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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας Athos Diamond Center Public Ltd στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 11 Απριλίου 

2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Πάφο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 

της Εταιρείας για το έτος 2007.
2. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
3. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Επαναδιορισμός και καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών
5. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση   

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει 

αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της 

Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου  αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της 

Εταιρείας, στην Λεωφ. Ποσειδώνος Lighthouse 79-80 στην Κάτω Πάφο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που 

ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση. 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβούλου 

Στάθης Χατζηκλεοβούλου Πάφος, 12 Μαρτίου 2008

Γραμματέας   

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς την Athos Diamond Center Public Ltd.,  Τηλ. 26-811632 Λεωφ. Ποσειδώνος Lighthouse 79-80 στην Κάτω Πάφο

Εγώ /Εμείς …………………………………………………………………( Αρ. Ταυτότ. ) ……………………………

από ………………………….. Μέτοχος/ οι της Εταιρείας Athos Diamond Center Ltd. διορίζω/ ουμε τον /την 

κ. ………………………………………………………… από …………………………………………………………

ή στην απουσία του τον / την κ. …………………………………………………………………………………………

από …………………………………………. ως πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/ μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ 

μέρους μου/ μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Athos Diamond Center Public Ltd που θα γίνει την 

Παρασκευή11 Απριλίου 2008 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Λεωφ. Ποσειδώνος Lighthouse

79-80 στην Κάτω Πάφο και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑΣ 
o ……………………………………………………………………………………....
o ……………………………………………………………………………………….
o ………………………………………………………………………........................
o …………………………………………………………………………………….....
o …………………………………………………………………………………….....

Ημερομηνία ……………………. Υπογραφή ………………………

Επειδή η Ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ο μέτοχος μπορεί να 

εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή Διοικητικούς Συμβούλους στον πιο πάνω χώρο. Σε  

περίπτωση που το πληρεξούσιο έγγραφο κατατεθεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος 

εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση. 
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Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διοικητικό συμβούλιο

Aθως Ιωαννίδης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος)
Αγαμέμνονας Ιωαννίδης
Χριστόδουλος Τσέλεπος
Λεωνίδας Καντής
Γιώργος Λαζάρου

Γραμματέας Εταιρείας

Στάθης Χατζηκλεοβούλου
Μάρκου Δράκου 32
8250 Εμπα
Πάφος
Κύπρος

Εγγεγραμμένο γραφείο

Lighthouse Court
Λεωφόρος Ποσειδώνος 25
8025 Πάφος
Κύπρος

Tραπεζίτες

Marfin Popular Bank Public Co Limited
Τράπεζα Κύπρου Λίμιτεδ

Νομικοί Σύμβουλοι

Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί 
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Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων

Εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Οικονομικός Διευθυντής, που είμαστε 
υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Athos
Diamond Center Public Limited, με βάση τη γνώση μας που είναι προϊόν επιμελούς και 
ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουμε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις οικονομικές 
καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη. 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός Διευθυντής

Αθως Ιωαννίδης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αγαμέμνονας Ιωαννίδης
Σύμβουλος

Χριστόδουλος Τσέλεπος
Σύμβουλος

Λεωνίδας Καντής
Σύμβουλος

Γιώργος Λαζάρου
Σύμβουλος

Στάθης Xατζηκλεοβούλου 
Οικονομικός Διευθυντής
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Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Αγαπητοί μέτοχοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Athos Diamond Center Public Ltd σας 
καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Το έτος 2007 ήτανπολύ σημαντικό  με αρκετούς παράγοντες  να επηρεάζουν την 
εταιρεία και την αγορά γενικά. Κατά τη διάρκεια του έτους  η εταιρεία συνέχισε τις 
προσπάθειες της για υλοποίηση της στρατηγικής για βελτίωση των αποτελεσμάτων. 
Τα μέτρα που έχουμε λάβει όπως για παράδειγμα η μείωση των σημείων πώλησης 
και η ανακαίνιση στο κατάστημα στην Πάφο βοήθησαν στο να  καταφέρει η 
εταιρεία να  παρουσιάσει θετική κερδοφορία πριν την φορολογία £58038. Το τελικό 
αποτέλεσμα έχει επηρεαστεί από την διαγραφή των αναβαλλόμενων φορολογικών 
υποχρεώσεων. 

Αποτελέσματα 2007

Ανάλυση Αποτελεσμάτων

2007 (£) 2006 (£)

Κύκλος εργασιών 1.368.556 1.070.811

Έξοδα 455.575 514.115

Καθαρή (ζημιά)/ κέρδος (82.883) (197.898)

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το έτος παρουσιάζει αύξηση 28% παρά το ότι 
η εταιρεία διατηρούσε μόνο ένα  σημείο πώλησης  κατά τη διάρκεια του έτους. Η 
αύξηση οφείλεται στο ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις του καταστήματος στην Πάφο, 
μετά και την ανακαίνιση που πραγματοποιήθηκε αρχές του 2007 ενώ μετά τον 
τερματισμό της λειτουργίας των σημείων πώλησης με χαμηλή απόδοση η Εταιρεία 
έγινε πιο ευέλικτη και ικανή στο να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται τις 
οποιεσδήποτε ευκαιρίες παρουσιάζονται στην αγορά. Επίσης η βελτίωση της 
ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας βοήθησε στην αύξηση του κύκλου εργασιών.
Το περιθώριο κέρδους της εταιρείας αυξήθηκε στο 36,7%σε σχέση με 30% κατά το 
2006 γεγονός που οφείλεται στην  επιτυχία της να επικεντρωθεί σε είδη με υψηλό 
περιθώριο κέρδους μετά την ανακαίνιση και στο ότι κατά τη διάρκεια του 2006 
αποθέματα αξίας £11362 είχαν κλαπεί από το κατάστημα Aphrodite Hills Village
Center στην Πάφο γεγονός που επηρέασε αρνητικά το ποσοστό του περιθωρίου 
κέρδους. 
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Τα συνολικά έξοδα έχουν μειωθεί κατά 11% σε σχέση με το 2006 και η μείωση 
οφείλεται στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, και στα συνεχιζόμενα 
μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία.

Τα τελικά αποτελέσματα για το έτος μετά τη φορολογία παρουσιάζουν ζημιά  
£82.883   σε σχέση με £197.898 ζημιά για το 2006.

Προοπτικές

Η εταιρεία ASPIS Holdings Public Company Ltd αγόρασε μέσω προσυμφωνημένου 
πακέτου 17.971.380 μετοχές της Athos Diamond Center Public Limited που 
αναλογεί σε ποσοστό 68,27% του μετοχικού κεφαλαίου και βάση των κανονισμών 
θα υποβάλει Δημόσια Πρόταση για εξαγορά μέχρι και του 100% του συνολικού 
εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η προτεινόμενη αντιπαροχή για 
την απόκτηση των μετοχών είναι 11σεντ ανά μετοχή. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η 
συμφωνία πώλησης όλων των περιουσιακών στοιχείων  της Athos Diamond Center
Public Limited στην Saitcher Holdings Ltd συμφερόντων του κ. Άθου Ιωαννίδη.

Μέρισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων, τη μη καταβολή μερίσματος για το έτος 2007.

