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∆ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  
 
Πρόεδρος: Μαρίνος Καλλής   

Μέλη: ∆ηµήτρης ∆ηµάδης   
 Νίκος ∆ηµητρίου    
 Βίκτωρ Ζαχαριάδης   
 Μενέλαος Σιακόλας   
 Γιάννος Λούτσιος  
 Λουκάς Χριστοδουλίδης  
 Άκης Πηγασίου   (διορίστηκε 17 Ιουλίου 2008) 
 Νεοκλής Θωµά (διορίστηκε 17 Ιουλίου 2008) 

Γραµµατέας και Εγγεγραµµένο Γραφείο 

 OMNIUM SECRETARIAL LIMITED   
 ∆ιαγόρου 2   
 Era House   
 Όροφοι 7-12    
 Λευκωσία 1097, Κύπρος    

∆ιευθυντές Επενδύσεων    

 MARIN CLR (FINANCIAL SERVICES) LTD 
 Ταχ. Θυρ. 25065   
 1306 Λευκωσία, Κύπρος   

Τραπεζίτες 

 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LIMITED 
 Ταχ. Θυρ. 25065    
 1306 Λευκωσία, Κύπρος   

Ελεγκτές   

 PRICEWATERHΟUSECOΟPERS  LIMITED   
 Julia Hοuse, Οδός Θεµιστοκλή ∆έρβη 3,   
 1066 Λευκωσία, Κύπρος   

Νοµικοί Σύµβουλοι   

 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Εra House, 11ος Όροφος  
Λευκωσία 1097, Κύπρος 

  

 ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   
 Σοφούλη 2, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ   
 2ος όροφος,    
 1096 Λευκωσία, Κύπρος   
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Σηµαντικά Χρηµατοοικονοµικά Μεγέθη 
31 ∆εκεµβρίου 2008  

  
Καθαρή Εσωτερική Αξία Μετοχής (Ευρωσέντ)  40,24
Συνολική Απόδοση Καθαρής Εσωτερικής Αξίας (01.01.2008 - 31.12.2008) (55,34%)

 
Σύνθεση Συνολικού Ενεργητικού ΕΥΡΩ %
   Μετοχικές αξίες εισηγµένες στο χρηµατιστήριο Αξιών 
   Κύπρου (Χ.Α.Κ.) 

 
1.311.922 5,73%

   Μετοχικές αξίες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 7.895.157 34,46%
   Μετοχικές αξίες εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια Ευρώπης 356.485 1,56%
   Μετοχικές αξίες εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια Αµερικής 680.154 2,97%
   Επενδύσεις  Εγγυηµένου Κεφαλαίου εξωτερικού 438.544 1,91%
   Επενδύσεις Μη εγγυηµένου Κεφαλαίου εξωτερικού 139.243 0,61%
   Επενδύσεις σε Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού  2.136.636 9,33%
   Κυβερνητικά Χρεόγραφα Κύπρου 1.225.744 5,35%
   Εταιρικά Χρεόγραφα Κύπρου 2.374.109 10,36%
   Εταιρικά Χρεόγραφα εξωτερικού 755.319 3,30%
   Αξία Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 17.313.313 75,58%
   Μετρητά στην Κύπρο και στο Εξωτερικό 5.526.087 24,12%
   Αξία Συνολικού Χαρτοφυλακίου 22.839.400 99,70%
   Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού 68.047 0,30%
   Αξία Συνολικού Ενεργητικού 22.907.447 100,00%

 
Αριθµός Αξιών στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο  109

 
Μετοχικό Κεφάλαιο που εκδόθηκε  ΕΥΡΩ22.067.029
Αριθµός Μετοχών που εκδόθηκαν  56.582.127
Χρηµατιστηριακή Αξία (31.12.2008)  10.184.783
Τιµή Μετοχής σύµφωνα µε τις τιµές προσφοράς του Χ.Α.Κ. 
(31.12.2008) 

 
18,00 ευρωσέντ

 
Αριθµός 
Μετόχων 

% επί συνολικού 
Κεφαλαίου

Μέτοχοι  
   Κάτοικοι Κύπρου 7.211 97,44
   Κάτοικοι Εξωτερικού 122 2,56

 
∆ιασπορά Μετόχων  
   1 - 9.999 µετοχές 6.811 20,09
   10.000 - 24.999 µετοχές 351 11,10
   Περισσότερες από 25.000 µετοχές 171 68,82
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Χαιρετισµός Προέδρου 
 

Αγαπητοί µέτοχοι, µε ιδιαίτερη χαρά σας 
καλωσορίζω στη φετινή 14η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της  Εταιρείας Apollo Investment 
Fund Plc. Το 2008 αποτέλεσε µια πολύ δύσκολη  
χρονιά τόσο για τα διεθνή χρηµατιστήρια όσο και 
την Κυπριακή χρηµατιστηριακή αγορά. Με τους 
τραπεζικούς κολοσσούς στις Η.Π.Α και στην 
Ευρώπη  να  καταρρέουν, την οικονοµική 
δραστηριότητα να επιβραδύνεται σε σηµαντικό 
βαθµό και την αυξανόµενη αρνητική ψυχολογία, 
οι χρηµατιστηριακές αγορές σε Κύπρο και 
Ελλάδα ακολούθησαν έντονη πτωτική πορεία 
κυρίως λόγω της τεράστιας πτώσης των 
τραπεζικών τίτλων.  Η Εταιρεία µας, η οποία είχε 
σηµαντική έκθεση του χαρτοφυλακίου της στην 
Κυπριακή και Ελληνική αγορά, παρουσίασε 
ζηµιές σε σχέση µε το 2007. Η ζηµιά ανά µετοχή 
το 2008 έφθασε στα 40,88, σεντ έναντι  κερδών 
17,52 σεντ το 2007. Οι ζηµιές του 2008 όπως 
επίσης και οι τρέχουσες συνθήκες στην αγορά δεν 
επιτρέπουν την διανοµή µερίσµατος για την 
χρήση του 2008.  
Το 2008 η εσωτερική αξία της µετοχής της Apollo 
µειώθηκε κατά 55,34% µετά και την καταβολή 
µερίσµατος 7 σεντ ανά µετοχή τον Μάιο του 
2008. Η απόδοση του επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου ανήλθε σε –57,16% για το 2008 
σε αντίθεση µε το Γενικό ∆είκτη του Χ.Α.Κ., η 
κεφαλαιουχική αξία του οποίου µειώθηκε κατά 
77,15% και του Γενικού ∆είκτη του Χ.Α. ο οποίος 
απώλεσε 65.50%. Η ικανοποιητική διασπορά του 
χαρτοφυλακίου στα διάφορα είδη επενδύσεων  
βοήθησε σε κάποιο βαθµό στην αποφυγή της 
περαιτέρω µείωσης του ενεργητικού της 
εταιρείας. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της 
Εταιρείας αποτελείται από µετοχές εισηγµένες 
στο Χ.Α.Κ. και στο Χ.Α. αλλά και σε ξένα 
χρηµατιστήρια, χρεόγραφα, εναλλακτικές 
επενδύσεις και µετρητά. Η µέση τιµή κλεισίµατος 
της µετοχής στις 31/12/2008 ήταν 18 Ευρωσέντ 
και ετύγχανε διαπραγµάτευσης µε έκπτωση 
55,27% από την καθαρή εσωτερική της αξία. Η 
ζηµιά µετά τη φορολογία ανήλθε στα €22.247.503 
σε σχέση µε κέρδος €8.771.133 το 2007. Η ζηµιά 
για το 2008 οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην 
επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς 
πώληση.  
Στη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία συνέχισε την 
υλοποίηση της απόφασης για αγορά των δικών της 
µετοχών. Το 2008, η Εταιρεία αγόρασε συνολικά  
154.549 µετοχές συνολικού κόστους €71.750. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο επιθυµεί την ανανέωση  της 

απόφασης για αγορά ιδίων µετοχών και για το 
2009 ώστε να διασφαλίσει µε τον τρόπο αυτό τα 
συµφέροντα των µετόχων.  
 

Κυρίες και κύριοι, 
 

Το 2008 ήταν µια από τις χειρότερες  χρονιές για 
την χρηµατιστηριακή αγορά της Κύπρου αλλά και 
των άλλων διεθνών αγορών. Η χρηµατιστηριακή 
αγορά, αντανακλά και αντικατοπτρίζει τις 
δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που βιώνουµε 
τόσο σε επίπεδο οικονοµίας όσο και σε επίπεδο 
εταιρικών κερδών. 
Τους πρώτους δύο µήνες του 2009 οι διεθνείς 
αγορές συνέχισαν την πτωτική τους πορεία. 
Μεγαλύτερη πτώση παρουσίασε το Χ.Α.Κ. λόγω 
της ρευστοποίησης θέσεων από ξένα κεφάλαια τα 
οποία λόγω της παράτασης της κρίσης διεθνώς, 
ρευστοποιούν τοποθετήσεις τους σε 
αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες αγορές. 
Οι µεγάλες οικονοµίες του πλανήτη ήδη 
βρίσκονται σε ύφεση ενώ πολλές αναδυόµενες 
αγορές οδηγούνται προς αυτή την κατεύθυνση. 
Κανένας δεν µπορεί προς το παρόν να εκτιµήσει 
το µέγεθος και τις επιπτώσεις τις παρούσας 
κρίσης. Η αύξηση της µεταβλητότητας και των 
κινδύνων µας καθιστούν προσεκτικούς ως προς 
τον προσδιορισµό της αναστροφής της παρούσας 
αρνητικής τάσης. Συνεπώς, θα παραµείνουµε 
επιφυλακτικοί στην αύξηση του µετοχικού 
χαρτοφυλακίου για όσο διάστηµα χρειαστεί 
προκειµένου να διαφυλάξουµε την αξία του 
ενεργητικού της εταιρείας. Συνεχίζουµε να 
διαθέτουµε αυξηµένη ρευστότητα ενώ διατηρούµε 
θέσεις σε χρεόγραφα και άλλα προϊόντα χαµηλού 
κινδύνου. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας 
παραµένει αρκετά ευέλικτο για να αντιµετωπίσει 
τις οποιεσδήποτε προκλήσεις ή και ευκαιρίες της 
αγοράς. 
Ο στόχος της Εταιρείας το 2009, είναι να 
προφυλάξουµε το ενεργητικό του χαρτοφυλακίου 
από ενδεχόµενη περαιτέρω πτώση των 
χρηµατιστηριακών αγορών. Παράλληλα, η 
ικανοποιητική διασπορά του χαρτοφυλακίου µας 
επιτρέπει να αξιοποιήσουµε οποιεσδήποτε πιθανές 
ευκαιρίες.  
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τη διοίκηση, 
τους διευθυντές επενδύσεων, τους  ελεγκτές και 
τους νοµικούς συµβούλους µας για τις υπηρεσίες 
τους, καθώς επίσης και στους µετόχους µας για  
την εµπιστοσύνη τους.   
 
Μαρίνος Καλλής  
Πρόεδρος
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Έκθεση ∆ιευθυντών Επενδύσεων 

 

Ανασκόπηση της Χρηµατιστηριακής Αγοράς 
για το 2008 και Προοπτικές για το 2009 
 

Το 2008 ήταν µια δραµατική χρόνια για τις 
χρηµαταγορές σε ολόκληρο τον κόσµο ως 
αποτέλεσµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης που 
έπληξε πρώτα της ΗΠΑ και µεταδόθηκε 
αστραπιαία σε ολόκληρη της υφήλιο. Η 
χρηµατοπιστωτική κρίση ξεκίνησε από τη ραγδαία 
πτώση των τιµών των ακίνητων στις ΗΠΑ µε 
αλυσιδωτές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσµια 
οικονοµία όσο και στις εταιρίες. Εταιρίες του 
χρηµατοπιστωτικού κλάδου όπως τράπεζες, 
ασφαλιστές, επενδυτικές τράπεζες κ.α. πτωχεύσαν 
ή σώθηκαν µε επεµβάσεις των κυβερνήσεων τους. 
Σαν απάντηση σε αυτήν την πρωτοφανή κρίση οι 
κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσµο προέβησαν σε 
απανωτές µειώσεις τον επιτοκίων τους. 
Παράλληλα, οι κυβερνήσεις εκπόνησαν 
πολυδάπανα δηµοσιονοµικά µέτρα στήριξης των 
οικονοµιών τους. 
 
 Το 2008 αποτέλεσε το έτος µε τις χειρότερες 
αποδóσεις για πολλά χρηµατιστήρια ανά τον 
κόσµο. Eνδεικτικά, ο αµερικανικός  S&P 500 
απώλεσε 39,4% της αξίας του ενώ ο γερµανικός 
DAX απώλεσε 40,4%. Το Χρηµατιστήριο Αξιών 
Κύπρου  και  το Χρηµατιστήριο Αθηνών, δεν θα 
µπορούσαν να  µείνουν ανεπηρέαστα  από την 
διεθνή κρίση και ιδιαίτερα αφού ο τραπεζικός 
κλάδος, που είναι στο επίκεντρο της κρίσης, είναι ο 
µεγαλύτερος σε κεφαλαιοποίηση και στα δυο 
χρηµατιστήρια  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το 
Χ.Α.Κ. και το Χ.Α. παρουσίασαν απόδοση για το 
έτος -77,2% και -65,5% αντίστοιχα. Ο Γενικός 
∆είκτης Χ.Α.Κ. έκλεισε στις 1101,42 µονάδες ενώ 
ο Γενικός ∆είκτης Χ.Α. έκλεισε στις 1.786,51 
µονάδες. Οι τραπεζικές µετοχές, βρέθηκαν στο 
µάτι του κυκλώνα  και έχασαν µεγάλο µέρος της 
αξίας τους. Οι µετοχές των τριών µεγάλων 
κυπριακών τραπεζών, Κύπρου, Λαϊκής και 
Ελληνικής κατέγραψαν κατά το 2008 απώλειες 
78,4%, 78,8% και 77,4% αντίστοιχα. Οι 
σηµαντικότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην 
πορεία της κυπριακής χρηµατιστηριακής αγοράς το 
2008, ήταν: 

• Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση µε 
τις αρνητικές επιπτώσεις στην κυπριακή 
κεφαλαιαγορά αλλά και τις αναµενόµενες 
αρνητικές συνέπειες στην κυπριακή 
οικονοµία και εταιρικά κέρδη.    

• Η απότοµη µείωση της δραστηριότητας 
στους τοµείς αγοράς ακίνητων και 
ανάπτυξης γης ειδικότερα στο δεύτερο 
εξάµηνο του 2008 που αναµένεται να 
επηρεάσει αρνητικά και τα εταιρικά κέρδη. 

      
•  Η µείωση κερδών σε σύγκριση µε το 2007 

αλλά και η αναµενόµενη περαιτέρω µείωση 
για το 2009.      

 
Η κυπριακή χρηµατιστηριακή αγορά αναµένεται να 
αντιµετωπίσει σηµαντικές προκλήσεις κατά το 2009 
ως επακόλουθο της συνεχιζόµενης κρίσης στις 
διεθνείς αγορές. Η παγκόσµια οικονοµία αναµένεται 
να παρουσιάσει σηµαντική επιβράδυνση κατά το 
2009 µε τις οικονοµίες πολλών αναπτυγµένων 
κρατών να βυθίζονται σε ύφεση ως αποτέλεσµα της 
αυξανόµενης ανεργίας, υψηλότερο κόστος 
δανεισµού, και σηµαντική  µείωση στην 
εµπιστοσύνη καταναλωτή. Επιπρόσθετα οι 
κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις ανά το 
παγκόσµιο µε τις παρεµβάσεις και τις    πολιτικές 
τους θα προσπαθήσουν να µετριάσουν τις 
επιπτώσεις της ύφεσης.  
 
Σε αυτό το αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον η 
Κύπρος δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Αναµένουµε 
ότι το  τουριστικό ρεύµα προς την Κύπρο θα είναι 
µειωµένο ενώ η αγορά κατοικίας από µη κάτοικους 
Κύπρου αναµένεται να συνεχίσει την φθίνουσα 
πορεία µε αρνητικές συνέπειες για όλη την κυπριακή 
οικονοµία. Οι παράγοντες αυτοί θα επηρεάσουν 
σοβαρά τα εταιρικά κέρδη τα οποία αναµένεται να 
µειωθούν ακόµα περισσότερο ως αποτέλεσµα  της 
µειωµένης οικονοµικής δραστηριότητας.                   
  

