
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD SHOPPING GALLERIES PLC 
(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 



AD SHOPPING GALLERIES PLC 
(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 
 
 Σελίδα 
  
Ειδοποίηση σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  1 
  
Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι  2 
  
Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της   
   Εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις   3 
  
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου  4 – 9 
  
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών  10 & 11 
  
Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 12 
  
Κατάσταση συνολικών εσόδων εταιρείας 13 
  
Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 14 
  
Κατάσταση οικονομικής θέσης εταιρείας 15 
  
Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 16 
  
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων εταιρείας  17 
  
Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών  18 
  
Κατάσταση ταμειακών ροών εταιρείας  19 
  
Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις  20 – 56 
  
 
 



1 
AD SHOPPING GALLERIES PLC 

(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
 
Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της AD Shopping Galleries Plc (πρώην ADHP 
Holdings Public Company Ltd) (η “Εταιρεία”) θα πραγματοποιηθεί στην οδό Ανδρέα Χάλιου 1, 
Whitemoon centre, 1ος όροφος, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία στις 22 Ιουνίου 2010 και ώρα 12:00 π.μ.  
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ   
 
1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων ενοποιημένων και 

ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009. 
 
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
3. Καθορισμός της αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
4. Επαναδιορισμός της KPMG Limited ως ανεξάρτητων ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση 

του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.  
 
5. Διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
 
 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
            Aspis Secretarial Ltd 
        Γραμματέας  
 
 
 
Λευκωσία, 3 Μαΐου 2010 
 
 
Σημείωση:  
 
 
Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του και εκ μέρους του. 
Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο 
έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για συνέλευση ώρα. 
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AD SHOPPING GALLERIES PLC 

(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο Γιάννος Πανταζής – Πρόεδρος 
 
 Ιάκωβος Κωνσταντινίδης – Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 Γιώργος Κωνσταντίνου 
 
 Αντώνης Αντωνίου 
 
 Κίκης Χαννίδης 
 
 Κυριάκος Κυριάκου 
 
 Γιάννος Κασουλίδης 
 (παραιτήθηκε στις 10 Ιουλίου 2009) 
 
 Χαράλαμπος Χριστοδούλου 
 (παραιτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2009) 
 
 
Γραμματέας Aspis Secretarial Ltd 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  KPMG Limited 
 
 
Τράπεζες Eurobank 
 
 Marfin Laiki Bank 
 
 USB Bank 
 
 
Εγγεγραμμένο Γραφείο                                  Ανδρέα Χάλιου 1 
                                                                       Whitemoon Centre, 1ος όροφος 
 Έγκωμη, 2408  
                                                                       Λευκωσία 
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AD SHOPPING GALLERIES PLC 

(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες 
προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (“Νόμος”), εμείς τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις της AD Shopping Galleries Plc (πρώην ADHP Holdings Public Company Limited) για το 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) οι ετήσιες ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις 

σελίδες 12 μέχρι 56: 
 

(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο 
(4), του Νόμου  και 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της 
οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της AD Shopping Galleries Plc (πρώην 
ADHP Holdings Public Company Limited) και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους 
ενοποιημένους και ξεχωριστούς λογαριασμούς ως σύνολο και  

 
(β) η έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου  παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της 

απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της οικονομικής κατάστασης της AD Shopping Galleries Plc 
(πρώην ADHP Holdings Public Company Limited) και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στους ενοποιημένους και ξεχωριστούς λογαριασμούς ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.  

 
 
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
Εκτελεστικοί  
 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης – Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
Μη εκτελεστικοί 
 
 
Γιάννος Πανταζής – Πρόεδρος  
 
 
Γιώργος Κωνσταντίνου     Κυριάκος Κυριάκου 
 
 
Αντώνης Αντωνίου  Κίκης Χαννίδης 
 
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  
 
 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης     Νικόλας Νεοκλέους  
Διευθύνων Σύμβουλος     Οικονομικός διευθυντής  
 
 
Λευκωσία, 3 Μαΐου 2010 
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AD SHOPPING GALLERIES PLC 

(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της AD Shopping Galleries Plc (πρώην ADHP Holdings Public Company 
Ltd) (η “Εταιρεία”) υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (που μαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”) για το 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ KAI ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφάλαιο 113 της Κύπρου. Στις 19 Ιουλίου 2000 η Εταιρεία 
μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία και στις 26 Ιουνίου 2002 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Μέχρι το τέλος του 2007 η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας ήταν η 
χονδρική και λιανική πώληση κοσμημάτων, ρολογιών και άλλων συναφών ειδών οπόταν και πωλήθηκε 
η επιχείρηση στον πρώην πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Εταιρείας. Από το 2008 και μετέπειτα 
η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η αγορά και εκμίσθωση ακινήτων μέσω θυγατρικών 
εταιρειών με σκοπό την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών. Στα μέσα Δεκεμβρίου του 
2009 το Συγκρότημα έχει δραστηριοποιηθεί στο τομέα του λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας μέσω 
των θυγατρικών εταιρειών.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
παρουσιάζονται στη σελίδα 12 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Το κέρδος για το έτος 
που αναλογεί στους μετόχους ανέρχεται σε €1.425.122 (2008: κέρδος €1.350.345). 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Τον Ιούνιο του 2008 η Εταιρεία απέκτησε εξολοκλήρου την Simien Enterprises Ltd που κατέχει το 
100% του μετοχικού κεφαλαίου της A.D. Madison Ltd (πρώην G.N. Gallery Nicosia Ltd). Η A.D. 
Madison Ltd εκμισθώνει ακίνητα στην Λευκωσία τα οποία αποτελούν ενιαίο χώρο ανάπτυξης γνωστά 
με την ονομασία International Merchandising Center (IMC) κοντά στα εμπορικά κέντρα ΙΚΕΑ και το 
The Mall of Cyprus.  
 
Κατόπιν διορισμού της διεθνούς εταιρείας JHP Design Consultants που διαθέτει εμπειρία στο 
σχεδιασμό και διαμόρφωση επιτυχημένων εμπορικών κέντρων όπως το Selfridges του Λονδίνου, η 
Εταιρεία προχώρησε με γοργούς ρυθμούς στην διαμόρφωση του κτιρίου σε εμπορικό κέντρο που εκτός  
από χώρους λιανικού εμπορίου επιπρόσθετα διαμορφώθηκαν και χώροι αναψυχής, εστίασης και 
ψυχαγωγίας.  
 
Η λειτουργία του εμπορικού κέντρου με την επωνυμία MADISONS άρχισε στα μέσα Δεκεμβρίου 2009. 
 
Εκδηλώθηκε τεράστιο ενδιαφέρον από τρίτους, για εξασφάλιση χώρων εντός του εμπορικού κέντρου.  
Κατόπιν διαβουλεύσεων η Εταιρεία συμβλήθηκε για όλους ανεξαιρέτως τους χώρους εντός του 
εμπορικού κέντρου, με γραπτές συμφωνίες  χρήσης και διαχείρισης. 
 
Χώροι εντός του εμπορικού κέντρου χρησιμοποιούνται και από την ίδια την Εταιρεία, μέσω 
θυγατρικών της εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου και 
ψυχαγωγίας. 
 
Σε σχέση με το λιανικό εμπόριο, η Εταιρεία, στις 30 Ιουνίου 2009, απέκτησε, εξολοκλήρου το μετοχικό 
κεφάλαιο της Flamini Trading Ltd η οποία δραστηριοποιείται στις πωλήσεις  γυναικείων ειδών ένδυσης 
και αξεσουάρ μέσω καταστήματος που εκμισθώνει στη οδό Στασικράτους στην Λευκωσία και χώρου 
εντός του ίδιου του εμπορικού κέντρου.  Το τίμημα αγοράς καθορίστηκε στις €574.574 και πληρώθηκε  
με την έκδοση και παραχώρηση 2.611.700 μετοχών ονομαστικής αξίας €0,17 η καθεμία στην τιμή των 
€0,22 η κάθε μετοχή. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(συνέχεια) 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 
 
Κατά τη διάρκεια του 2009  η Εταιρεία απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των πιο κάτω 
εταιρειών για δραστηριοποίηση στους τομείς του λιανικού εμπορίου, αναψυχής, εστίασης και 
ψυχαγωγίας καθώς και της διαχείρισης του εμπορικού κέντρου. Το τίμημα αγοράς ήταν €1.000 για 
κάθε εταιρεία. 
 
           Όνομα εταιρείας           Δραστηριότητα 
 
1. AD Management Services Ltd  Διαχείριση εμπορικού κέντρου 
2. AD Apparel & Footwear Ltd  Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης  
3. AD Toys Ltd    Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών 
4. AD Cosmetics Ltd   Λιανικό εμπόριο καλλυντικών 
5. AD Entertainment Ltd   Αναψυχή, εστίαση, ψυχαγωγία 
6. AD Promotional Outlet Ltd  Αδρανής 
7. AD Gourmet Food Ltd   Αδρανής 
8. AD Children Wear Ltd   Αδρανής 
9. G.N. Gallery Famagusta Ltd  Αδρανής 
10. G.N. Gallery Larnaca Ltd   Αδρανής 
11. G.N. Gallery Limassol Ltd  Αδρανής 
 
 
Η Εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2009 κατέχει άμεσα ή έμμεσα τις ακόλουθες εξαρτημένες εταιρείες:  
 
Όνομα εταιρείας  Ποσοστό συμμετοχής (%) Χώρα σύστασης 
  
Simien Enterprises Ltd 100 Κύπρος 
A.D. Madison Ltd (πρώην G.N. Gallery Nicosia Ltd) 100 Κύπρος 
AD Management Services Ltd 100 Κύπρος 
Flamini Trading Ltd 100 Κύπρος 
AD Apparel & Footwear Ltd 100 Κύπρος 
AD Toys Ltd 100 Κύπρος 
AD Cosmetics Ltd 100 Κύπρος 
AD Entertainment Ltd 100 Κύπρος 
AD Promotional Outlet Ltd 100 Κύπρος 
AD Gourmet Food Ltd 100 Κύπρος 
AD Children Wear Ltd 100 Κύπρος 
G.N. Gallery Famagusta Ltd 100 Κύπρος 
G.N. Gallery Larnaca Ltd 100 Κύπρος 
G.N. Gallery Limassol Ltd 100 Κύπρος 
   
 
Τα αποτελέσματα του 2009 καθώς επίσης και του 2008 αντανακλούν κυρίως τις αναπτυξιακές 
δραστηριότητες της Εταιρείας στην διαμόρφωση του ακινήτου σε Εμπορικό Κέντρο και κατά ελάχιστο 
ποσοστό τις λειτουργικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος καθότι το Εμπορικό Κέντρο άρχισε την 
λειτουργία του στα μέσα Δεκεμβρίου 2009.  
 
Στις 29 Οκτωβρίου 2009 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση τεσσάρων ομολόγων (€150.000 το κάθε 
ομόλογο) για ποσό ύψους €600.000 στις  εταιρείες Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ, Jupiter Portfolio Investments Public Co. Ltd, Τ.Π. Προσωπικού Elma Properties & 
Investment Ltd και Lemeco Investments Ltd. Τα πιο πάνω ομόλογα είναι διαρκείας 3 ετών και φέρουν 
τόκο προς 10% ετησίως ο οποίος είναι πληρωτέος κάθε 6 μήνες, την 31ην Μαρτίου και 30η Σεπτεμβρίου 
εκάστου έτους. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(συνέχεια) 
 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 
 
Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας από τη λειτουργία του Εμπορικού Κέντρου ανέρχονται σε 
€1.478.094 τα οποία περιλαμβάνουν πωλήσεις από την λειτουργία του Εμπορικού Κέντρου ποσό ύψους 
€526.423, αρχικά δικαιώματα χρήσης του Εμπορικού Κέντρου ποσό ύψους €446.054, δικαιώματα 
διαχείρισης ποσό ύψους €399.884 και άλλα έσοδα ποσό ύψους €105.733.  Επίσης προέκυψε πλεόνασμα 
από επανεκτίμηση ακινήτων ύψους €4.860.849 (2008: €3.275.000) η οποία βασίστηκε σε εκτίμηση από 
επαγγελματία εγκεκριμένο εκτιμητή. 
 
Το σύνολο των εξόδων διοίκησης  ανέρχονται σε €1.147.282 (2008: €457.673). Η αύξηση των εξόδων 
διοίκησης οφείλεται κυρίως στην έναρξη λειτουργίας του Εμπορικού Κέντρου.  
 
Τα έξοδα χρηματοδότησης ανέρχονται στα €2.186.476 (2008: €1.196.808). Τα έξοδα χρηματοδότησης 
περιλαμβάνουν τόκους μίσθωσης, η οποία ταξινομείται ως χρηματοδοτική, βάση των όρων της που 
ουσιαστικά μεταφέρουν όλους τους κινδύνους και οφέλη του μισθίου στην Εταιρεία και επιπρόσθετα 
για το 2009, τόκους επί τραπεζικών δανείων.  
 
Επίσης, το Συγκρότημα παρουσίασε καθαρή ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες για το έτος 2009 
ύψους €26.749 (2008: ζημία €52.212). 
 
Το σύνολο της φορολογίας ύψους €486.085 (2008: €340.166) για το έτος, αποτελεί αναβαλλόμενη 
φορολογία η οποία προέκυψε λόγω της επανεκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας σε ακίνητα. 
 
