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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
 
Ειδοποιούνται οι µέτοχοι ότι η 36η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας θα 
πραγµατοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία, την 8 Ιουνίου 2006 και ώρα 6µµ. 
 
ΘΕΜΑΤΑ 
1. Εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, και έγκριση επιπρόσθετου µερίσµατος για το 2004. 
 
2. Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
3. Καθορισµός αµοιβής των ∆ιοικητικών Συµβούλων για το έτος 2006. 
 
4. Εξουσιοδότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου να καθορίσει την αµοιβή των ελεγκτών για το 

έτος 2006. 
 
5. Οποιοδήποτε άλλο θέµα που µπορεί, σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, να εγερθεί 

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
Α. Κιµίσιης 
Γραµµατέας 
 
Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2006 
 
 
Σηµειώσεις: 
 
Κάθε µέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την ανωτέρω συνέλευση 
δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του.  ∆εν είναι 
αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι µέτοχος της Εταιρείας.  Το σχετικό έγγραφο πρέπει να 
κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που 
ορίστηκε για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 
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ΕΚΘΕΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ∆ασικών Βιοµηχανιών Κύπρου ∆ηµόσια Λίµιτεδ (η “Εταιρεία”) 
υποβάλλει στα µέλη την ετήσια έκθεση του και τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος συνέχισαν κατά το 2005 να είναι η επένδυση 
µοριοπλακών και MDF και η παραγωγή κόντρα-πλακέ καθώς και άλλων προϊόντων ξυλείας. 
 
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Ιθύνουσας Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών Ply Engineered Products Factory Limited, 
Xyloform Limited και Netwood Limited. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στις σελίδες 
8 και 12 αντίστοιχα.  Το κέρδος για το έτος µεταφέρεται στο αποθεµατικό προσόδου. 
 
Προβλεπόµενες εξελίξεις 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα θεωρεί ότι οι προοπτικές για το έτος 
2006 είναι καλές παρά το ότι η αγορά χαρακτηρίζεται από οξύ ανταγωνισµό και το διεθνές 
περιβάλλον είναι ασταθές και αβέβαιο. 
 
Μερίσµατα 
 
Κατά τη διάρκεια του 2005 καταβλήθηκε µεικτό προµέρισµα για το έτος χρήσεως 2005 ύψους 
£152.979 (2004: £152.979) που αναλογεί προς 5 σεντ για κάθε µετοχή της £1 (2004: 5 σεντ) και 
επιπρόσθετο µέρισµα για το έτος χρήσεως 2004 ύψους £152.979.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
προτείνει την πληρωµή επιπρόσθετου µεικτού µερίσµατος για το έτος χρήσεως 2004 ύψους 
£152.979 (5 σεντ ανά µετοχή). 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας. 
 
Υποκαταστήµατα 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δε λειτουργούσαν υποκαταστήµατα. 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στη 
σελίδα 1.  
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ΕΚΘΕΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο (συνεχ.) 
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξέρχονται, 
είναι όµως επανεκλέξιµα και προσφέρονται για επανεκλογή.   
 
∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή δραστηριοτήτων ή στην αποζηµίωση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Εταιρική διακυβέρνηση 
 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει µερικώς τις αρχές και διατάξεις του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, 
όπως αναφέρεται στην έκθεση επί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
Η Εταιρεία εισέπραξε κυβερνητική χορηγία ύψους £221.291 στις 16 Φεβρουαρίου 2006, για την 
τεχνολογική αναβάθµιση της νέας µονάδας παραγωγής µελαµίνης. 
 
Ελεγκτές 
 
Οι Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG εκδήλωσαν την επιθυµία να εξακολουθήσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισµα που να καθορίζει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
 Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
 Α Κιµίσιης 
 Γραµµατέας 
 
Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2006 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 
Με βάση το τι γνωρίζουµε και τις πληροφορίες που έχουµε στη διάθεση µας, δηλώνουµε ότι τα 
στοιχεία που αναγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη. 
 