Στατιστικά Στοιχεία Νέου Γενικού ∆είκτη 
Τιµών Χ.Α.Κ. για το 2008 

Γενικός ∆είκτης Χ.Α.Κ. (31.12.2008)  1101,42 
Ψηλότερο έτους (02/01/2008)  4880,97 
Χαµηλότερο έτους (16//12/2008)  997,51 
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Ανάλυση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 
Εισαγωγή 
Η διαχείριση του  επενδυτικού χαρτοφυλακίου
της Εταιρείας στοχεύει στην πραγµατοποίηση
κέρδους από κεφαλαιακή υπεραξία αλλά και 
εισοδήµατος. Σκοπός της Εταιρείας είναι η
µεγιστοποίηση της εσωτερικής αξίας της µετοχής
σε συνδυασµό µε την όσο γίνεται ανάληψη
χαµηλότερου κινδύνου. Επενδύουµε κατά κύριο
λόγο σε µετοχές εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια
Αξιών Κύπρου και Αθήνας αλλά και σε άλλα 
∆ιεθνή χρηµατιστήρια. Επενδύουµε µε κριτήριο
τα θεµελιώδη οικονοµικά  δεδοµένα των
εταιρειών λαµβάνοντας όµως υπόψη και τις
συνθήκες που επικρατούν στις αγορές. Οι
∆ιευθυντές Επενδύσεων αυξάνουν ή µειώνουν τις
επενδύσεις σε µετοχές και χρεόγραφα  στην
Κύπρο και στο εξωτερικό σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες συνθήκες της αγοράς.   
Σύνθεση Συνολικού Ενεργητικού 
Αξία Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 
(31.12.2008) ΕΥΡΩ 17.313.313 
Αξία Συνολικού Ενεργητικού (31.12.2008) ΕΥΡΩ  22.907.447

Κλάδος Αριθµός Αξιών
      % Επί  

Συνολικού Ενεργητικού
2008     2008 2007

Ασφάλειες γενικού κλάδου 1 0,89 0,45
Γενικά χρηµατοοικονοµικά 1 0,13 0,23
Γενικό λιανικό εµπόριο 3 1,11 5,47
Εµπορία φαγητού και φαρµάκων 0 0,00 1,64
Εξοπλισµός της Τεχνολογίας 2 0,91 0,53
Επενδυτικοί Οργανισµοί 1 0,24 0,48
Κατασκευές και υλικά 2 1,70 1,39
Κτηµατικά 0 0,00 0,03
Παραγωγή τροφίµων 1 0,25 0,19
Ποτά 1 0,03 0,07
Ταξίδια και αναψυχή 1 0,47 1,04
Τράπεζες 0 0,00 2,64
Μετοχές στο Χ.Α.Κ. 13 5,73 14,16
Μετοχές στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών 24 34,46 55,83
Μετοχές σε Χρηµατιστήρια 
Ευρώπης 10 1,56 0,36
Μετοχές σε Χρηµατιστήρια 
Αµερικής 32 2,97 0,00
Προϊόντα Εγγυηµένου 
Κεφαλαίου Εξωτερικού 3 1,91 1,60
Προϊόντα Μη Εγγυηµένου 
Κεφαλαίου Εξωτερικού 2 0,61 0,23
Επενδύσεις σε Μετοχικά 
Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού 8 9,33 8,13
Επενδύσεις σε Οµολογιακά 
Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού 0 0,00 0,62
Κυβερνητικά Χρεόγραφα 
Κύπρου 7 5,35 2,65
Εταιρικά Χρεόγραφα Κύπρου 6 10,36 2,29
Εταιρικά Χρεόγραφα 
Εξωτερικού 4 3,30 0,00

Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 109 75,58 85,87
Μετρητά στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό  24,12 14,09
Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού  0,30 0,04
Συνολικό Ενεργητικό  100,00 100,00 

 
 
Κατανοµή Συνολικού Ενεργητικού 
 

Το ποσοστό των µετοχικών επενδύσεων στο Χ.Α.Κ. 
και Χ.Α. στο συνολικό ενεργητικό της Εταιρείας 
ανήλθε από 69,99% το 2007 σε 40,19% το 2008. Οι 
µετοχικές επενδύσεις στα διεθνή χρηµατιστήρια µέσω 
εισηγµένων µετοχών και µετοχικών αµοιβαίων 
κεφαλαίων στο τέλος του 2008 ήταν 13,86% του 
ενεργητικού της Εταιρείας. Οι εναλλακτικές επενδύσεις 
σε προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου και µη, κατείχαν 
µερίδιο 1,91% και 0,61% αντίστοιχα, ενώ ποσοστό 
19,01% ήταν επενδυµένο σε χρεόγραφα (εταιρικά και 
κρατικά οµόλογα). Το ποσοστό των µετρητών σε Ευρώ 
και ξένα νοµίσµατα ήταν 24,12% και τα άλλα στοιχεία 
ενεργητικού ήταν 0,30% του συνολικού ενεργητικού.  
 

Σύνθεση Συνολικού Ενεργητικού 
 
Στο πιο πάνω διάγραµµα παρουσιάζεται η δοµή του 
συνολικού ενεργητικού της Εταιρείας στο τέλος του 
2008 και αφορά επενδύσεις τόσο στο Χ.Α.Κ., όσο και 
στο εξωτερικό, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του 
ενεργητικού.  

% Επί Συνολικού Ενεργητικού 2008

Επενδύσεις στο Χ.Α.Κ.

Επενδύσεις σε 
Χρηµατιστήρια Ευρώπης

Επενδύσεις στο Χ.Α

Προϊόντα Εγγυηµένου 
κεφάλαιου εξωτερικού

Επενδύσεις σε 
Χρηµατιστήρια Αµερικής

Προϊόντα µη Εγγυηµένου 
κεφάλαιου εξωτερικού

Χρεόγραφα

Μετρητά στην Κύπρο και 
στο Εξωτερικό

Επενδύσεις σε Μετοχικά 
Αµοιβαία Κεφάλαια 

Εξωτερικού

Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
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Επενδύσεις πέραν του 5% και οι 17 µεγαλύτερες κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 
 Εκδότης Κλάδος Κατηγορία 

Τίτλου 
Κόστος 
Αγοράς 

 
(ΕΥΡΩ.) 

Αποτίµηση 
* 
 

(ΕΥΡΩ) 

% επί  
Συνολικού 
Ενεργητικού

Μερίσµατα 
και Τόκοι 

Εισπρακτέοι 
*** 

Καθαρά 
 Κέρδη Εκδότη 

2007  
(ΕΥΡΩ΄000) 

% 
Συµµετοχής 
στο Μ.Κ. 
Εκδότη** 

Αναλογία 
Καθ. Ενεργ. 
Εκδότη 

(ΕΥΡΩ΄000)
Μετρητά N/A 1.898.910 8,29 82.268  

1. 
Μετρητά & 
αντίστοιχα 
µετρητών 

 Greek Gον´n 
Treasury 

Bills 
N/A 325.704   1,42 242.551  

   Fixed 
Deposit N/A 3.301.472   14,41  71.724  

    24,12 396.543 - - Ν/Α 
Μετοχές 

XAK 1.064  

Μετοχές XA 6.691.927 2.326.854  10,16 215.608  2. Τράπεζα 
Κύπρου 

Χρηµατο- 
οικονοµικά 

Χρεόγραφα 1.377.589 1.262.194   5,51    48.328  
    15,67 265.000 485.168 0,14% 2.848

Μετοχές 8.333.289 1.796.177  7,84 309.293  
   3. Marfin Popular 

Bank **** 
Χρηµατο- 
οικονοµικά Χρεόγραφα 844.745 693.735  3,03    47.713  

    10,87 357.006 563.407 0,11% 3.987

4. Κυβερνητικά 
Χρεόγραφα 

Κυβερνητικά 
Χρεόγραφα 

 
Χρεόγραφα 672.273 1.203.965 5,26 34.276

 
- - Ν/Α

5. 
Invesco Pan 
European 
Structured 

Μετοχικό 
εξωτερικού  

 
Μερίδια 850.093 592.381 2,59 -

 
- - N/A

Μετοχές   721.654   271.680  1,19   6.500  
   6. Eurobank 

Ergasias Τράπεζες 
Χρεόγραφα 268.301 209.283  0,91     6.053  

     2,10  12.553 - 0,01% Ν/Α

7. 
Marfin 
Investment 
Group 

Εταιρεία 
συµµετοχών 

 
Μετοχές XA 1.041.920 505.120 2,21 66.880

 
- 0,02% N/A

8. 
K Athienitis 
Contractors 
Developers 

Κατασκευές Χρεόγραφα   500.000 500.000 2,18 5.849  
-      - N/A

9. 
Invesco Cont. 
European 
Equity 

Μετοχικό 
εξωτερικού  

 
Μερίδια 748.821 465.329 2,03 1.605 - - N/A

10. ΟΤΕ Α.Ε. Τηλεπικοινωνίες Μετοχές XA 640.122 463.320 2,02 12.750 - 0,01% N/A

11. ΟΠΑΠ ΑΕ 
(ΚΟ) 

Ταξίδια και 
αναψυχή 

 
Μετοχές XA 540.237 454.520 1,98 48.630

 
- 0,01% N/A

Μετοχές 30.699  
12. Hellenic Bank 

Ltd 
Χρηµατο- 
οικονοµικά Χρεόγραφα 421.506 421.506  1,84    30.915  

     1,84  61.614 - - Ν/Α

13. Εθνική Τράπεζα 
(ΚΟ) 

Χρηµατο- 
οικονοµικά 

 
Μετοχές XA 498.018 408.580 1,78 15.700

 
- 0,01% N/A

14. Muskita Alum. 
Industries Ltd Βασικά υλικά Μετοχές 658.193 375.950 1,64 51.000 10.684 0,62% 353

15. 
Invesco Pan 
European High 
Inc 

Μετοχικό 
εξωτερικού  

 
Μερίδια 496.415 327.671 1,43 -

 
- - N/A

16. 
Invesco US 
Structured 
Equity Fund 

Μετοχικό 
εξωτερικού  

 
Μερίδια 481.798 321.289 1,40 -

 
- - N/A

17. Coca Cola 
H.B.C. Τρόφιµα και ποτά Μετοχές ΧΑ 558.280 290.640 1,27 3.500 - 0,01% N/A

Επενδύσεις σε αξίες άµεσου ή έµµεσου συµφέροντος του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων  
(εκτός από αυτές που αναφέρονται πιο πάνω) 

 Εκδότης Κλάδος Κατηγορία 
Τίτλου 

Κόστος 
Αγοράς 

Αποτίµηση 
* 

% επί  
Συνολικού 
Ενεργητικού

Μερίσµατα 
και Τόκοι 

Εισπρακτέοι 
*** 

Καθαρά 
Κέρδη Εκδότη 

2007  
(ΕΥΡΩ΄000) 

% 
Συµµετοχής 
στο Μ.Κ. 
Εκδότη** 

Αναλογία 
Καθ. Ενεργ. 
Εκδότη 

(ΕΥΡΩ΄000)
 Laiki Investments 
**** 

Χρηµατο-
οικονοµικά 

 
Μετοχές 109.440 30.400 0,13 -

 
7.890 0,15% 82

*        Οι εµπορικές επενδύσεις είναι εµπορεύσιµες αξίες που εκτιµούνται σε αγοραία αξία στις τιµές κλεισίµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τις 
           χρηµατιστηριακές τιµές προσφοράς του Χρηµατιστηρίου.  
**       Τα ποσοστά συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο (Μ.Κ.) του εκδότη υπολογίστηκαν βάσει του εκδοθέντος κεφαλαίου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008. 
***   Συµπεριλαµβάνει τα εισπραχθέντα µερίσµατα και  τους εισπραχθέντες και εισπρακτέους τόκους για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
****  Έµµεσο συµφέρον του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων. 
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Μερίσµατα που εισπράχθηκαν 
Τα µεικτά µερίσµατα που εισπράχθηκαν το 2008 
από κυπριακές και ξένες επενδύσεις, παραθέτονται 
στον πιο κάτω πίνακα. 
 

Μερίσµατα που εισπράχθηκαν 
    

Μεικτό Μέρισµα 
 ΕΥΡΩ 
Επενδύσεις στο Χ.Α.Κ. 834.605 
Επενδύσεις σε χρηµατιστήρια εξωτερικού 328.173 
Σύνολο 1.162.778 
 

Επενδύσεις σε Χρεόγραφα 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας Apollo Investment 
Fund Plc σε χρεόγραφα την 31η ∆εκεµβρίου 2008, 
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. 
 

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων σε Χρεόγραφα 
    
 
Εταιρικά Χρεόγραφα 

 
Αποτίµηση 

% επί 
Συνολικού 

Ενεργητικού 

 
Κόστος 

 ΕΥΡΩ´000  ΕΥΡΩ´000 
K Athienitis Contractors 
Developers Public Ltd(µη 
εισηγµένο) 505,9 2,21 500,0 
Λαϊκή Τράπεζα   
(CPBCS 2008/2038) 600,0 2,62 750,0 
Τράπεζα Κύπρου 
(BCSB 2004/2009) 33,8 0,15 33,6 
Τράπεζα Κύπρου 
(BCSC 2007/2050) 171,2 0,74 170,9 
Τράπεζα Κύπρου 
(BCCB 2008/2018) 635,3 2,77 700,0 
Ελληνική Τράπεζα   
(HBDF 2006/2016) 427,9 1,87 421,5 
EFG Hellas 210,0 0,92 268,3 
Τράπεζα Κύπρου (Floating 
Rate Note) 215,8 0,94 237,6 
Τράπεζα Κύπρου (Floating 
Rate) 235,3 1,03 235,5 
Λαϊκή Τράπεζα   
(EURO B) 94,2 0,41 94,8 
Σύνολο 3.129,4 13,66 3.412,2 
    
 
Κυβερνητικά Χρεόγραφα 

 
Αποτίµηση 

% επί 
Συνολικού 

Ενεργητικού  

 
Κόστος 

 ΕΥΡΩ ´000  ΕΥΡΩ´000 
G204 (2004/2009) 119,6 0,52 119,5 
G105 (2005/2010) 615,9 2,69 569,0 
G205 (2005/2010) 57,7 0,25 64,5 
GD05 (2005/2015) 176,0 0,77 173,9 
GJ04 (2004/2019) 8,7 0,04 8,5 
GJ05 (2005/2020) 187,5 0,82 185,5 
GK05 (2005/2020) 60,3 0,27 60,2 
Σύνολο 1.225,7 5,35 1.181,1 
    
Γενικό Σύνολο 4.355,1 19,01 4.593,3 

 

Ξένες Επενδύσεις 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει όλες τις ξένες 
επενδύσεις της Εταιρείας, κατά κατηγορία, την  
31η ∆εκεµβρίου 2008. 
 

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων στο Εξωτερικό 
    
 
Ξένες Επενδύσεις 

 
Αποτίµηση 

% επί 
Συνολικού 

Ενεργητικού 

 
Κόστος 

 ΕΥΡΩ ´000  ΕΥΡΩ´000 
Μετοχές στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών 7.895,2 34,46 22.188,4 
Μετοχές σε 
Χρηµατιστήρια 
Ευρώπης 356,5 1,56 480,7 
Μετοχές σε 
Χρηµατιστήρια 
Αµερικής 680,2 2,97 982,4 
Επενδύσεις 
Εγγγυηµένου 
Κεφαλαίου Εξωτερικού 438,5 1,91 520,9 
Επενδύσεις Μη 
Εγγγυηµένου 
Κεφαλαίου Εξωτερικού 139,2 0,61 171,7 
Επενδύσεις σε 
Μετοχικά  Αµοιβαία 
Κεφάλαια Εξωτερικού 2.136,6 9,33 3.406,6 
Σύνολο 11.646,2 50,84 27.750,7 

Απόδοση και ∆είκτης Καθαρής Εσωτερικής 
Αξίας Μετοχής 
Η καθαρή εσωτερική αξία της µετοχής της 
Εταιρείας ανήλθε την 31η ∆εκεµβρίου 2008, στα 
40,24 Ευρωσέντ παρουσιάζοντας µείωση της 
τάξης του 55,34% από την αρχή του έτους σε 
σχέση µε κεφαλαιουχική απόδοση (77,2%) για τον 
Γενικό ∆είκτη Χ.Α.Κ., (65,5%) για τον Γενικό 
∆είκτη Χ.Α.  και (47,51%) για τον ∆είκτη MSCI 
World (η απόδοση του MSCI World  είναι µετά τη 
συναλλαγµατική µεταβολή του ∆ολαρίου 
Αµερικής έναντι του Ευρώ το 2008).  
Τιµή Μετοχής 
Η τιµή σύµφωνα µε τις τιµές προσφοράς του 
Χ.Α.Κ. της µετοχής της εταιρείας Apollo 
Investment Fund Plc κατά την 31η ∆εκεµβρίου, 
2008, ήταν 18 Ευρωσέντ.  Η καθαρή εσωτερική 
αξία της µετοχής την τελευταία µέρα του χρόνου 
ήταν 40,24 Ευρωσέντ. 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ - 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ
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Έκθεση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
Μέρος Α 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως η Εταιρεία υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου τον 
Ιανουάριο 2007. 
 
Η Εταιρεία εφαρµόζει όλες τις πρόνοιες του Κώδικα  Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αλλά 
λόγω της φύσης των εργασιών της ως Εγκεκριµένος Επενδυτικός Οργανισµός όπου το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες και εποµένως δεν ισχύουν οι  
διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης σε σχέση µε τις υποχρεώσεις 
εκτελεστικών συµβούλων. Ο βαθµός συµµόρφωσης από την Εταιρεία µε τις αρχές και 
διατάξεις του Κώδικα κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής περιγράφεται αναλυτικά 
πιο κάτω. 
 
Μέρος Β  
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον έξι 
(6) φορές το χρόνο. Οι κυριότερες αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορούν 
την έγκριση στρατηγικής και εποπτεία της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της 
Εταιρείας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξετάζει και παρακολουθεί 
τους στόχους την στρατηγική επενδυτική πολιτική της Εταιρείας, την αξιολόγηση του 
∆ιευθυντή Επενδύσεων στην υλοποίηση της στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, τον 
ετήσιο προϋπολογισµό, τις ασυνήθεις συναλλαγές, τις συναλλαγές µε συγγενικά  πρόσωπα 
(τα οποία περιλαµβάνουν τις θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρείες, στις οποίες ∆ιοικητικός 
Σύµβουλος, Γραµµατέας, Ελεγκτής ή µεγαλοµέτοχος της Εταιρείας κάτοχος πέραν του 5% 
του εκδοθέντος κεφαλαίου έχει άµεσο ή έµµεσο συµφέρον), την διάθεση σηµαντικού 
µέρους του ενεργητικού της Εταιρείας (πέραν του 10%) και τυχόν αλλαγές στην εφαρµογή 
των λογιστικών προτύπων. 
 
Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χρησιµοποιεί 
τις υπηρεσίες εξωτερικών συµβούλων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
 
Ο Γραµµατέας της Εταιρείας διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και διασφαλίζει ότι 
όλες οι διαδικασίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει 
συµµόρφωση µε  τους ισχύοντες κανονισµούς. Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν 
πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα. Κατά την διάρκεια του 2008 το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο συνήλθε σε οκτώ (8) συνεδριάσεις. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
λειτουργεί µε βάση την αρχή της  συλλογικής ευθύνης και κανένα µέλος του  δεν 
διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη έναντι της Εταιρείας και των µετόχων της. Όλοι οι 
∆ιοικητικοί Σύµβούλοι τυγχάνουν κατάλληλης ενηµέρωσης και αφιερώνουν τον 
απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
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Ισορροπία ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
Κατά την 26 Φεβρουαρίου 2009  (ηµεροµηνία έκδοσης της Ετήσιας Έκθεσης της 
Εταιρείας) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) µέλη: τρεις (3) Μη-
Ανεξάρτητους – Μη Εκτελεστικούς και έξι (6) Ανεξάρτητους - Μη-Εκτελεστικούς 
Συµβούλους ως παρουσιάζεται στον Πίνακα πιο κάτω. 
 
Πίνακας 
 

Μη-Εκτελεστικοί- Μη 
Ανεξάρτητοι 
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι  

Μη-Εκτελεστικοί Ανεξάρτητοι 
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι 

Κος. Νίκος  ∆ηµητρίου Κος. Μαρίνος Καλλής (Πρόεδρος) 
Κος. ∆ηµήτρης ∆ηµάδης  Κος. Βίκτωρ Ζαχαριάδης  
Κος. Μενέλαος Σιακόλας Κος. Γιάννος Λούτσιος 
 Κος. Λουκάς Χριστοδουλίδης  
 Κος. Νειοκλής Θωµά 
 Κος. Άκης Πηγασίου 

 
Την 17 Ιουλίου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρία του  διόρισε τους κ.κ. Νεοκλή 
Θωµά και Άκη Πηγασίου ως νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η σχετική 
ανακοίνωση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου έγινε την 18 Ιουλίου 2008.  
 