Το κέρδος ανά μετοχή €1,12 σεντ (2008: €1,65 σεντ) υπολογίστηκε με βάση το κέρδος για την περίοδο 
που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας και τον μεσοσταθμικό αριθμό των μετοχών που ήταν 
εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους 127.634.041 (2008: 81.602.332). 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2009. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ   
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και η Εταιρεία και οι 
ενέργειες που λαμβάνονται για διαχείριση τους, αναφέρονται στη σημείωση 28 των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει σημαντική αύξηση τόσο στα εισοδήματα του Συγκροτήματος όσο 
και στη ρευστότητα αλλά και στη κερδοφορία για το λόγο ότι το εμπορικό κέντρο θα βρίσκεται σε 
πλήρη λειτουργία για ολόκληρο το έτος 2010. 
 
Ταυτόχρονα η Εταιρεία προχωρά με βελτίωση και αναβάθμιση του μείγματος των προϊόντων και 
υπηρεσιών που προσφέρονται στο εμπορικό κέντρο με την προσέλκυση καινούργιων επώνυμων 
ενοικιαστών, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αύξηση της εμπορικότητας του συνόλου των 
δραστηριοτήτων του εμπορικού κέντρου. 
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AD SHOPPING GALLERIES PLC 

(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
Στις 22 Ιουνίου 2009, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε η έκδοση και 
παραχώρηση 2.611.700 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17 η καθεμία προς την Laser 
Investment Group Plc, στην τιμή των €0,22 η καθεμία μετοχή, έναντι αγοράς ολόκληρου του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας Flamini Trading Ltd. 
 
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε €21.919.163 διαιρεμένο σε 
128.936.254 συνήθεις μετοχές των €0,17 η καθεμία. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε 
υποκαταστήματα, πέραν του καταστήματος της θυγατρικής εταιρείας Flamini Trading Ltd στην οδό Στασικράτους 
στην Λευκωσία. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα μέλη τoυ Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 
παρουσιάζονται στη σελίδα 2. Οι ημερομηνίες παραιτήσεων και διορισμών των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και μέχρι την ημερομηνία 
έγκρισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται στην σελίδα 2. 
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Γιάννος Πανταζής και Ιάκωβος Κωνσταντινίδης αποχωρούν εκ 
περιτροπής, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Στις 4 Ιανουαρίου 2010 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση 5 ομολόγων προς την Liberty Life Insurance Public 
Company Ltd (€150.000 το κάθε ομόλογο) για ποσό ύψους €750.000.  Τα εν λόγω ομόλογα φέρουν τόκο προς 
10% ετησίως.  Στις 15 Απριλίου 2010 η Εταιρεία πλήρωσε στην Liberty Life Insurance Public Company Ltd ποσό 
ύψους €450.000 για εξόφληση 3 εκ των 5 ομολόγων.  Επίσης, κατά την ίδια ημερομηνία η Εταιρεία κατέβαλε 
προς την Liberty Life Insurance Public Company Ltd ποσό ύψους €21.042 το οποίο αφορά τόκους για τα 5 
ομόλογα για την περίοδο από 4 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 15 Απριλίου 2010.  Τέλος, η Εταιρεία κατά τις 15 
Απριλίου 2010 προπλήρωσε ποσό ύψους €14.250 το οποίο αφορά τόκους για τα 2 εναπομείναντα ομόλογα για 
την περίοδο από 16 Απριλίου 2010 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010. 
 
Στις 26 Φεβρουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποδέχτηκε την κεφαλαιοποίηση των 
εισπρακτέων από τις θυγατρικές (Σημείωση 26(iii)) με την έκδοση νέων μετοχών από τις θυγατρικές που θα 
παραχωρηθούν προς την Εταιρεία ίση με το οφειλόμενο ποσό. 
 
Στις 26 Μαρτίου 2010 η Εταιρεία μέσω της θυγατρικής της εταιρείας G.N. Famagusta Ltd συμφώνησε την αγορά 
τεμαχίου γης, καθαρού εμβαδού 4.000 τ.μ. με την εταιρεία Woolworth (Cyprus) Ltd στην τιμή των €6.000.000. 
Ποσό ύψους €1.500.000 έχει πληρωθεί με την υπογραφή του συμβολαίου ενώ το υπόλοιπο ποσό των €4.500.000 
θα πληρωθεί με 3 δόσεις του €1.500.000. Η κάθε δόση θα είναι πληρωτέα πριν ή κατά την 20ην Δεκεμβρίου κάθε 
έτους αρχίζοντας από την 20η Δεκεμβρίου 2010 και στη συνέχεια πριν ή κατά την 20ην Δεκεμβρίου του 2011 και 
2012 μέχρι εξοφλήσεως. Επίσης, κάθε οφειλόμενο υπόλοιπο θα φέρει τόκο προς 6,25% ετησίως και θα 
καταβάλλεται ανά εξάμηνο και συγκεκριμένα στις 20 Ιουνίου και 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους αρχίζοντας από τις 20 
Ιουνίου 2010, μέχρι εξοφλήσεως. 
 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν τις 
οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009. 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 
Γνωστοποιούνται στη σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ).  Οι μετοχές της Εταιρείας 
διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ όπου η εφαρμογή του ΚΕΔ είναι εθελοντική και όχι στην 
Κύρια Αγορά του ΧΑΚ όπου η πλήρης εφαρμογή των προνοιών του ΚΕΔ είναι υποχρεωτική. 
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AD SHOPPING GALLERIES PLC 

(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Οι κύριοι λόγοι που δεν τηρείται ο ΚΕΔ είναι: 
 
(i) Το κόστος εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για την Εταιρεία, η οποία θα πρέπει 

να εφαρμόζει πλήρως τον ΚΕΔ τηρώντας κεντρικές Επιτροπές Διορισμών, Αμοιβών και Ελέγχου, 
και 

 
(ii) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε σ’αυτή την απόφαση αφού αξιολόγησε τις δραστηριότητες της 

Εταιρείας και έκρινε ότι η εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης δε θα επέφερε οφέλη 
προς τους μετόχους της Εταιρείας τα οποία να δικαιολογούν το κόστος εφαρμογής του ΚΕΔ. 

 
Κατάσταση προσώπων που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
Οι μετόχοι που κατείχαν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδομένου και εισηγμένου 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και στις 25 Απριλίου 2010 (5 ημέρες πριν 
από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων), σύμφωνα με το άρθρο 137(3) των περί 
Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών ήταν οι ακόλουθοι: 
 

 28/04/2010 31/12/2009 
 % % 
   
Γενική Ένωση ΑΕΕΓΑ 29,96 29,96 
Commercial Value A.A.E. 29,45 29,45 
Αdvantage Capital Holdings Plc 14,43 14,43 
 
Η έμμεση συμμετοχή της Commercial Value A.A.E. προκύπτει από τη συμμετοχή της στην 
Commercial Value Omologiako U.L., στην Commercial Value Development U.L. και στην Commercial 
Value Investment Plus U.L. Η έμμεση συμμετοχή της Γενική Ένωση ΑΕΕΓΑ προκύπτει από τη 
συμμετοχή της στην Γενική Πίστη ΑΕΕΓΑ.   
 
Οι μέτοχοι που κατείχαν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδομένου, εισηγμένου και 
μη εισηγμένου, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και στις 25 Απριλίου 
2010 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων), σύμφωνα με το 
άρθρο 137(3) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών ήταν οι 
ακόλουθοι: 
 28/04/2010 31/12/2009 
 % % 
   
Ιωάννα Χριστοφή 29,24 29,24 
Αdvantage Capital Holdings Plc 20,79 18,05 
Kaleta Ltd 12,31 14,56 
Commercial Value A.A.E. 7,15 6,01 
Aspis Liv Forsarkrings A.B. 7,75 7,75 
Γενική Ένωση ΑΕΕΓΑ 6,12 6,12 
Goumouti Ltd 0,00 9,16 
 
Η έμμεση συμμετοχή της Commercial Value A.A.E. προκύπτει από τη συμμετοχή της στην 
Commercial Value Omologiako U.L., στην Commercial Value Development U.L. και στην Commercial 
Value Investment Plus U.L. Η έμμεση συμμετοχή της Γενική Ένωση ΑΕΕΓΑ προκύπτει από τη 
συμμετοχή της στην Γενική Πίστη ΑΕΕΓΑ.   
 
Η Εταιρεία δεν έχει εκδόσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοιδήποτε 
περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα. 
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(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Ο διορισμός και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. 
 
Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσματος σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να προβεί 
σε έκδοση ή επαναγορά μετοχών της Εταιρείας. 
 
Η έκδοση οποιονδήποτε νέων μετοχών υπόκειται περεταίρω στις πρόνοιες του Καταστατικού 
Εγγράφου της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία και στην αρχή ίσης μεταχείρισης των υφιστάμενων 
μετόχων.  
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το συνολικό εκδομένο (εισηγμένο και μη εισηγμένο) μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας ανερχόταν στα 128.936.254 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 η καθεμία. Το εκδομένο και 
εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  ανερχόταν στις 26.324.554 μετοχές ονομαστικής αξίας 
€0,17 η καθεμία και το εκδομένο μη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο στις 102.611.700 μετοχές 
ονομαστικής αξίας €0,17 η καθεμία.  
 
Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν σε 
συνεννόηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 137(3) των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών δεν κατείχε κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, 
οποιοδήποτε ποσοστό στο εκδομένο (εισηγμένο και μη εισηγμένο) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και στις 25 Απριλίου 2010 (5 μέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των 
οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο). 
 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συμβάσεις μεταξύ της 
Εταιρείας και των οργάνων διοίκησής της. 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited, εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισμα που να επαναδιορίζει του ελεγκτές και να εξουσιοδοτεί 
το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
 
 
                              Aspis Secretarial Ltd 
                          Γραμματέας  
 
 
Λευκωσία, 3 Μαΐου 2010 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
 

AD SHOPPING GALLERIES PLC 
(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 

 
 
Έκθεση επί των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της AD Shopping Galleries Plc (πρώην ADHP 
Holdings Public Company Ltd) (η 'Εταιρεία') και των θυγατρικών της ('το Συγκρότημα') και τις ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 12 μέχρι 56, που αποτελούνται από τις καταστάσεις 
οικονομικής θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2009, και τις καταστάσεις 
συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηματικές σημειώσεις.  
 
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς 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 εσωτερικών 
δικλίδων σχετικών με την κατάρτιση και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών 
πολιτικών, και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη των Ελεγκτών  
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  
Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες και 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 
 
Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών 
εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν 
βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (συνέχεια)  
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
 

AD SHOPPING GALLERIES PLC 
(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 

 
Γνώμη  
 
Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της οικονομικής θέσης της AD Shopping Galleries Plc (πρώην ADHP Holdings Public Company Ltd) και των 
θυγατρικών της στις 31 Δεκεμβρίου 2009, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων   
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 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 4 
μέχρι 9 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμε ότι 
έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) 
και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό τμήμα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
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 της Κύπρου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  
Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές 
 
Λευκωσία, 3 Μαΐου 2010 
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AD SHOPPING GALLERIES PLC 

(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
 
 
    
  2009 2008 

 
Σημ. € € 

Πωλήσεις 4 526.423 -- 
Κόστος πωλήσεων    (295.840)               -- 
    
Μεικτό κέρδος  230.583 -- 
    
Πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα 13 4.860.849 3.275.000 
Άλλα εισοδήματα 5 951.671 97.204 
Έξοδα διοίκησης  (1.147.282)   (457.673) 
Έξοδα πωλήσεων και διανομής    (478.023)         (2.576) 
    
Κέρδος από εργασίες 6 4.417.798   2.911.955 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  -- 27.576 
Έξοδα χρηματοδότησης  (2.186.476)  (1.196.808) 
    
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  8  (2.186.476)  (1.169.232) 
    
Κέρδος πριν από τις επενδυτικές δραστηριότητες   2.231.322 1.742.723 
Καθαρή ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες 9     (26.749)      (52.212) 
Απομείωση της υπεραξίας εξαγοράς 15   (293.366)               -- 
    
Κέρδος πριν από τη φορολογία  1.911.207 1.690.511 
Φορολογία 10   (486.085)    (340.166) 
    
Κέρδος έτους   1.425.122   1.350.345 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα  -- -- 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος μετά τη φορολογία                --                -- 
    
Συνολικά έσοδα για το έτος   1.425.122   1.350.345 
    
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ)  11           1,12            1,65 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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AD SHOPPING GALLERIES PLC 

(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
 
 
    
  2009 2008 

 
Σημ. € € 

Άλλα εισοδήματα  5 --  97.204 
Έξοδα διοίκησης    (588.455)  (122.251) 
    
Ζημιά από εργασίες  6  (588.455)    (25.047) 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  --   19.580 
Έξοδα χρηματοδότησης   (145.494)        (501) 
    
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηματοδότησης 8  (145.494)      19.079 
    
Ζημιά πριν από τις επενδυτικές δραστηριότητες   (733.949) (5.968) 
Καθαρή ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες 9    (26.749)    (52.212) 
Απομείωση στην αξία επένδυσης σε εξαρτημένη εταιρεία 14   (293.366)               -- 
    
Ζημιά πριν από τη φορολογία  (1.054.064) (58.180) 
Φορολογία 10                 --               -- 
    
Ζημιά έτους    (1.054.064)    (58.180) 
    
Λοιπά συνολικά έξοδα  -- -- 
    
Λοιπά συνολικά έξοδα για το έτος μετά την φορολογία                --               -- 
    
Συνολικά έξοδα για το έτος  (1.054.064)    (58.180) 
    
Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ)  11          (0,83)        (0,07) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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AD SHOPPING GALLERIES PLC 

(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
  2009 2008 
 Σημ. € € 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 12 8.950.041 9.203 
Ακίνητα για επένδυση 13 49.000.000 42.850.000 
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού  15    1.430.757   1.270.576 
    
   59.380.798 44.129.779 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Αποθέματα 16 1.056.849 -- 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  17 2.876.460 2.676.988 
Επενδύσεις 18 207.986 243.755 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 19      247.846        15.586 

    4.389.141   2.936.329 

    
Ολικό ενεργητικού  63.769.939 47.066.108 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 20 21.919.163 21.475.174 
Αποθεματικά        794.061     (761.646)

   22.713.224 20.713.528 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
Αναβαλλόμενη φορολογία  21 2.512.669 2.026.584 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 22 2.499.445 -- 
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 23 22.005.951 22.464.293 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 24   5.826.168                 -- 

  32.844.233  24.490.877 
Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Τραπεζικά παρατραβήγματα  19 1.501.704 5.266 
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 22 152.448 -- 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  24 6.087.320 1.414.271 
Οφειλόμενη φορολογία 25 12.666 23.130 
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 23      458.344       419.036 

     8.212.482    1.861.703 

Ολικό υποχρεώσεων    41.056.715  26.352.580 

Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   63.769.939  47.066.108 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3 Μαΐου 2010. 
 
