∆εκεµβρίου

Αναστροφή αποµείωσης επενδύσεων που εκποιήθηκαν
εντός του έτους

1

Έλλειµµα από επανεκτίµηση αξίας
επενδύσεων στο τέλος του έτους
(Ζηµία)/κέρδος από εκποίηση επενδύσεων

2008
€

917.167

1.493.709
258.044
(993.389)

2.109.950
640.772
(1.493.709)

(758.364)

(1.257.013)

(758.038)

(339.846)

439
757.441

1

2007
€

(158)

(53.648)
431.437
37.943

Κατάσταση 3
ΙΣΧΥΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΞΟ∆Α

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

2008
€

2007
€

Ως διοικητικoί σύµβουλοι

4.435

2.050

Ως εκτελεστικοί διοικητικοί σύµβουλοι

1.450

1.623

Κατάσταση
Αµοιβή διοικητικών συµβούλων

4

∆ιαφορά πρόβλεψης προηγούµενων ετών

-

Επίδοµα για οδοιπορικά και έξοδα παραστάσεως
διοικητικών συµβούλων

4

(525)

595

598

17.428

17.428

Έτους

8.000

5.126

∆ιαφορά πρόβλεψης προηγούµενου έτους

2.374

-

6.648

6.255

726

1.064

∆ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις

1.585

2.782

Εκτυπωτικά

1.482

1.657

4

43

695

735

1.044

1.150

46.466

39.986

2008
€

2007
€

6.378
4
147
-

209
2.581
(3.662)

6.529

(872)

Λογιστικά δικαιώµατα, αµοιβή γραµµατέα
και ενοίκιο γραφείου
Αµοιβή ελεγκτών

Συνδροµές και τέλη Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
Προµήθειες για χρηµατιστηριακές πράξεις

Τηλέφωνα
Αµοιβή επαγγελµατιών
∆ιάφορα
1
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Τόκοι πληρωτέοι
Τραπεζών
Άλλοι τόκοι πληρωτέοι
Έξοδα τραπεζών
Συναλλαγµατική διαφορά
1

Κατάσταση 4
ΙΣΧΥΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Ως
διοικητικοί
σύµβουλοι
€
Βρασίδας Μαυρουδής

Ως
εκτελεστικοί
διοικητικοί
σύµβουλοι
€

Επίδοµα για
οδοιπορικά και
έξοδα
παραστάσεως
€

-

1.450

340

Βασιλική Γεωργίου

1.450

-

255

Χρίστος Ανδρέου

1.450

-

-

Χρίστος Μερακλής

1.365

-

-

Χάρης Βασιλειάδης

170

-

-

4.435

1.450

595

3

3

3

Κατάσταση

Κατάσταση 5
ΙΣΧΥΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Κατάσταση
Τόκοι εισπρακτέοι

1

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα που
παρακρατήθηκε στην πηγή

1

€

€ σεντ

36.679
3.667,84

Κατάσταση 6
ΙΣΧΥΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Κατάσταση
Ζηµία πριν τη φορολογία, ως ο λεπτοµερής
λογαριασµός αποτελεσµάτων
Αναστροφή αποµείωσης επενδύσεων που εκποιήθηκαν
εντός του έτους και διαφορά από επανεκτίµηση αξίας
επενδύσεων στο τέλος του έτους
Μερίσµατα που δεν υπόκεινται σε εταιρικό
φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτονται
Τέλη Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

€

1

€
(760.425)

1

757.880

1
3

(13.929)
5.982
749.933
(18.340)

50% απαλλαγή πάνω σε τόκους εισπρακτέους (€36.679 @ 50%)

(28.832)
Ζηµία από εκποίηση επενδύσεων που δεν επιτρέπεται
Ζηµία έτους

1

158
(28.674)

Ζηµία από µεταφορά

(311.926)

Ζηµία σε µεταφορά

(340.600)

Κατάσταση 7
ΙΣΧΥΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Απ΄ όσα γνωρίζουµε και πιστεύουµε, πιστοποιούµε ότι :
1.

(α) Η αξία των αποθεµάτων µετοχών και άλλων αξιών στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ανερχόταν σε €993.389
(εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες και τριακόσια ογδόντα εννέα ευρώ) και η αξία των διαθέσιµων προς
πώληση επενδύσεων ανερχόταν σε €193.641 (εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες και εξιακόσια σαράντα ένα
ευρώ).
(β) Το ολικό ποσό των €1.187.030 αντιπροσωπεύει τη συνολική αγοραία αξία των αποθεµάτων µετοχών
και άλλων αξιών και των διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008.

2. Όλα τα εισοδήµατα του έτους καταχωρίστηκαν ορθά στα λογιστικά βιβλία που παρουσιάστηκαν στους
ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG (ελεγκτές).
3. Όλα τα έξοδα του έτους αφορούν δαπάνες που έγιναν εξολοκλήρου και αποκλειστικά για την εξασφάλιση
των εισοδηµάτων που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο και καταχωρίστηκαν ορθά στα λογιστικά
βιβλία που παρουσιάστηκαν στους ελεγκτές.
4. Τα ποσά που είναι καταχωρηµένα ως αγορές στα λογιστικά βιβλία στη διάρκεια του έτους δεν
περιλαµβάνουν άλλα ποσά εκτός του κόστους των µετοχών και άλλων αξιών που είτε πωλήθηκαν και
περιλαµβάνονται στα εισοδήµατα που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο πιο πάνω ή περιλαµβάνονται στα
αποθέµατα στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
5. Όλες οι συναλλαγές που επηρεάζουν την κατάσταση της επιχείρησης για το έτος καταχωρίστηκαν ορθά
στα λογιστικά βιβλία και παρουσιάστηκαν στους ελεγκτές τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
6. Όλα τα αποθεµατικά καταχωρίστηκαν µε ορθό τρόπο και έγιναν όλες οι αναγκαίες προβλέψεις στα
λογιστικά βιβλία που παρουσιάστηκαν στους ελεγκτές.
7. Όλο το ενεργητικό και παθητικό καταχωρίστηκε µε ορθό τρόπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 στα λογιστικά
βιβλία που παρουσιάστηκαν στους ελεγκτές.
8. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 δεν υπήρχαν σηµαντικές κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις για προσθήκες στα στοιχεία
πάγιου ενεργητικού της Εταιρείας.
9. Η Εταιρεία δεν έχει αξιόλογες ενδεχόµενες υποχρεώσεις που πηγάζουν από αγωγές ή άλλα θέµατα.
10. ∆εν έχουν συµβεί οποιαδήποτε γεγονότα από τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 που θα µπορούσαν να επηρεάσουν
αισθητά την αληθινή και δίκαιη εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων την ηµεροµηνία αυτή.

................................…............
Βρασίδας Μαυρουδής
..................................…...........
Χρίστος Ανδρέου
Λευκωσία, 14 Απριλίου 2009

) ∆ιοικητικοί
) σύµβουλοι
)