Ο κ. Μενέλαος Σιακόλας είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των  δηµόσιων 
εισηγµένων εταιρειών Cyprus Trading Corporation Public Limited και Woolworth 
(Cyprus)Properties Public Limited, ο κ. ∆ηµήτρης ∆ηµάδης είναι µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της δηµόσιας εισηγµένης εταιρείας  Muskita Aluminium Industries Plc, ο κ. 
Γιάννος Λούτσιος είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της δηµόσιας εισηγµένης 
εταιρείας Petrolina Holdings (Public) Limited και ο κ. Νεοκλής Θωµά  είναι µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της δηµόσιας εισηγµένης εταιρείας A.G.S ( Andy Spyrou Group) 
Public Limited. Οι θέσεις που κατέχουν οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι σε άλλα διοικητικά 
συµβούλια δηµόσιων εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου είναι µη-
εκτελεστικού συµβούλου.  
 
 Η Εταιρεία είναι Εγκεκριµένος Επενδυτικός Οργανισµός ο οποίος έχει διορίσει 
∆ιαχειριστή Επενδύσεων (fund manager) και ως εκ τούτου δεν εφαρµόζονται οι πρόνοιες 
της διάταξης Α2.2 του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για την υποχρέωση διορισµού 
Εκτελεστικού ∆ιοικητικού Συµβούλου. Επιπλέον κανένα µέλος δεν υπηρετεί ή ενεργεί ως 
επαγγελµατικός σύµβουλος στο ∆ιαχειριστή Επενδύσεων ή σε άλλες εταιρείες του 
συγκροτήµατος στο οποίο ανήκει ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων. Η Εταιρεία είναι 
Εγκεκριµένος Επενδυτικός Οργανισµός και δεν απασχολεί προσωπικό. Η ∆ιαχείριση των 
περιουσιακών της στοιχείων έχει βάση συµφωνίας ανατεθεί σε ∆ιευθυντές Επενδύσεων 
την Marfin CLR (Financial Services) Ltd (πρώην Λαϊκή Ε∆ΑΚ και ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 
Λίµιτεδ)(βλέπε σηµείωση). 
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Σηµείωση: Με βάση το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης, ηµεροµηνίας 1 
Αυγούστου 2008, το οποίο έχει εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις µετόχων και  
πιστωτών στις 17 Οκτωβρίου 2008 και περαιτέρω εγκριθεί και επικυρωθεί µε ∆ιάταγµα 
του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας στις 12 ∆εκεµβρίου 2008, η Λαϊκή Επενδυτική 
Ε.Π.Ε.Υ ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ έχει συγχωνευθεί µε τη CLR Capital Public Limited 
και η CLR Capital Public Limited έχει διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση, µε ηµεροµηνία ισχύς 1 
Ιανουαρίου 2009.  Στις 5 Ιανουαρίου 2009 πιστοποιήθηκε από τον Έφορο Εταιρειών η 
αλλαγή της επωνυµίας της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ σε 
MARFIN CLR PUBLIC CO LTD και η καταχώρηση της νέας επωνυµίας στο Αρχείο του 
Εφόρου Εταιρειών. 
 
Παράλληλα, οι θυγατρικές εταιρείες της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία 
Λίµιτεδ, Λαϊκή ∆ιαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ, Λαϊκή Χρηµατιστηριακή 
Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ και Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited, και η θυγατρική 
εταιρεία της CLR Capital Public Limited, CLR Securities and Financial Services Limited, 
έχουν συγχωνευθεί.  Η συγχώνευση έχει γίνει µέσω απορρόφησης των τριών θυγατρικών 
εταιρειών της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ από τη CLR 
Securities and Financial Services Limited, µε διάλυση άνευ εκκαθάρισης των τριών αυτών 
εταιρειών, βάσει των σχετικών προνοιών του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ 113.   
 
Ως εκ τούτου, από 1 Ιανουαρίου 2009 η Λαϊκή ∆ιαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ 
έχει διαλυθεί και οι εργασίες της έχουν µεταφερθεί στην CLR Securities and Financial 
Services Limited, η οποία έχει µετονοµαστεί σε Marfin CLR ( Financial Services) Ltd.  
 
Παροχή Πληροφοριών 
 
Η Marfin CLR (Financial Services) Ltd ως διευθυντής επενδύσεων του χαρτοφυλακίου της 
Εταιρείας παρέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο διευθυντικές εκθέσεις αναφορικά µε την 
οικονοµική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας σε κάθε τακτική συνεδρίαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Ο Γραµµατέας µεριµνά για την έγκαιρη αποστολή των αναγκαίων πληροφοριών 
(περιλαµβανοµένων των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) που 
οι Σύµβουλοι πρέπει να λαµβάνουν πριν από κάθε συνεδρία, έτσι ώστε να τους δίδεται ο 
απαραίτητος χρόνος προετοιµασίας. Οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται τουλάχιστο µια 
εβδοµάδα πριν από τη συνεδρία (εκτός σε έκτακτες περιπτώσεις) και περιλαµβάνουν κατ’ 
ελάχιστο τα ακόλουθα: 
1. Ειδοποίηση συνεδρίας και θέµατα προς συζήτηση / ηµερήσια διάταξη 
2. Πρακτικά προηγούµενης συνεδρίας 
3.Έγγραφα που υποστηρίζουν τις προτεινόµενες αποφάσεις ή επεξηγούν γεγονότα ή 
προσφέρουν άλλη ενηµέρωση. 
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Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει συστήσει µε γραπτούς όρους εντολής Επιτροπή ∆ιορισµών, 
Επιτροπή Αµοιβών και Επιτροπή Ελέγχου.  Όλες οι Επιτροπές έχουν συσταθεί κατά την 
αρχική υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης το έτος 2003. Κατά την συνεδρία 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 26 Ιανουαρίου 2009 αποφασίστηκε η 
αναδιοργάνωση των Επίτροπων µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας ως αναφέρεται πιο κάτω και η σχετική 
ανακοίνωση έγινε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 27 Ιανουαρίου 2009.   
 
Επιτροπή ∆ιορισµών 
 
Κατά το έτος 2008 η Επιτροπή Αµοιβών αποτελείτο από δυο µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου τον κ. Νίκο ∆ηµητρίου (Πρόεδρος - Μη –Ανεξάρτητος – Μη Εκτελεστικός 
Σύµβουλος) και τον κ. Γιάννο Λούτσιο (Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός Σύµβουλος). 
Κατά την συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 26 Ιανουαρίου 2009 
αποφασίστηκε η αναδιοργάνωση των Επίτροπων  µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.   
 
Η  Επιτροπή ∆ιορισµών από την 26 Ιανουαρίου 2009 αποτελείται από τρία µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Πρόεδρος της  Επιτροπής ∆ιορισµών είναι ο κύριος Νίκος 
∆ηµητρίου (Μη –Ανεξάρτητος – Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος) και είναι µέλη ο κ. 
Γιάννος Λούτσιος (Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός Σύµβουλος) και ο κ. Νεοκλής Θωµά 
(Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός Σύµβουλος).  
 
Η Επιτροπή ∆ιορισµών έχει την ευθύνη να εξετάσει και να βοηθήσει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο κατά την διαδικασία επιλογής διορισµού κατάλληλων νέων ∆ιοικητικών 
Συµβούλων, στον προγραµµατισµό αναφορικά µε την διαδοχή αποχωρούντων 
∆ιοικητικών Συµβούλων  και την οµαλή αντικατάσταση τους καθώς και να βεβαιώνει την 
εφαρµογή των διαδικασιών επανεκλογής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι 
διορισµοί αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και υπόκεινται στην έγκριση της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.  
 
Η Επιτροπή ∆ιορισµών συνέρχεται τουλάχιστον µία (1) φορά τον χρόνο. Κατά τη διάρκεια 
του 2008 η Επιτροπή ∆ιορισµών συνεδρίασε δύο (2) φορές και  έχουν τηρηθεί πρακτικά 
από τον Γραµµατέα της Εταιρείας τα οποία επικυρώθηκαν από τα µέλη της Επιτροπής.  
 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, το ένα τρίτο των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου αποχωρούν από το αξίωµα του ∆ιοικητικού Συµβούλου και έχουν το 
δικαίωµα να είναι υποψήφιοι για επανεκλογή.  Οι Σύµβουλοι οι οποίοι αποχωρούν και 
έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για επανεκλογή στην επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση 
είναι οι κ.κ Μαρίνος Καλλής και Βίκτωρ Ζαχαριάδης. Περαιτέρω µε βάση το 
Καταστατικό της Εταιρείας ο διορισµός των κ.κ. Άκη Πηγασίου και Νεοκλή Θωµά  στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο (από 17 Ιουλίου 2008) θα πρέπει να επικυρωθεί από τους µετόχους 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 
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Τα βιογραφικά σηµειώµατα των ∆ιοικητικών Συµβούλων που αποχωρούν και 
προσφέρονται για επανεκλογή στην επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση παρουσιάζονται 
πιο κάτω. 
 
Μαρίνος Καλλής 
 
Ο κ. Μαρίνος Καλλής γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1970. Σπούδασε οικονοµικά στο 
Birmingham University και ακολούθως απέκτησε τον τίτλο του Associate of the Institute 
of Chartered Accountants in England and Wales. ∆ούλεψε ως ελεγκτής στο Λονδίνο και 
από το 1998 είναι οικονοµικός διευθυντής της Γ. Καλλής (Βιοµήχανοι) Λτδ. Ο κ. Καλλής 
είναι µέλος του συµβουλίου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Λευκωσίας 
(ΕΒΕΛ). 
 
Βίκτωρ Ζαχαριάδης  
 
Ο κ. Βίκτωρ Ζαχαριάδης στη Λευκωσία το 1965. Σπούδασε Οικονοµικά µε Οικονοµετρία 
και απέκτησε τον τίτλο του B.A.(Hons) στο University of East Anglia, και ακολούθως 
Χρηµατοοικονοµικά αποκτώντας τον τίτλο του M.Phil. από το Cambridge University. 
Εργάστηκε από το 1992 µέχρι το 2000 στο Τµήµα Εποπτείας Τραπεζών της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου. Έκτοτε κατέχει διευθυντική θέση στις οικογενειακές επιχειρήσεις 
ZETA Group. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Apollo Investment Fund PLC 
 και άλλων ιδιωτικών και δηµόσιων εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
 
Τα βιογραφικά σηµειώµατα των ∆ιοικητικών Συµβούλων που έχουν διοριστεί κατά την 
διάρκεια του έτους και ο διορισµός τους  θα πρέπει να επικυρωθεί από τους µετόχους στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας παρουσιάζονται πιο κάτω. 
 
Νεοκλής Θωµά 
 
Ο κ. Νεοκλής Θωµά είναι απόφοιτος του Λανιτείου Γυµνασίου Λεµεσού και 
παρακολούθησε πολλά Εκπαιδευτικά Σεµινάρια και Επαγγελµατικά Συνέδρια στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό. Το 1968 ξεκίνησε το δικό του Ασφαλιστικό Γραφείο. Παράλληλα µε 
τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ασχολήθηκε κατά καιρούς µε το Εισαγωγικό και 
Εξαγωγικό Εµπόριο και την Ανάπτυξη Γης. Το 1982 µαζί µε άλλους Ασφαλιστές και 
Επιχειρηµατίες ίδρυσαν την πρώτη δηµόσια ασφαλιστική εταιρεία, τη Φιλική 
Ασφαλιστική. Ο κ. Θωµά έχει διατελέσει κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια διοικητικός 
σύµβουλος σε άλλες δηµόσιες εταιρείες. 
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Άκης Πηγασίου 
 
Ο κ. Άκης Πηγασίου  είναι µέλος του Chartered Association of Certified Accountants και 
κάτοχος του Scottish National Certificate in Business Studies. Είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της Hellenic Petroleum στην Κύπρο και έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις  µε πολυετή 
πείρα   στην εταιρεία  BP Cyprus Ltd.   Έχει διατελέσει πρόεδρος της Oil Savings Bank, 
είναι µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Institute of Directors Cyprus Branch  και 
εκτελεστικό µέλος του Cyprus Hellenic Business Association. 
 
Επιτροπή Αµοιβών  
  
Κατά το έτος 2008 η Επιτροπή Αµοιβών αποτελείτο από τρία µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ήτοι οι κ.κ. ∆ηµήτρης ∆ηµάδης  (Πρόεδρος- Μη Ανεξάρτητος - Εκτελεστικός 
Σύµβουλος), Λουκάς Χριστοδουλίδης (Ανεξάρτητος Μη- Εκτελεστικός Σύµβουλος) και  
Γιάννος Λούτσιος (Ανεξάρτητος Μη- Εκτελεστικός Σύµβουλος). 
 
Κατά την συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 26 Ιανουαρίου 2009 
αποφασίστηκε η αναδιοργάνωση των Επίτροπων µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.  Η  Επιτροπή 
Αµοιβών από την 26 Ιανουαρίου 2009 αποτελείται από τρία µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ήτοι οι κ.κ. Νεοκλής Θωµά (Πρόεδρος- Ανεξάρτητος – Μη Εκτελεστικός 
Σύµβουλος ),Λουκάς Χριστοδουλίδης (Ανεξάρτητος Μη- Εκτελεστικός Σύµβουλος) και  
Γιάννος Λούτσιος (Ανεξάρτητος Μη- Εκτελεστικός Σύµβουλος).. 
 
Η Επιτροπή Αµοιβών έχει την ευθύνη να υποβάλλει συστάσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
αναφορικά µε το πλαίσιο και το ύψος της αµοιβής του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων, των 
ελεγκτών, νοµικών συµβούλων, µη εκτελεστικών συµβούλων της Εταιρείας, και άλλων 
συµβάσεων τις οποίες συνάπτει η Εταιρεία.  Η Επιτροπή Αµοιβών συνέρχεται 
τουλάχιστον µια (1) φορά τον χρόνο. Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 η Επιτροπή 
Αµοιβών συνεδρίασε δύο (2) φορές και κατά τη διάρκεια των  συνεδριάσεων αυτών έχουν 
τηρηθεί πρακτικά από τον Γραµµατέα της Εταιρείας, τα οποία επικυρώθηκαν από τα µέλη 
της Επιτροπής. 
 
Ευθύνη και λογιστικός έλεγχος 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει ισορροπηµένη, λεπτοµερή και κατανοητή 
αξιολόγηση της θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας σε όλες τις περιπτώσεις 
δηµοσίων εκθέσεων, αναφορών σε εποπτικά όργανα, καθώς και σε περιπτώσεις 
πληροφόρησης που απαιτείται από σχετικές νοµοθεσίες. Η αξιολόγηση για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 παρουσιάζεται στη σελίδα 22 της Ετήσιας Έκθεσης. 
 
Αρχή της συνεχιζόµενης λειτουργίας (Going Concern)  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι ικανοποιηµένο ότι η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικούς 
πόρους ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα για τους προσεχείς 
δώδεκα µήνες. 
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Εσωτερικός Έλεγχος 
 
Η Εταιρεία, λόγω της φύσεως και του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών της δε διαθέτει 
τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω της Επιτροπής Ελέγχου 
λαµβάνει τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο βεβαίωση από την υπηρεσία εσωτερικού 
ελέγχου του οµίλου Marfin Popular Bank για την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου του ∆ιευθυντή Επενδύσεων σε ότι αφορά την Εταιρεία. Βεβαιώνεται 
ότι δεν έχουν περιέλθει σε γνώση των ∆ιοικητικών Συµβούλων θέµατα µη 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών επαλήθευσης 
της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους 
µετόχους.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επίσης βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του 
οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και 
Κανονισµών εκτός αυτών που είναι εις γνώση των αρµόδιων χρηµατιστηριακών αρχών 
(όπου αυτό ισχύει). 
 
Ο ∆ιαχειριστής Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις 
επενδύσεις εκείνες στις οποίες έχει συµφέρον. Οι µέτοχοι ενηµερώνονται για τις 
επενδύσεις αυτές µέσω των τριµηνιαίων ανακοινώσεων της Εταιρείας για την σύσταση 
του χαρτοφυλακίου της. 
 
Κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 δεν έγινε οποιοσδήποτε δανεισµός είτε 
παροχή εγγυήσεων σε ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρείας ή σε συνδεδεµένα µε 
αυτούς άτοµα ή εταιρείες και ούτε υπήρχαν εισπρακτέα ποσά από οποιοδήποτε ∆ιοικητικό 
Σύµβουλο ή άτοµο και Εταιρεία συνδεδεµένη µε αυτόν.    
 
Επιτροπή Ελέγχου  
 
Κατά το έτος 2008 η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείτο από τρία µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κ. Μαρίνο Καλλή ( Ανεξάρτητος 
– Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος) και τα µέλη κ. Βίκτωρα Ζαχαριάδη και Λουκά 
Χριστοδουλίδη (Ανεξάρτητοι Μη-Εκτελεστικοί Σύµβουλοι).  
 
Κατά την συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 26 Ιανουαρίου 2009 
αποφασίστηκε η αναδιοργάνωση των Επίτροπων  µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.   
 
Η  Επιτροπή Ελέγχου από την 26 Ιανουαρίου 2009 αποτελείται από τρία µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ήτοι οι κ.κ.  Άκης Πηγασίου (Πρόεδρος Ανεξάρτητος – Μη 
Εκτελεστικός Σύµβουλος), Βίκτωρας Ζαχαριάδης και Λουκάς Χριστοδουλίδης 
(Ανεξάρτητοι Μη-Εκτελεστικοί Σύµβουλοι). 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Άκης Πηγασίου έχει εµπειρία στα Λογιστικά 
καθότι είναι µέλος του Chartered Association of Certified Accountants και κάτοχος του 
Scottish National Certificate in Business Studies. Είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Hellenic 
Petroleum  στην Κύπρο και έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις  µε πολυετή πείρα στην 
εταιρεία  BP Cyprus Ltd.   Έχει διατελέσει πρόεδρος της Oil Savings Bank, είναι µέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Institute of Directors Cyprus Branch  και εκτελεστικό 
µέλος του Cyprus Hellenic Business Association. 
 
Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τρεις (3) φορές τον χρόνο και σκοπός της είναι, 
µεταξύ άλλων, να παρακολουθεί και να ελέγχει τους κινδύνους στους οποίους είναι 
εκτεθειµένη η Εταιρεία, και να αξιολογεί ή και να αναθεωρεί τις θεσµοθετηµένες 
διαδικασίες αντιµετώπισης των κινδύνων αυτών. Κατά τη διάρκεια του έτους 2008, η 
Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε πέντε (5) φορές και κατά τη διάρκεια των  συνεδριάσεων 
αυτών έχουν τηρηθεί πρακτικά από τον Γραµµατέα της Εταιρείας τα οποία επικυρώθηκαν 
από τα µέλη της Επιτροπής 
 
Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι τα εξής: 
 
Να λαµβάνει γνώση για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, να ζητά διευκρινίσεις 
και να κάνει εισηγήσεις για θέµατα που εγείρουν οι εξωτερικοί ελεγκτές στην επιστολή 
αναφοράς αδυναµιών στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου καθώς και να λαµβάνει γραπτή 
γνώση τυχόν σηµαντικών ευρηµάτων του εσωτερικού ελέγχου του ∆ιαχειριστή 
Επενδύσεων που τους αφορούν άµεσα, κάθε έξι µήνες. 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την ευθύνη για εισηγήσεις αναφορικά µε τον διορισµό, τον 
τερµατισµό και την αµοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας καθώς και την ανεξαρτησία και 
αντικειµενικότητα των ελεγκτών και την έκταση και αποτελεσµατικότητα (Cost-
effectiveness) του ελέγχου, την επιλογή των λογιστικών χειρισµών (accounting policies) 
για τις οικονοµικές καταστάσεις, την σύνταξη της έκθεσης περί εταιρικής διακυβέρνησης, 
την επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας µε συνδεδεµένα πρόσωπα (όπως 
ορίζονται στην περί Χρηµατιστηρίου νοµοθεσία και κανονισµούς) ώστε να διασφαλίζεται 
ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής (arm’s length). 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τον κ. Μαρίνο Καλλή, Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας, ως Λειτουργό Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης για την επιτήρηση της εφαρµογής του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  
και για να το ενηµερώνει για τυχόν παραβάσεις ή παρεκκλίσεις από αυτόν. 
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Σχέσεις µε τους µετόχους 
 
Η Εταιρεία  θεωρεί τις Γενικές Συνελεύσεις ως µέσο επικοινωνίας µε τους επενδυτές και 
ενθαρρύνει την ενεργό συµµετοχή τους σ’ αυτές. Οι Ετήσιες Γενικές συνελεύσεις 
διεξάγονται σύµφωνα µε τις πρόνοιες της ισχύουσας νοµοθεσίας και διασφαλίζουν την 
ισότιµη µεταχείριση όλων των κατόχων τίτλων. Όλες οι µετοχές της Εταιρείας 
απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου.  
 
Στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις υποβάλλεται ξεχωριστό ψήφισµα για κάθε ουσιαστικό 
ξεχωριστό θέµα. Ειδοποιήσεις για τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις αποστέλλονται 
ατοµικά σε όλους τους µετόχους της Εταιρείας. 
  
Στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται προσπάθεια να παρευρίσκονται το σύνολο των 
∆ιοικητικών Συµβούλων ώστε να είναι διαθέσιµοι για να απαντούν σε ερωτήσεις των 
µετόχων. Προτάσεις που τίθενται ενώπιον Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων ή προτάσεις 
που θεωρούνται ως µη συνήθους φύσεως επεξηγούνται µε επάρκεια και σαφήνεια στους 
µετόχους στους οποίους δίνεται ικανοποιητικός χρόνος πριν την ηµεροµηνία της 
Συνέλευσης για αξιολόγηση.   
 
Περαιτέρω µε βάση τις πρόνοιες του Αναθεωρηµένου Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
ως έχει εκδοθεί από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου,  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την 
συνεδρία του ηµεροµηνίας 6 Σεπτεµβρίου 2007  διόρισε τον κ. Μαρίνο Καλλή  ως 
Ανώτερο Ανεξάρτητο ∆ιοικητικό Σύµβουλο και η σχετική ανακοίνωση έγινε στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου  στις 7 Σεπτεµβρίου 2007. 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνται στη γνωστοποίηση πληροφοριών 
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και προς τους µετόχους µέσω της Ετήσιας Έκθεσης και των 
λογαριασµών της Εταιρείας σχετικά µε οποιονδήποτε ίδιον ουσιαστικό συµφέρον που 
ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας που εµπίπτουν στα καθήκοντα τους 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση συµφερόντων. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να διορίσει τη Marfin CLR ( Financial Services) Ltd 
(πρώην Λαϊκή ∆ιαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ) ως υπεύθυνη επικοινωνίας των 
µετόχων µε την Εταιρεία (Investor Liaison Officer). Η Marfin CLR ( Financial Services) 
Ltd, σε συνεργασία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, προνοεί για την έγκαιρη και ορθή 
ενηµέρωση των επενδυτών σε διάφορα θέµατα. Οι πληροφορίες που αφορούν την 
Εταιρεία παρέχονται δίκαια, έγκαιρα και χωρίς κόστος σε όλους τους µετόχους. 
 
Η Εταιρεία  εξασφαλίζει προς όλους του µετόχους θεσµικούς και µη ακριβείς αναφορές 
για όλες τις ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν την Εταιρεία συµπεριλαµβανοµένων της 
οικονοµικής κατάστασης, της απόδοσης, της ιδιοκτησίας και της διακυβέρνησης της 
Εταιρείας. Η Εταιρεία ως εγκεκριµένος επενδυτικός οργανισµός ανακοινώνει σε 
δεκαπενθήµερη βάση την εσωτερική αξία της µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
ώστε όλοι οι µέτοχοι να ενηµερώνονται για την πορεία της αξίας του χαρτοφυλακίου 
επενδύσεων.  
 



Apollo Investment Fund Plc 

 
 

17

Έκθεση Αµοιβών 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνουν ετήσια αµοιβή ή οποία καθορίζεται κατά 
την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν λαµβάνουν 
οποιαδήποτε αµοιβή υπό την ιδιότητα τους ως µέλη Επιτροπών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2008 ήταν  Ευρώ 1.709 για καθένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
Ευρώ 3.417 για τον πρόεδρο. Το συνολικό ύψος της αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για το 2008 είναι  Ευρώ 15.375. Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβουλών 
είναι οι ίδιες ως το έτος 2008.  
 
Οι αµοιβές των ∆ιαχειριστών Επενδύσεων βάση συµφωνίας έχουν ως ακολούθως: 
-  Η αµοιβή του διαχειριστή επενδύσεων υπολογίζεται και καταβάλλεται κάθε 

τριµηνία. 
-  ∆ιαχειριστικά δικαιώµατα προς 0,6% επί της µέσης αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων της Εταιρείας που τυγχάνουν διαχείρισης, υπολογιζόµενα κατά την 
τελευταία ηµέρα κάθε σχετικού τριµήνου. Στην αµοιβή αυτή δεν περιλαµβάνεται 
προµήθεια ή άλλα έξοδα για αγοραπωλησία µετοχών.   

- Για την παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών, περιλαµβανοµένου του 
υπολογισµού της καθαρής εσωτερικής αξίας ανά µετοχή η Εταιρεία καταβάλλει 
ετήσια δικαιώµατα Ευρώ 34.172   συν ΦΠΑ.  

- Για την αγοραπωλησία µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων συνεργάζεται µε διάφορα 
χρηµατιστηριακά γραφεία και η προµήθεια που καταβάλλεται κυµαίνεται από 
0,20% µέχρι 0,35%. 

-  Με βάση συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και της Marfin Popular Bank Public Co 
Limited, οι τελευταίοι ανέλαβαν την παροχή υπηρεσιών τήρησης του µητρώου 
µετόχων της Εταιρείας.  Για τις υπηρεσίες αυτές, η Εταιρεία συµφώνησε να 
καταβάλλει: 
(α)  Ευρώ 3.417 συν ΦΠΑ ετησίως, 
(β)   Ευρώ 0.427 για κάθε επιταγή που εκδίδει για µερίσµατα.  
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Επενδυτική Πολιτική 
 
Επενδυτικός Στόχος 
Ο Επενδυτικός Στόχος της Εταιρείας είναι η επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας του 
χαρτοφυλακίου επενδύσεών της, σε συνδυασµό µε την ικανότητα διανοµής µερίσµατος 
στους µετόχους της.  
 
Επενδυτική Πολιτική 
Όσον αφορά την Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εφαρµόζει 
κανονισµούς  οι οποίοι συνάδουν µε τους Κανονισµούς του Χ.Α.Κ.,  και συµµορφώνεται  
µε τους εκάστοτε κανονισµούς και  οδηγίες  του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.   
 
Περιγραφή 
Το χαρτοφυλάκιο της Apollo Investment Fund Plc µπορεί να αποτελείται από: 
 
Α.  Αξίες εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.Κ. και σε εγκεκριµένα από τον Υπουργό      

Οικονοµικών χρηµατιστήρια αλλοδαπής χώρας. Αξίες εννοούνται για αυτόν το 
σκοπό συνήθεις µετοχές, προνοµιούχες µετοχές, µετατρέψιµες αξίες, εταιρικά 
χρεόγραφα,  συµµετοχές στο κεφάλαιο µετοχικών εταιρειών επενδύσεων κλειστού 
τύπου (closed-end Investment funds), καθώς και δικαιώµατα αγοράς µετοχών 
(warrants)   και  δικαιώµατα προτίµησης αγοράς µετοχών (rights). 

 
Β.   Αµοιβαία κεφάλαια (mutual funds/unit trusts), επενδυτικά προϊόντα εγγυηµένου  

κεφαλαίου, συµµετοχές σε εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων (venture capital funds). 

 
Γ.     Κυβερνητικά Χρεόγραφα. 
 
∆.     Άλλες µορφές χρέους.     
 
∆οµή Χαρτοφυλακίου 
 
Μετοχές  
Υπό κανονικές συνθήκες, τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατόν (65%) του ολικού 
ενεργητικού της Εταιρείας θα είναι επενδυµένο σε µετοχές δηµόσιων εταιρειών ή µετοχικά 
αµοιβαία κεφάλαια, µε τους ακόλουθους περιορισµούς: 
 
1.  Επενδύσεις σε µετοχές, ή σε µετατρέψιµα χρεόγραφα, ή οποιοδήποτε άλλο είδος τίτλων 
που δίνουν το δικαίωµα στον κάτοχό τους να αγοράσει µετοχές εταιρειών των οποίων οι 
τίτλοι είναι εισηγµένοι στο Χ.Α.Κ. ή σε δηµόσιες εταιρείες εισηγµένες σε εγκεκριµένο 
χρηµατιστήριο αλλοδαπής χώρας, δεν πρέπει να ξεπερνούν το 90% του ολικού 
ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc.   
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2.  Επένδυση σε κινητές αξίες καθεµιάς από τις δηµόσιες εταιρείες, εισηγµένης στο 
Χ.Α.Κ. ή σε εγκεκριµένο χρηµατιστήριο αλλοδαπής χώρας, να µην υπερβαίνει το 10% του 
ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc µε την εξής εξαίρεση:  
 
Η επένδυση σε αξίες εκδότη µε χρηµατιστηριακή αξία πέραν του 10% της συνολικής 
χρηµατιστηριακής αξίας της αγοράς µπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε το ποσοστό 
συµµετοχής.  
 
3.  Επένδυση σε µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια  ή εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίων να 
µην υπερβαίνει το 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc. 
 
4.  Η Apollo Investment Fund Plc  σε καµιά περίπτωση δε θα ελέγχει πέραν του 10% του 
εκδοθέντος κεφαλαίου εταιρείας ή αµοιβαίου κεφαλαίου. 
 
Χρεόγραφα 
1. Επενδύσεις σε χρεόγραφα του κυπριακού δηµοσίου ή σε χρεόγραφα εγγυηµένα από το 
δηµόσιο δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment 
Fund Plc. Στις 23 Αυγούστου 2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α.Κ., µε τη σύµφωνη 
γνώµη του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν αίτησης της Εταιρείας έδωσε έγκριση για 
αύξηση του ποσοστού αυτού µέχρι το 35% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment 
Fund Plc. 
  
2. Επενδύσεις σε εταιρικά χρεόγραφα εισηγµένα στο Χ.Α.Κ. ή σε εγκεκριµένο 
χρηµατιστήριο αλλοδαπής χώρας µέχρι 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo 
Investment Fund Plc. 
 
3. Επενδύσεις σε άλλους τύπους χρεογράφων που δεν αναφέρονται πιο πάνω µέχρι 10% 
του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc. 
 
Άλλες Επενδύσεις 
1. Μέχρι και 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc µπορεί να 
επενδυθεί σε νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες, εφόσον οι όροι έκδοσής τους προνοούν την 
υποχρέωση προς υποβολή αίτησης για εισαγωγή τους σε εγκεκριµένο χρηµατιστήριο 
αξιών και οι αξίες αυτές εισαχθούν µέσα σ΄ ένα χρόνο από την έκδοσή τους. 
 
2. Επένδυση σε µη εισηγµένες κινητές αξίες (µη συµπεριλαµβανοµένων επενδύσεων κάτω 
από την παράγραφο 1) και/ή µη εισηγµένους πιστωτικούς τίτλους να µην υπερβαίνει 
συνολικά το 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc.  
 
3. Η Apollo Investment Fund Plc θα µπορεί να επενδύει ποσά που δεν έχουν τοποθετηθεί 
αλλού, σε καταθέσεις ή σε άλλα βραχυπρόθεσµα και ρευστοποιήσιµα στοιχεία 
ενεργητικού. Παρόλο που σκοπός των ∆ιοικητικών Συµβούλων είναι η εφαρµογή 
πολιτικής επένδυσης ολόκληρου του κεφαλαίου της Εταιρείας, µέρος αυτού µπορεί να 
κρατείται σε µετρητά ή ισοδύναµα µετρητών, ώστε να µπορούν να πραγµατοποιούνται 
επενδύσεις σε αξίες, ανάλογα µε τις κατά καιρούς επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.  
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Ρευστότητα 
Η Apollo Investment Fund Plc θα διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα για να καλύπτει τα 
διάφορα έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας της. 
 
Πώληση σηµαντικού µέρους του χαρτοφυλακίου επενδύσεων  
Πώληση ποσοστού 40% ή µεγαλύτερου του χαρτοφυλακίου, σύµφωνα µε την εκτιµηµένη 
του αξία, θα υπόκειται σε έγκριση των µετόχων.  
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Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 
31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
Περιεχόµενα 
 
 Σελίδα 

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 22 – 28 

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 29 – 30 

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων  31 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
2 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούµενο χρόνο, είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων κλειστού τύπου. 
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας   
 
3 Το 2008 αποτέλεσε για το Κυπριακό Χρηµατιστήριο µια πολύ δύσκολη χρονιά  µε 
τον Γενικό ∆είκτη ΧΑΚ να παρουσιάζει πτώση 77,15%. Οι δυσµενείς συνθήκες που 
επικράτησαν στις διεθνείς χρηµατιστηριακές αγορές λόγω της άνευ προηγουµένου 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης στις Η.Π.Α αλλά και στις υπόλοιπες ανεπτυγµένες οικονοµίες, 
έπληξαν σοβαρά την εµπιστοσύνη των επενδυτών µε αποτέλεσµα τις µαζικές 
ρευστοποιήσεις κυρίως στον τραπεζικό κλάδο. Ο µέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών 
παρουσίασε σηµαντική πτώση στα €6,3εκ. για το 2008 σε σχέση µε €17εκ. το 2007. 
 
4 Ο Γενικός ∆είκτης του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου όπου η  Εταιρεία διατηρούσε 
σηµαντικό ποσοστό του ενεργητικού της κατέγραψε πτώση 65,50% σαφώς επηρεασµένη 
από την παγκόσµια οικονοµική κρίση, την αβεβαιότητα για το µέγεθος, καθώς και την 
διάρκεια  της. Το κλίµα στις ανεπτυγµένες αλλά και αναδυόµενες διεθνείς αγορές 
επιδεινώθηκε κατά το 2ο εξάµηνο του 2008 όταν οι πτωχεύσεις τραπεζικών κολοσσών σε 
Η.Π.Α και Ευρώπη δηµιούργησαν έντονους φόβους για ρήξη του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος παγκοσµίως, ενώ οι κρατικοποιήσεις τραπεζών αποτέλεσαν ένα από τα κύρια 
εργαλεία των κυβερνήσεων για σταθεροποίηση της κατάστασης. Οι διεθνείς δείκτες 
απώλεσαν πάνω από το 1/3 της αξίας τους, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για την 
µεγαλύτερη οικονοµική κρίση µετά την βαρύνουσα κρίση του 1930 στις Η.Π.Α. 
 
5 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείτο από 
επενδύσεις σε µετοχικούς τίτλους στη Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και διεθνή 
µετοχικά αµοιβαία σε ποσοστό 54%, οµόλογα 19%, εναλλακτικές επενδύσεις 3% και 
µετρητά 24%. Η εσωτερική αξία ανά µετοχή υποχώρησε στα 40,24 Ευρωσέντ στις 31 
∆εκεµβρίου 2008 µετά την πληρωµή µερίσµατος 7 Ευρωσέντ, σε σχέση µε 90,11 
Ευρωσέντ στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
6 Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σχετίζεται µε τις παρακάτω κατηγορίες κινδύνων: 
 
(α) Συστηµατικός κίνδυνος (κίνδυνος αγοράς): Αφορά τον κίνδυνο που προκαλείται 
από παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς και κατά συνέπεια τους γενικούς 
δείκτες των χρηµατιστηρίων. Ο κίνδυνος αυτός δεν µπορεί να αποφευχθεί µε τη διασπορά 
των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια) 

 
(α) Συστηµατικός κίνδυνος (κίνδυνος αγοράς) (συνέχεια):  

 
Πολιτικός κίνδυνος Αφορά τον κίνδυνο που απορρέει από αλλαγές στο 

οικονοµικό, φορολογικό ή πολιτικό σκηνικό, οι οποίες 
δύναται να επηρεάσουν αρνητικά τις αγορές χρήµατος 
και κεφαλαίου. 

Κίνδυνος πληθωρισµού Αφορά τον κίνδυνο µείωσης της πραγµατικής αξίας των 
επενδύσεων εξαιτίας της ανόδου του πληθωρισµού. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος Αφορά τις επενδύσεις σε νόµισµα διαφορετικό του 
Ευρώ η  οποία είναι το νόµισµα αναφοράς του 
χαρτοφυλακίου. Είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από 
διακυµάνσεις στην ισοτιµία µεταξύ του ξένου 
νοµίσµατος και του νοµίσµατος αναφοράς, οι οποίες 
µεταβάλλουν την τελική αξία της επένδυσης. 

Κίνδυνος επανεπένδυσης Αφορά την πιθανότητα να επενδυθούν οι εισροές µιας 
επένδυσης µε επιτόκια διαφορετικά από αυτά που 
επικρατούσαν όταν πραγµατοποιήθηκε η αρχική 
επένδυση. 

Επιτοκιακός κίνδυνος Αύξηση των επιτοκίων προκαλεί µείωση στις τιµές των 
οµολόγων. Όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός 
οµολόγου ως τη λήξη του, τόσο υψηλότερος είναι ο 
επιτοκιακός κίνδυνος. 