 
Σύμβουλοι:   Γιάννος Πανταζής    Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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AD SHOPPING GALLERIES PLC 

(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
  2009 2008 
 Σημ. € € 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 12 83.266 9.203 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 14 17.292.209  17.000.000 

  17.375.475  17.009.203 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 17 8.990.161 2.071.007 
Επενδύσεις 18 207.986 243.755 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 19        70.976        14.754 

    9.269.123   2.329.516 

Ολικό ενεργητικού  26.644.598 19.338.719 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 20 21.919.163 21.475.174 
Αποθεματικά  (3.093.650) (2.170.171) 

   18.825.513 19.305.003 
    
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 22 2.499.445 -- 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 24   3.049.144                 -- 
    
    5.548.589                 -- 
Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Τραπεζικά παρατραβήγματα  19 1.501.704 5.266 
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 22 152.448 -- 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 24      616.344        28.450 

    2.270.496        33.716 
    
Ολικό υποχρεώσεων    7.819.085        33.716 
    
Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  26.644.598  19.338.719 
    
 
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3 Μαΐου 2010. 
 
 
 
 
 
Σύμβουλοι:   Γιάννος Πανταζής    Ιάκωβος Κωνσταντινίδης  
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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AD SHOPPING GALLERIES PLC 

(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το 
άρτιο 

Διαφορά από 
μετατροπή 
μετοχικού 

κεφαλαίου σε 
Ευρώ 

Αποθεματικό 
προσόδου Ολικό 

 € € € € € 
      
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 4.497.816 -- --  (2.134.633) 2.363.183 
Κέρδος έτους  -- -- -- 1.350.345 1.350.345 
Έκδοση μετοχών 17.000.000 -- -- -- 17.000.000 
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
λόγω μετατροπής σε Ευρώ       (22.642)             --       22.642               --                -- 
      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008/ 
1 Ιανουαρίου 2009 21.475.174 -- 22.642  (784.288) 20.713.528 
Κέρδος έτους  -- -- -- 1.425.122 1.425.122 
Έκδοση μετοχών       443.989    130.585               --               --      574.574 
      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009  21.919.163    130.585       22.642     640.834 22.713.224 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.  
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AD SHOPPING GALLERIES PLC 

(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το 
άρτιο 

Διαφορά από 
μετατροπή 
μετοχικού 

κεφαλαίου σε 
Ευρώ 

Αποθεματικό 
προσόδου Ολικό 

 € € € € € 
      
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 4.497.816 -- -- (2.134.633) 2.363.183 
Ζημιά έτους  -- -- -- (58.180)      (58.180)
Έκδοση μετοχών 17.000.000 -- -- -- 17.000.000 
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
λόγω μετατροπής σε Ευρώ      (22.642)               --       22.642                --               -- 
      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008/ 
1 Ιανουαρίου 2009 21.475.174 -- 22.642 (2.192.813) 19.305.003 
Ζημιά έτους -- -- -- (1.054.064)  (1.054.064)
Έκδοση μετοχών      443.989     130.585               --                --      574.574 
      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 21.919.163     130.585       22.642 (3.246.877) 18.825.513 
      
 
 
(1) Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον 

περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 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 ως 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 αυτό 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.  

 
(2) Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό διαφοράς από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε 

Ευρώ δεν είναι διαθέσιμα για διανομή υπό μορφή μερίσματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.  
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AD SHOPPING GALLERIES PLC 

(ΠΡΩΗΝ ADHP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD) 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 

  2009 2008 
 Σημ. € € 

Ροή μετρητών από/(για) εργασίες    
Κέρδος έτους  1.425.122 1.350.345 
Αναπροσαρμογές για:    
Χρεόλυση άϋλων στοιχείων ενεργητικού  15 53.394 31.146 
Απομείωση στην υπεραξία αγοράς  293.366 -- 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 12 14.821 1.185 
Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που 
  αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 18          (46.286)       (48.977)
Κέρδος από πώληση στοιχείων ενεργητικού  --      (97.204)
Ζημιές εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που 
  αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 18 73.035 101.189 
Πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα 13     (4.860.849)    (3.275.000)
Τόκους εισπρακτέους  8 --          (27.576)
Τόκους πληρωτέους  130.242 -- 
Τόκους πληρωτέους – χρηματοδοτική μίσθωση  2.007.994 1.194.737 
Ενοίκια πληρωτέα – χρηματοδοτική μίσθωση        (2.427.028)        (895.387)
Φορολογία  10         486.085        340.166 

Ροή μετρητών για εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης      (2.850.104)  (1.325.376)
Αύξηση στα αποθέματα       (1.013.760) -- 
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις         (199.472)      (2.676.988)
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις    10.480.949      1.831.077 

Ροή μετρητών από/(για) εργασίες   6.417.613     (2.171.287)
Φορολογία που πληρώθηκε           (10.464)                   -- 
    
Καθαρή ροή μετρητών από/(για) εργασίες       6.407.149    (2.171.287)
    
Ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού            (918.574)          (10.388)
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων σε ακίνητα         (9.289.151) -- 
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 14           (568.847) (17.000.000)
Πληρωμές για αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 18           (278.753)     (744.944)
Εισπράξεις από πώληση στοιχείων ενεργητικού  -- 2.460.386 
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού  287.773 448.977 
Τόκοι που εισπράχθηκαν                     --           27.576 
    
Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες     (10.767.552)   (14.818.393)
    
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από νέα δάνεια  2.051.893 -- 
Εισπράξεις από έκδοση μετοχών   574.574 17.000.000 
Είσπραξη από έκδοση ομολόγων  600.000 -- 
Τόκοι που πληρώθηκαν         (130.242)                   -- 
    
Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες        3.096.225    17.000.000 
    
Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών         (1.264.178) 10.320 
Μετρητά και αντίστοιχων μετρητών στην αρχή του έτους 19           10.320                   -- 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 19    (1.253.858)           10.320 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 

  2009 2008 
 Σημ. € € 
Ροή μετρητών για εργασίες    
Ζημιά έτους    (1.054.064)        (58.180) 
Αναπροσαρμογές για:    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 12 5.470 1.185 
Απομείωση στην αξία επένδυσης σε εξαρτημένη εταιρεία  14 293.366 --  
Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που 
  αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 18      (46.286)       (48.977) 
Κέρδος από πώληση στοιχείων ενεργητικού  --       (97.204) 
Ζημιές εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που 
  αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 18 73.035 101.189 
Τόκους εισπρακτέους 8 --        (19.580) 
Τόκους πληρωτέους 8       103.835                179 
    
Ροή μετρητών για εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης      (624.644)     (121.388) 
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις   (6.919.154)   (2.071.007) 
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις     3.637.038          28.450 
    
Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες   (3.906.760)   (2.163.945) 
    
Ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 12        (79.533)        (10.388) 
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 14      (585.575)  (17.000.000) 
Πληρωμές για αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 18      (278.753)      (744.944) 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  -- -- 
Εισπράξεις από πώληση στοιχείων ενεργητικού  -- 2.460.386 
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού  287.773 448.978 
Τόκοι που εισπράχθηκαν                  --           19.580 
    
Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες       (656.088) (14.826.388) 
    
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από νέα δάνεια  2.051.893 -- 
Εισπράξεις από έκδοση μετοχών   574.574 17.000.000 
Είσπραξη από έκδοση ομολόγων         600.000                  -- 
Τόκοι που πληρώθηκαν      (103.835)             (179) 
    
Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    3.122.632   16.999.821 
    
Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  (1.440.216) 9.488 
Μετρητά και αντίστοιχων μετρητών στην αρχή του έτους 19           9.488                   -- 
    
Μετρητά και αντίστοιχων μετρητών στο τέλος του έτους  19  (1.430.728)            9.488 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Η AD Shopping Galleries Plc (πρώην ADHP Holdings Public Company Ltd) (η “Εταιρεία”) 
συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
περί Εταιρειών Νόμου, Κεφάλαιο 113 της Κύπρου. Στις 19 Ιουλίου 2000 μετατράπηκε σε δημόσια 
εταιρεία και στις 26 Ιουνίου 2002 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου. Μέχρι το τέλος του 2007 η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας ήταν η χονδρική και λιανική 
πώληση κοσμημάτων, ρολογιών και άλλων συναφών ειδών οπόταν και πωλήθηκε η επιχείρηση στον 
πρώην πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Εταιρείας.  Από το 2008 και μετέπειτα η κύρια 
δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η αγορά και εκμίσθωση ακινήτων μέσω θυγατρικών εταιρειών με 
σκοπό την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών. Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2009 το 
Συγκρότημα έχει δραστηριοποιηθεί στο τομέα του λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας μέσω των 
θυγατρικών εταιρειών.  
 

Το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας είναι στην Ανδρέα Χάλιου 1, Whitemoon Centre, 1ος 
όροφος, Έγκωμη, 2408, Λευκωσία.  
 

Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών της (που μαζί αναφέρονται ως 
“το Συγκρότημα”).  Η Εταιρεία κατέχει άμεσα ή έμμεσα τις ακόλουθες εξαρτημένες εταιρείες:  
 

Όνομα εταιρείας  Ποσοστό συμμετοχής (%) Χώρα σύστασης 
  
Simien Enterprises Ltd 100 Κύπρος 
A.D. Madison Ltd (πρώην G.N. Gallery Nicosia Ltd) 100 Κύπρος 
AD Management Services Ltd 100 Κύπρος 
Flamini Trading Ltd 100 Κύπρος 
AD Apparel & Footwear Ltd 100 Κύπρος 
AD Toys Ltd 100 Κύπρος 
AD Cosmetics Ltd 100 Κύπρος 
AD Entertainment Ltd 100 Κύπρος 
AD Promotional Outlet Ltd 100 Κύπρος 
AD Gourmet Food Ltd 100 Κύπρος 
AD Children Wear Ltd 100 Κύπρος 
G.N. Gallery Famagusta Ltd 100 Κύπρος 
G.N. Gallery Larnaca Ltd 100 Κύπρος 
G.N. Gallery Limassol Ltd 100 Κύπρος 
 
Οι πιο πάνω εταιρείες δραστηριοποιούνται ως εξής: 
  
 1.  Simien Enterprises Ltd Επένδυση σε θυγατρική 
 2.  A.D. Madison Ltd (πρώην G.N. Gallery Nicosia Ltd) Εκμετάλλευση εμπορικού κέντρου
 3.  AD Management Services Ltd Διαχείριση εμπορικού κέντρου 
 4.  Flamini Trading Ltd Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης 
 5.  AD Apparel & Footwear Ltd Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης 
 6.  AD Toys Ltd Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών 
 7.  AD Cosmetics Ltd Λιανικό εμπόριο καλλυντικών 
 8.  AD Entertainment Ltd Αναψυχή, εστίαση, ψυχαγωγία 
 9.  AD Promotional Outlet Ltd Αδρανής 
10. AD Gourmet Food Ltd Αδρανής 
11. Ad Children Wear Ltd Αδρανής 
12. G.N. Gallery Famagusta Ltd Αδρανής 
13. G.N. Gallery Larnaca Ltd Αδρανής 
14. G.N. Gallery Limassol Ltd Αδρανής 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια) 
 
Αλλαγή ονομασίας Εταιρείας 
 
Στις 30 Ιουνίου 2008 η Εταιρεία μετονομάστηκε από Athos Diamond Center Public Ltd σε ADHP 
Holdings Public Company Ltd. 
 
Στις 4 Αυγούστου 2009 η Εταιρεία μετονομάστηκε από ADHP Holdings Public Company Ltd σε AD 
Shopping Galleries Plc. 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 
(α) Δήλωση συμμόρφωσης 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του 
περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου και με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. 
 
(β) Βάση επιμέτρησης 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
εκτός από την περίπτωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται σε εύλογη αξία και των επενδύσεων σε 
ακίνητα που παρουσιάζονται στην εκτιμημένη αξία τους.  
 
(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
Κατά τη χρήση 2009 το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2009. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Συγκροτήματος, με εξαίρεση των πιο κάτω:  
 
(α) Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων» (αναθεωρημένο). 

Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτού του αναθεωρημένου προτύπου, η Εταιρεία παρουσιάζει 
στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές 
με τους μετόχους, ενώ όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από συναλλαγές με μη 
μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Η παρουσίαση 
των συγκριτικών πληροφοριών έχει αναπροσαρμοστεί προς συμμόρφωση με το αναθεωρημένο 
πρότυπο. Η αλλαγή επηρέασε μόνο την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.  

 
(β) ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα – γνωστοποιήσεις» (τροποποίηση). Ως αποτέλεσμα της 

υιοθέτησης αυτής της τροποποίησης, η Εταιρεία παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε σχέση με 
τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών της μέσων και τον κίνδυνο 
ρευστότητας.  