Ευχαριστίες

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, την ομάδα 
διεύθυνσης και όλο το προσωπικό για το αποδοτικό τους έργο και την αφοσίωση 
τους στην εταιρεία. Ευχαριστίες επίσης σε όλους τους προμηθευτές, συνεργάτες, 
στους ελεγκτές μας PricewaterhouseCoopers καθώς και την πολυπληθή πελατεία 
μας για τη συνεχή υποστήριξή τους. 

Ευχαριστώ βεβαίως και όλους εσάς τους μετόχους μας, για τη σταθερή υποστήριξη 
και την εμπιστοσύνη σας στην Εταιρεία.

Σας ευχαριστώ

Άθως Ιωαννίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείαςγια το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Κύριες δραστηριότητες

2 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούμενο χρόνο, είναι η πώληση κοσμημάτων, ρολογιών και άλλων συναφών ειδών, με 
λιανικές και χονδρικές πωλήσεις.  

3 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 7 Δεκεμβρίου 2007 όπως πωλήσει την 
επιχείρηση (πώληση κοσμημάτων, ρολογιών και άλλων συναφών ειδών) στον κ. Άθω 
Ιωαννίδη (Πρόεδρο και ΔιευθύνωνΣύμβουλο) έναντι του ποσού των £1.440.000. Λόγω 
αυτής της απόφασης η πώληση θεωρήθηκε ως πολύ πιθανή, έτσι η Εταιρεία ταξινόμησε την 
επιχείρηση ως κατεχομένη για πώληση αφού η λογιστική της αξία θα ανακτηθεί κυρίως 
μέσω μιας συναλλαγής πώλησης αντί μέσω συνεχιζόμενης χρήσης. Συνεπώς οι εργασίες 
έχουν παρουσιαστεί σαν διακοπείσες δραστηριότητεςσ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας

4 Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά το έτος 2007 ανήλθαν στο £1.368.556 σε σχέση με 
£1.070.811 το 2006 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,8%. Η αύξηση οφείλεταιστο ότι μετά 
το τερματισμό της λειτουργίας των σημείων πώλησης με χαμηλή απόδοση η Εταιρεία 
συγκεντρώθηκε στη κύρια δραστηριότητα της, και έγινε πιο ευέλικτη και ικανή στο να 
εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται τις οποιεσδήποτε ευκαιρίες παρουσιάζονται στην αγορά.  
Επίσης η βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας βοήθησε στην αύξηση του 
κύκλου εργασιών όπως επίσης στην αύξηση του μικτού κέρδουςστο 37% (2006 -30%) και 
του καθαρού κέρδους για το έτος.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

5 Με την πώληση των δραστηριοτήτων η Εταιρεία δεν θα έχει σημαντικούς κινδύνους 
και αβεβαιότητες.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια)

6 Παράγοντες που δυνατόν να επηρέαζαν αρνητικά τις προοπτικές και τα μελλοντικά 
οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας με βάση τις δραστηριότητες του 2007 είναι η 
ένταση του ανταγωνισμού σε απρόσμενα επίπεδα. Με δεδομένη τη σημαντικότητα του 
τουρισμού ως προς τις εργασίες της Εταιρείας, γεγονότα που θα επιδράσουν αρνητικά τη 
ψυχολογία αλλά και την οικονομική κατάσταση των τουριστών πιθανόν να επηρεάσουν 
αρνητικά και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

7 Όπως εξηγείται στη σημείωση 27 η Εταιρεία πώλησε τη μοναδική της 
δραστηριότηταέτσι η προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας θα εξαρτηθεί από τις 
μελλοντικές της δραστηριότητες.

Αποτελέσματα

8 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 14.  Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και η καθαρή ζημιά για το 
έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.

Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης(Κώδικας)

9 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει μελετήσει τις διατάξεις του Κώδικα. 
Στο παρόν στάδιο η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τις εν λόγω διατάξεις αλλά προτίθεται να τις 
ξαναμελετήσει και να αποφασίσει αναλόγως. 

Μετοχικό κεφάλαιο

10 Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας.

Διοικητικό συμβούλιο

11 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και την
ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 2. Όλοι τους ήταν μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2007.



Athos Diamond Center Public Limited

G:\AI03879 -Athos Diamond\2007_Consolidated_G.doc (8)

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

12 Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην 
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

13 Όλοι οι Σύμβουλοι θα αποχωρήσουν σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα 
καθοριστεί στο προσεχές μέλλον.  

Συμμετοχή συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας

14 Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης, το ποσοστό 
που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
η/ο σύζυγος,  τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες αυτός κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, 
τουλάχιστον 20% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ήταν:

Πλήρως πληρωθείσες 
συνήθεις μετοχές

%

Αθως Ιωαννίδης 68,99(1)

Αγαμέμνων Ιωαννίδης 0,24

(1) Το συνολικό ποσοστό που κατείχε ο κ. Άθως Ιωαννίδης συμπεριλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή που 
προκύπτει από οικογενειακές σχέσεις μεταξύ του ίδιου και της Μαρούλλας Ιωαννίδου (μητέρας),
Γιώτας Ιωαννίδου και Θεανώς Ιωαννίδου (αδελφές) οι οποίες έχουν ποσοστό 0,24% η καθεμιά.

Μετόχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

15 Οι μετόχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης έχουν ως ακολούθως:

%
Αθως Ιωαννίδης 69,23(1)

(1) Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται η έμμεση συμμετοχή του πατέρα Αγαμέμνωνα Ιωαννίδη, της 
μητέρας Μαρούλλας Ιωαννίδη και των δύο αδελφών Γιώτας και Θεανώς Ιωαννίδου οι οποίοι έχουν 
ποσοστό 0,24% ο καθένας.



Athos Diamond Center Public Limited

G:\AI03879 -Athos Diamond\2007_Consolidated_G.doc (9)

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Συμβάσεις με Διοικητικούς Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

16 Πέραν των υπολοίπων και συναλλαγών με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
τα συνδεδεμένα πρόσωπα που αναφέρονται στη σημείωση 25 καθώς και των συμβάσεων με 
όργανα διοίκησης που αναφέρονται στη σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σημαντική σύμβαση με την Εταιρεία στις 
31 Δεκεμβρίου 2007 στην οποία Διοικητικός Σύμβουλος ή συνδεδεμένα πρόσωπα είχαν 
ουσιώδες συμφέρον.

Υποκαταστήματα

17 H Eταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιονδήποτε υποκαταστημάτων κατά την 
διάρκεια του έτους.  

Απόκλιση από την ένδειξη αποτελέσματος για το έτος

18 Η απόκλιση από την ένδειξη αποτελέσματος για το έτος η οποία ανακοινώθηκε τον
Ιανουάριο του 2008, ανέρχεται σε £132.883 ζημιά και οφείλεται  κυρίως στην διαγραφή των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

19 Τον Ιανουάριο του 2008 η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με την 
Saitcher Holdings Limited, συμφερόντων του κ. Άθου Ιωαννίδη, για την πώληση όλων των 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για το ποσό των Ευρώ 2.460.386,10 με ισχύαπό 1 
Ιανουαρίου 2008. Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της πώλησης από τον κ. Άθω Ιωαννίδη 
όλων των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία, στην Aspis Holdings Public Company
Limited.

20 Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας 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.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Ελεγκτές

21 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited , έχουν εκδηλώσει 
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί 
τους Συμβούλους να καθορίσουν την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση.