 
 
 
 
……………………..                   …….……………                     ……………………… 
  
Με εντολή του    Πέτρος Βραχίµης  Αντώνης Κιµίσιης 
∆ιοικητικού Συµβουλίου Γενικός ∆ιευθυντής  Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

Η Εταιρεία, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 23 Ιουλίου 2004 αποφάσισε 
όπως υιοθετήσει µερικώς τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης όπως καταρτίστηκε από το 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αναγνωρίζει τη σηµασία 
των ορθών µεθόδων διακυβέρνησης προς επίτευξη των εταιρικών στόχων και έχει πλήρη 
επίγνωση των ειληµµένων υποχρεώσεων του, όπως αυτές εκφράζονται στο Ιδρυτικό Καταστατικό 
της Εταιρείας και στις διαδικασίες και πρακτικές λειτουργίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Το Συγκρότηµα καθοδηγείται από ένα αποτελεσµατικό και καθόλα αποδοτικό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, το οποίο είναι συλλογικά υπεύθυνο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του 
Συγκροτήµατος.  Αποστολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι να χαράσσει την πολιτική του 
Συγκροτήµατος, µε γνώµονα πάντοτε το συµφέρον των µετόχων, να ασκεί τη διαχείριση µέσω 
διαδικασιών και αξιόπιστων ελέγχων και να προβαίνει στην αξιολόγηση και αντιµετώπιση 
επιχειρησιακών κινδύνων, πάντοτε µέσα στα πλαίσια της νοµιµότητας.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο και έχει επίσηµο 
πρόγραµµα θεµάτων για τα οποία λαµβάνει αποκλειστικά αποφάσεις.  Τα υπό εξέταση θέµατα 
εµπίπτουν στις πρόνοιες του Κώδικα.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαβεβαιώνει ότι δεν έχει 
περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόµων και Κανονισµών.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά 
Μη Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους. 
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι λαµβάνουν έγκαιρη και ολοκληρωµένη πληροφόρηση, έτσι ώστε να 
µπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους ικανοποιητικά.  Ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές 
δυνατόν να είναι διαθέσιµες στους ∆ιοικητικούς Συµβούλους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.  
 
΄Ολοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι, έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα 
της Εταιρείας, ο οποίος έχει ευθύνη έναντι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να διασφαλίζει ότι οι 
διαδικασίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συµµόρφωση µε τους 
ισχύοντες κανονισµούς. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου της οποίας οι αρµοδιότητες 
περιγράφονται πιο κάτω: 
 
Επιτροπή Ελέγχου 
Της Επιτροπής προεδρεύει ο κ. Γιώργος Μουσκίδης και µέλη είναι οι κ.κ. Μιχάλης Καµµάς και 
Γιώργος Ποίζης. Συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 
 
Κύριο καθήκον της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση της εφαρµογής των µηχανισµών εσωτερικού 
ελέγχου και η παρακολούθηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου.  Περαιτέρω η Επιτροπή 
εγκρίνει την εργασία των Εσωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας και επιβεβαιώνει ότι έχουν όλους 
τους απαιτούµενους πόρους και πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για να µπορούν να 
εκπληρώσουν τους στόχους τους. 
 
Η Επιτροπή είναι το αρµόδιο σώµα για εισηγήσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας όσον 
αφορά το διορισµό, την αµοιβή, τον επαναδιορισµό ή/και την αποµάκρυνση των Εξωτερικών 
Ελεγκτών.  Επίσης βεβαιώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την ανεξαρτησία και την 
αντικειµενικότητα των Εξωτερικών Ελεγκτών. 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
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Αµοιβές Μη Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων 
Οι αµοιβές των Μη Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων δεν συνδέονται µε την κερδοφορία 
του Συγκροτήµατος και δεν λαµβάνουν την µορφή συµµετοχής σε ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό 
πρόγραµµα. 
 
Οι επτά ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι είναι όλοι Μη Εκτελεστικοί και λαµβάνουν αµοιβές µέχρι 
ΛΚ49.999.   
 
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη εφαρµογής και τήρησης ενός υγιούς συστήµατος 
Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο να διασφαλίζει µεταξύ άλλων τα συµφέροντα των µετόχων καθώς 
και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη 
διεξαγωγής του ελέγχου στους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές Baker Tilly Klitou and 
Partners οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2005 έχουν καταγράψει την αποτελεσµατικότητα του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και έχουν διεξάγει τον πρώτο εσωτερικό έλεγχο.  
Τα αποτελέσµατα των εργασιών έχουν αναφερθεί στην Επιτροπή Ελέγχου. 
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι επιθεωρούν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος του εσωτερικού 
ελέγχου σε συνεχή βάση. 
 
∆ανεισµός ∆ιοικητικών Συµβούλων      
∆εν έχει παραχωρηθεί οποιοσδήποτε δανεισµός προς τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους και δεν 
υπάρχουν χρεωστικά υπόλοιπα που τους αφορούν. 
 