 
(γ) ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» (αναθεωρημένο). Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτού του 

αναθεωρημένου προτύπου, η Εταιρεία κεφαλαιοποιεί το κόστος δανεισμού που μπορεί να 
αποδοθεί άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακών στοιχείων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις, για τα οποία η ημερομηνία έναρξης για κεφαλαιοποίηση είναι την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009, ως μέρος του κόστους εκείνων των περιουσιακών στοιχείων. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)  
 
(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(συνέχεια) 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω πρότυπα 
χρηματοοικονομικής αναφοράς είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά 
δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή: 
 
Πρότυπο / Διερμηνεία  Εφαρμόζεται για 

ετήσιες χρήσεις που 
αρχίζουν την ή μετά την 

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
 ΔΠΧA 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» (Αναθεωρημένο) 

 
 

1 Ιουλίου 2009 
 ΔΠΧA 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (Αναθεωρημένο) 1 Ιουλίου 2009 
 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 «Ενοποιημένες και ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις» (Τροποποιημένο)  
 

1 Ιουλίου 2009 
 Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΕΔΔΠΧA) 17 «Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών 
στοιχείων στους ιδιοκτήτες»  

 
 

1 Ιουλίου 2009 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Διαθέσιμα αντισταθμισμένα στοιχεία» 1 Ιουλίου 2009 
 Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2008 – Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 5 «Μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 
και διακοπείσες δραστηριότητες»  

 
 

1 Ιουλίου 2009 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Κατηγοριοποίηση εκδόσεων 

δικαιωμάτων» 
 

1 Φεβρουαρίου 2010 
  

 
(ii) Δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
 Βελτιώσεις στα ΔΠΧA – 2009 

1 Ιουλίου 2009/ 
1 Ιανουαρίου 2010 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2 «Συναλλαγές ομίλου σε παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται τοις 
μετρητοίς» 

 
 

1 Ιανουαρίου 2010 
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρόσθετες εξαιρέσεις για υιοθετώντες 

πρώτης εφαρμογής» 
 

1 Ιανουαρίου 2010 
 ΕΔΔΠΧA 19 «Εξόφληση χρηματοοικονομικής υποχρέωσης με 

συμμετοχικούς τίτλους» 
 

1 Ιουλίου 2010 
 Τροποποιήσεις στο ΕΔΔΠΧA 14 «Προπληρωμές μιας ελάχιστης 

κεφαλαιακής υποχρέωσης» 
 

1 Ιανουαρίου 2011 
 ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (Αναθεωρημένο) 1 Ιανουαρίου 2011 
 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 1 Ιανουαρίου 2013 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)  
 
(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(συνέχεια) 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων χρηματοοικονομικής 
αναφοράς σε μελλοντικές χρήσεις δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Συγκροτήματος. 
 
(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων 
 
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών οι 
οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού 
και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.  Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται 
στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό 
τις περιστάσεις.  Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
 
Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση.  Αναθεωρήσεις σε 
λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν η 
αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές 
περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους. 
 
Συγκεκριμένα, πληροφορίες για σημαντικές εκτιμήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιμες κρίσεις στην 
εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική επίδραση στα ποσά που 
αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω: 
 
 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

 
Το Συγκρότημα εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις  αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των 
οφειλόμενων ποσών από τις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η 
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση 
του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται 
ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η 
μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων εξετάζονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 
 

 Φορολογία 
 
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για 
συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι 
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Το Συγκρότημα 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 της τελικής 
φορολογίας. 
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 
(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια)  
 
 Απομείωση άϋλων στοιχείων ενεργητικού 

 
Τα άϋλα στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και αποσβένονται 
με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Για τα άϋλα 
στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται από συνενώσεις επιχειρήσεων, ως κόστος αγοράς θεωρείται 
η εύλογη τους αξία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Τα άϋλα στοιχεία ενεργητικού με 
απεριόριστη ζωή ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστο μία φορά ανά έτος. Ο έλεγχος αυτός 
διεξάγεται με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν 
από τη χρήση των άϋλων στοιχείων ενεργητικού, χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο 
που αντανακλά της παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται με το 
στοιχείο ενεργητικού. Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους 
στοιχείου ενεργητικού, το Συγκρότημα εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας 
ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το στοιχείο ενεργητικού. 
 

 Απομείωση υπεραξίας 
 
Κατά την εξέταση της απομείωσης της υπεραξίας απαιτείται εκτίμηση της αξίας χρήσης των 
σχετικών μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών του Συγκροτήματος στις οποίες η υπεραξία έχει 
κατανεμηθεί. Ο υπολογισμός της αξίας χρήσης βασίζεται πάνω σε υποθέσεις εκτίμησης των 
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τις μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών και χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο υπολογίζεται η 
παρούσα αξία τους. 
 

(ε) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), 
το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 
Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα 
αποτελέσματα χρήσης και για την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος. Οι 
λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνοχή από όλες τις εταιρείες του Συγκροτήματος. 
 
Βάση ενοποίησης 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
και των θυγατρικών εταιρειών όπως αναφέρονται στη σημείωση 1. Η ενοποίηση των αδρανών 
θυγατρικών έχει γίνει βάσει Διοικητικών οικονομικών καταστάσεων. Θυγατρικές εταιρείες είναι αυτές 
που ελέγχονται από το Συγκρότημα. Ο έλεγχος υπάρχει όταν το Συγκρότημα έχει τη δύναμη να 
κατευθύνει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές πολιτικές της οικονομικής οντότητας στην οποία 
συμμετέχει ώστε να αποκτά οφέλη από τις δραστηριότητες της. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την ημερομηνία που 
αρχίζει ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που τερματίζεται. Όλα τα υπόλοιπα και οποιαδήποτε μη 
πραγματοποιηθέντα εισοδήματα και έξοδα προερχόμενα από συναλλαγές που έγιναν μεταξύ εταιρειών 
του Συγκροτήματος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 
Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 
 
Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο, έγιναν αναπροσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών 
προκειμένου οι λογιστικές τους πολιτικές να συμβαδίζουν με τις λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιεί 
το Συγκρότημα.  
 

Συνενώσεις επιχειρήσεων 
 
Η απόκτηση των θυγατρικών λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου της αγοράς. Το κόστος της 
απόκτησης επιμετράται ως το σύνολο της εύλογης αξίας, κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, των 
στοιχείων ενεργητικού που παραχωρήθηκαν, των υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν 
και των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν από το Συγκρότημα ως αντάλλαγμα για τον έλεγχο της 
θυγατρικής, πλέον κάθε κόστος άμεσα αποδιδόμενο στη συνένωση των επιχειρήσεων.  
 
Τα αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της 
θυγατρικής τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια για αναγνώριση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3, 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης εκτός από τα μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού (ή ομάδα προς διάθεση) τα οποία ταξινομούνται ως διαθέσιμα 
προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 “Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται προς 
πώληση και διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις”, τα οποία αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στην εύλογη 
αξία τους μείον το κόστος διάθεσης. 
 
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση αναγνωρίζεται ως ένα στοιχείο ενεργητικού και αρχικά 
επιμετράται στο κόστος, το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους της συνένωσης των 
επιχειρήσεων και της αναλογίας του Συγκροτήματος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων 
στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των αναγνωρισμένων ενδεχόμενων υποχρεώσεων, της 
αποκτώμενης οικονομικής μονάδας. Εάν μετά την επανεκτίμηση, η συμμετοχή του Συγκροτήματος 
στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής υπερβαίνει το κόστος της συνένωσης των επιχειρήσεων, η 
διαφορά θα αναγνωρισθεί αμέσως στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 

Αναγνώριση εισοδημάτων 
 
Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος αναγνωρίζονται ως εξής: 
 

(i) Πωλήσεις εμπορευμάτων 
 

Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για εμπορεύματα μετά την αφαίρεση του 
φόρου προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Οι πωλήσεις 
εμπορευμάτων αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των 
εμπορευμάτων έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η Εταιρεία έχει 
πωλήσει ή παραδώσει τα εμπορεύματα στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα εμπορεύματα και 
η αποπληρωμή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
 

(ii) Παροχή υπηρεσιών 
 
Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για υπηρεσίες μετά την αφαίρεση του φόρου 
προστιθέμενης αξία. Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που 
προσφέρονται οι υπηρεσίες με αναφορά στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής 
υπολογισμένη με βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών 
που θα προσφερθούν. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 
Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια) 
 
(iii) Εισόδημα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες 

 
Μερίσματα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το 
δικαίωμα του Συγκροτήματος να εισπράξει. 
 
Το κέρδος ή η ζημιά από την εκποίηση επενδύσεων το οποίο αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ 
των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται, μεταφέρεται 
στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 

(iv) Πιστωτικοί τόκοι 
 
Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. 

 
Ωφελήματα υπαλλήλων 
 
Το Συγκρότημα και οι υπάλληλοι του συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων.  Οι συνεισφορές του Συγκροτήματος 
διαγράφονται στην χρήση που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στις παροχές προσωπικού. Το 
Συγκρότημα δεν έχει οποιαδήποτε νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον 
συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει αρκετά στοιχεία ενεργητικού για να πληρώσει σε όλους τους 
υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και 
προηγουμένων χρήσεων. 
 
Έσοδα χρηματοδότησης 
 
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση την αρχή 
των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 
 
Έξοδα χρηματοδότησης 
 
Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών 
εσόδων με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Τα έξοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους και τραπεζικά έξοδα. Τα έξοδα 
χρηματοδότησης αναγνωρίζονται όπως προκύπτουν. 
 
Μετατροπή ξένου νομίσματος 
 
(i) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 

 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος αποτιμούνται 
χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί 
το Συγκρότημα (''το νόμισμα λειτουργίας''). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ 
(€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήματος. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 
Μετατροπή ξένου νομίσματος (συνέχεια) 
 
(ii) 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 στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση 
συνολικών εσόδων. Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή μη χρηματικών 
στοιχείων όπως μετοχικοί τίτλοι που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
καταχωρούνται ως μέρος του κέρδους ή της ζημιάς εύλογης αξίας.  

 
Φορολογία 
 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και της 
αναβαλλόμενης φορολογίας. 
 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις 
υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές 
αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά 
θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης. Η φορολογία 
περιλαμβάνει οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές στην πληρωτέα φορολογία σε σχέση με προηγούμενες 
χρήσεις. 
 
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης, 
πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι 
φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της 
αναβαλλόμενης φορολογίας. 
 
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έvαντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές 
μπορούν vα χρησιμοποιηθούν. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό 
δικαίωμα συμψηφισμού τρεχόντων περιουσιακών φορολογικών στοιχείων με τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογίες σχετίζονται με την ίδια φορολογική αρχή. 
 
Μερίσματα 
 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας στη χρήση που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρείας. 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
 
Οι αποσβέσεις αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων σύμφωνα με τη 
σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου, ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης οικονομικής ζωής του. Τα ετήσια πoσoστά 
απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική περίοδο είναι τα ακόλoυθα: 
 
 % 
  
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 10 
Προσθήκες ενοικιαζόμενων κτιρίων 10 
Οχήματα 20 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – λογισμικό 33 1/3 
Κρεμαστάρια Μέθοδος 

ανανέωσης
  
 
Τα ακίνητα επί μισθώση αποσβένονται με βάση την υπόλοιπη χρονική περίοδο της αρχικής μίσθωσης 
που είναι 14 έτη. 
 
Οι μέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιμων χρήσεων και υπολειμματικών αξιών επανεξετάζονται στην 
ημερομηνία αναφοράς.  
 
Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό 
ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.  
 
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται 
στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων στη χρήση που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών 
ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου 
ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Συγκρότημα 
μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου 
ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης 
οικονομικής ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού. 
 
Κέρδη και ζημιές από διάθεση των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη 
σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση 
συνολικών εσόδων. 
 
Ακίνητα για επένδυση 
 
Τα ακίνητα για επένδυση, που περιλαμβάνουν κυρίως κτίρια, κατέχονται από το Συγκρότημα για 
μακροπρόθεσμες αποδόσεις δικαιωμάτων διαχείρισης και/ή για κεφαλαιακή ενίσχυση και δε 
χρησιμοποιούνται από το ίδιο.  Τα ακίνητα για επένδυση παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, που 
αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη ετησίως από εξωτερικούς εκτιμητές.  
Αλλαγές στις εύλογες αξίες καταχωρούνται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων. 
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Άϋλα στοιχεία ενεργητικού  
 
(i) Υπεραξία εξαγοράς 

 
Η υπεραξία εξαγοράς αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς πέραν του 
μεριδίου του Συγκροτήματος στην εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρίσιμων στοιχείων 
ενεργητικού της επιχείρησης που αποκτήθηκε κατά την ημερομηνία της εξαγοράς.  
 
Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση και παρουσιάζεται στην τιμή κόστους μείον 
συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Κέρδη και ζημιές από την πώληση μιας συνδεδεμένης 
εταιρείας περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας η οποία σχετίζεται με αυτή την πώληση. 
Η υπεραξία καταμερίζεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για σκοπούς ελέγχου για 
απομείωση. 

 
(ii) Υπεραξία (φήμη και πελατεία) 

 
Η υπεραξία (φήμη και πελατεία) δεν χρεολύεται αλλά ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση 
και παρουσιάζεται στην τιμή κόστους μείον συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. 
 

(iii) Δικαιώματα χρήσης 
 
Το δικαίωμα χρήσης αντιπροσωπεύει την τιμή εξαγοράς λειτουργικής μίσθωσης και χρεολύεται 
σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης 
ζωής της.  