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Άθως Ιωαννίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

Πάφος
12 Μαρτίου 2008
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών
ΠροςταMέλητηςΑthos Diamond Center Public
Limited

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις τηςμητρικής εταιρείας Athos Diamond
Center Public Limited (η “Εταιρεία”) στις σελίδες 14 μέχρι 44, που αποτελούνται από τον 
ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και τηνκατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, 
την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαιακαι την κατάσταση ταμειακών ροών για το 
έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

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

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με 
δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να 
πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.

Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας 
για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που 
επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 
κινδύνων ουσιωδώνλαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε 
οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής 
λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει 
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής 
οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών 
εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της 
γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  

Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για 
να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και της 
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113. 
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Έκθεση επί ΆλλωνΝομικών Απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο 
κάτω:

 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για 
σκοπούς του ελέγχου μας.

 Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

 Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με 
τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις 
απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον 
απαιτούμενο τρόπο.

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις σελίδες 6 μέχρι 10 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο Θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της 
Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 
113 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή 
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λεμεσός, 12 Μαρτίου 2008
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Συμπληρωματικές πληροφορίες 
σε Ευρώ

2007
£

2006
£

2007
€

2006
€

Ζημιά μετά την φορολογία από 
διακοπείσες δραστηριότητεςκαι 
ζημιά για το έτος (82.883) (197.898) (141.614) (332.991)

========== ========== ========== ==========

Ζημιάανά μετοχή (σεντ) από 
διακοπείσες δραστηριότητες 
Βασικό και πλήρες κατανεμημένο 13 (0,31) (0,75) (0,54) (1,26)

========== ========== ========== ==========

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των διακοπεισών δραστηριοτήτων και το αποτέλεσμα που 
αναγνωρίστηκε κατά την επανατίμηση των στοιχείων προς πώληση έχει ως ακολούθως:

Συμπληρωματικές πληροφορίες 
σε Ευρώ

Σημ.
2007

£
2006

£
2007

€
2006

€

Πωλήσεις 7 1.368.556 1.070.811 2.338.317 1.851.968
Κόστος πωληθέντων αγαθών (865.190) (751.636) (1.478.265) (1.290.681)

__________ __________ __________ __________
Μικτό κέρδος 503.366 319.175 860.052 561.287
Άλλα κέρδη/(ζημιές) – καθαρά 8 10.247 (46.476) 17.508 (80.380)
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης (20.752) (17.064) (35.457) (29.512)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (415.218) (407.517) (709.442) (704.801)

__________ __________ __________ __________
Κέρδος/(ζημιά) εργασιών 77.643 (151.882) 132.661 (253.406)
Χρηματοδοτικά έξοδα 11 (19.605) (43.058) (33.497) (74.469)

__________ __________ __________ __________
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 58.038 (194.940) 99.164 (327.875)
Φορολογία 12 (140.921) (2.958) (240.778) (5.116)

__________ __________ __________ __________
Καθαρήζημιάγια το έτος (82.883) (197.898) (141.614) (332.991)

========== ========== ========== ==========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ισολογισμός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Συμπληρωματικές πληροφορίες 
σε Ευρώ

Σημ.
2007

£
2006

£
2007

€
2006

€

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 15 - 352.980 - 610.479
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17 - 140.921 - 243.723

_________ __________ _________ __________
493.901 854.202

_________ __________ _________ __________
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 18 - 1.253.569 - 2.168.047
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 19 - 119.959 - 207.469
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20 - 116.393 - 201.302

_________ __________ _________ __________
- 1.489.921 - 2.576.818

_________ __________ _________ __________
Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για
πώληση 6 (α) 1.559.327 - 2.664.268 -

_________ __________ _________ __________
Σύνολο  περιουσιακών στοιχείων 1.559.327 1.983.822 2.664.268 3.431.020

========= ========== ========= ==========

Ίδια κεφάλαια και 
υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 21 2.632.455 2.632.455 4.497.816 4.552.835
Συσσωρευμένες ζημιές (1.249.345) (1.166.462) (2.134.633) (2.017.402)

_________ __________ _________ __________
1.383.110 1.465.993 2.363.183 2.535.433
_________ __________ _________ __________

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 22 - 225.037 - 389.201

_________ __________ _________ __________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 23 - 238.636 - 412.723
Δανεισμός 22 - 54.156 - 93.663

__________ __________ __________ __________
- 292.792 - 506.386

__________ __________ __________ __________
Υποχρεώσεις κατεχόμενες για πώληση 6 (β) 176.217 - 301.085 -

__________ _________ _________ _________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.559.327 1.983.822 2.664.268 3.431.020

========== ========= ========= ==========

Στις 12 Μαρτίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Αthos Diamond Center Public Limited
ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Aθως Ιωαννίδης, Διευθύνων Σύμβουλος

Αγαμέμνονας Ιωαννίδης, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Συσσωρευμένες 
ζημιές Σύνολο

£ £ £

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου2006 2.632.455 (968.564) 1.663.891
Καθαρή ζημιά για το έτος - (197.898) (197.898)

________ _________ _________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2006/1 Ιανουαρίου 2007 2.632.455 (1.166.462) 1.465.993
Καθαρή ζημιά για το έτος - (82.883) (82.883)

_________ _________ _________
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 2.632.455 (1.249.345) 1.383.110

========= ========= =========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 44 αποτελούν μέρος αναπόσπαστο αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.



Athos Diamond Center Public Limited

G:\AI03879-Athos Diamond\2007_Consolidated_G.doc (17)

Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Συμπληρωματικές πληροφορίες 
σε Ευρώ

Σημ
2007

£
2006

£
2007

€
2006

€

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 58.038 (194.940) 99.164 (337.149)
Αναπροσαρμογές για:
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 15 30.564 109.116 52.222 188.716

  Απομείωση στην αξία ακινήτων, 
  εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 15 - 49.355 - 85.359
  Χρεωστικούς τόκους 11 19.299 43.058 32.974 74.469
  Πιστωτικούς τόκους 8 (9.193) (180) (15.707) (311)

_________ _________ _________ _________
98.708 6.409 168.653 11.084

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Αποθέματα 226.365 298.020 386.768 515.426
  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (55.314) 17.479 (94.510) 30.231
  Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (78.543) (43.325) (134.199) (74.931)

_________ _________ _________ _________
Μετρητά από εργασίες 191.216 278.583 326.712 481.810
Φορολογία που πληρώθηκε - (246.260) - (425.907)

_________ _________ _________ _________
Καθαρά μετρητά από εργασίες 191.216 32.323 326.712 55.903

_________ _________ _________ _________

Ροή μετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και  
εξοπλισμού 15 (116.837) (5.889) (199.628) (10.185)

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, 
  εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 15,19 90.000 900.000 153.774 1.556.550
Τόκοι που εισπράχθηκαν 9.193 180 15.707 311
Εισπράξεις από πώληση επιχειρήσεων - 19.508 - 33.739

_________ _________ _________ _________
Καθαρά μετρητά (για)/από επενδυτικές 
  δραστηριότητες (17.644) 913.799 (30.147) 1.580.415

_________ _________ _________ _________

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες

Πληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού (279.193) (441.838) (477.030) (764.159)
Τόκοι που πληρώθηκαν (19.299) (43.058) (32.974) (74.469)

_________ _________ _________ _________
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (298.492) (484.896) (510.004) (838.628)

_________ _________ _________ _________
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα μετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγματα (124.920) 461.226 (213.439) 797.690
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή 
του έτους 116.393 (344.833) 198.869 (596.388)

_________ _________ _________ _________
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο 
τέλος του έτους 20 (8.527) 116.393 - 201.302

========= ========= ========= =========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικά

Χώρα συστάσεως

Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και στις 19 Ιουλίου 2000 
μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία.  Στις 26 Ιουνίου 2002 οι τίτλοι  της Εταιρείας εντάχθηκαν 
στο Χρηματιστήριο Αξίων Κύπρου. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Λεωφ.
Ποσειδώνος 25, 8025 Πάφος, Κύπρος, όπου είναι και ο τόπος εργασιών της.