 
(β) Μη συστηµατικός κίνδυνος (κίνδυνος διασποράς): Αφορά τον κίνδυνο που 
εµπεριέχεται στην επιλογή της µετοχής µιας συγκεκριµένης εταιρίας, η πορεία της οποίας 
συνδέεται µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της, τις προοπτικές του κλάδου στον οποίο 
δραστηριοποιείται κ.λ.π. Ο κίνδυνος αυτός είναι δυνατό να περιοριστεί µέσω της 
διασποράς των επενδύσεων ενός χαρτοφυλακίου σε διαφορετικούς τίτλους. 
  
Πιστωτικός κίνδυνος Αφορά την πιθανότητα να µην µπορέσει ο εκδότης να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως την πληρωµή 
µερίσµατος, του κεφαλαίου, των τοκοµεριδίων κ.λ.π. 

Κίνδυνος ρευστότητας Αφορά την ευκολία µε την οποία ο επενδυτής µπορεί να 
ρευστοποιήσει τους τίτλους του. Προσπάθεια 
ρευστοποίησης ενός τίτλου σε µια αγορά, όπου δεν 
υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση, ενδέχεται να προκαλέσει 
µεγάλες αυξοµειώσεις στην τιµή του τίτλου. Τίτλοι µε 
µεγάλη εµπορευσιµότητα ενέχουν µικρότερο κίνδυνο 
ρευστότητας. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια) 

 
(γ) Λοιπές κατηγορίες κινδύνου: Αφορά τον κίνδυνο που εµπεριέχεται στις 
συναλλαγές µε αντικείµενο κινητές αξίες, καθώς και στην εν γένει λειτουργία του 
χαρτοφυλακίου. 

 
Κίνδυνος διακανονισµού Ο κίνδυνος να µην ολοκληρωθεί οµαλά ο διακανονισµός 

συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων ειδικά εάν ο 
αντισυµβαλλόµενος δεν καταβάλει χρήµατα ή δεν 
παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση της υποχρέωσης 
του για την εκκαθάριση συναλλαγών. 

Κίνδυνος απόδοσης  Ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε τη διακύµανση της 
απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού του 
χαρτοφυλακίου. 

Κίνδυνος θεµατοφυλακής Ο κίνδυνος απώλειας στοιχείων του ενεργητικού του 
χαρτοφυλακίου, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του 
θεµατοφύλακα. 

  
Προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας 
 
7 ∆εν αναµένονται οποιεσδήποτε διαφορές στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
Αποτελέσµατα 
 
8 Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 31. Οι 
καθαρές ζηµιές για το έτος µεταφέρονται στα αποθεµατικά. 
 
Μέρισµα 
 
9 Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση στις 16 Απριλίου 2008, εγκρίθηκε η καταβολή 
µερίσµατος ύψους €0,07 ανά συνήθη µετοχή από τα κέρδη του 2006 και 2007 που 
ανέρχεται σε €3.631.793. Το µέρισµα πληρώθηκε στις 23 Μαΐου 2008 στους µετόχους που 
ήταν εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων στις 30 Απριλίου 2008. Επιπρόσθετα, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο έδωσε το δικαίωµα επανεπένδυσης του µερίσµατος σε συνήθεις 
µετοχές της Εταιρείας. Η τιµή άσκησης του δικαιώµατος επανεπένδυσης µερίσµατος σε 
συνήθεις µετοχές της Εταιρείας, καθορίστηκε σε  €0,39 ανά µετοχή. Συνολικά πληρώθηκε 
µέρισµα ύψους €1.798.968 και παραχωρήθηκαν 4 699 550 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής 
αξίας €0,39 η κάθε µια ως αποτέλεσµα της εξάσκησης από µετόχους του δικαιώµατος 
επανεπένδυσης του µερίσµατος σε µετοχές της Εταιρείας. Συγκεκριµένα  ως µέρισµα 
παραχωρήθηκαν 404 117 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,39  η κάθε µια που είχαν 
προκύψει  από την αγορά ιδίων µετοχών και εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν 4 295 433 
νέες συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,39 η κάθε µια. Για τα φυσικά πρόσωπα που 
ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου έγινε αποκοπή αµυντικής εισφοράς κατά τη διανοµή 
του µερίσµατος ύψους €294.105.  
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Μετοχικό κεφάλαιο  
 
10 Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Απριλίου 2008, εγκρίθηκε Ειδικό 
Ψήφισµα σύµφωνα µε τον Περί Υιοθέτησης τους Ευρώ  Νόµο Ν. 33(I)/2007, τα ακόλουθα: 
 
(α) η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από £0,23 σε €0,39 ανά µετοχή 

µετά την στρογγυλοποίηση, 
 
(β) η µετατροπή του ονοµαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας από £27.600.00 διαιρεµένο 

σε 120 000 000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,23 η καθεµιά σε 
€46.800.000 διαιρεµένο σε 120 000 000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,39 
η κάθε µία, και 

 
(γ) η µετατροπή του εκδοµένου κεφαλαίου από £12.025.939,62 διαιρεµένο σε 

52 286 694 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,23 η κάθε µία σε €20.391.810,66 
διαιρεµένο σε 52 286 694 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,39 η κάθε µία. 

 
11 Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου που προέκυψε, δηλαδή €155.727,11 
(£91.143,03) έχει καταχωρηθεί στο ειδικό αποθεµατικό “∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού 
κεφαλαίου σε Ευρώ”. 
 
12 Το πιο πάνω ψήφισµα προτάθηκε για συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις πρόνοιες 
του Περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµου Ν. 33(Ι)/2007 για υιοθέτηση του Ευρώ ως εθνικό 
νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Με βάση τη Νοµοθεσία, η µετατροπή γίνεται στην 
ονοµαστική αξία  της κάθε µετοχής και όχι στο σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου. Η 
µετατροπή της ονοµαστικής αξίας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ γίνεται µε την διαίρεση  
του ποσού (αξία µετοχής) σε Λίρες Κύπρου µε την αµετάκλητη τιµή µετατροπής που 
καθορίστηκε στις 10 Ιουλίου 2007 και είναι 0,585274 χρησιµοποιώντας και τα έξι 
δεκαδικά ψηφία. 
 
13 Στις 17 Ιουνίου 2008 το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ενέκρινε 
την έκδοση και εισαγωγή 4 295 433 µετοχών ονοµαστικής αξίας €0,39 η κάθε µία χωρίς 
την υποχρέωση δηµοσίευσης Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε το Νόµο περί ∆ηµόσιας 
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Νόµο [Ν.114(Ι)/2005] οι οποίες νέες µετοχές  
έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις υφισταµένες 52 286 694 µετοχές. Το συνολικό εκδοµένο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 56 582 127 συνήθη µετοχές. 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
14 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και την 
ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2008, εκτός από τους κ.κ. Άκη Πηγασίου 
και Νεοκλή Θωµά, οι οποίοι διορίστηκαν Σύµβουλοι στις 17 Ιουλίου 2008. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο (συνέχεια) 
 
15 Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας οι κ.κ. Μαρίνος Καλλής 
και Βίκτωρ Ζαχαριάδης αποχωρούν, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για 
επανεκλογή. Περαιτέρω µε βάση το Καταστατικό της Εταιρείας ο διορισµός των κ.κ. Άκη 
Πηγασίου και Νεοκλή Θωµά θα πρέπει να επικυρωθεί από τους µετόχους στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 
 
16 ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην 
αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
17 Λόγω της οικονοµικής κρίσης και της επίδραση της στο χρηµατιστήριο, η καθαρή 
εσωτερική αξία ανά µετοχή της Εταιρείας έχει µειωθεί από 40,24 Ευρωσέντ στις 31 
∆εκεµβρίου 2008 σε 38,76 Ευρωσέντ στις 15 Φεβρουαρίου 2009. 
 
18 ∆εν υπήρχαν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να 
έχουν σχέση µε την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Υποκαταστήµατα 
 
19 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε µέσω οποιονδήποτε υποκαταστηµάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους. 
 
Αγορά ιδίων µετοχών 
 
20 Η Εταιρεία από το 2002 έχει αποφασίσει την σύσταση Προγράµµατος Επαναγοράς 
Ιδίων Μετοχών µε  βάση τον περί Εταιρειών (Τροποιητικού )Αρ. 2 Νόµου του 2000 µε 
σχετική εξουσιοδότηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αγορά ιδίων µετοχών λόγω 
σηµαντικής έκπτωσης της τιµής της µετοχής της Εταιρείας στο ΧΑΚ σε σχέση µε τη 
καθαρή εσωτερική αξία ανά µετοχή και της χαµηλής εµπορευσιµότητας της.  Η 
εξουσιοδότηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπόκειται σε ανανέωση κάθε χρόνο από 
τους µετόχους της Εταιρείας.  Κατά την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση που 
πραγµατοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2008 εγκρίθηκε σχετικό Ειδικό Ψήφισµα για την 
επαναγορά ιδίων µετοχών.  
 
21 Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία αγόρασε 154 549 συνήθεις µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €0,39 η καθεµία, µε συνολικό κόστος €71.750. 
 
22 Μέχρι της 31 ∆εκεµβρίου 2008, η Εταιρεία αγόρασε συνολικά 1 238 263 συνήθεις 
µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,39 η καθεµία µε συνολικό κόστος €393.083 (µέχρι 
31 ∆εκεµβρίου 2007: 1 083 714 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,39 η καθεµία µε 
συνολικό κόστος €321.333) από τις οποίες οι 834 146 συνήθεις µετοχές συνολικού 
κόστους €221.817 διατέθηκαν στους µετόχους το 2005 υπό µορφή µερίσµατος. Οι 
υπόλοιπες 404 117 συνήθεις µετοχές συνολικού κόστους €171.266 διατέθηκαν στους 
µετόχους το 2008 υπό µορφή µερίσµατος για µέρισµα ύψους €157.606. Κατά την 
ηµεροµηνία της παρούσας Έκθεσης η Εταιρεία δεν κατέχει ιδίες µετοχές. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Συµφέροντα Συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
23 Τα ποσοστά συµµετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άµεσα ή 
έµµεσα, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε των περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων  και  των δυνάµει αυτού εκδοµένων Κανονισµών 
και Κανονιστικών Αποφάσεων στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 30 µέρες πριν την 
ηµεροµηνία της ειδοποίησης προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι ως 
ακολούθως: 
 
 

31 ∆εκεµβρίου
2008

30 µέρες πριν την 
ηµεροµηνία της 

ειδοποίησης προς 
σύγκληση της Ετήσιας 

Γενικής 
Συνέλευσης 

 % % 
   
Μαρίνος Καλλής 1,63 1,63 
∆ηµήτρης ∆ηµάδης - - 
Νίκος ∆ηµητρίου 1,59 1,59
Βίκτωρ Ζαχαριάδης 0,53 0,56
Μενέλαος Σιακόλας - -
Γιάννος Λούτσιος 1,76 1,76
Λουκάς Χριστοδουλίδης  - -
Άκης Πηγασίου - -
Νεοκλής Θωµά 0,25 0,26
 
Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
24 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 δεν υπήρχε οποιαδήποτε σηµαντική σύµβαση µε την 
Εταιρεία στην οποία Σύµβουλος ή συνδεδεµένα τους πρόσωπα είχαν ουσιώδες συµφέρον. 
 
Κυριότεροι µέτοχοι 
 
25 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ο πιο κάτω µέτοχος κατείχε κατά κυριότητα πέραν του 
5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας.  Στις 30 µέρες πριν την ηµεροµηνία της 
ειδοποίησης προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν υπήρχε οποιαδήποτε 
διακύµανση στο ποσοστό αυτό: 
 
  Ποσοστό 
  συµµετοχής 
  % 
   
Marfin Popular Bank Public Co Limited  22,57 
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========== ==========
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων  
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
   
 Σηµ. 2008 

€ 
2007 

€ 
    
Εισοδήµατα    
Μερίσµατα εισπρακτέα  1.162.778 1.134.088 
Πιστωτικοί τόκοι  613.698 462.216 
(Ζηµιά)/κέρδος από ρευστοποίηση και  επανεκτίµηση 
χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών στοιχείων  

 
12 

 
(23.570.410) 

 
7.316.648 

  __________ __________ 
  (21.793.934) 8.912.952 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5 (389.611) (487.631) 
Συναλλαγµατικό κέρδος  42.629 28.481 
Τόκοι φορολογίας  (1.613) (17.300) 
  __________ __________ 
Καθαρή (ζηµιά)/κέρδος από εργασίες πριν τη φορολογία  (22.142.529) 8.436.502 
Φορολογία (πληρωτέα)/εισπρακτέα 6 (104.974) 334.631 
  __________ __________ 
Καθαρή (ζηµιά)/κέρδος για το έτος  (22.247.503) 8.771.133 
  ========== ========== 
    
(Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 7 (40,88) 17,52 
  ========== ========== 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 35 µέχρι 60 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 

  
 
 
 

Σηµ. 

 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

€ 

 
 
 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

€ 

Ίδιες
µετοχές

€

∆ιαφορά από 
µετατροπή 
µετοχικού 
κεφαλαίου 
σε Ευρώ 

€ 

 
(Συσσωρευµένες 
ζηµιές)/ κέρδη 
που κρατήθηκαν 

(1) 
€ 

 
 
 
 

Σύνολο 
€ 

       
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 
2007 

 19.075.860 25.489 (75.751) - 21.131.316 40.156.914 

Καθαρό κέρδος για το έτος  - - - - 8.771.133 8.771.133 
Αγορά ιδίων µετοχών 14 - - (23.765) - - (23.765) 
Έκδοση νέου κεφαλαίου από 
επανεπένδυση µερίσµατος 

 
8/14 

 
1.471.677 

 
639.821 -

 
- 

 
- 

 
2.111.498 

Μέρισµα 8 - - - - (4.128.594) (4.128.594) 
  _________ __________ _______ __________ ___________ __________ 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 
2007/ 1 Ιανουαρίου 2008 

  
20.547.537 

 
665.310 (99.516)

 
- 

 
25.773.855 

 
46.887.186 

∆ιαφορά από µετατροπή 
µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ 

  
(155.727) 

 
- -

 
155.727 

 
- 

 
- 

Ζηµιά για το έτος  - - - - (22.247.503) (22.247.503) 
Αγορά ιδίων µετοχών 14 - - (71.750) - - (71.750) 
Έκδοση νέου κεφαλαίου από 
επανεπένδυση µερίσµατος 

 
8/14 

 
1.675.219 

 
- -

 
- 

 
- 

 
1.675.219 

Μέρισµα 8 - - 157.606 - (3.631.793) (3.474.187) 
Ζηµιά από χρησιµοποίηση των 
ιδίων µετοχών για 
επανεπένδυση µερίσµατος 

  
- 

 
- 13.660

 
- 

 
(13.660) 

 
- 

  _________ __________ _______ ___________ ___________ __________ 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 
2008 

 22.067.029 665.310 - 155.727 (119.101) 22.768.965 

  ======== ======== ====== ========== =========== ========= 
 
(1) Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως 

προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας 
Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό σαν 
µέρισµα.  Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή 
τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και  
εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού 
έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το 
ποσό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό 
µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.  Αυτή η 
έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασµό των 
µετόχων.  

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 35 µέχρι 60 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 Σηµ. 2008 

€ 
2007 

€ 
Ροή µετρητών από εργασίες    
(Ζηµιά)/Κέρδος από εργασίες πριν τη φορολογία   (22.142.529) 8.436.502 
Αναπροσαρµογή για:    
  Εισόδηµα από µερίσµατα  (1.162.778)  (1.134.088) 
  Πιστωτικούς τόκους  (613.698) (462.216) 
  __________ __________ 
  (23.919.005) 6.840.198 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    
  Προπληρωµές και άλλα εισπρακτέα  (58.364) 299 
  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

  
23.104.514 

 
(5.898.314) 

  Πιστωτές   (54.108) 29.017 
  __________ __________ 
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες  (926.963) 971.200 
Φορολογία που (πληρώθηκε)/εισπράχθηκε  (84.615) 425.977 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  1.162.778 1.134.087 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  613.698 462.216 
  _________ _________ 
Καθαρά µετρητά από εργασίες  764.898 2.993.480 
  _________ _________ 
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες   
Αγορά ιδίων µετοχών 14 (71.750)  (23.766) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν στους µετόχους της Εταιρείας 8  (1.798.968) (2.017.096) 
  __________ __________ 
Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες  (1.870.718) (2.040.862) 
  __________ __________ 
Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα µετρητά  (1.105.820) 952.618 
Μετρητά στην αρχή του έτους  6.631.907 5.679.289 
  __________ __________ 
Μετρητά στο τέλος του έτους 13 5.526.087 6.631.907 
  ========== ========== 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 35 µέχρι 60 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
1 Γενικές πληροφορίες 
 
Χώρα συστάσεως  
 
Η Εταιρεία συστάθηκε µε έδρα την Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 στις 31 Αυγούστου 1995.  
Η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια στις 18 Μαρτίου 1996 σύµφωνα µε τον περί 
Εταιρειών Νόµο, Κεφ.113, και οι Μετοχές και τα ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών της 
Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 28 Ιουνίου 1996. Το 
εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας είναι στην οδό ∆ιαγόρου 2, ERA House, Όροφοι  
7-12, 1097 Λευκωσία, Κύπρος. 

 
Κύριες δραστηριότητες  
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων 
κλειστoύ τύπoυ.  Η Εταιρεία άρχισε εργασίες τo ∆εκέµβριo τoυ 1995. Το χαρτοφυλάκιο της 
Εταιρείας περιλαµβάνει επενδύσεις σε µετοχικούς τίτλους εταιρειών, σε αµοιβαία κεφάλαια 
(mutual funds), σε επενδύσεις εγγυηµένων κεφαλαίων, άλλες επενδύσεις εισηγµένες σε ξένα 
χρηµατιστήρια αξιών, εταιρικά και κυβερνητικά χρεόγραφα, οµόλογα καθώς και άλλες 
τοκοφόρες επενδύσεις. 
 
Κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επίτευξη ψηλού 
ποσοστού απόδοσης µέσω της δηµιουργίας χαρτοφυλακίου µεγάλης διασποράς 
αποτελούµενο από τις επενδύσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, πάντοτε σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες της ισχύουσας νοµοθεσίας, τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας, και τη 
δεδηλωµένη επενδυτική πολιτική της Εταιρείας. 
 