Σχέσεις µε τους Μετόχους 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συγκροτήµατος, αποδίδοντας µεγάλη σηµασία στις σχέσεις και 
επικοινωνία του µε τους µετόχους, έχει διορίσει τον κ. Αντώνη Κιµίσιη ως τον Υπεύθυνο 
Λειτουργό για ενίσχυση αυτών των σχέσεων (Investor Liaison Officer), ο οποίος παρέχει 
πληροφορίες που αφορούν το Συγκρότηµα, έγκαιρα και χωρίς κόστος, στους µετόχους και 
πιθανούς επενδυτές. 
 
∆ρώσα Οικονοµική Μονάδα 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας διαβεβαιώνει ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα και τους 
απαραίτητους πόρους να συνεχίσει τη λειτουργία του ως δρώσα οικονοµική µονάδα. 
 
Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσης διορίσει τον κ. Αντώνη Κιµίσιη ως Λειτουργό 
Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Compliance with the Code of Corporate 
Governance Officer). 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
Α Κιµίσιης 
Γραµµατέας 
 
28 Μαρτίου 2006 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΤΩΝ 
 

∆ΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
1. Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ∆ασικών Βιοµηχανιών Κύπρου ∆ηµόσια 
Λίµιτεδ (η Εταιρεία) και των εξαρτηµένων της (το «Συγκρότηµα») και τις ξεχωριστές οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 9 µέχρι 33, που αποτελούνται από τους ισολογισµούς του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, τους λογαριασµούς αποτελεσµάτων, τις 
καταστάσεις αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και τις  καταστάσεις ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της 
Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή και τις σχετικές σηµειώσεις. Αυτές οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να 
εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας.  Η έκθεση αυτή 
γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών 
Νόµου, Κεφ. 113.  Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη 
της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο 
σκοπό.  Στο µέγιστο βαθµό  που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη 
προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, 
για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. 
 
2. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν 
όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι 
οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε 
δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις 
οικονοµικές καταστάσεις.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 
χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την 
αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας 
παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας. 
 
3. Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και οι οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και της 
Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. 
 
Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων 
 
4. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω : 
• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του 

ελέγχου µας. 
• Κατά τη γνώµη µας έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που 

µας δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρέχουν τις 
απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 
σελίδες 3 και 4 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 Εγκεκριµένοι Λογιστές 
Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2006  
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 

  2005 2004 
 Σηµ. £ £ 
    
Κύκλος εργασιών  11.785.847 12.055.773 
Κόστος πωλήσεων   (9.776.296) (10.116.867) 
    
Μεικτό κέρδος  2.009.551 1.938.906 
Άλλα εισοδήµατα  115.512 80.863 
    
Έξοδα:    
∆ιαχείρισης  (742.768) (657.791) 
Πωλήσεων       (195.724)     (180.739) 
    
Κέρδος από εργασίες πριν τα χρηµατοδοτικά έξοδα 4      1.186.571     1.181.239 
    
Χρηµατοδοτικά έσοδα 5 4.317 2.496 
Χρηµατοδοτικά έξοδα 5      (149.637)     (59.499) 
Καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα       (145.320)       (57.003) 
    
    
Κέρδος πριν από τη φορολογία  1.041.251 1.124.236 
Φορολογία 7      (136.090)     (119.965) 
    
Κέρδος για το έτος        905.161    1.004.271 
     
Αποδοτέο σε:    
Μετόχους ιθύνουσας εταιρείας  887.589 987.853 
Μετόχους µειοψηφίας          17.572        16.418 
Κέρδος για το έτος        905.161   1.004.271 
     
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 8           29,01          32,29 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 

 
 

  2005 2004 
 Σηµ. £ £ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 9 6.462.624 6.227.474 
Άυλο ενεργητικό 10 20.428 25.975 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 11   1.516.806     883.533 
    7.999.858  7.136.982 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Αποθέµατα 12 4.731.126 3.781.181 
Χρεώστες και προπληρωµές 13 2.652.542 2.233.060 
Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες         57.310      294.490 
    7.440.978   6.308.731 
    
Σύνολο ενεργητικού  15.440.836 13.445.713 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
    
Κεφάλαιο και αποθεµατικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 14 3.059.582 3.059.582 
Αποθεµατικά 15   8.210.739   7.044.972 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδοτέων σε µετόχους    
  ιθύνουσας εταιρείας  11.270.321 10.104.554 
Συµφέρον µειοψηφίας 16      326.208      308.176 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  11.596.529 10.412.730 
    
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
∆άνεια 17 1.123.600     800.000 
Αναβαλλόµενη φορολογία 18      391.220     404.917 
    1.514.820  1.204.917 
Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα 19 1.027.830  1.409.419 
∆άνεια 17 176.400                - 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα    1.125.257     418.647 
    2.329.487  1.828.066 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  15.440.836 13.445.713 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  28 Μαρτίου 2006. 
 