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, 
είναι η πώληση κοσμημάτων, ρολογιών και άλλων συναφών ειδών, με λιανικές και χονδρικές 
πωλήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 7 Δεκεμβρίου 2007 όπως πωλήσει την επιχείρηση 
(πώληση κοσμημάτων, ρολογιών και άλλων συναφών ειδών) στον κ. Άθω Ιωαννίδη 
(Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο) έναντι του ποσού των £1.440.000. Λόγω αυτής της 
απόφασης η πώληση θεωρήθηκε ως πολύ πιθανή, έτσι η Εταιρεία ταξινόμησε την επιχείρηση 
ως κατεχομένη για πώληση αφού η λογιστική της αξία θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας 
συναλλαγής πώλησης αντί μέσω συνεχιζόμενης χρήσης. Συνεπώς οι εργασίες έχουν 
παρουσιαστεί σαν διακοπείσες δραστηριότητεςσ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

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.

Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις της Athos Diamond Center Public Limited έχουν καταρτιστεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, 
Κεφ. 113, της Κύπρου και τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και 
Κανονισμούς.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας(συνέχεια)

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 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.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα 
οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2007.

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” και η 
συμπληρωματική αναθεώρηση του ΔΛΠ1, “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων –
Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων”, εισάγει νέες γνωστοποιήσεις σχετικά με χρηματοοικονομικά 
μέσα και δεν έχει οποιαδήποτε επίδραση στην ταξινόμηση στην ταξινόμηση και την 
αποτίμηση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η στις γνωστοποιήσεις που 
σχετίζονται με τη φορολογία και τους εμπορικούς και άλλους πιστωτές.

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 Δεκεμβρίου 2008

 IFRIC Ερμηνεία 11 “ΔΠΧΠ 2 - “ Συναλλαγές σε μετοχές του Συγκροτήματος και 
Ίδιες Μετοχές” (ισχύει από 1 Μαρτίου 2007).

 IFRIC Ερμηνεία 12 “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών”(ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2008). *

 IFRIC Ερμηνεία 14 “ΔΛΠ 19 – Το Όριο για Περιουσιακό Στοιχείο Καθορισμένων 
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και Αλληλοεπίδραση τους””
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008).*

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2009

 ΔΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί Τομείς”(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009).
 ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση) “Κόστος Δανεισμού”(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). *
 IFRIC Ερμηνεία 13 “Προγράμματα Πιστών Πελατών” (ισχύει από 1 Ιουλίου 2008). *
 ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο 2007) “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων”(ισχύει από 

1 Ιανουαρίου 2009).*

* Δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια)

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας.

Μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή μια κατηγορία εκποίησης) κατεχόμενα για
πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες

Μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή μια κατηγορία εκποίησης) ταξινομούνται ως 
κατεχόμενα για πώληση και εμφανίζονται στην λογιστική αξία ή δίκαιη αξία μείων το κόστος 
πώλησης, οποία από τις δύο είναι χαμηλότερη, εάν η λογιστική αξία θα ανακτηθεί μέσω μιας 
συναλλαγής πώλησης, αντί μέσω συνεχιζόμενης χρήσης.

Μια διακοπείσα δραστηριότητα είναι ένα στοιχείο μιας οντότητας το οποίο είτε έχει πωληθεί 
η έχει ταξινομηθεί ως κατεχόμενο για πώληση και (α) αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό 
σημαντικό επιχειρηματικό κλάδο ή γεωγραφικό τομέα δραστηριότητας (β) είναι μέρος ενός 
συντονισμένου σχεδίου πώλησης ενός ξεχωριστού σημαντικού επιχειρηματικού κλάδου ή 
γεωγραφικού τομέα δραστηριότητας ή (γ) είναι μια θυγατρική εταιρεία που αποκτήθηκε 
αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την επαναπώληση.

Αναγνώριση εισοδημάτων

Το εισόδημα αποτελείται από την δίκαιη αξία πώλησης για προϊόντα μετά την αφαίρεση 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και εκπτώσεων. Τα έσοδα του της Εταιρείας 
αναγνωρίζονται ως εξής:

(α) Πωλήσεις αγαθών

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας 
των αγαθών έχουν μεταφερθεί στον πελάτη.  Αυτό γίνεται συνήθως όταν η Εταιρεία
έχει πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα αγαθά 
και η αποπληρωμή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισμένη.

(β) Πιστωτικοί τόκοι

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Ωφελήματα υπαλλήλων

Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Οι συνεισφορές της Εταιρείας
αναγνωρίζονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού.



Athos Diamond Center Public Limited

G:\AI03879-Athos Diamond\2007_Consolidated_G.doc (21)

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(1) 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”).  Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (£), το οποίο είναι το νόμισμα 
λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε ευρώ σύμφωνα με την 
παράγραφο 57 του ΔΛΠ 21 “Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος”
χρησιμοποιώντας ως τιμή συναλλάγματος την ισοτιμία που εκδόθηκε από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού του τρέχοντα 
έτους (δηλαδή Κ£1 = €1.7086 στις 31 Δεκεμβρίου 2007) τόσο για το τρέχον έτος όσο 
και για τα συγκριτικά ποσά.

(2) 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. 

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 της λογιστικής τους 
αξίας, 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. 



Athos Diamond Center Public Limited

G:\AI03879-Athos Diamond\2007_Consolidated_G.doc (22)

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Φορολογία (συνέχεια)

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.

Διανομή 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.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Η γη και τα κτίρια που αποτελούνται κυρίως από καταστήματα παρουσιάζονται σε ιστορικό 
κόστος μείον αποσβέσεις.  To ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα 
με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται 
χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο, ώστε να κατανεμηθεί το κόστος του κάθε στοιχείου 
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής 
τους.

Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:

%

Κτίρια 3
Έπιπλα και εξοπλισμός 10 – 20
Οχήματα 20

Η γη δεν αποσβένεται. Οι βελτιώσεις κτιρίων υπό λειτουργικές μισθώσεις αποσβένονται 
χρησιμοποιώντας την σταθερή μέθοδο, ώστε να κατανεμηθεί το κόστος των βελτιώσεων στο 
διάστημα της ωφέλιμης ζωής των βελτιώσεων ή της διάρκειας των μισθώσεων, όποιο από τα 
δύο είναι μικρότερη.  Εκεί όπου η Εταιρεία έχει δικαίωμα ανανέωσης της μίσθωσης και 
αναμένει ότι θα την ανανεώσει, η περίοδος μίσθωσης περιλαμβάνει και την περίοδο 
ανανέωσης.  

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρησης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν.  Το 
κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην 
αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό 
στοιχείο, μόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην 
Εταιρείασε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του μπορεί να υπολογιστεί 
αξιόπιστα.

Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με 
τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Μισθώσεις

Μισθώσεις όπου σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας 
παραμένουν με τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Πληρωμές που 
αφορούν  λειτουργικές μισθώσεις  (μετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον 
εκμισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη 
σταθερή μέθοδο στο διάστημα της περιόδου μίσθωσης.

Λογισμικά προγράμματα

Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στην 
Εταιρεία και που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν 
τα κόστα για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία. 
Μετέπειτα τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος μείον σωρευμένες 
αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε σωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που 
βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από στις
αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση 
λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο 
έτος που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή 
μέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισμικά 
προγράμματα είναι διαθέσιμα προς χρήση και περιλαμβάνεται στα έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας.  Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές των λογισμικών προγραμμάτων 
αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί 
αναγκαίο. 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται 
κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται 
ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν 
πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για 
τη διαφορά στις λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.  
Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο στις δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου 
μείον έξοδα πωλήσεωςκαι της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς προσδιορισμού της 
απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία 
υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών 
ροών). 

Αποθέματα

Τα αποθέματα  εμφανίζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια 
από στις δύο είναι χαμηλότερη.  Το κόστος αντιπροσωπεύει το κόστος αγοράς και
μεταφοράς.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη 
συνήθη πορεία των εργασιών, μείον έξοδα διάθεσης.

Τα αποθέματα που έχουν παραληφθεί με παρακαταθήκη δεν έχουν αναγνωριστεί στις
οικονομικές καταστάσεις για το λόγο ότι τα οφέλη και κίνδυνοι ιδιοκτησίας παραμένουν με 
τον αποστολέα.

Εμπορικά εισπρακτέα

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα 
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου, μείον πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται 
όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως το Συγκρότημα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα 
συνολικά ποσά σύμφωνα με του αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Το ποσό της πρόνοιας 
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης αξίας του εισπρακτέου η 
οποία είναι η παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 
προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή 
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 
περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 
έχει  υπολογιστεί αξιόπιστα.   

Δανεισμός 

Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής. Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα σε αποσβεσμένο κόστος. Οποιαδήποτε 
διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της αξίας 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια 
του δανείου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση εκτός εάν η Εταιρεία έχει το 
δικαίωμα άνευ όρων, να αναβάλλει την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα 
μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις 
στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα. Στον ισολογισμό τα τραπεζικά 
παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Συγκριτικές πληροφορίες

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Με την πώληση των περιουσιακών στοιχείων/υποχρεώσεων που κατέχονται για
πώληση η Εταιρεία θα έχει μόνο τραπεζικά υπόλοιπα.

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένου συναλλαγματικού κινδύνου και
κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i) Κίνδυνος αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία εισάγει προϊόντα από το εξωτερικό και υπόκειται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από διάφορες συναλλαγές και 
υπόλοιπασεΕυρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από μελλοντικές 
εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις.

Η Διεύθυνση δεν εφαρμόζει πολιτική αντιστάθμισης της έκθεσης σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από μελλοντικές εμπορικές 
συναλλαγές και αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία. Η Διεύθυνση δεν 
εφαρμόζει οποιεσδήποτε διαδικασίες για την αντιμετώπιση του 
συναλλαγματικού κινδύνου.  

Όπως εξηγείται στη σημείωση 27 το Ευρώ έχει οριστικά κλειδωθεί με την 
ισοτιμία της Κυπριακής λίρας έτσι δεν θα υπήρχε οποιαδήποτε σημαντική 
διαφορά στα αποτελέσματα από τυχόν αλλαγές σε ισοτιμίες συναλλάγματος.

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.

Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

Δεν θα υπήρχε σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα από τυχόν αλλαγές στα 
επιτόκια.

(ii) Πιστωτικό κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από 
έκθεση σε πιστώσεις προς πελάτες χονδρικής και λιανικής πώλησης 
περιλαμβανομένων εκκρεμών εισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών.

Η Εταιρεία δεν έχει επίσημη πολιτική και διαδικασίες για τη διαχείριση και 
την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(iii) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της 
Εταιρείας σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα περίοδο 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία πληρωμής. Τα 
ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη-
προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Υπόλοιπα με λήξη εντός 12 μηνών ισούνται 
με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι 
σημαντική. 

Μέχρι1
μήνα

1 μέχρι 
3 μήνες

3 μέχρι
6 μήνες

6 μήνες
μέχρι 

1 χρόνο
1 μέχρι 

2 χρόνια
2 μέχρι

5 χρόνια

Πάνω
από 5

χρόνια

Στις 
31 Δεκεμβρίου  2007
Δανεισμός 16.124 - - - - - -
Εμπορικοί και άλλοι 
πιστωτές 30.180 35.592 78.391 15.930 - - -

Στις 
31 Δεκεμβρίου 2006
Δανεισμός 4.632 9.264 13.896 251.401 - - -
Εμπορικοί και άλλοι 
πιστωτές 67.652 97.844 49.913 23.227 - - -

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών μετρητών, τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω 
ενός ικανοποιητικού ποσού δεσμευμένων πιστωτικών διευκολύνσεων και τη 
δυνατότητα διευθέτησης ανοικτών θέσεων στην αγορά. Η Διεύθυνση διατηρεί 
ευελιξία στη χρηματοδότηση διατηρώντας διαθεσιμότητα εντός των 
δεσμευμένων πιστωτικών ορίων.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(β) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου

Το κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από την Διεύθυνση στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
και 2006 ήταν ως εξής:

2007
£

2006
£

Σύνολο δανεισμού 16.124 279.193
Μείον: ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ.20) (7.597) (116.393)

________ ________
Καθαρός δανεισμός 8.527 162.800

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.383.110 1.465.995
_________ _________

Σύνολο κεφαλαίου όπως καθορίστηκε από τη 
Διεύθυνση 1.391.637 1.628.795

========= ========

Σχέση δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων 
κεφαλαίων 0,61% 10,00%

Η μείωση της σχέσης δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων 
κατά το 2007 ήταν κυρίως αποτέλεσμα της πώλησης ακινήτων και της 
εξόφλησης δανεισμού κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Εταιρεία δεν έχει επίσημη πολιτική και διαδικασίες για τη διαχείριση του 
κεφαλαιουχικού κινδύνου.

(γ) Εκτίμηση δίκαιων αξιών 

Η ονομαστική αξία μείον υπολογιζόμενες πιστωτικές προσαρμογές για 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις με λήξη εντός ενός έτους 
θεωρείται ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους.  Η δίκαιη αξία των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την 
προεξόφληση των μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το 
τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι διαθέσιμο στην Εταιρείαγια παρόμοια 
χρηματοοικονομικά μέσα.
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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.

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 παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται 
πιο κάτω:

Ταξινόμηση επιχείρησης ως διακοπείσα δραστηριότητα

Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως πωλήσει την επιχείρηση στον κ. Άθω 
Ιωαννίδη, η πώληση θεωρήθηκε ως πολύ πιθανή. Έτσι η Εταιρεία ταξινόμησετην επιχείρηση 
ως κατεχομένη για πώληση αφού η λογιστική της αξία θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας 
συναλλαγής πώλησης αντί μέσω συνεχιζόμενης χρήσης. Οι εργασίες έχουν παρουσιαστεί σαν 
διακοπείσες δραστηριότητες. Εάν οι εργασίες δεν παρουσιάζονταν ως διακοπείσες θα άλλαζε 
η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ως επίσης οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για 
φορολογικές ζημιές δεν θα διαγράφονταν.