∆ιαχείριση επενδύσεων  και διοικητικές και λογιστικές υπηρεσίες  
 
Στις 22 Νοεµβρίου 2005 υπογράφηκε Σύµβαση ∆ιακριτικής ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου 
ή/και Παροχής Επενδυτικών Συµβουλών αόριστης διάρκειας µεταξύ της Εταιρείας και της 
Λαϊκής ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ (από 5 Ιανουαρίου 2009 Marfin CLR 
(Financial Services) Ltd) για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων, 
διοικητικών και λειτουργικών υπηρεσιών. Με βάση την νέα οδηγία για Αγορές σε 
Χρηµατοπιστωτικά Μέσα (MiFID) η Εταιρεία έχει κατηγοριοποιηθεί ως Επιλέξιµος 
Αντισυµβαλλόµενος.  
 
Η Εταιρεία µε βάση τη συµφωνία διατηρεί το δικαίωµα να τερµατίσει τη συµφωνία καθ’ 
οποιονδήποτε χρόνο, δίδοντας δεκαπέντε µέρες γραπτή ειδοποίηση στην Λαϊκή ∆ιαχείριση 
Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ (από 5 Ιανουαρίου 2009 Marfin CLR (Financial Services) 
Ltd).
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1 Γενικές πληροφορίες (συνέχεια) 
 
∆ιαχείριση επενδύσεων  και διοικητικές και λογιστικές υπηρεσίες (συνέχεια) 
 
Η Λαϊκή ∆ιαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ είναι πλήρως εξαρτηµένη της Λαϊκής 
Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ. Με βάση το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης 
και Συγχώνευσης, ηµεροµηνίας 1 Αυγούστου 2008, το οποίο έχει εγκριθεί από τις Γενικές 
Συνελεύσεις των µετόχων και των πιστωτών της Εταιρείας στις 17 Οκτωβρίου 2008 και 
περαιτέρω εγκριθεί και επικυρωθεί µε ∆ιάταγµα του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας 
στις 12 ∆εκεµβρίου 2008, η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ έχει 
συγχωνευθεί µε τη CLR Capital Public Limited και η CLR Capital Public Limited έχει 
διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση, µε ηµεροµηνία ισχύς 1 Ιανουαρίου 2009.  Στις 5 Ιανουαρίου 
2009 πιστοποιήθηκε από τον Έφορο Εταιρειών η αλλαγή της επωνυµίας της Λαϊκής 
Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ σε MARFIN CLR PUBLIC CO LTD και 
η καταχώρηση της νέας επωνυµίας στο Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών. 
 
Παράλληλα, οι νυν θυγατρικές εταιρείες της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια 
Εταιρεία Λίµιτεδ, Λαϊκή ∆ιαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ, Λαϊκή 
Χρηµατιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ και Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited, και 
η νυν θυγατρική εταιρεία της CLR Capital Public Limited, CLR Securities and Financial 
Services Limited, έχουν συγχωνευθεί.  Η συγχώνευση έχει γίνει µέσω απορρόφησης των 
τριών θυγατρικών εταιρειών της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ 
από τη CLR Securities and Financial Services Limited, µε διάλυση άνευ εκκαθάρισης των 
τριών αυτών εταιρειών, βάσει των σχετικών προνοιών του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 
113.   
 
Ως εκ τούτου, από 1 Ιανουαρίου 2009 η Λαϊκή ∆ιαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ 
έχει διαλυθεί και οι εργασίες της έχουν µεταφερθεί στην CLR Securities and Financial 
Services Limited, η οποία έχει µετονοµαστεί σε Marfin CLR (Financial Services) Ltd και 
είναι 100% θυγατρική της Marfin CLR Public Co Ltd. H Marfin CLR Public Co Ltd είναι 
εξαρτηµένη εταιρεία της Marfin Popular Bank Public Co Limited.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008, η Marfin Popular Bank Public Co Limited κατείχε άµεσα και έµµεσα ποσοστό 
22,57% τoυ εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Apollo Inνestment Fund Plc.  
 
Οι αρµοδιότητες τoυ ∆ιευθυντή Επενδύσεων καλύπτουν την επένδυση και επανεπένδυση 
των κεφαλαίων, την παροχή επενδυτικών συµβουλών και τη διαχείριση τoυ χαρτοφυλακίου 
επενδύσεων σύµφωνα µε την επενδυτική πολιτική που υιοθετεί η Εταιρεία. 
 
Για τις υπηρεσίες αυτές η Εταιρεία συµφώνησε να καταβάλλει διαχειριστικά δικαιώµατα 
κάθε τρίµηνο προς 0,6% τo χρόνο πάνω στην αξία των υπό διεύθυνση κεφαλαίων. 
 
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία θα καταβάλλει ετήσια δικαιώµατα €34.172 συν ΦΠΑ για την 
παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών, περιλαµβανοµένου τoυ υπολογισµού της 
καθαρής εσωτερικής αξίας ανά µετοχή.   
 
Πέραν των δικαιωµάτων πoυ αναφέρονται πιo πάνω, το Συγκρότηµα της Marfin CLR 
Public Co Ltd έλαβε κατά τo 2008 χρηµατιστηριακές προµήθειες ύψους €18.261 (2007: 
€81.692). 
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1 Γενικές πληροφορίες (συνέχεια) 
 
Τήρηση µητρώου µετόχων  
 
Με βάση συµφωνίας µεταξύ της Εταιρείας και της Marfin Popular Bank Public Co 
Limited, οι τελευταίοι ανέλαβαν την τήρηση του µητρώου µετόχων της Εταιρείας.  Η 
συµφωνία τερµατίζεται εάν οποιοδήποτε µέρος δεν επιθυµεί ανανέωση της και αποστείλει 
γραπτή ειδοποίηση δύο µηνών στο άλλο µέρος. 
 
Η Marfin Popular Bank Public Co Limited κατέχει ποσοστό 22,57% του εκδοθέντος 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
Για τις υπηρεσίες αυτές, η Εταιρεία συµφώνησε να καταβάλλει: 
 
(α) €3.417 συν ΦΠΑ ετησίως, 
(β)  €0,43 για κάθε επιταγή που εκδίδει για µερίσµατα.  
  
 
2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε 
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις εκτός 
από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιµασίας  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Apollo Investment Fund Plc 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 της Κύπρου, Κεφ. 113, καθώς επίσης και µε των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου 
Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε 
βάση την αρχή τoυ ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη 
αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων. 
 
Όλα τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και είναι εφαρµόσιµα από την 1 
Ιανουαρίου 2008 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που 
καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε εξαίρεση ορισµένων προνοιών του ∆ΛΠ 39 
“Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση” σε σχέση µε λογιστική 
αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου. 
 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι τοµείς που απαιτούν 
µεγαλύτερου βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τοµείς όπου οι παραδοχές και οι 
υπολογισµοί έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται 
στη Σηµείωση 4.
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ 
 
Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ 
τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους 
που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008. 
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή: 
 
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
• ∆ΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί Τοµείς” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 23 (Αναθεώρηση) “Κόστος ∆ανεισµού” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• IFRIC Ερµηνεία 13 “Προγράµµατα Πιστών Πελατών” (ισχύει από 1 Ιουλίου 2008 

(EE ∆ΠΧΠ: 1/1/2009)) 
• ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο 2007) “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (ισχύει 

από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΠΧΠ 2, Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών (Τροποποίηση 

2008: Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις) (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:  Παρουσίαση και ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση 

Οικονοµικών Καταστάσεων (Τροποποίηση 2008: Χρηµατοοικονοµικά  Μέσα που 
Υπόκεινται σε ∆ικαίωµα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που Προκύπτουν 
στην Ρευστοποίηση) (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 

• IFRIC Ερµηνεία 15 “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” * (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2009) 

• IFRIC Ερµηνεία 16 “Λογιστική Αντιστάθµισης για Καθαρή Επένδυση σε 
∆ραστηριότητα στο Εξωτερικό ” * (ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2008) 

• Αναθεώρηση ∆ΠΧΠ 1 “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” και ∆ΛΠ 27 “Ενοποιηµένες 
και Ξεχωριστές Οικονοµικές Καταστάσεις” στο ‘Κόστος επένδυσης σε εξαρτηµένη 
εταιρεία, κοινοπραξία ή συνδεδεµένη εταιρεία’. (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 

 
Ως µέρος του σχεδίου βελτίωσης των ∆ΠΧΠ 2008 ένας αριθµός πρότυπων έχουν 
αναθεωρηθεί µε αποτέλεσµα λογιστικές αλλαγές στην παρουσίαση, την αναγνώριση ή την 
αποτίµηση (σηµειωτέο µε (Ι)) ή αναθεωρήσεις σε ορολογίες ή αλλαγές κειµένου ή και τα 
δυο (σηµειωτέο µε (ΙΙ)). 
 
• ∆ΛΠ 1 “Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων” (Ι)  (ισχύει από 1 

Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 16 “Ενσώµατες ακινητοποιήσεις” (Ι)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 19 “Παροχές σε εργαζόµενους” (Ι)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 20 “Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της 

Κρατικής Υποστήριξης” (Ι)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 23 “Κόστος δανεισµού” (Ι)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 27 “Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές Οικονοµικές Καταστάσεις” (Ι)  (ισχύει 

από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 28 “Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες” (Ι)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 

2009) 
• ∆ΛΠ 31 “Συµµετοχές σε κοινοπραξίες” (Ι)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ (συνέχεια) 
 
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 (συνέχεια) 
 
 
• ∆ΛΠ 29 “Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 

Οικονοµίες” (Ι)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 36 “Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων” (Ι)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 

2009) 
• ∆ΛΠ 38 “Άϋλα περιουσιακά στοιχεία” (Ι)   (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση”  (Ι)  (ισχύει 

από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 40 “Επενδύσεις σε ακίνητα” (Ι)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 41 “Γεωργία” (Ι)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΠΧΠ 7 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” (ΙΙ)  (ισχύει από 1 

Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 8 “Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και 

Λάθη” (ΙΙ)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 10 “Γεγονότα µετά την Περίοδο Πληροφόρησης” (ΙΙ)  (ισχύει από 1 

Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 18 “Έσοδα” (ΙΙ)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 20 “Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της 

Κρατικής Υποστήριξης” (ΙΙ)  
• (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 29 “Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 

Οικονοµίες” (ΙΙ)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 34 “Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις” (ΙΙ)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 

2009) 
• ∆ΛΠ 40 “Επενδύσεις σε ακίνητα” (IΙ)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΛΠ 41 “Γεωργία” (IΙ)  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
• ∆ΠΧΠ 1 (Αναθεώρηση) “Πρώτη εφαρµογή”* (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
 
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 
 
• ∆ΠΧΠ 3 (Αναθεώρηση 2008), Συνενώσεις Επιχειρήσεων* (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009) 
• ∆ΛΠ 27 (Αναθεώρηση 2008), Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές Οικονοµικές 

Καταστάσεις* (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009) 
• IFRIC Ερµηνεία 17 “∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους 

ιδιοκτήτες” * (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009) 
• Αναθεώρηση ∆ΛΠ 39, ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση-

Στοιχεία που δικαιούνται να αντισταθµιστούν’* (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009) 
 
Όπως εξηγείται πιο πάνω, ως µέρος του σχεδίου βελτίωσης των ∆ΠΧΠ 2008 ένας αριθµός 
πρότυπων έχουν αναθεωρηθεί µε αποτέλεσµα λογιστικές αλλαγές στην παρουσίαση, την 
αναγνώριση ή την αποτίµηση (σηµειωτέο µε (Ι)) ή αναθεωρήσεις σε ορολογίες ή αλλαγές 
κειµένου ή και τα δυο (σηµειωτέο µε (ΙΙ)).    
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ (συνέχεια) 
 
• ∆ΠΧΠ 5 “Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 

και διακοπείσες δραστηριότητες” (Ι)  (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009) 
 
* ∆εν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων 
 
Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής: 
 
(α)  Πιστωτικά µερίσµατα 
 

Τα πιστωτικά µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωµα της Εταιρείας 
να εισπράξει. 

 
(β)  Πιστωτικοί τόκοι 
 

Τόκοι από χρεόγραφα και καταθέσεις αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου, 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
(γ)  Κέρδος/ζηµιά από ρευστοποίηση ή επανεκτίµηση επενδύσεων 
 

 Τo κέρδος/ζηµιά από τη ρευστοποίηση επενδύσεων υπoλογίζεται µε βάση τη 
λογιστική αξία και τo καθαρό προϊόν πώλησης, τα oπoία συµπεριλαµβάνουν τα 
χρηµατιστηριακά έξοδα αγοράς/πώλησης αντίστοιχα. 
 
Το κέρδος/ζηµιά που προκύπτει από την επανεκτίµηση της αξίας των επενδύσεων 
την ηµέρα του ισολογισµού περιλαµβάνεται στη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 

Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
 
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
αποτιµούνται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα 
στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (“το νόµισµα λειτουργίας”).  Με την εισαγωγή του Ευρώ 
ως του επίσηµου νοµίσµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, το 
νόµισµα λειτουργίας της Εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ.  Ως 
αποτέλεσµα η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει 
µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση το οριστικό κλείδωµα της ισοτιµίας €1=£0,585274.  Οι 
οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόµισµα 
παρουσίασης της Εταιρείας. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος (συνέχεια) 
 
 (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις 
τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 
Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων 
συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο 
τέλος του έτους χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι 
σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
 

 Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή µη χρηµατικών 
στοιχείων όπως µετοχικοί τίτλοι που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, καταχωρούνται ως µέρος του κέρδους ή της ζηµιάς δίκαιης αξίας. 

 
Φορολογία 
 
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 ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 
 
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων 
ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται 
χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή 
ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται ότι θα 
ισχύουν όταν οι σχετικές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή 
όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν 
ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές 
διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
 
∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους 
µετόχους της Εταιρείας. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Επενδύσεις 
 
Η Εταιρεία ταξινοµεί τις επενδύσεις της ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η ταξινόµηση των επενδύσεων 
εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει 
την κατάλληλη ταξινόµηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και 
επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  
 
Η κατηγορία ‘Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων’ έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία προς εµπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
κατά την αρχική αναγνώριση.  Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 
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.  Τα 
περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται ως κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εµπορία ή αναµένεται να πωληθούν µέσα σε δώδεκα 
µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης 
αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η 
ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 
περιουσιακό στοιχείο.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν  
χρηµατικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει µεταφερθεί και η Εταιρεία έχει 
ουσιαστικά µεταφέρει σηµαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.  Το χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, 
παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη αξία. Οι πιστωτικοί τόκοι από χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως πιστωτικοί τόκοι. 
 
Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από 
αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. 
 
Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη εισηγµένες µετοχές, η Εταιρεία 
προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  Οι µέθοδοι 
αποτίµησης περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά 
εµπορική βάση, αναφορά σε παρόµοιους τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων 
ταµειακών ροών κάνοντας µέγιστη χρήση δεδοµένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση 
εσωτερικών δεδοµένων της Εταιρείας.    
 
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική 
απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
∆ανεισµός επενδύσεων 
 
Επενδύσεις που είναι δανεισµένες στην Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί 
Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. παρουσιάζονται στον 
ισολογισµό ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων.  
 
Το εισόδηµα από το δανεισµό παρουσιάζεται στη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων ως ‘πιστωτικοί τόκοι’. 
 
Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης 
 
Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης που συναλλάσσονται στο Χρηµατιστήριο 
Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ) ταξινοµούνται στον ισολογισµό ως παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα. Αυτά αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία την ηµεροµηνία 
της συναλλαγής και επανεκτιµώνται µετέπειτα στη δίκαιη τους αξία την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού.  Όλα τα παράγωγα παρουσιάζονται ως ‘χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων’ όταν η δίκαιη αξία είναι θετική 
και ‘χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις’ όταν η δίκαιη αξία είναι αρνητική.  Αλλαγές στη 
δίκαιη αξία αναγνωρίζονται στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 
 
Το επιπρόσθετο κόστος που αφορά άµεσα την έκδοση νέων µετοχών παρουσιάζεται στα 
ίδια κεφάλαια ως αφαίρεση, µετά τη φορολογία από τα έσοδα. 
 
Όταν η Εταιρεία αγοράσει ίδιες µετοχές το τίµηµα που πληρώνεται, αφαιρείται από τα ίδια 
κεφάλαια και παρουσιάζεται ως ίδιες µετοχές µέχρι την ακύρωση των ίδιων µετοχών. 
Όταν αυτές οι µετοχές ακολούθως πωληθούν ή επανεκδοθούν, οποιοδήποτε τίµηµα 
εισπρακτεί, καθαρό από οποιοδήποτε άµεσα συνδεδεµένο επιπρόσθετο κόστος 
συναλλαγής, περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια. 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από καταθέσεις στην τράπεζα. 
 
Ανάλυση κατά τοµέα 
 
Η Εταιρεία έχει µόνο µία δραστηριότητα, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων 
κλειστού τύπου. Η δραστηριότητα αυτή διεξάγεται στην Κύπρο και το εξωτερικό. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν στους ακόλουθους χρηµατοοικονοµικούς  
κινδύνους: κίνδυνος αγοράς (περιλαµβανοµένου συναλλαγµατικού κινδύνου, κινδύνου 
επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία, κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές, 
κινδύνου τιµής αγοράς και κίνδυνο θεµατοφυλακής), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας. 
 
• Κίνδυνος αγοράς  
 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από τις 
επενδύσεις στο εξωτερικό κυρίως σε ∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, εάν το Ευρώ αποδυναµωνόταν / ενδυναµωνόταν κατά 
10% σε σχέση µε το ∆ολάριο ΗΠΑ, µε όλες τις άλλες παραµέτρους να παραµένουν 
σταθερές η ζηµιά για το έτος µετά τη φορολογία και τα ίδια κεφάλαια θα ήταν 
€162.700 (2007: €109.350) ψηλότερα/χαµηλότερα, κυρίως ως αποτέλεσµα 
συναλλαγµατικών κερδών/ζηµιών στη µετατροπή των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων. 
 
Η ∆ιεύθυνση δεν εφαρµόζει πολιτική αντιστάθµισης της έκθεσης σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αφού το 
ποσοστό των επενδύσεων σε ξένο συνάλλαγµα είναι µικρό σε σχέση µε το σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η ∆ιεύθυνση παρακολουθεί τις 
διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί 
ανάλογα. 
 