 
 
      
 Μ. Καµµάς Γ. Ποΐζης 
 Πρόεδρος Σύµβουλος 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
      
 Μετοχικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό Συµφέρον  
 κεφάλαιο επανεκτίµησης προσόδου µειοψηφίας Ολικό 
 £ £ £ £ £ 
Έτος 2005      
      
Την 1 Ιανουαρίου 2005 3.059.582 2.457.453 4.587.519 308.176 10.412.730 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση       
  επενδύσεων - 634.433 - - 634.433 
Μεταφορά στο λογαριασµό       
  αποτελεσµάτων λόγω      
  εκποίησης επενδύσεων - (52.237) - - (52.237) 
Αναβαλλόµενη φορολογία - 13.429 - - 13.429 
Κέρδος για το έτος - - 887.589 - 887.589 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν               -                -   (317.447) -    (317.447) 
Μερίδιο για το έτος (Σηµ. 16)               -               -                -     18.032       18.032 
      
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 3.059.582 3.053.078  5.157.661   326.208 11.596.529 
      
      
Έτος 2004      
      
Την 1 Ιανουαρίου 2004 3.059.582 2.402.911 3.915.678 302.509 9.680.680 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση       
  επενδύσεων - 47.077 - - 47.077 
Αναβαλλόµενη φορολογία - 7.465 - - 7.465 
Κέρδος για το έτος - - 987.853 - 987.853 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν               -               -   (316.012)              -    (316.012) 
Μερίδιο για το έτος (Σηµ. 16)              -               -               -       5.667         5.667 
      
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 3.059.582 2.457.453 4.587.519   308.176 10.412.730 
      
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
  2005 2004 
 Σηµ. £ £ 
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος πριν από τη φορολογία  1.041.251 1.124.236 
Αναπροσαρµογή για:    
Αποσβέσεις άυλου και πάγιου ενεργητικού  221.506 205.160 
Τόκοι εισπρακτέοι  (4.317) (2.199) 
Τόκοι πληρωτέοι  149.637 39.428 
Κέρδος από εκποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού   (2.368) (2.720) 
Κέρδος από εκποίηση επενδύσεων  (52.237) - 
Συναλλαγµατικές διαφορές         459       (6.089) 
Ροή µετρητών από εργασίες πριν από τις αλλαγές στο     
κεφάλαιο κίνησης   1.353.931 1.357.816 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:     
- Αποθέµατα  (949.945) (843.784) 
- Χρεώστες και προπληρωµές  (198.510)   (267.013) 
- Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα      (398.033)     599.517 
    
Ροή µετρητών (για)/από εργασίες  (192.557) 846.536 
Φορολογία που πληρώθηκε    (119.594)   (107.580) 
    
Καθαρή ροή µετρητών (για)/από εργασίες       (312.151)    738.956 
    
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά µετοχών σε δηµόσιες εταιρείες  (71.899) - 
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και άυλου 
ενεργητικού 

  
(672.400) 

 
(1.900.488) 

Εισπράξεις από εκποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού  2.368 2.720 
Εισπράξεις από εκποίηση επενδύσεων  73.059 - 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  4.317 2.199 
Μέρισµα που πληρώθηκε  (305.957) (305.958) 
Μέρισµα που πληρώθηκε στους µετόχους µειοψηφίας      (11.490)      (10.054) 
Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    (982.002) (2.211.581) 
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισροές από νέα δάνεια  500.000 800.000 
Τόκοι που πληρώθηκαν    (149.637)      (39.428) 
Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      350.363     760.572 
    
Καθαρή µείωση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών  (943.790) (712.053) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 20    (124.157)     587.896 
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους  20   (1.067.947)    (124.157) 
    
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 

  2005 2004 
 Σηµ. £ £ 
    
Κύκλος εργασιών  10.502.702 10.516.632 
Κόστος πωλήσεων    (8.685.112) (8.731.287) 
    
Μεικτό κέρδος  1.817.590 1.785.345 
Άλλα εισοδήµατα  175.737 124.437 
    
Έξοδα:    
∆ιαχείρισης  (702.908) (622.996) 
Πωλήσεων     (195.724)      (180.739) 
    
Κέρδος από εργασίες πριν τα χρηµατοδοτικά έξοδα 4   1.094.695    1.106.047 
    
Χρηµατοδοτικά έσοδα 5 4.283 2.418 
Χρηµατοδοτικά έξοδα 5    (132.436)        (48.440) 
Καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα     (128.153)        (46.022) 
    
Κέρδος πριν τη φορολογία  966.542 1.060.025 
Φορολογία 7    (117.884)      (108.076) 
    