 
Μισθώσεις 
 
Οι μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις όταν σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης 
μεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του μισθίου στον μισθωτή. 
Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. 
 
Το Συγκρότημα ως μισθωτής 
 
Οι μισθώσεις του Συγκροτήματος κατατάσσονται αρχικά ως χρηματοδοτικής φύσης εάν ουσιαστικά 
μεταφέρουν στο Συγκρότημα όλους τους κινδύνους και οφέλη που χαρακτηρίζουν την ιδιοκτησία ενός 
στοιχείου ενεργητικού.  Το Συγκρότημα αναγνωρίζει αρχικά τη χρηματοδοτική μίσθωση ως ενεργητικό 
και υποχρεώσεις στο χαμηλότερο της εύλογης αξίας του μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού και της 
καθαρής τρέχουσας αξίας των ελάχιστων πληρωμών της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 
Οι πληρωμές κατανέμονται μεταξύ των εξόδων χρηματοδότησης και της μείωσης της υποχρέωσης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Λειτουργικές μισθώσεις 
 
Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν την ενοποιημένη 
κατάσταση συνολικών εσόδων με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. 
Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να συναφθεί μια λειτουργική μίσθωση επίσης 
κατανέμονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.  
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Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται 
από τη στιγμή που το Συγκρότημα καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού 
μέσου. 
 
(i) Επενδύσεις  

 
Το Συγκρότημα ταξινομεί τις επενδύσεις του σε μετοχές σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η ταξινόμηση των 
επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν οι επενδύσεις. Η διεύθυνση 
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και 
επαναξιολογεί αυτό τον καθορισμό σε κάθε ημερομηνία της ενοποιημένης κατάσταση οικονομικής 
θέσης. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 
 
Η κατηγορία αυτή αναλύεται σε δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
προς εμπορία και αυτά που ορίστηκαν σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική 
αναγνώριση. Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού περιλαμβάνεται σε αυτή την 
κατηγορία αν αποκτήθηκε με κύριο σκοπό την δημιουργία κέρδους από βραχυπρόθεσμες 
διακυμάνσεις των τιμών. Τα στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται ως 
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού αν είναι προς εμπορία ή αναμένεται να πωληθούν μέσα σε 
δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης. 
 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά 
την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το 
Συγκρότημα δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού. Οι επενδύσεις 
αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές 
από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και το Συγκρότημα έχει ουσιαστικά μεταφέρει 
όλα τα ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.  Τα δάνεια και εισπρακτέα μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές που προέρχονται από αλλαγές 
στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 
στη χρήση που προκύπτουν. 
 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηματιστηριακή τιμή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού 
δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για μη εισηγμένες μετοχές, το Συγκρότημα προσδιορίζει την 
εύλογη 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 του Συγκροτήματος. Για μετοχές όπου η 
εύλογη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, αναγνωρίζονται σε κόστος μείον 
οποιαδήποτε απομείωση στην αξία. 
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Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 
(i) Επενδύσεις (συνέχεια) 

 
Το Συγκρότημα αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης 
κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή 
μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Στην 
περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση, μια σημαντική ή 
παρατεταμένη μείωση στην εύλογη αξία της μετοχής κάτω από το κόστος της λαμβάνεται υπόψη 
ως ένδειξη πιθανής απομείωσης στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά η οποία προσδιορίζεται ως η 
διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας εύλογης αξίας, μείον ζημιές 
απομείωσης του στοιχείου ενεργητικού που προηγουμένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα, 
μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών 
εσόδων. Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών 
εσόδων για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω της ενοποιημένης κατάστασης 
συνολικών εσόδων. 
 

(ii) Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες 
 
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το στοιχείο ενεργητικού 
έχει απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 
αξίας του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική 
αναγνώριση. 
 

(iii) Μετρητά και αντίστοιχων μετρητών 
 
Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχων 
μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα και τραπεζικά 
παρατραβήγματα.  
 

(iv) Δάνεια 
 
Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων 
χρηματοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας 
αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια του δανείου 
με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 

(v) Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 
 
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. 
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Απομείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού 
 
Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο 
για απομείωση στην αξία τους.  Τα στοιχεία ενεργητικού 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 της λογιστικής αξίας και του 
ανακτήσιμου ποσού του στοιχείου ενεργητικού.  Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της εύλογης 
αξίας του στοιχείου ενεργητικού μείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς 
προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για 
τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). 
 
Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις 
δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους  καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών, μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.  Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της 
αντιπαροχής που εισπράχθηκε από την Εταιρεία και της ονομαστικής αξίας του εκδοθέντος μετοχικού 
κεφαλαίου μεταφέρεται στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο. 
 
Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη 
υποχρέωση που προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή στοιχείων 
ενεργητικού για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί 
αξιόπιστα. Όταν το Συγκρότημα αναμένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση ένα 
ασφαλιστικό συμβόλαιο, η αποπληρωμή αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό στοιχείο ενεργητικού μόνο όταν 
η αποπληρωμή είναι σχεδόν βεβαία. 
 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα 
μηνών από την ημερομηνία της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης. 
 
Συγκριτικά ποσά 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην 
παρουσίαση του τρέχοντος οικονομικού έτους. 
 

4. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
 
Οι πωλήσεις αφορούν εισοδήματα από πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών και αναφέρονται μετά 
την αφαίρεση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
 

5. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
 
Το Συγκρότημα  2009 2008 
 € € 
   
Κέρδος από πώληση περιουσιακών στοιχείων -- 97.204 
Δικαιώματα διαχείρισης 399.884 -- 
Αρχικά δικαιώματα χρήσης 446.054 -- 
Άλλα έσοδα    105.733            -- 
   
    951.671    97.204 
 
Η Εταιρεία 2009 2008 

€ € 
  

Κέρδος από πώληση περιουσιακών στοιχείων              --    97.204 
 

6. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Το Συγκρότημα     
  2009 2008 
 Σημ. € € 
Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω 
κονδυλίων: 
    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 12 14.821 1.185 
Κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των Συμβούλων 
  υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα 7 378.865 20.721 
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών        28.041     13.250 
    
Η Εταιρεία    
  2009 2008 
 Σημ. € € 
Η ζημιά από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω 
κονδυλίων: 
    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 12 5.470 1.185 
Κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των Συμβούλων 
  υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα 7 255.115 20.721 
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών         8.500      8.500 
    

 
7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 
Το Συγκρότημα   2009 2008 
 € € 
   
Μισθοί και ημερομίσθια 344.552 19.175 
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε άλλα ταμεία     34.313     1.546 
   
Ολικό κόστος προσωπικού   378.865    20.721 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 

7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (συνέχεια) 
 

Η Εταιρεία  2009 2008 
 € € 
   
Μισθοί και ημερομίσθια 232.866 19.175 
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε άλλα ταμεία     22.249      1.546 
   
Ολικό κόστος προσωπικού   255.115    20.721 
 

8. ΚΑΘΑΡΑ (ΕΞΟΔΑ)/ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
 

Το Συγκρότημα    
 2009 2008 
 € € 
Έσοδα χρηματοδότησης   
Πιστωτικοί τόκοι                --      27.576 
   
Έξοδα χρηματοδότησης   
Τόκοι πληρωτέοι (2.138.236) (1.194.737) 
Άλλα έξοδα χρηματοδότησης     (48.240)        (2.071) 
   
 (2.186.476) (1.196.808) 
   
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (2.186.476) (1.169.232) 
   
Η Εταιρεία   
 2009 2008 
 € € 
Έσοδα χρηματοδότησης   
Πιστωτικοί τόκοι                --         19.580 
   
Έξοδα χρηματοδότησης   
Τόκοι πληρωτέοι (103.835) (179) 
Άλλα έξοδα χρηματοδότησης     (41.659)           (322) 
   
   (145.494)           (501) 
   
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηματοδότησης    (145.494)         19.079 
 

9. ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

Το Συγκρότημα/Η Εταιρεία    
 2009 2008 
 € € 
   
Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που 
  αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων    46.286 48.977 
Ζημιές εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που 
  αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων    (73.035)  (101.189) 
   
    (26.749)   (52.212) 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
 

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 
Το Συγκρότημα  
 2009 2008 
 € € 
   
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα -- 12.666 
Αναβαλλόμενη φορολογία     486.085    327.500 
   
Χρέωση    486.085    340.166 
   
 
Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση το λογιστικό κέρδος: 
 
 2009 2008 
 € € 
   
Λογιστικό κέρδος πριν από τη φορολογία 1.911.207 1.690.511 
   
Φορολογία με βάση τους φορολογικούς συντελεστές  191.121 169.051 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
  σκοπούς 44.886 26.126 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε
  φορολογία    (502.740) (382.421) 
Φορολογική επίδραση ζημιάς έτους 266.883 187.244 
Φορολογική επίδραση ζημιάς από μεταφορά          (150) -- 
Αναβαλλόμενη φορολογία  486.085 327.500 
Αμυντική εισφορά               --     12.666 
   
Φορολογία ως η ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων – χρέωση    486.085    340.166 
   
 
Η Εταιρεία  
 
Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση τη λογιστική ζημιά: 
 
 2009 2008 
 € € 
   
Λογιστική ζημιά πριν από τη φορολογία  (1.054.064)   (58.180) 
   
Φορολογία με βάση τους φορολογικούς συντελεστές    (105.406) (5.818) 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
  σκοπούς 37.703 10.346 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε
  φορολογία       (5.528) (5.995) 
Φορολογική επίδραση ζημιάς έτους      73.231       1.467 
   
Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών εσόδων              --             -- 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
 

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%. 
 
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με 
ποσοστό 10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις, από την 1 Ιανουαρίου 2009 100% των τόκων αυτών εξαιρούνται 
από εταιρικό φόρο, ενώ μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2008 εξαιρείτο μόνο το 50% των τόκων. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με 
ποσοστό 15%. 
 

11. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  
 
Το Συγκρότημα   
 2009 2008 
   
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους (€)     1.425.122    1.350.345 
   
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες    
κατά τη διάρκεια του έτους  127.634.041 81.602.332 
   
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ)             1,12            1,65 
   
Η Εταιρεία   
 2009 2008 
   
Ζημιές που αναλογούν στους μετόχους (€)  (1.054.064)      (58.180) 
   
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες    
κατά τη διάρκεια του έτους  127.634.041 81.602.332 
   
Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ)          (0,83)         (0,07) 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 

12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Το Συγκρότημα 
  Προσθήκες  Έπιπλα    
2009 Ακίνητα επί ενοικιαζόμενων  και Ηλεκτρονικοί   
 μισθώση κτιρίων Οχήματα εξοπλισμός υπολογιστές Κρεμαστάρια Ολικό 
 € € € € € € € 
Κόστος        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 -- -- -- 10.388 -- -- 10.388 
Προσθήκες λόγω εξαγοράς -- 15.678 -- 29.895 3.323 -- 48.896 
Προσθήκες -- 4.938 31.961 700.224 89.799 91.652 918.574 
Μεταφορά από ακίνητα για επένδυση   8.000.000             --            --             --              --            -- 8.000.000 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009   8.000.000     20.616    31.961   740.507      93.122    91.652 8.977.858 
        
Αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 -- -- -- 1.185 -- -- 1.185 
Επιβάρυνση λόγω εξαγοράς -- 3.132 -- 6.021 2.658 -- 11.811 
Επιβάρυνση έτους               --       1.274         718     11.905           924            --     14.821 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009                --       4.406         718     19.111        3.582            --     27.817 
        
Καθαρή λογιστική αξία        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009   8.000.000     16.210    31.243   721.396      89.540    91.652 8.950.041 
        
Τα ακίνητα επί μισθώση αφορούν το μέρος του Εμπορικού Κέντρου που χρησιμοποιείται από το ίδιο το Συγκρότημα.  Το κόστος θα αποσβένεται ανάλογα με την 
περίοδο μίσθωσης του ακινήτου.  Δεν έχει υπολογιστεί οποιαδήποτε απόσβεση για το έτος επειδή η χρήση του ακινήτου άρχισε τον Δεκέμβριο του 2009. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
 

12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 
Το Συγκρότημα/Η Εταιρεία   
 
2008 

Έπιπλα, 
σκεύη και 
εξοπλισμός 

 € 
Κόστος   
Προσθήκες έτους και υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008          10.388

Αποσβέσεις 
Επιβάρυνση έτους και υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008             1.185 

Καθαρή λογιστική αξία 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008             9.203
 
 
Η Εταιρεία     
 
2009 

Έπιπλα, σκεύη 
και 

εξοπλισμός 

Προσθήκες 
ενοικιαζόμενων 

κτιρίων 

 
 

Ολικό 
 € € € 
Κόστος     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 10.388 -- 10.388 
Προσθήκες έτους     74.596     4.937     79.533 
    
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009     84.984     4.937     89.921 
    
Αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 1.185 -- 1.185 
Χρέωση έτους       4.980        490       5.470 
    
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009       6.165        490       6.655 
    
Καθαρή λογιστική αξία    
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009     78.819     4.447     83.266 
    

 
13. ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

 
Το Συγκρότημα  2009 2008 
 € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 42.850.000 -- 
Προσθήκες λόγω εξαγοράς  -- 39.575.000 
Προσθήκες  9.289.151 -- 
Μεταφορές στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό (8.000.000) -- 
Πλεόνασμα από επανεκτίμηση    4.860.849    3.275.000 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  49.000.000 42.850.000 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 

13. ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (συνέχεια) 
 

Τα ακίνητα για επένδυση αφορούν κτίριο το οποίο μισθώνει η εξαρτημένη εταιρεία A.D. Madison Ltd 
(πρώην G.N. Gallery Nicosia Ltd), βάσει συμφωνίας που υπέγραψε η εν λόγω εταιρεία στις 2 Μαΐου 
2008. Η συμφωνία προνοεί διάρκεια μίσθωσης 16 ετών με δικαίωμα ανανέωσης για άλλες δύο 
περιόδους των δεκαπέντε και μία των δεκατεσσάρων ετών. Η συνολική διάρκεια των τεσσάρων 
περιόδων είναι 60 χρόνια (2008-2068). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα εξαγοράς του κτιρίου μέχρι τις 
2 Μαΐου 2013 με τίμημα αγοράς €32.800.000, για το πρώτο έτος αυξανόμενο κατά 5% ετησίως. Οι 
πρόνοιες της εν λόγω συμφωνίας εμπίπτουν στις πρόνοιες του ΔΛΠ17 “Μισθώσεις” και συνεπώς η 
μίσθωση αναγνωρίζεται ως χρηματοδοτική αφού η συμφωνία μίσθωσης του κτιρίου ουσιαστικά 
μεταφέρει όλους τους κινδύνους και οφέλη που χαρακτηρίζουν την ιδιοκτησία του κτιρίου στην 
θυγατρική εταιρεία. 
 