Κίνδυνος τιµής αγοράς 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς µετοχικών τίτλων λόγω επενδύσεων 
που κατέχονται από την Εταιρεία και ταξινοµούνται στον ισολογισµό ως 
χρηµατοοικονοµικά  περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών αγαθών. 
 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε µετοχικούς τίτλους άλλων οντοτήτων οι οποίες 
εµπορεύονται δηµόσια περιλαµβάνονται κυρίως στο Γενικό ∆είκτη του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Σύνθετο ∆είκτη του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑ). 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά την επίδραση αυξήσεων/µειώσεων 
του γενικού δείκτη του ΧΑΚ και του ΧΑ στη ζηµιά για το έτος µετά τη φορολογία 
και στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Η ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι οι 
δείκτες µετοχικών τίτλων στο ΧΑΚ και ΧΑ αυξήθηκαν/µειώθηκαν κατά 10% µε 
όλες τις άλλες µεταβλητές να παραµένουν σταθερές και ότι οι µετοχικοί τίτλοι της 
Εταιρείας κινήθηκαν σύµφωνα µε την ιστορική συσχέτιση τους µε το δείκτη: 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
• Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια) 

 
Κίνδυνος τιµής αγοράς (συνέχεια) 
 
 Επίδραση στη 

(ζηµιά)/κέρδος 
µετά τη  

φορολογία και στα 
ίδια κεφάλαια σε € 

 
 
 

 

      
 2008 2007    
∆είκτης      
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου – Γενικός ∆είκτης 
και Χρηµατιστήριο Αθηνών – Σύνθετος ∆είκτης 

 
1.295.800 

 
3.632.400 

   

      
 
Η (ζηµιά)/κέρδος για το έτος µετά την φορολογία και τα ίδια κεφάλαια θα αυξανόταν/ 
µειωνόταν ως αποτέλεσµα κερδών/ζηµιών σε µετοχικούς τίτλους που ταξινοµούνται 
ως σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 
 
Με σκοπό τη διαχείριση του κινδύνου τιµής αγοράς, η Εταιρεία διευρύνει το 
φάσµα του χαρτοφυλακίου της. Η διεύθυνση του χαρτοφυλακίου γίνεται σύµφωνα 
µε την επενδυτική πολιτική της Εταιρείας. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία 
 
Καθώς η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο, 
τα έσοδα και η ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά 
ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από τις τραπεζικές καταθέσεις και 
τα µετρητά στη τράπεζα τα οποία φέρουν τόκο 1 – 7,15% (2007: 0 – 4%) καθώς 
επίσης και από οµόλογα σταθερού και κυµαινόµενου επιτοκίου. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, εάν τα επιτόκια στις τραπεζικές καταθέσεις και στα 
µετρητά στη τράπεζα ήταν κατά 2% ψηλότερα/χαµηλότερα, µε όλες τις άλλες 
παραµέτρους να παραµένουν σταθερές, η ζηµιά για το έτος µετά τη φορολογία και 
τα ίδια κεφάλαια θα ήταν €133.000 (2007: €585.000) χαµηλότερα/ψηλότερα. 
 
Το επιτόκιο από προϊόντα δανεισµού στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. καθορίζεται από τη 
πρόσφορα και ζήτηση των επιµέρους τίτλων και υπολογίζεται σε ηµερήσια βάση. 
Ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από τις αυξοµειώσεις στη προσφορά και ζήτηση. 
 
Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία 
(συνέχεια) 
 
Κίνδυνος θεµατοφυλακής 
 
Η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο απώλειας του χαρτοφυλακίου της λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων του θεµατοφύλακα που χρησιµοποιούν οι χρηµατιστές µε τους 
οποίους διεκπεραιώνει τις πράξεις του χαρτοφυλακίου της η Εταιρεία.  Η 
διεύθυνση µειώνει τον εν λόγω κίνδυνο µε την συνεργασία µε περισσότερους από 
ένα χρηµατιστές για τις επενδύσεις εξωτερικού. 
 

• Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και καταθέσεις 
σε τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 
 
Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή 
πιστωτική αξιοπιστία (Σηµ. 10).  
 

• Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία δεν έχει χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε 
κίνδυνο ρευστότητας. 
 

(ii)  ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία δεν έχει δάνειο και ως εκ τούτου δεν έχει επίσηµη πολιτική και διαδικασία 
για τη διαχείριση του κεφαλαιουχικού κινδύνου. 
 

 (iii) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 
 

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές 
(όπως οι τίτλοι προς εµπορία) βασίζεται στις χρηµατοοικονοµικές τιµές την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού. Η χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιµή 
προσφοράς. 
 
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές καθορίζεται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών. Η Εταιρεία 
χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους και κάνει υποθέσεις µε βάση τις συνθήκες της αγοράς 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί κυρίως εκτιµηµένα 
µοντέλα προεξοφληµένων ταµειακών ροών για τον καθορισµού της δίκαιης αξίας για τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εµπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές. 
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4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις 
 
Οι λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 
ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών σχετικά µε 
µελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύµφωνα µε τις περιστάσεις. 
 
(i) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές 
 
 Η Εταιρεία κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον.  Ως αποτέλεσµα 

οι λογιστικοί υπολογισµοί σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα.  Οι 
υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρµογές 
στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόµενο 
οικονοµικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω. 

 
• Φορολογία 
 
 Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σηµαντικές 

εκτιµήσεις.  Για συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός 
της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα 
προκύψει επιπρόσθετη φορολογία.  Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών 
των ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές 
επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόµενη φορολογία στην 
περίοδο που έγινε ο προσδιορισµός. Οι διαφορές αυτές δεν είναι σηµαντικές. 

 
• Τρέχουσα παγκόσµια κρίση ρευστότητας 
 
 Η τρέχουσα παγκόσµια κρίση ρευστότητας που άρχισε στο µέσο του 2007 έχει 

οδηγήσει, µεταξύ άλλων, σε ένα χαµηλότερο επίπεδο χρηµατοδότησης 
κεφαλαιαγορών, χαµηλότερα επίπεδα ρευστότητας σε όλο τον τραπεζικό τοµέα, και 
ψηλότερα διατραπεζικά χρεωστικά επιτόκια.  Οι αβεβαιότητες στην παγκόσµια 
χρηµατοοικονοµική αγορά έχουν οδηγήσει επίσης σε πτωχεύσεις τραπεζών και 
διασώσεις τραπεζών στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και δυτική Ευρώπη.  Η 
αβεβαιότητα στις παγκόσµιες αγορές, σε συνδυασµό µε άλλους τοπικούς παράγοντες 
κατά τη διάρκεια του 2008 έχει οδηγήσει στην πολύ ψηλή αστάθεια στα 
χρηµατιστήρια και κατά περιόδους πολύ ψηλότερα από τα κανονικά διατραπεζικά 
χρεωστικά επιτόκια.  Η ∆ιεύθυνση δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το µέγεθος και 
τη χρονική διάρκεια της παρούσας κρίσης.  Η ∆ιεύθυνση θεωρεί ότι λαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για τη στήριξη της διατηρησιµότητας και αύξησης των εργασιών 
της Εταιρείας υπό τις τρέχουσες περιστάσεις.    
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4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις (συνέχεια) 
 
(i) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές (συνέχεια) 
 
• ∆ίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 
 Οι δίκαιες αξίες των επενδύσεων που είναι υπό διαπραγµάτευση σε µια ενεργή 

αγορά βασίζονται στη χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς.  Εάν η αγορά για ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή, η Εταιρεία 
προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  Οι µέθοδοι 
αποτίµησης περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε 
καθαρά εµπορική βάση, αναφορά σε παρόµοιους τίτλους και µεθόδους 
προεξοφληµένων ταµειακών ροών κάνοντας µέγιστη χρήση δεδοµένων της αγοράς 
και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδοµένων της Εταιρείας. Οι µέθοδοι αποτίµησης 
αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες καταστάσεις της αγοράς την ηµεροµηνία 
αποτίµησης, οι οποίες µπορεί να µην είναι αντιπροσωπευτικές των καταστάσεων 
της αγοράς πριν ή µετά την ηµεροµηνία αποτίµησης.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, η 
Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά χρηµατοοικονοµικά µέσα που δεν διαπραγµατεύονται 
σε ενεργή αγορά. 

 
(ii) Σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας 
 

 ∆εν υπήρχαν σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών της 
Εταιρείας. 

 
5 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
  2008 

€ 
2007 

€ 
∆ικαιώµατα προς Συγκρότηµα Marfin CLR Public Co 
Ltd: 

   

    ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου  222.792 319.553 
    Παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών  39.298 39.298 
∆ικαιώµατα διαχείρισης µητρώου µετόχων προς Marfin 

Popular Bank Public Co Limited 
  

11.539 
 

11.675 
Αµοιβή ελεγκτών   6.000 6.901 
Αµοιβή µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου   15.375 13.669 
Ετήσια έκθεση και Γενική Συνέλευση   8.510 8.471 
Άλλα επαγγελµατικά έξοδα  2.396 11.507 
Συνδροµή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου   4.002 3.046 
∆ικαιώµατα διαχείρισης µητρώου µετόχων προς 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 

  
15.494 

 
18.074 

Ασφάλεια µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου  11.105 11.405 
Ταχυδροµικά έξοδα  6.492 6.795 
Άλλα διοικητικά έξοδα  46.608 37.237 
  ________ ________ 
  389.611 487.631 
  ======== ======== 
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6 Φορολογία 
  2008 

€ 
2007 

€ 
Τρέχουσα φορολογία:    
  Εταιρικός φόρος  49.741 9.748 
  Αµυντική εισφορά   49.226 71.302 
Φορολογία εξωτερικού  6.007 2.495 
Εταιρικός φόρος (εισπρακτέος)/πληρωτέος προηγούµενου 
έτους  

 - (418.176) 

  _________ _________ 
  104.974 (334.631) 
  ========= ========= 
 
Ο φόρος επί των αποτελεσµάτων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 
προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 
 
  2008 

€ 
2007 

€ 
   

(Ζηµιά)/κέρδος από εργασίες πριν τη φορολογία (22.142.529) 8.436.502 
 ========= ========= 
   

Φόρος υπολογιζόµενος µε τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας 
ύψους 10% 

(2.214.253) 843.651 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για   
 Φορολογικούς σκοπούς 

 
2.975.711 

 
37.897 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος  που δεν    
 υπόκειται σε φορολογία 

 
(711.717) 

 
(845.075) 

Αµυντική εισφορά  49.226 71.302 
Φορολογία εξωτερικού 6.007 2.495 
Εταιρικός φόρος προηγούµενων ετών  - (418.175) 
Επίδραση φορολογικών ζηµιών προηγούµενων ετών - (26.726) 
 _________ _________ 
Χρέωση/(πίστωση) φορολογίας 104.974 (334.631) 
 ========= ========= 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%. Τα κέρδη από πώληση τίτλων απαλλάσσονται 
της φορολογίας. 
 
Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε 
ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από 
εταιρικό φόρο και εποµένως θα έχουν πραγµατικό φορολογικό συντελεστή περίπου15%. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική 
εισφορά µε ποσοστό 15%. Το εισόδηµα της Εταιρείας από τοκοφόρες επενδύσεις 
απαλλάσσεται της αµυντικής εισφοράς αφού θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές 
δραστηριότητες και φορολογείται µόνο µε εταιρικό φόρο. 
 
7 (Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή 
 
Η (ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη (ζηµιά)/κέρδος για το έτος που 
αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας µε το µεσοσταθµικό αριθµό των εκδοµένων 
µετοχών κατά τη διάρκεια του έτους. Ο µεσοσταθµικός αριθµός των εκδοµένων µετοχών 
υπολογίστηκε λαµβάνοντας υπόψη την αγορά ιδίων µετοχών. 
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7 (Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή 
  2008 

€ 
2007 

€ 
    
(Ζηµιά)/κέρδος για το έτος  (22.247.503) 8.771.133 
  =========== =========== 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες 
κατά τη διάρκεια του έτους  

  
54 417 643 

 
50 069 751 

  =========== =========== 
(Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ)  (40,88) 17,52 
  =========== =========== 
 
Η Εταιρεία δεν έχει δικαιώµατα αγοράς που µπορούν να εξασκηθούν και ως εκ τούτου δεν 
υπολογίζεται πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή. 
 
8 Μερίσµατα  
 
Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση στις 16 Απριλίου 2008, εγκρίθηκε η καταβολή 
µερίσµατος ύψους €0,07 ανά συνήθη µετοχή από τα κέρδη του 2006 και 2007 που 
ανέρχεται σε €3.631.793.  Το µέρισµα πληρώθηκε στις 23 Μαΐου 2008 στους µετόχους 
που ήταν εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων στις 30 Απριλίου 2008. Επιπρόσθετα, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο έδωσε το δικαίωµα επανεπένδυσης του µερίσµατος σε συνήθεις 
µετοχές της Εταιρείας. Η τιµή άσκησης του δικαιώµατος επανεπένδυσης µερίσµατος σε 
συνήθεις µετοχές της Εταιρείας, καθορίστηκε σε  €0,39 ανά µετοχή. Συνολικά πληρώθηκε 
µέρισµα ύψους €1.798.968 και παραχωρήθηκαν 4 699 550 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής 
αξίας €0,39 ως αποτέλεσµα της εξάσκησης από µετόχους του δικαιώµατος επανεπένδυσης 
του µερίσµατος σε µετοχές της Εταιρείας. Συγκεκριµένα  ως µέρισµα παραχωρηθήκαν 404 
117 µετοχές  ονοµαστικής αξίας €0,39  η κάθε µια που είχαν προκύψει  από την αγορά 
ιδίων µετοχών και εκδόθηκαν και παραχωρηθήκαν 4 295 433 νέες συνήθη µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €0,39 η κάθε µια. 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2003 τα µερίσµατα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%. 
Εποµένως από το µέρισµα που δόθηκε το 2008 έχει αφαιρεθεί έκτακτη αµυντική εισφορά 
ύψους €294.105 (2007: €343.292).   
 
Μερίσµατα που προτείνονται από µερίσµατα που εισπράχθηκαν για τα οποία έχει 
αποκοπεί φόρος παρακράτησης µε ποσοστό 20%, εξαιρούνται από την έκτακτη αµυντική 
εισφορά.  Η εξαίρεση αυτή ισχύει για µερίσµατα που προτείνονται εντός περιόδου έξι 
ετών από την ηµεροµηνία είσπραξης τους. 
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9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία 
 
 
 
 
 
31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
 
 

∆άνεια και 
εισπρακτέα 

€ 

Περιουσιακά 
στοιχεία που 

αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία  

µέσω των 
αποτελεσµάτων 

€ 

 
 
 
 
 

Ολικό 
€ 

    
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 
- 

 
17.313.313 

 
17.313.313 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.526.087 - 5.526.087 
 _________ ___________ __________ 
 5.526.087 17.313.313 22.839.400 
 ======== ========== ========= 
  Άλλες 

χρηµατοοικονοµι
κές υποχρεώσεις 

€ 

 
 

Σύνολο 
€ 

    
Πιστωτές  43.908 43.908 
  ========= ========= 
 
 
 
 
 
 
31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 
 
 

∆άνεια  και 
εισπρακτέα 

€ 

Περιουσιακά 
στοιχεία που 

αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία  

µέσω των 
αποτελεσµάτων 

€ 

 
 
 
 
 

Ολικό 
€ 

    
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 
- 

 
40.417.827 

 
40.417.827 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.631.907 - 6.631.907 
 _________ ___________ __________ 
 6.631.907 40.417.827 47.049.734 
 ======== ========== ========= 
  Άλλες 

χρηµατοοικονοµι
κές υποχρεώσεις 

€ 

 
 

Σύνολο 
€ 

    
Πιστωτές  87.947 87.947 
  ========= ========= 
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10 Πιστωτική ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων 
 
Η πιστωτική ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δεν 
είναι ούτε ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα, µπορεί να καθοριστεί µε αναφορά σε 
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (εάν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά 
µε τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συµβαλλόµενα µέρη: 
 
  2008 

€ 
2007 

€ 
    
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσµες 
καταθέσεις 

   

Α-  5.014.105 3.655.402 
BBB+  347.791 2.641.310 
Υπόλοιπα χωρίς πιστωτικές αξιολογήσεις  164.191 335.195 
  __________ __________ 
  5.526.087 6.631.907 
  ========== ========== 
 
 
11 Προπληρωµές 
 
  2008 

€ 
2007 

€ 
Προπληρωµές και άλλα εισπρακτέα    
Προπληρωµή για ασφάλεια µελών ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

 7.433 6.479 

Εισπρακτέοι τόκοι σε βραχυπρόθεσµες καταθέσεις  57.410 - 
  __________ __________ 
  64.843 6.479 
  ========== ========== 
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12 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων αποτελούνται από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προς 
εµπορία και αναλύονται ως ακολούθως: 
  2008 

€ 
2007 

€ 
Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου:   
Σε µετοχές και δικαιώµατα αγοράς µετοχών κατά κλάδο:   
Ασφάλειες γενικού κλάδου 204.243 211.400    
Γενικά χρηµατοοικονοµικά  30.400 109.440    
Γενικό λιανικό εµπόριο 254.916 2.576.136 
Εµπορία φαγητού και φαρµάκων - 773.728 
Εξοπλισµός της τεχνολογίας 208.987 250.800 
Κατασκευές και υλικά 388.415 652.800 
Κτηµατικά - 12.029 
Παραγωγοί τροφίµων 56.533 89.039 
Ποτά 7.477 33.651 
Ταξίδια και αναψυχή  106.950 487.500 
Τράπεζες - 1.243.541 
Επενδυτικοί οργανισµοί 54.000 227.010 
 __________ __________ 
 1.311.921 6.667.074 
Εταιρικά χρεόγραφα 1.874.109 912.347 
Κυβερνητικά χρεόγραφα 1.225.744 1.249.174 
 __________ __________ 

4.411.774 8.828.595 
Μη εισηγµένοι τίτλοι   
Εταιρικά χρεόγραφα 500.000 165.029 
 __________ __________ 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στην 
Κύπρο 

4.911.774 8.993.624 

 __________ __________ 
Επενδύσεις εξωτερικού:        
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 7.895.157 26.276.646 
Χρηµατιστήρια Αξιών Ευρώπης 356.485 169.562 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αµερικής 680.154 - 
Αµοιβαία κεφάλαια HSBC  34.092 182.217 
Αµοιβαία Κεφάλαια Invesco 2.102.544 3.312.835 
Αµοιβαία Κεφάλαια Capital Invest - 290.401 
Man Multi-Strategy Series 4 Limited 279.790 314.293 
Man Global Strategies Diversified Limited  121.665 164.670 
Platinum 6 years Euro  - 107.790 
CI Rich Guarantee  - 120.853 
Οµόλογο Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας 
Λίµιτεδ 

 94.193 - 

Οµόλογο Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ – Floating 
Rate 

 235.252 - 

Οµόλογο Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ – Floating 
Rate Note 

 215.855 - 

Οµόλογο Eurobank  210.019 - 
Emerald Dual Income 37.089 45.175 
WIOF Baltic shares class 1 - 158.770 
WIOF Central Asian Opportunities - 171.591 
Altius Tracker Certificate 64.810 109.400 
Russia Infrustructure 74.434 - 
 __________ __________ 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στο 
εξωτερικό 

 12.401.539 31.424.203 

__________ __________ 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  17.313.313 40.417.827 
 ========== ========== 
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12 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (συνέχεια) 
 
Οι επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο Αθηνών περιλαµβάνουν µετοχές δίκαιης αξίας 
€2.587.200 (2007: €8.894.000) οι οποίες ήταν δανεισµένες στο ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στις 31 
∆εκεµβρίου 2008.  
 