Κέρδος για το έτος      848.658       951.949 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 

 
 

  2005 2004 
 Σηµ. £ £ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    
Μη τρεχούµενο ενεργητικό    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 9 5.601.183 5.351.364 
Άυλο ενεργητικό 10 20.428 25.975 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 11 1.329.759 773.458 
Επένδυση σε εξαρτηµένες εταιρείες 11      415.727     415.727 
    7.367.097  6.566.524 
Τρεχούµενο ενεργητικό    
Αποθέµατα 12 3.256.902 2.768.943 
Χρεώστες και προπληρωµές 13 2.236.947 1.721.595 
Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες         30.849      270.612 
    5.524.698   4.761.150 
    
Σύνολο ενεργητικού  12.891.795 11.327.674 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
    
Κεφάλαιο και αποθεµατικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 14 3.059.582 3.059.582 
Αποθεµατικά 15   6.748.493   5.684.297 
    9.808.075   8.743.879 
    
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
∆άνεια  17 1.123.600 800.000 
Αναβαλλόµενη φορολογία 18     287.613      302.333 
   1.411.213   1.102.333 
Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα 19 1.010.936 1.480.733 
∆άνεια 17 176.400 - 
Ποσό οφειλόµενο σε εξαρτηµένες εταιρείες     176   729 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα      484.995                 - 
   1.672.507   1.481.462 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων  12.891.795 11.327.674 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 28 Μαρτίου 2006. 
 
 
 
      
 M. Καµµάς Γ. Ποΐζης 
 Πρόεδρος Σύµβουλος 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
     
 Μετοχικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό  
 Κεφάλαιο Επανεκτίµησης Προσόδου Ολικό 
 £ £ £ £ 
Έτος 2005     
     
Την 1 Ιανουαρίου 2005 3.059.582 1.953.570 3.730.727 8.743.879 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση 
επενδύσεων 

- 556.301 - 556.301 

Μεταφορά στο λογαριασµό      
  αποτελεσµάτων λόγω εκποίησης     
  επενδύσεων - (46.700) - (46.700) 
Αναβαλλόµενη φορολογία - 11.894 - 11.894 
Κέρδος για το έτος - - 848.658 848.658 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν               -                -   (305.957)   (305.957) 
     
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 3.059.582 2.475.065 4.273.428 9.808.075 
     
     
Έτος 2004     
     
Την 1 Ιανουαρίου 2004 3.059.582 1.894.511 3.084.736 8.038.829 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση 
επενδύσεων 

 
- 

 
52.231 

 
- 

 
52.231 

Αναβαλλόµενη φορολογία - 6.828 - 6.828 
Κέρδος για το έτος - - 951.949 951.949 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν               -                -    (305.958) (305.958) 
     
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 3.059.582 1.953.570 3.730.727 8.743.879 
     
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
  2005 2004 
 Σηµ. £ £ 
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος πριν από τη φορολογία  966.542 1.060.025 
Αναπροσαρµογή για:    
Αποσβέσεις άυλου και πάγιου ενεργητικού  206.516 189.696 
Μερίσµατα εισπρακτέα  (87.506) (62.744) 
Τόκοι εισπρακτέοι  (4.283) (2.418) 
Τόκοι πληρωτέοι  132.436 48.440 
Κέρδος από εκποίηση επενδύσεων  (46.700) - 
Κέρδος από εκποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού   (2.368) (2.720) 
Συναλλαγµατικές διαφορές         3.709        (5.476) 
    
Μετρητά από εργασίες πριν από τις αλλαγές στο κεφάλαιο  
  Κίνησης 

  
1.168.346 

 
1.224.803 

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    
- Αποθέµατα  (487.959) (592.897) 
- Χρεώστες και προπληρωµές  (294.061) (180.937) 
- Ποσό οφειλόµενο σε εξαρτηµένες εταιρείες  (553)  - 
-Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα  (486.241) 632.421 
- Ποσό οφειλόµενο από εξαρτηµένες εταιρείες                 -       (1.831) 
    
Μετρητά (για)/από εργασίες  (100.468) 1.081.559 
Φορολογία που πληρώθηκε    (104.266)      (99.431) 
Καθαρά µετρητά (για)/από εργασίες     (204.734)     982.128 
    
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και άυλου 
  Ενεργητικού 

  
(672.079) 

 
(1.899.980) 

Εισπράξεις από εκποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού  2.368 2.720 
Εισπράξεις από εκποίηση επενδύσεων  60.950 - 
Αγορά επενδύσεων  (64.659) - 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  87.506 62.744 
Μέρισµα που πληρώθηκε  (305.957) (305.958) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν         4.283         2.418 
    