Η A.D. Madison Ltd (πρώην G.N. Gallery Nicosia Ltd) αναγνώρισε αρχικά τη χρηματοδοτική μίσθωση 
ως ενεργητικό και παθητικό στο χαμηλότερο της εύλογης αξίας του μισθωμένου κτιρίου και της 
καθαρής τρέχουσας αξίας των ελάχιστων πληρωμών της χρηματοδοτικής μίσθωσης που ανερχόταν σε 
€22.584.159 (με προεξοφλητικό επιτόκιο 9%). 
 

Στην συνέχεια, υιοθέτησε τις πρόνοιες του ΔΛΠ 40 “Ακίνητα για επένδυση” και παρουσίασε το 
ακίνητο σε εύλογη αξία βάση της αγοραίας αξίας που καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
πριν την εξαγορά της από την Εταιρεία. Η αξία αυτή ανερχόταν σε €39.575.000. 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, η A.D. Madison Ltd (πρώην G.N. Gallery Nicosia Ltd) πραγματοποίησε 
δεύτερη επανεκτίμηση του χρηματοδοτικού μισθίου βάσει εκτίμησης που έγινε από επαγγελματίες 
εκτιμητές. Η εκτιμημένη αξία που έχει υπολογισθεί ως ο μέσος ορών των δυο εκτιμήσεων ανερχόταν 
σε €42.850.000.  
 

Στο τέλος του έτους 2009 και αφού είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναδιαμόρφωσης του 
ακινήτου, ποσό ύψους €8.000.000 το οποίο συμπεριλαμβάνει ποσό χρηματοδοτικής μίσθωσης και 
έξοδα αναδιαμόρφωσης του ακινήτου, μεταφέρθηκε στην κατηγορία “Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό” αφού μέρος του εν λόγω ακινήτου χρησιμοποιείται από εξαρτημένες της Εταιρείας. 
 

Τα ακίνητα για επένδυση επανεκτιμούνται κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου σε εύλογη αξία, η οποία 
είναι η αξία στην ελεύθερη αγορά, όπως εκτιμείται από ανεξάρτητο επαγγελματία εγκεκριμένο 
εκτιμητή. 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της A.D. Madison Ltd προέβηκε σε επανεκτίμηση 
του ακινήτου μόνο για το μέρος του ακινήτου που χρησιμοποιείται από τρίτους.  Η αξία που έχει 
υπολογιστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2009 από ανεξάρτητο επαγγελματία εκτιμητή ανέρχεται στα 
€50.538.474. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και για 
συντηρητικούς λόγους έχει προβεί σε επανεκτίμηση του ακινήτου στα €49.000.000. 
 

14. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
   
Η Εταιρεία  2009 2008 
 € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 17.000.000 -- 
Προσθήκες 585.575 17.000.000 
Απομείωση στην αξία επένδυσης σε εξαρτημένη εταιρεία     (293.366)               -- 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   17.292.209 17.000.000 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
 

14. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 

Οι λεπτομέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως:  
 

Όνομα 
 

Χώρα σύστασης Κύριες δραστηριότητες Συμμετοχή  
(%) 

 
Simien Enterprises Ltd Κύπρος Επένδυση σε θυγατρική 100 
A.D. Madison Ltd (πρώην G.N. 
Gallery Nicosia Ltd) 

 
Κύπρος 

 
Εκμετάλλευση εμπορικού κέντρου 

100 

AD Management Services Ltd Κύπρος Διαχείριση εμπορικού κέντρου 100 
Flamini Trading Ltd Κύπρος Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης 100 
AD Apparel & Footwear Ltd Κύπρος Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης 100 
AD Toys Ltd Κύπρος Λιανικό εμπόριο  παιχνιδιών 100 
AD Cosmetics Ltd Κύπρος Λιανικό εμπόριο καλλυντικών 100 
AD Entertainment Ltd Κύπρος Αναψυχή, εστίαση, ψυχαγωγία 100 
AD Promotional Outlet Ltd Κύπρος Αδρανής 100 
AD Gourmet Food Ltd Κύπρος Αδρανής 100 
AD Children Wear Ltd Κύπρος Αδρανής 100 
G.N. Gallery Famagusta Ltd Κύπρος Αδρανής 100 
G.N. Gallery Larnaca Ltd Κύπρος Αδρανής 100 
G.N. Gallery Limassol Ltd Κύπρος Αδρανής 100 
 
Στις 30 Ιουνίου 2009 η Εταιρεία απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Flamini 
Trading Ltd στην τιμή των €574.574 με την έκδοση και παραχώρηση 2.611.700 μετοχών ονομαστικής 
αξίας €0,17 η κάθε μια στην τιμή των €0,22. 
 
Η εξαγορά είχε τις ακόλουθες επιδράσεις πάνω στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του 
Συγκροτήματος. 
  € 
   
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  37.085 
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού (φήμη και πελατεία)  213.575 
Αποθέματα  43.089 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  50.641 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  5.727 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις       (68.909) 
  
  281.208 
Υπεραξία      293.366 
  
Κόστος εξαγοράς με έκδοση μετοχών      574.574 
  
Καθαρή ροή μετρητών που προκύπτει από την αγορά  
Κόστος εξαγοράς  574.574 
Αποκτηθέντα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο        (5.727) 
  
      568.847 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 

15. ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   
 
Το Συγκρότημα      
 

Υπεραξία 
εξαγοράς 

Υπεραξία 
(φήμη και 
πελατεία) 

Δικαίωμα 
χρήσης 

 
 

Σύνολο 
 € € € € 
Κόστος      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 20.271 -- 1.281.451 1.301.722 
Προσθήκες λόγω εξαγοράς -- 213.575 -- 213.575 
Προσθήκες έτους 293.366 -- -- 293.366 
Μείωση στην υπεραξία εξαγοράς   (293.366)            --               --    (293.366) 
     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009      20.271   213.575  1.281.451  1.515.297 
     
Χρεόλυση      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 -- -- 31.146 31.146 
Χρεόλυση έτους              --            --       53.394       53.394 
     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009              --            --       84.540       84.540 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009      20.271  213.575  1.196.911  1.430.757 
     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008      20.271            --  1.250.305  1.270.576 
 

Η υπεραξία ύψους €293.366 που προέκυψε κατά τη διάρκεια του έτους 2009, αφορά την εξαγορά της 
θυγατρικής εταιρείας Flamini Trading Ltd. Η υπεραξία δεν χρεολύεται αλλά ελέγχεται για απομείωση 
σε χρονιαία βάση. 
 

Η υπεραξία ύψους €213.575 προέρχεται από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας Flamini Trading 
Ltd και αφορά το κατάστημα το οποίο εκμισθώνει στη Οδό Στασικράτους στην Λευκωσία.  Η υπεραξία 
δεν χρεολύεται αλλά ελέγχεται για απομείωση σε χρονιαία βάση.  
 

Τα άϋλα στοιχεία ενεργητικού συμπεριλαμβάνουν επίσης υπεραξία για δικαιώματα χρήσης ύψους 
€1.281.451 το οποίο πληρώθηκε από την εξαρτημένη εταιρεία A.D. Madison Ltd (πρώην G.N. Gallery 
Nicosia Ltd) για λειτουργική μίσθωση γης βάσει συμφωνίας που υπέγραψε η εν λόγω εταιρεία στις 13 
Ιουνίου 2008. Με βάση τους όρους της συμφωνίας η διάρκεια της μίσθωσης είναι για 24 χρόνια, 
δηλαδή μέχρι της 13 Ιουνίου 2032. Η χρεόλυση αναγνωρίζεται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε 
να διαγραφεί η υπεραξία στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής της. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου Αρ.36 ¨Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων¨ έχει αξιολογήσει τις υπεραξίες κατά την 
31 Δεκεμβρίου 2009, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπεραξία εξαγοράς που προέκυψε εντός του 
έτους 2009 έχει υποστεί απομείωση στην αξία της και συνεπώς προέβηκε στη διαγραφή της. 
 

16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 2009 2008 
 € € 
   
Έτοιμα προϊόντα 1.056.849             -- 
 

Τα αποθέματα αναφέρονται σε τιμή κόστους. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
17. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

Το Συγκρότημα    
 2009 2008 
 € € 
   
Εμπορικά εισπρακτέα 770.928 -- 
Προκαταβολές, προπληρωμές και άλλα εισπρακτέα 1.058.411 598.205 
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 26(ii)) 166.904 2.078.783 
Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας     880.217              -- 
   
  2.876.460 2.676.988 
   
Οι προκαταβολές, προπληρωμές και άλλα εισπρακτέα συμπεριλαμβάνουν προκαταβολές ενοικίων 
ύψους €362.000, προκαταβολή ύψους €100.000 για εξάσκηση του δικαιώματος αγοράς του ακινήτου 
που αναφέρεται στην σημείωση 13 των οικονομικών καταστάσεων και προπληρωμές προμηθευτών.  
Επίσης συμπεριλαμβάνεται εισπρακτέο ποσό ύψους €220.000 από την εταιρεία Goumouti Ltd το 
οποίο φέρει τόκο 9% κατά τη λήξη του. 
 
Η Εταιρεία     
 2009 2008 
 € € 
   
Προκαταβολές και προπληρωμές 104.271 7.800 
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 26(ii)) 56.041 937.365 
Εισπρακτέα από εταιρείες του Συγκροτήματος (Σημ. 26(iii)) 8.814.467 1.125.842 
Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας       15.382             -- 
   
 8.990.161 2.071.007 
 
Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η 
ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 
 
Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές 
και λοιπές απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων.  
 

18. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
 
Το Συγκρότημα/Η Εταιρεία 
 
Επενδύσεις που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
   
 2009 2008 
 € € 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  243.755 -- 
Προσθήκες 278.753 744.944 
Πωλήσεις    (241.487) (400.000) 
Αλλαγή στην εύλογη αξία     (73.035) (101.189) 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    207.986  243.755 
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18. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
Το Συγκρότημα/Η Εταιρεία 
 
Επενδύσεις που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (συνέχεια) 
 
Οι εισπράξεις από τις πωλήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανήλθαν στις €287.773. Το κέρδος που πραγματοποιήθηκε από 
αυτήν την συναλλαγή ανήλθε σε €46.286. 
 
 Εύλογη αξία Κόστος 
 € € 
 2009 2009 
   
Αξίες μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου   207.986   372.494 
   
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων είναι εμπορεύσιμες αξίες που εκτιμούνται σε αγοραία αξία στις τιμές κλεισίματος στις 
31 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τις επίσημες τιμές προσφοράς του Χρηματιστηρίου. Τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού επειδή αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης. 
 

19. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 
Το Συγκρότημα    
 2009 2008 
 € € 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  247.846  15.586 
Τραπεζικά παρατραβήγματα (1.501.704)    (5.266) 
   
 (1.253.858)    10.320 
   

 
 
Η Εταιρεία     
 2009 2008 
 € € 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  70.976 14.754 
Τραπεζικά παρατραβήγματα  (1.501.704)    (5.266) 
   
 (1.430.728)      9.488 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
 

20. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
     
 2009 2009 2008 2008 
 Αριθμός € Αριθμός € 
 μετοχών  μετοχών  
Εγκεκριμένο     
Συνήθεις μετοχές των €0,17 η καθεμιά  140.000.000  23.800.000  140.000.000  23.800.000 
     
Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 126.324.554 21.475.174 26.324.554 4.497.816 
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω 
  μετατροπής σε Ευρώ -- -- --       (22.642) 
Έκδοση μετοχών      2.611.700       443.989  100.000.000  17.000.000 
     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   128.936.254  21.919.163  126.324.554  21.475.174 
     
 

21. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 
Το Συγκρότημα 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει από την επανεκτίμηση του ακινήτου και υπολογίζεται πλήρως  πάνω σε 
όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά 
φορολογίας προς 10%. 
 2009 2008 
 € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  2.026.584 -- 
Προσθήκες λόγω εξαγοράς  -- 1.699.084 
Αναγνώριση στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων    486.085    327.500 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2.512.669 2.026.584 
 

22. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 
Το Συγκρότημα/Η Εταιρεία   
 2009 2008 
 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις 

€ € 

Τραπεζικά δάνεια 1.899.445           -- 
Ομολογιακό δάνειο     600.000           -- 
   
 2.499.445           --      
Τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικά δάνεια    152.448          -- 
   
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:   
Εντός ενός έτους 241.332 -- 
Μεταξύ ενός και πέντε ετών 1.565.328 -- 
Πέραν των πέντε ετών    692.785            -- 
   
 2.499.445            -- 
   
Στις 29 Οκτωβρίου 2009 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση τεσσάρων ομολόγων (€150.000 το κάθε ομόλογο) 
για ποσό ύψους €600.000 στις εταιρείες Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Jupiter 
Portfolio Investments Public Co. Ltd, Τ.Π. Προσωπικού Elma Properties & Investment Ltd και Lemeco 
Investments Ltd. Τα πιο πάνω ομόλογα είναι διαρκείας 3 ετών και φέρουν τόκο προς 10% ετησίως ο οποίος είναι 
πληρωτέος κάθε 6 μήνες, την 31ην Μαρτίου και 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. 
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22. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ (συνέχεια) 

 

Τα τραπεζικά δάνεια φέρουν τόκο, βασικό επιτόκιο πλέον 3%, και είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως: 
 

 Ενεχυρίαση 2.589.719 πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας USB Bank Plc (Εγγεγραμμένος 
ιδιοκτήτης Jupiwind Ltd). 