5 Ανάλυση κατά τομέα 

Η Εταιρεία έχει ένα βασικό τομέα δραστηριότητας, αυτότης πώλησης κοσμημάτων, 
ρολογιών και άλλων συναφών ειδών.  Όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεξάγονται 
στην Κύπρο.  Λόγω του γεγονότος ότι οι δραστηριότητες έχουν τον ίδιο βαθμό κινδύνου και 
απόδοση με βάση τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου ΔΛΠ14 (αναθεωρημένο 
1998) το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ξεχωριστοί τομείς για τους οποίους 
πρέπει να παρουσιαστούν πληροφορίες.
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6 Μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για
          πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες

Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται ως κατεχόμενα 
για πώληση μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 7
Δεκεμβρίου 2007 να την πωλήσει στον κ. Άθω Ιωαννίδη έναντι του ποσού των 
£1.440.000. Η πώληση αναμένεται να συμπληρωθεί τον Μάρτιο του 2008.

2007
£

2006
£

Ολικές ταμιακές ροές κατεχόμενες προς πώληση:
Ταμειακές ροές από εργασίες 191.216 32.323
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (17.644) 913.799
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (298.492) (484.896)

__________ _________
Σύνολο ταμειακών ροών (124.920) 461.226

========== =========

(α) Ολικά μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για πώληση:

2007
£

2006
£

-  Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (Σημ.15) 439.251 -
-  Αποθέματα (Σημ.18) 1.027.204 -
-  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (Σημ.19) 85.275 -
-  Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ. 20) 7.597 -

__________ _________
1.559.327 -

========== =========

(β) Ολικές υποχρεώσεις κατεχόμενες για πώληση:

2007
£

2006
£

-  Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (Σημ.23) 160.093 -
-  Δανεισμός (Σημ.22) 16.124 -

__________ _________
176.217 -

========== =========

Όλες οι σημειώσεις που ακολουθούν συμπεριλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες για το έτος 
2007 για συγκριτικούς σκοπούς μόνο λόγου του ότι όλες οι δραστηριότητες έχουν 
ταξινομηθεί ως διακοπείσες.

7 Πωλήσεις

2007
£

2006
£

Πωλήσεις εμπορευμάτων 1.368.556 1.070.811
========= =========
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8 Άλλα κέρδη/(ζημιές) - καθαρά

2007
£

2006
£

Απομείωση στην αξία κτιρίων (Σημ. 15) - (49.355)
Πιστωτικοί τόκοι:
 Τραπεζικά υπόλοιπα 9.193 180
Καθαρήσυναλλαγματική ζημιά (1.135) (854)
Άλλα έσοδα 2.189 3.553

________ ________
10.247 (46.476)

======= =======

9 Ανάλυση εξόδων κατά είδος 

2007
£

2006
£

Κόστος προσωπικού (Σημ.10) 201.421 194.843
Aγορές προϊόντων 865.190 751.636
Αποθέματα που έχουν κλαπεί - 11.361
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.15) 30.564 109.116
Τραπεζικά έξοδα και έξοδα σε σχέση με εκκαθάριση πιστωτικών 
  καρτών 28.984 26.048
Εμπορικά εισπρακτέα-χρέωση απομείωσης για επισφαλή χρέη 6.300 -
Εμπορικά εισπρακτέα-επισφαλή χρέη που εισπράχθηκαν - (930)
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση 4.699 5.815
Αμοιβή ελεγκτών 6.530 5.000
Αμοιβή ελεγκτών – προηγούμενο έτος - 1.574
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 21.723 22.781
Δαπάνες διαφήμισης και προώθησης 20.752 17.064
Επαγγελματικά δικαιώματα 36.054 1.300
Πρόστιμα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 42.396 -
Λοιπά έξοδα 36.547 30.609

_________ _________
 Συνολικό κόστος πωληθέντων αγαθών, πωλήσεων και προώθησης 
και διοικητικής λειτουργίας 1.301.160 1.176.217

========= =========

10 Κόστος προσωπικού

2007
£

2006
£

Μισθοί 187.602 180.868
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 13.819 13.975

________ ________
201.421 194.843

======== ========
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11 Χρηματοδοτικά έξοδα 

2007
£

2006
£

Χρεωστικοί τόκοι:
  Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα 19.299 35.846
  Καθυστερημένη φορολογία και κοινωνικές ασφαλίσεις 306 7.212

________ ________
19.605 43.058

======== ========

12 Φορολογία

2007
£

2006
£

Τρέχουσα φορολογία:
Αμυντική εισφορά – διαφορά προηγούμενων ετών - 13.641

Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 17) 140.921 (10.683)
________ ________
140.921 2.958

======== ========

Ο φόρος επί του κέρδους/(ζημιάς) της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το 
θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως 
εξής:

2007
£

2006
£

Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 58.038 (194.940)
======== ========

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής 
φορολογίας ύψους 10% 5.804 (19.494)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
  φορολογικούς σκοπούς 4.240 721
Φορολογία προηγουμένων ετών - 13.641
Αναστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων/Αναβαλλόμενη φορολογία που δεν λογίστηκε 130.877 8.090

________ ________
Χρέωσηφορολογίας 140.921 2.958

======== ========

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την εταιρεία είναι 10%.

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%.
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13 Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή

2007
£

2006
£

Ζημιά μετά την φορολογία από διακοπείσες
  δραστηριότητες και ζημιά για το έτος (82.883) (197.898)

========== ==========
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες 
κατά τη διάρκεια του έτους 26 324 554 26 324 554

========== ==========
Ζημιά ανά μετοχή (σεντ) από διακοπείσες 
δραστηριότητες (0,31) (0,75)

========== ==========

14(α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και 
εισπρακτέα

£
Σύνολο

£

31 Δεκεμβρίου 2007 (Σημ.6 (α))
Περιουσιακά στοιχεία 
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 85.275 85.275
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.045 8.045

__________ _________
Σύνολο 93.320 93.320

========== =========
Άλλες 

χρηματοοι-
κονομικές

υποχρεώσεις
Σύνολο

£

Υποχρεώσεις 
Δανεισμός 16.572 16.572
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 155.097 155.097

__________ _________
Σύνολο 171.669 171.669

========== =========
      Δάνεια και 

εισπρακτέα
£

Σύνολο
£

31 Δεκεμβρίου 2006
Περιουσιακά στοιχεία 
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 119.959 119.959
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 116.393 116.393

__________ _________
Σύνολο 236.352 236.352

========== =========

Υποχρεώσεις 
Δανεισμός 279.193 279.193
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 233.639 233.639

__________ __________
Σύνολο 512.832 512.832

========= =========
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14(β) Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών  
στοιχείων

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

2007
£

2006
£

Εμπορικά εισπρακτέα
Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική 
αξιολόγηση
Ομάδα1 74.536 19.220
Ομάδα2 9.612 9.612

_________ _________
84.148 28.832

_________ _________
Σύνολο εμπορικών εισπρακτέων 84.148 28.832

========= =========
Άλλα εισπρακτέα
Ομάδα1 - 90.000
Ομάδα 2 1.127 1.127

_________ _________
1.127 91.127

========= =========
Μετρητά στην τράπεζα(1) 448 81.781

_________ _________
448 81.781

========= =========

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού “ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα” είναι μετρητά στο ταμείο.