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες    (887.588) (2.138.056) 
      
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισροές από νέα δάνεια  500.000 800.000 
Τόκοι που πληρώθηκαν     (132.436)    (48.440) 
Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     367.564     751.560 
    
Καθαρή µείωση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών    (724.758) (404.368) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 20     270.612     674.980 
 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 

 
20 

 
   (454.146) 

 
    270.612 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 Η εταιρεία ∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου ∆ηµόσια Λίµιτεδ ( η “Eταιρεία”) συστάθηκε στην 

Κύπρο το 1970 ως δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 
113.  Η κύρια δραστηριότητα της Eταιρείας είναι η επένδυση µοριοπλακών και MDF και η 
παραγωγή κοντραπλακέ και άλλων προϊόντων ξυλείας. 

 
 Σύµφωνα µε την άποψη των οργάνων διοίκησης η Εταιρεία θεωρείται ως δηµόσια εταιρεία 

σύµφωνα µε τους περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους. 
 
2. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ∆ασικών Βιοµηχανιών Κύπρου ∆ηµόσια 

Λίµιτεδ περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις των εξαρτηµένων εταιρειών Ply 
Engineered Products Factory Limited, Xyloform Limited και Νetwood Limited. 

 
3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 
 Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που 

θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των 
εξαρτηµένων εταιρειών. 

 
Βάση ετοιµασίας 

  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο της 
ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ∆ΠΧΠ που εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ έχουν υιοθετηθεί 
από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, 
οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου,  τους Νόµους και τις Κανονιστικές ∆ιατάξεις 
του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

 
 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους όπως τροποποιήθηκε µε την επανεκτίµηση ορισµένων στοιχείων πάγιου ενεργητικού 
και των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και εκφράζονται σε Κυπριακές λίρες. 

 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ενοποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών της.  Οι οικονοµικές καταστάσεις όλων των 
εταιρειών που ενοποιούνται είναι για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.  Όλες οι 
συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφονται πλήρως 
κατά την ενοποίηση. 

 



 
 

∆ΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

18

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
 
3.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχ.) 
 
 Αποθέµατα 
 (ι) Τα αποθέµατα και ανταλλακτικά παρουσιάζονται στο χαµηλότερο του κόστους και της 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.  Το κόστος περιλαµβάνει την αξία αγοράς, µεταφορικά 
έξοδα και, στην περίπτωση των βιοµηχανικών προϊόντων, όλα τα άµεσα έξοδα και µέρος 
των έµµεσων εξόδων βιοµηχανοποίησης. 

  Η τιµή κτήσης των αποθεµάτων υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο υπολογισµού του µέσου 
σταθµικού κόστους. 

 (ιι) Πρόβλεψη γίνεται για βραδυκίνητα αποθέµατα και για αποθέµατα που είναι παλαιωµένα, 
κατεστραµµένα και ελαττωµατικά. 

 
 Αποθεµατικό επανεκτίµησης 
 Πλεονάσµατα προερχόµενα από επανεκτίµηση γηπέδων και κτιρίων και αυξοµειώσεις στην 

καθαρή αξία των επενδύσεων σε µετοχές και οµόλογα δηµόσιων εταιρειών πιστώνονται στο 
αποθεµατικό επανεκτίµησης το οποίο δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή. Σε περίπτωση διάθεσης 
επανεκτιµηθέντος στοιχείου πάγιου ενεργητικού, τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασµα 
επανεκτίµησης που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο 
αυτό, µεταφέρεται στο αποθεµατικό προσόδου. 

 
 Ωφελήµατα υπαλλήλων 
 Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα η Εταιρεία λειτουργεί ένα 
σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε 
ξεχωριστό ταµείο υπό τη διαχείριση επιτρόπων.  Το σχέδιο χρηµατοδοτείται µε πληρωµές από 
τους υπαλλήλους και την Εταιρεία.  Οι συνεισφορές της Εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο 
που σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού.  Η Εταιρεία δεν έχει 
οποιαδήποτε νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το 
σχέδιο δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους του υπαλλήλους τα 
ωφελήµατα που αναλογούν στις υπηρεσίες των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
και των προηγούµενων περιόδων. 

 
 Φορολογία 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για τη τρέχουσα και τις 
προηγούµενες περιόδους υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα 
ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές, χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και 
νοµοθεσίες που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 
 

 Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο αρ. 12 µε τα ποσοστά που αναµένεται ότι θα είναι πληρωτέοι οι φόροι που 
αναλογούν σε όλες τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από 
αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που αναµένεται να 
πραγµατοποιηθούν στο µέλλον φορολογητέα κέρδη. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ). 
 