Οι επενδύσεις εξωτερικού, εκτός των επενδύσεων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 
βρίσκονται υπό φύλαξη από θεµατοφύλακα. 
 
Η κίνηση του χαρτοφυλακίου είναι: 
 
  2008 

€ 
2007 

€ 
    
Στην αρχή του έτους  40.417.827 34.519.512 
Αγορές  18.229.321 32.089.239 
Πωλήσεις  (17.788.382) (33.530.205) 
(Ζηµιά)/κέρδος από επανεκτίµηση  (17.633.524) 3.167.308 
(Ζηµιά)/κέρδος από ρευστοποίηση  (5.936.886) 4.149.340 
Κίνηση στους εισπρακτέους τόκους χρεογράφων   24.957 22.633 
  __________ __________ 
Στο τέλος του έτους  17.313.313 40.417.827 
  ========== ========== 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων παρουσιάζονται στις ροές µετρητών από εργασίες ως µέρος των αλλαγών 
στο κεφάλαιο κίνησης στην κατάσταση ταµειακών ροών. 
 
13 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
  2008 

€ 
2007 

€ 
    
Μετρητά στην τράπεζα  1.898.911 3.705.589 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις  3.627.176 2.926.318 
  __________ __________ 
  5.526.087 6.631.907 
  ========== ========= 
 
Το µετρητά στην τράπεζα φέρουν τόκο 1-3,75% (2007: 0-4%). Ο µέσος όρος του 
πραγµατικού επιτοκίου στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις για το έτος ήταν 5,70-
7,15% (2007: 1,25-3%), και αυτές οι καταθέσεις έχουν µέσο όρο λήξης  
1 ηµέρα – 1 χρόνο (2007: 1 ηµέρα). 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα µετρητά περιλαµβάνουν: 
 
  2008 

€ 
2007 

€ 
    
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  5.526.087 6.631.907 
  ========== ========= 
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14 Μετοχικό κεφάλαιο και ίδιες µετοχές 
 
 Αριθµός 

µετοχών 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

€ 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

€ 

Ίδιες 
µετοχές 

€ 

 
Ολικό 

€ 

Την 1 Ιανουαρίου 2007 48 327 194 19.075.860 25.489 (75.751) 19.025.598 
Έκδοση νέου κεφαλαίου από 
επανεπένδυση µερίσµατος 

 
3 744 932 

 
1.471.677 

 
639.821 

 
- 

 
2.111.498 

Αγορά ιδίων µετοχών (35 000) - - (23.765) (23.765) 
 _________ __________ __________ _________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007/1 Ιανουαρίου 
2008 

52 037 126 20.547.537 665.310 (99.516) 21.113.331 

∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού 
κεφαλαίου σε Ευρώ 

 
- 

 
(155.727)

 
- 

 
- 

 
(155.727) 

Έκδοση νέου κεφαλαίου από 
επανεπένδυση µερίσµατος 

 
4 295 433 

 
1.675.219 

 
- 

 
- 

 
1.675.219 

Αγορά ιδίων µετοχών (154 549) - - (71.750) (71.750) 
Μέρισµα 404 117 - - 157.606 157.606 
Ζηµιά από χρησιµοποίηση των ιδίων 
µετοχών για επανεπένδυση µερίσµατος 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13.660 

 
13.660 

 _________ __________ __________ _________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 56 582 127 22.067.029 665.310 - 22.732.339 
 ======== ========= ========== ======= ========= 
 
Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Απριλίου 2008, εγκρίθηκε Ειδικό Ψήφισµα 
σύµφωνα µε τον Περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµο Ν. 33(I)/2007, τα ακόλουθα: 
 
(α) η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από £0,23 σε €0,39 ανά µετοχή 

µετά την στρογγυλοποίηση, 
 
(β) η µετατροπή του ονοµαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας από £27.600.00 διαιρεµένο 

σε 120 000 000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,23 η καθεµιά σε 
€46.800.000 διαιρεµένο σε 120 000 000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,39 
η κάθε µία, και 

 
(γ) η µετατροπή του εκδοµένου κεφαλαίου από £12.025.939,62 διαιρεµένο σε 

52 286 694 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,23 η κάθε µία σε €20.391.810,66 
διαιρεµένο σε 52 286 694 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,39 η κάθε µία. 

 
Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου που προέκυψε δηλαδή €155.727,11 (£91.143,03) έχει 
καταχωρηθεί στο ειδικό αποθεµατικό “∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε 
Ευρώ”. Το πιο πάνω ψήφισµα προτάθηκε για συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις πρόνοιες 
του Περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµου Ν. 33(Ι)/2007 για υιοθέτηση του Ευρώ ως εθνικό 
νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Με βάση τη Νοµοθεσία, η µετατροπή γίνεται στην 
ονοµαστική αξία  της κάθε µετοχής και όχι στο σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου. Η 
µετατροπή της ονοµαστικής αξίας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ γίνεται µε την διαίρεση  
του ποσού (αξία µετοχής) σε Λίρες Κύπρου µε την αµετάκλητη τιµή µετατροπής που 
καθορίστηκε στις 10 Ιουλίου 2007 και είναι 0,585274 χρησιµοποιώντας και τα έξι 
δεκαδικά ψηφία. 
 
Στις 17 Ιουνίου 2008 το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ενέκρινε την 
έκδοση και εισαγωγή 4 295 433 µετοχών ονοµαστικής αξίας €0,39 η κάθε µία χωρίς την 
υποχρέωση δηµοσίευσης Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε το Νόµο περί ∆ηµόσιας 
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Νόµο [Ν.114(Ι)/2005] οι οποίες νέες µετοχές  
έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις υφισταµένες 52 286 694 µετοχές . Το συνολικό εκδοµένο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 56 582 127 συνήθη µετοχές.  
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14 Μετοχικό κεφάλαιο και ίδιες µετοχές (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία από το 2002 έχει αποφασίσει την σύσταση Προγράµµατος Επαναγοράς Ιδίων 
Μετοχών µε  βάση τον περί Εταιρειών (Τροποιητικού) Αρ. 2 Νόµου του 2000 µε σχετική 
εξουσιοδότηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αγορά ιδίων µετοχών λόγω σηµαντικής 
έκπτωσης της τιµής της µετοχής της Εταιρείας στο ΧΑΚ σε σχέση µε τη καθαρή 
εσωτερική αξία ανά µετοχή και της χαµηλής εµπορευσιµότητας της.  Η εξουσιοδότηση 
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπόκειται σε ανανέωση κάθε χρόνο από τους µετόχους της 
Εταιρείας.  Κατά την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 16 
Απριλίου 2008 εγκρίθηκε σχετικό Ειδικό Ψήφισµα για την επαναγορά ιδίων µετοχών.  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία αγόρασε 154 549 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής 
αξίας €0,39 η καθεµία, µε συνολικό κόστος €71.750. 
 
Μέχρι της 31 ∆εκεµβρίου 2008, η Εταιρεία αγόρασε συνολικά 1 238 263 συνήθεις µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €0,39 η καθεµία µε συνολικό κόστος €393.084 (µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 
2007: 1 083 714 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,39 η καθεµία µε συνολικό κόστος 
€321.333) από τις οποίες οι 834 146 συνήθεις µετοχές συνολικού κόστους €221.817 
διατέθηκαν στους µετόχους το 2005 υπό µορφή µερίσµατος. Οι υπόλοιπες 404 117 
συνήθεις µετοχές συνολικού κόστους €171.266 διατέθηκαν στους µετόχους το 2008 υπό 
µορφή µερίσµατος για µέρισµα ύψους €157.606. Κατά την ηµεροµηνία της παρούσας 
Έκθεσης η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές. 
 

15 Αποθεµατικά 
  

Αποθεµατικό 
προσόδου 

€ 

Αποθεµατικό 
ρευστοποίησης 

επενδύσεων 
€ 

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

επενδύσεων 
€ 

 
 

Ολικό 
€ 

Την 1 Ιανουαρίου 2007 2.944.209 32.308.675 (14.121.567) 21.131.317 
Κέρδος έτους 1.579.927 4.078.201 3.113.005 8.771.133 
Μέρισµα (850.120) (3.278.475)  - (4.128.595) 
 _________ __________ ___________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007/1 
Ιανουαρίου 2008 

 
3.674.016 

 
33.108.401 

 
(11.008.562) 

 
25.773.855 

Κέρδος / (Ζηµιά) έτους 1.858.815 (6.071.870) (18.034.448) (22.247.503) 
Μέρισµα (1.579.927) (2.051.866) - (3.631.793) 
Ζηµιά από χρησιµοποίηση των 
ιδίων µετοχών για επανεπένδυση 
µερίσµατος 

 
(5.943) 

 
(7.717) 

 
- 

 
(13.660) 

 _________ __________ ___________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 3.946.961 24.976.948 (29.043.010) (119.101) 
 ========= ========== =========== ========== 
 
Τα κέρδη/ζηµιές από πώληση και επανεκτίµηση επενδύσεων αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Tα συσσωρευµένα κέρδη/ζηµιές κατανέµονται 
στα πιο πάνω αποθεµατικά.  Τα εισοδήµατα από µερίσµατα και τόκους µείον τα έξοδα 
χρηµατοδότησης κατανέµονται στο αποθεµατικό προσόδου, το κέρδος/ζηµιά από πώληση 
επενδύσεων στο αποθεµατικό ρευστοποίησης και το πλεόνασµα/έλλειµµα από 
επανεκτίµηση επενδύσεων στο αποθεµατικό επανεκτίµησης, µετά την αφαίρεση των 
εξόδων διοίκησης και της φορολογίας που αντιστοιχούν στα πιο πάνω εισοδήµατα. 
 
Το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή.  Σύµφωνα 
µε τους κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου η διανοµή ποσοστού 
µεγαλύτερου του 30% του κέρδους από ρευστοποίηση επενδύσεων δεν επιτρέπεται χωρίς 
την προηγούµενη έγκριση του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου.  Το αποθεµατικό 
προσόδου είναι διαθέσιµο για διανοµή εφόσον η Εταιρεία διαθέτει συσσωρευµένα κέρδη. 
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16 Πιστωτές 
  2008 

€ 
2007 

€ 
    
Οφειλή προς Marfin CLR Public Co Limited  39.978 84.018 
Οφειλή προς Marfin Popular Bank Public Co Limited  3.930 3.929 
Οφειλόµενα έξοδα  28.990 39.059 
  _______ _______ 
  72.898 127.006 
  ======= ======= 
 
Η δίκαιη αξία των πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια µε τη 
λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
17 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
Κατά τα προηγούµενα χρόνια εκκρεµούσαν  εναντίον της Εταιρείας τέσσερις αγωγές  σε 
σχέση µε την δωρεάν έκδοση µετοχών προς τους κατόχους µετοχών και δικαιωµάτων 
αγοράς µετοχών συνολικού ύψους €403.057 (£212.977) πλέον τόκους. Κατά το έτος 2008 
υπήρξαν οι ακόλουθες εξελίξεις αναφορικά µε τις τέσσερις αγωγές. 
 
Η µια αγωγή που είχε καταχωρηθεί  εναντίον της Εταιρείας για το ποσό των €148.648 
(£87.000) απορρίφθηκε υπέρ της Εταιρείας σε πρωτόδικο στάδιο από το Επαρχιακό 
∆ικαστήριο και ο ενάγοντας κατέθεσε έφεση εναντίον της απόφασης. Η Εταιρεία 
προχωρεί µε όλα τα ενδεδειγµένα νοµικά µέτρα προς υπεράσπιση της θέσης της. 
 
Η αγωγή εναντίον της Εταιρείας σε σχέση µε έκδοση µετοχών µε απαίτηση ύψους 
€190.080 (£111.249) για την οποία βρισκόταν σε εξέλιξη η ακροαµατική διαδικασία στης 
31 ∆εκεµβρίου 2007, έχει αποσυρθεί. 
 
Υπάρχουν ακόµη δύο αγωγές που εκκρεµούν εναντίον της Εταιρείας σε σχέση µε την 
έκδοση µετοχών προς τους κατόχους µετοχών και δικαιωµάτων αγοράς µετοχών. Το 
σύνολο των απαιτήσεων είναι ύψους  £37.650 (€64.381). 
 
Με βάση νοµική συµβουλή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πιστεύει ότι υπάρχει 
επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόµενης απαίτησης και δεν αναµένεται 
ότι η Εταιρεία θα υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά. ∆εν έγινε πρόβλεψη στις οικονοµικές 
καταστάσεις σχετικά µε αυτές τις αγωγές. 
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18 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη: 
 
(i)  Συγκρότηµα Marfin Popular Bank Public Co Limited 
 

  2008 
€ 

2007 
€ 

Marfin Popular Bank Public Co Limited (α)    
  Αγορές µετοχών  309.293 3.063.661 
  Αγορές οµολόγων  916.416 - 
  Πωλήσεις µετοχών  - 6.035.845 
  Πωλήσεις οµολόγων  317.800 - 
  ∆ικαιώµατα για τήρηση µητρώου µετόχων  10.034 10.153 
  Αγοραία αξία τίτλων που κατείχε στις 31 
∆εκεµβρίου 

 1.796.177 8.023.996 

  Αγοραία αξία οµολόγων που κατείχε στις 31 
∆εκεµβρίου 

 693.735 242.455 

  Υπόλοιπα καθαρά τραπεζικών λογαριασµών  5.008.138 3.655.402 
Συγκρότηµα Marfin CLR Public Co Limited (β)    
  ∆ικαιώµατα διαχείρισης χαρτοφυλακίου  193.733 277.871 
∆ικαιώµατα για παροχή διοικητικών και λογιστικών  
υπηρεσιών 

  
34.172 

 
34.172 

  Χρηµατιστηριακές προµήθειες  18.261 81.692 
  Αγοραία αξία τίτλων που κατείχε στις 31 
∆εκεµβρίου 

 30.400 109.439 

Λαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία Λίµιτεδ (γ)    
  Ασφάλεια µελών διοικητικού συµβουλίου  11.105 11.405 

 
 

(α) Η Marfin Popular Bank Public Co Limited κατέχει ποσοστό 22,57% του 
 εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
(β) Το συγκρότηµα της Marfin CLR Public Co Limited αποτελείται από την 
Marfin CLR Public Co Limited (ιθύνουσα) και τη Marfin CLR (Financial Services) 
Limited (πλήρως εξαρτηµένη).  Η Marfin CLR Public Co Limited είναι εξαρτηµένη 
της Marfin Popular Bank Public Co Limited.  
 
(γ) Η Λαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία Λίµιτεδ είναι συνδεδεµένη εταιρεία µε την 
Marfin Popular Bank Public Co Limited.  

 
 
(ii)  Αµοιβή Συµβούλων  
 

  2008 
€ 

2007 
€ 

    
∆ικαιώµατα  15.375 13.669 
  ======= ======= 
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19 Ανάλυση κατά τοµέα 
 
Η Εταιρεία έχει µόνο µία δραστηριότητα, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων κλειστού 
τύπου. Η δραστηριότητα αυτή διεξάγεται σε δύο γεωγραφικούς χώρους στην Κύπρο και το 
εξωτερικό (Ευρώπη, Αµερική και Ασία). Η βασική ανάλυση παρουσιάζεται για τους 
γεωγραφικούς τοµείς: 
 
Γεωγραφικοί τοµείς 2008: 
 Κύπρος 

€ 
Εξωτερικό 

€ 
Σύνολο 

€ 
Εισοδήµατα    
Mερίσµατα εισπρακτέα 834.605 328.173 1.162.778 
Πιστωτικοί τόκοι 353.100 260.598 613.698 
Ζηµιά από ρευστοποίηση και επανεκτίµηση 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

 
(2.110.434) 

 
(21.459.976) 

 
(23.570.410) 

 __________ __________ __________ 
 (922.729) (20.871.205) (21.793.934) 
 ========== ==========  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας    (389.611) 
Συναλλαγµατικό κέρδος   42.629 
Τόκοι φορολογίας   (1.613) 
   __________ 
Ζηµιά από εργασίες πριν τη φορολογία   (22.142.529) 
Φορολογία πληρωτέα   (104.974) 
   __________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος   (22.247.503) 
   ========== 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 9.993.930 12.913.517 22.907.447 
 ========== ========== ========== 
Σύνολο υποχρεώσεων 138.482 - 138.482 
 ========== ========== ========== 
 
Γεωγραφικοί τοµείς 2007: 
 Κύπρος 

€ 
Εξωτερικό 

€ 
Σύνολο 

€ 
Εισοδήµατα    
Mερίσµατα εισπρακτέα 658.743 475.345 1.134.088 
Πιστωτικοί τόκοι 206.235 255.981 462.216 
Kέρδος από ρευστοποίηση και επανεκτίµηση 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

 
2.896.814 

 
4.419.834 

 
7.316.648 

 __________ __________ __________ 
 3.761.792 5.151.160 8.912.952 
 ========== ==========  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (487.631)  
Συναλλαγµατικό κέρδος   28.481  
Τόκοι φορολογίας   (17.300) 
   __________ 
Κέρδος από εργασίες πριν τη φορολογία   8.436.502 
Φορολογία εισπρακτέα   334.631  
   __________ 
Καθαρό κέρδος για το έτος   8.771.133 
   ========== 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 12.667.805 34.400.703 47.068.508 
 ========== ========== ========== 
Σύνολο υποχρεώσεων 181.322 - 181.322 
 ========== ========== ========== 
 
Οι εργασίες στην Κύπρο και το εξωτερικό είναι αλληλένδετες και ως εκ τούτου τα 
στοιχεία κατά γεωγραφικό τοµέα παρουσιάζονται χωρίς κατανοµή στους γεωγραφικούς 
τοµείς των εξόδων διοικητικής λειτουργίας  και συναλλαγµατικού κέρδους/ζηµιάς, καθότι 
αυτή είναι αναπόφευκτα υποκειµενική. 
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20 Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
Λόγω της οικονοµικής κρίσης και της επίδραση της στο χρηµατιστήριο, η καθαρή 
εσωτερική αξία ανά µετοχή της Εταιρείας έχει µειωθεί από 40,24 Ευρωσέντ στις 31 
∆εκεµβρίου 2008 σε 38,76 Ευρωσέντ στις 15 Φεβρουαρίου 2009.  
 
∆εν υπήρχαν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να έχουν 
σχέση µε την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 29 και 30. 
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