 Ενεχυρίαση 2.904.112 πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας Advantage Capital Holdings Plc 
(Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης Jupiwind Ltd). 

 Ενεχυρίαση 1.251.422 πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας AD Shopping Galleries Plc 
(Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης Jupiwind Ltd). 

 Ενεχυρίαση 1.171.941 πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας Laser Investment Group Plc 
(Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης Jupiwind Ltd). 

 Ενεχυρίαση 583.333 πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας Elma Holdings Public Co. Ltd 
(Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης Jupiwind Ltd). 

 Ενεχυρίαση 645.000 πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας A.L.Pro Choice Group Public Ltd 
(Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης Jupiwind Ltd). 

 Ενεχυρίαση 159.430 πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας Options Cassoulides Plc 
(Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης Jupiwind Ltd). 

 Ενεχυρίαση 5.000 πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας Stario Portfolio Investments Public 
Co. Ltd (Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης Jupiwind Ltd). 

 Ενεχυρίαση 15.370 πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας Laser Investment Group Plc. 
 Ενεχυρίαση 283.899 πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας Stario Portfolio Investments 

Public Co. Ltd. 
 Ενεχυρίαση 115.000 πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας Liberty Life Insurance Public 

Company Ltd. 
 Ενεχυρίαση 750.000 πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας Laser Investment Group Plc (η 

ενεχυρίαση θα πιστοποιηθεί/επισημοποιηθεί με την εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑΚ). 
 Γενική Εκχώρηση Εισπρακτέων. 
 Ενεχυρίαση 3.300.000 πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας Stario Portfolio Investments 

Public Co. Ltd (Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης AD Shopping Galleries Plc). 
 

23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 

Το Συγκρότημα  
 

Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις απορρέουν από την συμφωνία μίσθωσης ακινήτου 
όπως περιγράφεται στη σημείωση 13. 
 
 Δόσεις Τόκοι Κεφάλαιο Δόσεις Τόκοι Κεφάλαιο 
 2009 2009 2009 2008 2008 2008 
Τρέχουσες 
υποχρεώσεις € € 

€ 
€ € 

€ 

       
Εντός ενός έτους   2.461.530   (2.003.186)     458.344    2.461.530   (2.042.494)     419.036 
       
Μη-τρέχουσες 
υποχρεώσεις 

   
  

 

       
Μεταξύ 1 – 2 έτη 2.461.530 (1.960.190) 501.340 2.461.530 (2.003.185) 458.345 
Μεταξύ 2 – 5 έτη 7.741.488 (5.547.706) 2.193.782 7.545.864 (5.725.822) 1.820.042 
Πέραν των 5 ετών 29.266.273 (9.955.444) 19.310.829 31.923.425 (11.737.519) 20.185.906 
       
 39.469.791 (17.463.340) 22.005.951 41.930.819 (19.466.526) 22.464.293 
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23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 
Η εύλογη αξία των υποχρεώσεων από μισθώσεις είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την 
ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 
 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από χρηματοδοτικές μισθώσεις είναι εξασφαλισμένες για τον εκμισθωτή 
από τίτλους κυριότητας στα μισθωμένα στοιχεία ενεργητικού. 
 

24. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

Το Συγκρότημα    
 2009 2008 
 € € 

Πιστωτές εμπορίου  4.033.239 1.148.146 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 114.245 2.014 
Οφειλόμενα έξοδα 1.216.928 246.681 
Άλλοι πιστωτές 3.507.860 17.430 
Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 26(iv))   3.041.216              -- 
   
 11.913.488 1.414.271 
Μείον: πληρωτέα πέραν του ενός έτους  (5.826.168)               -- 
   
   6.087.320 1.414.271 
 

Οι πιστωτές εμπορίου αποτελούνται από οφειλόμενα ποσά σε σχέση με την ανακαίνιση του κτιρίου, ως 
επίσης και πιστωτές για την αγορά εμπορευμάτων.  Στα οφειλόμενα έξοδα περιλαμβάνεται ποσό ύψους 
€1.074.975 σε σχέση με οφειλόμενα ενοίκια.   
 

Το ποσό των άλλων πιστωτών περιλαμβάνει ποσό ύψους €1.125.518 οφειλόμενο σε σχέση με την 
λειτουργική μίσθωση γης βάσει συμφωνίας που υπέγραψε η εν λόγω εταιρεία στις 13 Ιουνίου 2008.  
Με βάση τους όρους της συμφωνίας η διάρκεια της μίσθωσης είναι για 24 χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 13 
Ιουνίου 2032. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει πρόνοια ύψους €2.313.458 σε σχέση με εργασίες 
ανακαίνισης και διαμόρφωσης του ακινήτου IMC σε Εμπορικό Κέντρο. 

 

Η Εταιρεία 2009 2008 
 € € 

Λοιπές υποχρεώσεις 435.305 -- 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 24.357 2.014 
Οφειλόμενα έξοδα 151.516 9.006 
Άλλοι πιστωτές 51.183 17.430 
Ποσό πληρωτέο σε θυγατρική εταιρεία (Σημ. 26(v)) 80.874 -- 
Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 26(iv)) 2.922.253            -- 
   
 3.665.488 28.450 
Μείον: πληρωτέα πέραν του ενός έτους (3.049.144)            -- 
   
     616.344    28.450 
 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου 
η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 
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25. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2009 2008 
 € € 
   
Εταιρικός φόρος -- 424 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα     12.666    22.706 
   
     12.666    23.130 
   

 
26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ  

 
Οι συναλλαγές με συγγενικά μέρη αφορούν κυρίως εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που είναι συγγενικά 
λόγω κοινών μετόχων και Συμβούλων.  Ο κ. Λάμπρος Χριστοφή είναι συγγενικό μέρος επειδή η 
σύζυγος του κα. Ιωάννα Χριστοφή κατέχει στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το 29,24% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη: 
 
(i) Αμοιβή Συμβούλων  
 
Το Συγκρότημα/Η Εταιρεία  
 
Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της διεύθυνσης ήταν ως εξής: 
 
 2009 2008 
 € € 
   
Αμοιβή Συμβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα      70.000    18.876 
   

 
Οι πιο πάνω αμοιβές αφορούν την αμοιβή του Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ιάκωβου 
Κωνσταντινίδη. 
 
(ii) Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 17) 
 
Το Συγκρότημα     
  2009 2008 
Όνομα Φύση συναλλαγών € € 

Ιωάννα Χριστοφή  Χρηματοδοτικές     65.000 1.141.418 
Leda Investments Public Company Ltd 
Advantage Capital Holdings Plc 

Χρηματοδοτικές 
Χρηματοδοτικές 

2.972 
62.765 

2.972 
934.393 

Laser Investment Group Plc Χρηματοδοτικές 8.150 -- 
Stario Portfolio Investment Public Co Ltd Χρηματοδοτικές     28.017               -- 
    
    166.904 2.078.783 
    
    
Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους και δε φέρουν τόκο. 
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26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)  
 
(ii) Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 17) (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία  
  2009 2008 
Όνομα Φύση συναλλαγών € € 

Leda Investments Public Company Ltd Χρηματοδοτικές 2.972 2.972 
Advantage Capital Holdings Plc Χρηματοδοτικές         25.052    934.393 
Stario Portfolio Investment Public Co Ltd Χρηματοδοτικές     28.017               -- 
 

 
 

    56.041    937.365 
    
Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους και δε φέρουν τόκο. 
 
(iii) Εισπρακτέα από εταιρείες του Συγκροτήματος (Σημ. 17) 
 
Η Εταιρεία  
  2009 2008 
Όνομα Φύση συναλλαγών € € 
    
A.D. Madison Ltd (πρώην G.N. Gallery 
Nicosia Ltd) 

 
Χρηματοδοτικές 

 
7.822.945 

 
1.125.842 

AD Entertainment Ltd Χρηματοδοτικές 169.571 -- 
AD Apparel & Footwear Ltd Χρηματοδοτικές 610.375 -- 
AD Toys Ltd Χρηματοδοτικές 48.091 -- 
AD Management Services Ltd Χρηματοδοτικές 95.438 -- 
Flamini Trading Ltd Χρηματοδοτικές      68.047              -- 
    
  8.814.467 1.125.842 

 
Στις 26 Φεβρουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποδέχτηκε την κεφαλαιοποίηση 
των πιο πάνω υπολοίπων τα οποία οφείλονται από τις θυγατρικές με την έκδοση νέων μετοχών από τις 
θυγατρικές που θα παραχωρηθούν προς την Εταιρεία ίση με το οφειλόμενο ποσό. 
 
(iv) Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 24) 
 
Το Συγκρότημα     
  2009 2008 
Όνομα Φύση συναλλαγών € € 

Λάμπρος Χριστοφή Χρηματοδοτικές 2.089.940 -- 
King Franchises Ltd Χρηματοδοτικές 2.656 -- 
Coffee Beanery Europe Ltd Χρηματοδοτικές 4.343 -- 
Laser Investment Group Plc Χρηματοδοτικές 8.724 -- 
Empire Capital Investments Public Ltd Χρηματοδοτικές 916.591 -- 
Commercial Value A.A.E. Χρηματοδοτικές        15.731             -- 
    
  3.041.216             -- 
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26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)  
 
(iv) Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 24) (συνέχεια) 
 
Το πληρωτέο ποσό προς την εταιρεία Empire Capital Investments Public Ltd αποτελεί προϊόν συμφωνιών 
δανείου μεταξύ της Εταιρείας και της Empire Capital Investments Public Ltd ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 
2009 και 29 Οκτωβρίου 2009 ύψους €600.000 και €300.000 αντίστοιχα με ετήσιο τόκο 9%.  
 
Το υπόλοιπο του κ Λάμπρου Χριστοφή είναι πληρωτέο πέραν του ενός έτους και δεν φέρει τόκο. 
 
Όλα τα άλλα ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δε φέρουν τόκο. 
 
Η Εταιρεία  
  2009 2008 
Όνομα Φύση συναλλαγών € € 

Λάμπρος Χριστοφή Χρηματοδοτικές 1.989.940 -- 
Empire Capital Investments Public Ltd Χρηματοδοτικές 916.591 -- 
King Franchises Ltd Χρηματοδοτικές 2.656 -- 
Coffee Beanery Europe Ltd Χρηματοδοτικές 4.343 -- 
Laser Investment Group Plc Χρηματοδοτικές         8.724             -- 
    
   2.922.540             -- 

 
Το υπόλοιπο του κ Λάμπρου Χριστοφή είναι πληρωτέο πέραν του ενός έτους και δεν φέρει τόκο. 
 
Το υπόλοιπο με την εταιρεία Empire Capital Investments Public Ltd είναι πληρωτέο εντός ενός έτους και 
φέρει ετήσιο τόκο 9%. 
 
Όλα τα άλλα ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δε φέρουν τόκο. 
 
(v) Ποσά πληρωτέα σε θυγατρική εταιρεία (Σημ. 24) 
 
Η Εταιρεία  
  2009 2008 
Όνομα Φύση συναλλαγών € € 

AD Cosmetics Ltd Χρηματοδοτικές 80.874         -- 
 
Το πιο πάνω ποσό είναι πληρωτέο εντός ενός έτους και δε φέρει τόκο. 
 
(vi) Ενοίκιο κεντρικών γραφείων 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία έχει χρεωθεί ενοίκιο ύψους €60.000 (€20.000 τον μήνα 
βάσει συμφωνίας) για τα κεντρικά της γραφεία από την εταιρεία Whichsecret Ltd συμφερόντων της 
κας. Ιωάννας Χριστοφή. 
 

27. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 
Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συμβάσεις μεταξύ της 
Εταιρείας και των οργάνων διοίκησής της. 
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28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία που κατέχει: 
 Πιστωτικό κίνδυνο 
 Κίνδυνο ρευστότητας 
 Κίνδυνο τιμής αγοράς  
 Κίνδυνο επιτοκίου 
 Λειτουργικό κίνδυνο 
 Κίνδυνο συμμόρφωσης 
 Νομικό κίνδυνο 
 Κίνδυνο απώλειας φήμης 
 Άλλους κινδύνους 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου 
διαχείρισης του χρηματοοικονομικού της κινδύνου. 
 
Οι αρχές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να εντοπίζονται 
και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, να θέτει κατάλληλα όρια κινδύνων 
και ελέγχων, να παρακολουθεί του κινδύνους και να τηρεί τα όρια αυτά. Οι αρχές και τα συστήματα 
διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις 
συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. 
 
(i) Πιστωτικός κίνδυνος  

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το Συγκρότημα έχει 
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που να 
βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη 
ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των 
εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή 
πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της 
σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. 