 Η αναβαλλόµενη φορολογία του έτους που προκύπτει από την επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου 

ενεργητικού µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. 
 
 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 ∆ε λογίζεται απόσβεση πάνω στα γήπεδα.  Τα υπόλοιπα στοιχεία πάγιου ενεργητικού 

αποσβένονται µε βάση την τιµή κτήσης ή εκτίµησης µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο 
διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους.  Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως 
εξής: 

   % 
  Κτίρια 3 - 4 
  Μηχανήµατα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 7 - 20 
  Εργαλεία 33 1/3 
  Οχήµατα 15 - 20 
  Έπιπλα και εξοπλισµός 10 
 
 Σε περίπτωση διάθεσης στοιχείου πάγιου ενεργητικού, η διαφορά του τιµήµατος πώλησης και 

της καθαρής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους. 
 
 ΄Αυλα στοιχεία ενεργητικού: Λογισµικό 
 
 Το λογισµικό παρουσιάζεται σε τιµή κτήσης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις.  Οι 

αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος µείον η υπολογιζόµενη 
υπολειµµατική αξία των στοιχείων άυλου ενεργητικού σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο, 
λαµβάνοντας  υπόψη τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους.  Το 
ετήσιο ποσοστό απόσβεσης για λογισµικό είναι 3 έτη. 

  
 Ξένα νοµίσµατα 
 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα καταχωρούνται µε βάση τους συναλλαγµατικούς συντελεστές 

που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής.  Ποσά εισπρακτέα και υποχρεώσεις σε ξένα 
νοµίσµατα µετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες µε βάση τους συναλλαγµατικούς συντελεστές 
που ισχύουν την ηµεροµηνία του ισολογισµού και τα κέρδη ή ζηµίες από τη µετατροπή 
συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 
 Επενδύσεις 

Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά του στοιχεία σε επενδύσεις, 
σε τίτλους και άλλες αξίες ως ακολούθως: 
 
(i) Στοιχεία που κατέχονται για εµπορία 

Στοιχεία που κατέχονται για εµπορία αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν µε σκοπό 
την άµεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις των τιµών, ή 
περιλαµβάνονται σε χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσµη 
κερδοφορία. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ). 
 
 Επενδύσεις (συνέχ.) 

 
(i) Στοιχεία που κατέχονται για εµπορία (συνέχ.)  

Οι επενδύσεις αυτές αρχικά αναγνωρίζονται στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει 
από την αναπροσαρµογή τους αυτή, αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.  

 
(ii) Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση 

Στοιχεία τα οποία πρόκειται να κρατηθούν για µια αόριστη χρονική περίοδο και µπορεί να 
διατεθούν για πώληση για να ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, αυξοµείωσης 
επιτοκίων, ισοτιµιών συναλλάγµατος ή αλλαγές στις τιµές αξιών, κατατάσσονται ως 
διαθέσιµα για πώληση. 
 
Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Για εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία θεωρείται 
ως η τιµή πλειοδότησης που δηµοσιεύεται από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 

 
Για τις µη εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο 
ενεργητικού µπορεί να ανταλλαχθεί, ή µια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια µιας 
συνήθους εµπορικής συναλλαγής.  Οποιοδήποτε πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει 
από την αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης 
επενδύσεων. 
 
Η κατάταξη των επενδύσεων στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται την ηµέρα κτήσης τους. 

 
 Αυξήσεις και ελλείµµατα στην καθαρή αξία των πιο πάνω επενδύσεων πιστώνονται/ 

χρεώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης.  
 
 Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της 

λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις, µεταφέρεται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων µαζί µε οποιοδήποτε ποσό στο αποθεµατικό επανεκτίµησης 
επενδύσεων σχετικά µε την επένδυση που εκποιήθηκε. 

 
 Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 
 Οι επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες αναφέρονται στον ισολογισµό της Ιθύνουσας 

Εταιρείας σε τιµή κτήσης. Κατάσταση των εξαρτηµένων εταιρειών του Συγκροτήµατος 
παρουσιάζεται στη σηµείωση 11. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ). 
  
 ∆άνεια 
 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 κόστων συναλλαγής) 
και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση  λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά 
τη διάρκεια του δανείου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
 Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα 

καθώς επίσης και τραπεζικά παρατραβήγµατα. 
 
 Αναγνώριση εσόδων 
 ΄Εσοδα από πώληση εµπορευµάτων αναγνωρίζονται όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και αµοιβές 

ιδιοκτησίας έχουν µεταφερθεί στον αγοραστή.  
 