Ομάδα1 – υφιστάμενοι πελάτες (περισσότερο από 6 μήνες) χωρίς αθετήσεις 
εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.

Ομάδα 2 – εταιρείες εντός του ομίλου, εταιρείες υπό κοινή διεύθυνση και συνδεδεμένες 
εταιρείες χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.

Ομάδα 3 – Σύμβουλοι, μέτοχοι και βασικά διοικητικά στελέχη.

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα δεν έχει τύχει επαναδιαπραγμάτευσης.
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15 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Γη και
κτίρια

£

Έπιπλα και
εξοπλισμός

£

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές

£
Οχήματα

£
Σύνολο

£

Την 1 Ιανουαρίου 2006
Κόστος 1.423.093 127.464 51.304 1.330 1.603.191
Συσωρευμένες αποσβέσεις (78.452) (66.809) (51.304) (1.064) (197.629)

_________ ________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 1.344.641 60.655 - 266 1.405.562

_________ ________ ________ ________ _________
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή 
του έτους 1.344.641 60.655 - 266 1.405.562
Προσθήκες 4.915 974 - - 5.889
Πωλήσεις (900.000) - - - (900.000)
Χρέωση απομείωσης (49.355) - - - (49.355)
Χρέωση απόσβεσης (92.230) (16.620) - (266) (109.116)

_________ ________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος 
του έτους 307.971 45.009 - - 352.980

_________ ________ ________ ________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Κόστος 478.653 128.438 51.304 1.330 659.725
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (170.682) (83.429) (51.304) (1.330) (306.745)

_________ ________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 307.971 45.009 - - 352.980

========= ======== ======== ======== =========

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή 
του έτους 307.971 45.009 - - 352.980
Προσθήκες 112.436 470 3.931 - 116.837
Χρέωση απόσβεσης (16.887) (12.891) (786) - (30.564)

_________ ________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος 
του έτους 403.520 32.588 3.145 - 439.253

_________ ________ ________ ________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Κόστος 591.089 128.908 55.235 1.330 776.562
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (187.569) (96.320) (52.090) (1.330) (337.309)

_________ ________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 403.520 32.588 3.145 - 439.253

========= ======== ======== ======== =========

Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα πάνω σε ακίνητα για £268.000 (2006: £268.000).
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15 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Στην κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού περιλαμβάνουν:

2007 2006
£ £

Καθαρή λογιστική αξία - 900.000
Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - -

_______ ________
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - 900.000

======= ========

Στις 19 Ιουνίου 2006 το Συγκρότημα διέκοψε την επιχείρηση που διεξαγόταν από το 
κατάστηματηςστοAphrodite Hills Village Centre. Λόγω της διακοπής διαγράφηκαν
βελτιώσεις κτιρίων ως ακολούθως:

£

Κόστος 52.553
Μείον:
Αποσβέσεις (3.198)

________
Ζημιά από διακοπή 49.355

========

16 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικά
Προγράμματα

£
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2007
Κόστος 11.896
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (11.896)

________
Καθαρή λογιστική αξία -

========
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17 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 
νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρέχων περιουσιακών φορολογικών στοιχείων με 
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με την 
ιδίαν φορολογική αρχή.

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενου φόρου είναι ως εξής:

Διαφορά μεταξύ 
αποσβέσεων και 

εκπτώσεων 
φθοράς

Φορολογικές 
ζημιές Σύνολο

£ £ £

Την 1 Ιανουαρίου 2006 (1.345) 131.583 130.238
Πίστωση:
  Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (Σημ. 12) 230 10.453 10.683

________ ________ _______
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006/ Την 1 Ιανουαρίου 2007 (1.115) 142.036 140.921
Χρέωση:
  Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (Σημ. 12) (14.614) (126.307) (140.921)

________ ________ ________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (15.729) 15.729 -

======== ======== ========

Τα ποσά που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

2007
£

2006
£

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που θα 
 ανακτηθούν μετά από δώδεκα μήνες  - 142.036

========== ==========
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα
 διακανονιστούν μετά από δώδεκα μήνες - 1.115

========== ==========

18 Αποθέματα 

2007
£

2006
£

Έτοιμα προϊόντα 1.027.204 1.253.569
========= =========

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού αποθέματα ύψους £66.633 (2005: £92.605) έχουν 
παραληφθεί με παρακαταθήκη και δεν περιλαμβάνονται στα αποθέματα της Εταιρείας πιο 
πάνω.  

Όλα τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους.
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19 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
2007

£
2006

£

Εμπορικά εισπρακτέα 81.676 20.060
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα (7.140) (840)

________ ________
Εμπορικά εισπρακτέα – καθαρά 74.536 19.220
Εισπρακτέα από συγγενική εταιρεία (Σημ. 25 (α)) 9.612 9.612
Εισπρακτέα από πωλήσεις επιχειρήσεων - 90.000
Άλλα εισπρακτέα και προπληρωμές 1.127 1.127

________ ________
85.275 119.959

======== ========

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εμπορικά εισπρακτέα ύψους £74.536 (2006:£19.220) δεν ήταν 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα.

Η χρονολογική ανάλυση αυτών των εμπορικών εισπρακτέων έχει ως εξής:

2007
£

2006
£

Μέχρι 3 μήνες 32.396 14.795
3μέχρι 6 μήνες 42.140 4.425

________ ________
74.536 19.220

======== ========

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εμπορικά εισπρακτέα ύψους £7.140 (2006:£840) είχαν υποστεί 
απομοίωση, για την οποία έγινε πρόβλεψη. Τα απομειωμένα εισπρακτέα αφορούν κυρίως 
άτομα, τα οποία βρίσκονται σε απροσδόκητη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Υπολογίστηκε 
ότι το σύνολο των εισπρακτέων αναμένεται να ανακτηθεί. Η χρονολογική ανάλυση αυτών 
των εισπρακτέων έχει ως εξής:

2007
£

2006
£

3 μέχρι 6 μήνες 7.140 -
Πάνω από 6 μήνες - 840

________ ________
7.140 840

======== ========
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19 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

Η κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση των εμπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας είναι ως 
ακολούθως:

2007
£

2006
£

Την 1 Ιανουαρίου 840 840
Πρόβλεψη για απομείωση εισπρακτέων 6.300 -

_________ ________
Στις 31 Δεκεμβρίου 7.140 840

========= ========

Η δημιουργία και η αντιστροφή προνοίας για εισπρακτέα τα οποία έχουν υποστεί απομείωση 
έχει συμπεριληφθεί στα έξοδαδιοικητικής λειτουργίας στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων (Σημ.9). Τα ποσά που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό πρόβλεψης για 
απομείωση γενικά διαγράφονται όταν δεν υπάρχει οποιαδήποτε προσδοκία ανάκτησης
επιπρόσθετων μετρητών.

Οι άλλες ομάδες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων δεν περιλαμβάνουν περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί απομοίωση.

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του ισολογισμού είναι η λογιστική
αξία κάθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Η Εταιρεία δεν έχει οποιοδήποτε 
ενέχυρο ως εξασφάλιση.

Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων της Εταιρείας αναλύονται ανά 
νόμισμα ως εξής:

2007
£

2006
£

Κυπριακή Λίρα 85.275 119.959
======== ========

20 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

2007
£

2006
£

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 7.597 116.393
======== ========

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
περιλαμβάνουν: 

2007
£

2006
£

Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.597 116.393
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 22) (16.124) -

________ ________
(8.527) 116.393

======== ========
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21 Μετοχικό κεφάλαιο

2007 2006

Αριθμός 
μετοχών £

Αριθμός
μετοχών £

Εγκεκριμένο 
Μετοχές των 10 σέντ η καθεμιά 100 000 000 10.000.000 100 000 000 10.000.000

=========== ========= =========== ==========
Εκδόθηκε και πληρώθηκε 
Εξολοκλήρου
Μετοχές των 10 σέντ η καθεμιά 26 324 455 2.632.455 26 324 455 2.632.455

=========== ========== =========== ==========

22 Δανεισμός

2007
£

2006
£

Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 20) 16.124 -
Τραπεζικός δανεισμός - 54.156

_________ _________
16.124 54.156

_________ _________
Μη βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικός δανεισμός - 225.037

_________ _________
Σύνολο δανεισμού 16.124 279.193

========= =========

Λήξη μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού 
Από 1 μέχρι 2 έτη - 54.156
Από 2 μέχρι 5 έτη - 162.468
Μετά από 5 έτη - 8.413

_________ _________
- 225.037

========= =========

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα  είναι εξασφαλισμένα ως εξής:

 Με κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στο ενεργητικό της Εταιρείας ύψους £400.000.
 Με υποθήκη σε ακίνητα της Εταιρείας (Σημ.15) ύψους £268.000.
 Με προσωπικές εγγυήσεις συγκεκριμένων Συμβούλων και κύριωνμετόχων της 

Εταιρείας ύψους £555.000 ο κάθε ένας (Σημ. 25 (ε)).
 Με εκχώρηση ασφάλειας ζωής του Διευθυντή της Εταιρείας για £300.000

(Σημ. 25 (ε)).
 Πάγια επιβάρυνση σε ακίνητη περιουσία συγκεκριμένων μετόχων για £400.000

(Σημ. 25 (ε)).



Athos Diamond Center Public Limited

G:\AI03879-Athos Diamond\2007_Consolidated_G.doc (41)

22 Δανεισμός (συνέχεια)

Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ήταν ως εξής:

2007
%

2006
%

Τραπεζικός δανεισμός - 7,00
Τραπεζικά παρατραβήγματα 6,50 -

Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγματα της Εταιρείας είναι διευθετημένα σε 
σταθερά επιτόκια. Ο δανεισμός σε σταθερό επιτόκιο εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο 
επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. 

Η λογιστική αξία του δανεισμού είναι περίπου η ίδιαμε τη δίκαιη αξία.

Η λογιστική αξία του δανεισμού της Εταιρείας αναλύεται ανά νόμισμα ως εξής:

2007
£

2006
£

Κυπριακή Λίρα – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 16.124 279.193
======= =======

23 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2007
£

2006
£

Εμπορικοί πιστωτές 119.894 200.892
Πληρωτέο σε συγγενικό μέρος (Σημ.25 (β)) 14.209 15.637
Οφειλόμενα έξοδα 25.996 22.107

_______ _______
160.093 238.636
======= =======

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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24 Δεσμεύσεις

Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις – όπου η Εταιρεία είναι ο μισθωτής

Η Εταιρεία ενοικιάζει διάφορα καταστήματα, γραφεία και αποθήκες σύμφωνα με ακυρώσιμες 
λειτουργικές μισθώσεις.

Η Εταιρεία αναμένει να ενοικιάζει τα πιο πάνω καταστήματα για τα επόμενα 32 χρόνια 
παρόλο που η συμφωνία ενοικίασης είναι για 2 χρόνια με αύξηση 14% ανά 2 χρόνια.

Το σύνολο των μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων σύμφωνα με τις ακυρώσιμες 
λειτουργικές μισθώσεις είναι ως εξής:

2007
£

2006
£

Μέχρι 1 έτος 23.305 21.720
Από 1 μέχρι 5 έτη 134.902 128.639
Μετά από 5 έτη 2.050.033 2.079.601

_________ _________
2.208.240 2.229.960
========= =========

25 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας είναι ο κος Άθως Ιωαννίδης ο οποίος κατέχει το 68,27% των
μετοχών της Εταιρείας. Ένα ποσοστό 0,96% κατέχεται από συγγενικά άτομα του κου Άθου 
Ιωαννίδη. Το υπόλοιπο 30,77 % των μετοχών είναι ευρέως διεσπαρμένο. 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(α) Πώληση επιχείρησης σε μέτοχο/σύμβουλο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 7 Δεκεμβρίου 2007 όπως 
πωλήσει την επιχείρηση στον κ. Άθω Ιωαννίδη έναντι του ποσού των £1.440.000.

(β) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις αγαθών

2007
£

2006
£

Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 19) 9.612 9.612
======= =======

Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 23) 14.209 15.637
======= =======
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25 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(γ) Τρεχούμενος λογαριασμός Συμβούλων 

2007
£

2006
£

Στην αρχή του έτους (1.427) (90.078)
Ποσά που παραχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια
 του έτους 39.892 125.380
Αμοιβή έτους  (Σημ. 25 (δ)) (38.465) (36.729)

_______ _______
Στο τέλος του έτους - (1.427)

======== ========

(δ) Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων 

Η συνολική αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων(συμπεριλαμβανομένων βασικών
διοικητικών στελεχών) ήταν ως εξής:

2007
£

2006
£

Δικαιώματα 2.000 2.000
Αμοιβή  υπό εκτελεστική ιδιότητα 36.465 34.729

_______ _______
38.465 36.729

======= =======

(ε)        Προσωπικές εγγυήσεις των Διοικητικών Συμβούλων 

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα της Εταιρείας είναι εξασφαλισμένα ως εξής:

 Με προσωπικές εγγυήσεις συγκεκριμένων Συμβούλων και κύριων μετόχων της 
Εταιρείας ύψους £555.000 ο κάθε ένας.

 Με εκχώρηση ασφάλειας ζωής του Διευθυντή της Εταιρείας για £300.000.
 Πάγια επιβάρυνση σε ακίνητη περιουσία συγκεκριμένων μετόχων για 

£400.000.

26 Σημαντικές συμβάσεις με όργανα διοίκησης

Στις 14 Δεκεμβρίου 2001, η Εταιρεία έχει συνάψει πενταετές συμβόλαιο εργοδότησης με τον 
κ. Άθω Ιωαννίδη, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2002  με ετήσιες απολαβές 
ύψους £30.000 με 5% αύξηση ανά έτος.  Κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, το 2004, ο κ. 
Ιωαννίδης δεν πήρε αύξηση.

Εκτός από τον κ Άθω Ιωαννίδη η Εταιρεία δεν έχει συνάψει άλλες σημαντικές συμβάσεις με 
όργανα διοίκησης.
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27 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2007 η 
Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με την Saitcher Holdings Limited,
συμφερόντων του κ. Άθου Ιωαννίδη τον Ιανουάριο του 2008 για την πώληση όλων των 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για το ποσό των Ευρώ 2.460.386,10 (£1.440.000) με
ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2008. Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της πώλησης από τον κ. Άθω 
Ιωαννίδη όλων των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία, στην Aspis Holdings Public
Company Limited. Η πώληση αυτή θα επιφέρει Ευρώ 97.203 κέρδος στην Εταιρεία κατά την 
διάρκεια του έτους2008.

Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 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.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 11 μέχρι13.