 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Η έκθεση του Συγκροτήματος στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ξεχωριστά 
χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. 
 
Το Συγκρότημα δημιουργεί μια πρόβλεψη για απομείωση η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίμηση 
για ζημίες που προέκυψαν σε σχέση με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Τα κυριότερα στοιχεία 
αυτής της πρόβλεψης αφορούν συγκεκριμένες προβλέψεις που σχετίζονται με ξεχωριστά 
σημαντικά ποσά και γενικές προβλέψεις σε σχέση με ομάδες παρόμοιων στοιχείων ενεργητικού 
για ζημιές που έχουν προκύψει αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη. 
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28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(i) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο  
 

Εκτός όπως αναφέρεται πιο κάτω, η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη οποιεσδήποτε εγγυήσεις έχουν ληφθεί: 
 Το Συγκρότημα 

 
Η Εταιρεία 

 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
Αποθέματα 1.056.849 -- -- -- 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  2.876.460 2.676.988 8.990.161 2.071.007 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων 207.986 243.755 

 
 

207.986 

 
 

243.755 
Μετρητά στη τράπεζα     247.846      15.586      70.976      14.754 
     
  4.389.141 2.936.329 9.269.123 2.329.516 

 

(ii) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να 
αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα εφαρμόζει 
διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών 
ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί 
ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
 

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων:  
 

Το Συγκρότημα 
 

31 Δεκεμβρίου 2009 
Λογιστική αξία Εντός 3 μηνών

Μεταξύ 3 και 
12 μηνών 

Μεταξύ  
1-5 έτη 

Πέραν των 
5 ετών 

 € € € € € 
      
      
Τραπεζικά δάνεια 2.051.893 38.112 114.336 1.206.660 692.785 
Ομολογιακά δάνεια 600.000 -- -- 600.000 -- 
Χρηματοδοτικές      
  μισθώσεις 22.464.295 121.336 337.008 2.695.122 19.310.829 
Εμπορικές και λοιπές      
  υποχρεώσεις 11.913.488 1.687.381 4.399.939 5.826.168 -- 
Τραπεζικά      
  παρατραβήγματα    1.501.704     375.426   1.126.278               --                -- 
      
  38.531.380  2.222.255 5.957.561 10.327.950 20.003.614 
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28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(ii) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 
 

Το Συγκρότημα (συνέχεια) 
 

31 Δεκεμβρίου 2008 
Λογιστική αξία Εντός 3 μηνών

Μεταξύ 3 και 
12 μηνών 

Μεταξύ  
1-5 έτη 

Πέραν των 
5 ετών 

 € € € € € 
Χρηματοδοτικές 
  μισθώσεις 22.883.329 104.759 314.277 2.278.387 20.185.906 
Εμπορικές και λοιπές 
  υποχρεώσεις 1.414.271 353.568 1.060.703 -- -- 
Τραπεζικά 
  παρατραβήγματα           5.266       1.317          3.949               --                -- 
      
  24.302.866   459.644   1.378.929  2.278.387 20.185.906 
 

   Η Εταιρεία 
 
 
31 Δεκεμβρίου 2009 Λογιστική αξία Εντός 3 μηνών

Μεταξύ 3 και 
12 μηνών 

Μεταξύ  
1-5 έτη 

Πέραν των 
5 ετών 

 € € € € € 
      
Τραπεζικά δάνεια 2.051.893 38.112 114.336 1.206.660 692.785 
Ομολογιακά δάνεια 600.000 -- --    600.000 -- 
Τραπεζικά 
  Παρατραβήγματα 1.501.704 375.426 1.126.278 -- -- 
Εμπορικές και λοιπές  
  Υποχρεώσεις 3.665.488    154.086     462.258 3.049.144               -- 
      
   7.819.085    567.624  1.702.872 4.855.804    692.785 
      

      
      
31 Δεκεμβρίου 2008 

Λογιστική αξία Εντός 3 μηνών
Μεταξύ 3 και 

12 μηνών 
Μεταξύ  
1-5 έτη 

Πέραν των 
5 ετών 

 € € € € € 
Τραπεζικά 
  Παρατραβήγματα 5.266 1.317 3.949 -- -- 
Εμπορικές και λοιπές 
  Υποχρεώσεις    28.450    7.113    21.337            --             -- 
      
    33.716    8.430    25.286             --             -- 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(iii) Κίνδυνος τιμής αγοράς 

 
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να 
διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που 
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος υπόκεινται σε κίνδυνο 
τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Το Συγκρότημα 
διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 
 

 (iv) Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το 
Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά 
επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη εύλογη αξία. Η διεύθυνση 
του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί 
ανάλογα. 

 
Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων 
χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με τα επιτόκια ήταν: 
 

 
 

Το Συγκρότημα Η Εταιρεία 

 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
Χρηματοοικονομικά μέσα   
  σταθερού επιτοκίου  
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις     1.516.591               --  1.516.591                 --
  
Χρηματοοικονομικά μέσα   
  κυμαινόμενου επιτοκίου  
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  3.553.597        5.266   3.553.597          5.266

 
(v) Λειτουργικός κίνδυνος 

 
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων 
τεχνολογίας και ελέγχων του Συγκροτήματος καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από 
ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήματα του Συγκροτήματος ελέγχονται, 
συντηρούνται και αναβαθμίζονται σε συνεχή βάση. 
 

(vi) Κίνδυνος συμμόρφωσης 
 
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και 
απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους 
και κανονισμούς της Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της 
εποπτείας που ασκείται από το Λειτουργό Συμμόρφωσης, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών 
δικλείδων που εφαρμόζει το Συγκρότημα. 
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28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(vii) Νομικός κίνδυνος 
 

Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών του 
Συγκροτήματος ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη 
εφαρμογής ή παράβασης νομικών συμβάσεων και κατά συνέπεια νομικών αγωγών.  Ο κίνδυνος 
αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων που χρησιμοποιεί το Συγκρότημα για να εκτελεί τις 
εργασίες του. 
 

(viii) Κίνδυνος απώλειας φήμης 
 

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του 
Συγκροτήματος, που είτε αληθινή είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής 
βάσης του, μείωση των εισοδημάτων και νομικές αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος. Το 
Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. 

 

(ix) Άλλοι κίνδυνοι 
 

Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να 
επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Έννοιες όπως ο 
πληθωρισμός, η ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (GDP) είναι άμεσα 
συνυφασμένες με την οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών καθώς 
και του εν γένει οικονομικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε 
όλους τους τομείς επηρεάζοντας ανάλογα το Συγκρότημα. 
 

Διαχείριση κεφαλαίου 
 

Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να 
λειτoυργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και ταυτόχρονα να έχει ικανοποιητική απόδοση για τους 
ιδιοκτήτες μέσω της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του 
Συγκροτήματος δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος. 
 

29. ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ 
 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως οι 
εμπορικές και διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται 
στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης.  Η 
χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που 
κατέχει το Συγκρότημα είναι η τιμή προσφοράς.  Η κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή ζήτησης. 
 

30. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΔΡΩΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 oι τρέχoυσες υπoχρεώσεις του Συγκροτήματος υπερέβαιναν τα 
κυκλoφoρoύντα περιουσιακά στοιχεία του κατά €3.823.341. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη 
αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να 
συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. 
 

Το Συγκρότημα έχει εξασφαλίσει διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις από κύριο μέτοχο και συνδεδεμένα 
μ’αυτό μέρη για οικονομική ενίσχυση του Συγκροτήματος με πρόσθετη άτοκη χρηματοδότηση ύψους 
€2.000.000 μέχρι την πλήρη λειτουργία και απόδοση του Εμπορικού Κέντρου. 
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31. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
Στις 2 Μαΐου 2008 μέσω της εξηρτημένης εταιρείας A.D. Madison Ltd (πρώην G.N. Gallery Nicosia 
Ltd) υπεγράφη συμφωνία, με τον κύριο Ανδρέα Καϊσή, εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
πηγάζουν από σχετική συμφωνία μίσθωσης γης του κύριου Ανδρέα Καϊσή με την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Από την συμφωνία εκμίσθωσης διαρκείας 33 ετών μέχρι τον Οκτώβριο του 2033 πηγάζει 
υποχρέωση καταβολής ετήσιου μισθώματος. Τα πληρωτέα ποσά βάσει της εν λόγω εκμίσθωσης είναι 
ως εξής:  
 2009 2008 
 € € 
   
Πληρωτέο εντός ενός έτους 25.629 25.629 
Πληρωτέο μεταξύ ενός και πέντε ετών  102.516 102.516 
Πληρωτέο πέραν των πέντε ετών     486.951    512.580 
   
Σύνολο     615.096    640.725 
 

Στις 13 Ιουνίου 2008 μέσω της εξηρτημένης εταιρείας A.D. Madison Ltd (πρώην G.N. Gallery Nicosia 
Ltd) υπεγράφη συμφωνία, που ταξινομείται ως λειτουργική μίσθωση, με την εταιρεία AB ALPHA 
OPERATIONS LTD, εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από σχετική συμφωνία 
εκμίσθωσης γης της AB ALPHA OPERATIONS LTD με την Κυπριακή Δημοκρατία. Από την 
συμφωνία εκμίσθωσης διαρκείας 33 ετών μέχρι τον Ιούνιο 2032 πηγάζει υποχρέωση καταβολής 
ετήσιου μισθώματος. Τα πληρωτέα ποσά βάσει της εν λόγω εκμίσθωσης είναι ως εξής:  
 

 2009 2008 
 € € 
   
Πληρωτέο εντός ενός έτους 10.252 10.252 
Πληρωτέο μεταξύ ενός και πέντε ετών  41.008 41.008 
Πληρωτέο πέραν των πέντε ετών     184.536    194.788 
   
Σύνολο    235.796    246.048 
 

Επίσης, κατά το έτος 2009 εκκρεμεί ποινική αγωγή κατά της εξαρτημένης εταιρείας A.D. Madison Ltd, 
(πρώην G.N. Gallery Nicosia Ltd) από το Δήμο Στροβόλου που αφορά αδικήματα σε σχέση με τον 
Περί οδών και Οικοδομών Νόμου. 
 

Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες ανειλημμένες/ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
 

32. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
 

Το Συγκρότημα δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009. 
 

33. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

Στις 4 Ιανουαρίου 2010 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση 5 ομολόγων προς την Liberty Life 
Insurance Public Company Ltd (€150.000 το κάθε ομόλογο) για ποσό ύψους €750.000.  Τα εν λόγω 
ομόλογα φέρουν τόκο προς 10% ετησίως.  Στις 15 Απριλίου 2010 η Εταιρεία πλήρωσε στην Liberty 
Life Insurance Public Company Ltd ποσό ύψους €450.000 για εξόφληση 3 εκ των 5 ομολόγων.  Επίσης, 
κατά την ίδια ημερομηνία η Εταιρεία κατέβαλε προς την Liberty Life Insurance Public Company Ltd 
ποσό ύψους €21.042 το οποίο αφορά τόκους για τα 5 ομόλογα για την περίοδο από 4 Ιανουαρίου 2010 
μέχρι 15 Απριλίου 2010.  Τέλος, η Εταιρεία κατά τις 15 Απριλίου 2010 προπλήρωσε ποσό ύψους 
€14.250 το οποίο αφορά τόκους για τα 2 εναπομείναντα ομόλογα για την περίοδο από 16 Απριλίου 
2010 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010. 
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33. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (συνέχεια) 
 
Στις 26 Φεβρουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποδέχτηκε την κεφαλαιοποίηση 
των εισπρακτέων από τις θυγατρικές εταιρείες (Σημείωση 26(ii)) με την έκδοση νέων μετοχών από τις 
θυγατρικές που θα παραχωρηθούν προς την Εταιρεία ίση με το οφειλόμενο ποσό. 
 
Στις 26 Μαρτίου 2010 η Εταιρεία μέσω της θυγατρικής της εταιρείας G.N. Famagusta Ltd συμφώνησε 
την αγορά τεμαχίου γης, καθαρού εμβαδού 4.000 τ.μ. με την εταιρεία Woolworth (Cyprus) Ltd στην τιμή 
των €6.000.000. Ποσό ύψους €1.500.000 έχει πληρωθεί με την υπογραφή του συμβολαίου ενώ το 
υπόλοιπο ποσό των €4.500.000 θα πληρωθεί με 3 δόσεις του €1.500.000. Η κάθε δόση θα είναι 
πληρωτέα πριν ή κατά την 20ην Δεκεμβρίου κάθε έτους αρχίζοντας από την 20η Δεκεμβρίου 2010 και 
στην συνέχεια πριν ή κατά την 20ην Δεκεμβρίου του 2011 και 2012 μέχρι εξοφλήσεως. Επίσης, κάθε 
οφειλόμενο υπόλοιπο θα φέρει τόκο προς 6,25% ετησίως και θα καταβάλλεται ανά εξάμηνο και 
συγκεκριμένα στις 20 Ιουνίου και 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους αρχίζοντας από τις 20 Ιουνίου 2010, μέχρι 
εξοφλήσεως. 
 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν 
τις οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009. 
 

34. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 € 
  
Κέρδος έτους σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 1.985.759 
  
Μείον:  
Αύξηση στο κόστος πωλήσεων    (53.867) 
Αλλαγή στο πλεόνασμα επανεκτίμησης επένδυσης σε ακίνητα  (146.817) 
Αύξηση στα έξοδα διοίκησης (66.066) 
Διαγραφή υπεραξίας εξαγοράς  (293.366) 
Αύξηση στα έξοδα χρηματοδότησης (16.760) 
Μείωση στη φορολογία       16.239 
  
Κέρδος έτους ως η ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων   1.425.122 
  
 
 



 