 Μερίσµατα εισπρακτέα αναγνωρίζονται ως εισόδηµα του έτους στο οποίο εκδίδονται και 

πληρώνονται. 
 
 Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα έσοδα αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο των δεδουλευµένων εσόδων. 
 
 Μερίσµατα 
 Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως υποχρέωση το έτος στο οποίο εγκρίνονται. 
 
 Συγκριτικές πληροφορίες 

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

 
4. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 
 
 Το κέρδος από εργασίες πριν τα χρηµατοδοτικά έξοδα αναφέρεται:  
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005 2004 2005 2004 
 £ £ £ £ 
Μετά την πίστωση:     
  Μερισµάτων που εισπράχθηκαν 90.926 62.745 87.506 62.745 
Μετά τη χρέωση:     
  ∆ικαιωµάτων ∆ιοικητικών Συµβούλων 7.100 7.100 4.200 4.200 
  Αµοιβής ελεγκτών 13.000 12.750 8.250 8000 
  Αποσβέσεων     
    Άυλο ενεργητικό 13.147 13.147 13.600 13.147 
    Πάγιο ενεργητικό 208.359 192.014 192.916 176.549 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
4. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α (συνέχ.) 
 

 Από το ενοποιηµένο κέρδος του Συγκροτήµατος που αναλογεί στους µετόχους, κέρδος 
£848.658 (2004: κέρδος £951.949) έχει διακανονιστεί στις οικονοµικές καταστάσεις της 
ιθύνουσας Εταιρείας. 

  
 Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης γνωστοποιείται ότι δύο 

∆ιευθυντές της Εταιρείας έχουν λάβει αµοιβή µεταξύ £50.000 και £100.000 και δύο 
∆ιευθυντές της Εταιρείας έχουν λάβει αµοιβή µεταξύ £0 και £50.000. 

 
5. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005 2004 2005 2004 
 £ £ £ £ 

     
Τόκοι εισπρακτέοι 4.317 2.496 4.283 2.418 
Τόκοι και δικαιώµατα τραπεζών (148.285) (59.499) (131.084) (48.440)
Τόκοι φορολογίας     (1.352)           -     (1.352)           - 
     
 (145.320) (57.003) (128.153) (46.022)

 
6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005 2004 2005 2004 
 £ £ £ £ 

   

Μισθοί και ηµεροµίσθια 1.818.056 1.765.459 1.617.345 1.553.727 
Κοινωνικές ασφαλίσεις 107.515 105.439 93.949 91.123 
Ταµεία προνοίας  110.933 106.848 99.696 95.358 
Ταµείο κοινωνικής συνοχής   36.346 35.308 32.039 30.762 
Ταµείο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 13.934 13.228 12.478 11.779 
Άλλες εισφορές     62.663     61.829      42.300     40.299 
    

 2.149.447 2.088.111 1.897.807 1.823.048 
 

Ο αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν στο Συγκρότηµα στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 
2004 ήταν 119 και 120 αντίστοιχα. Ο αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν στην 
Εταιρεία το 2005 και 2004 ήταν 97 και 98 αντίστοιχα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005 2004 2005 2004 
 £ £ £ £ 

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 
  προηγούµενων ετών 

 
1.715 

 
- 

 
1.715 

 
- 

Έκτακτη εισφορά για άµυνα σε τόκους 439 270 428 238 
Εταιρικός φόρος έτους 117.534 114.549 101.897   97.749 
Εταιρικός φόρος προηγούµενων ετών   16.670            -   16.670             - 
 136.358 114.819 120.710 97.987 
Αναβαλλόµενη φορολογία      (268)    5.146   (2.826)   10.089 
     
Σύνολο 136.090 119.965 117.884 108.076 

 
 Η Ιθύνουσα εταιρεία και οι εξαρτηµένες εταιρείες υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε  συντελεστή 

προς 10%.  Για το έτος 2004 φορολογητέο εισόδηµα πάνω από £1.000.000 υπόκειται σε 
επιπρόσθετο εταιρικό φόρο µε ποσοστό 5%.  Η έκτακτη εισφορά αντιπροσωπεύει αποκοπές για 
τόκους στην πηγή µε συντελεστή 10%. 

 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005 2004 2005 2004 
 £ £ £ £ 
Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση τα    
  φορολογικά κέρδη και µε βάση τα     
  λογιστικά κέρδη:    
Κέρδος πριν από τη φορολογία 1.041.251 1.124.236   966.542 1.060.025
    
Φορολογία στα κέρδη του έτους µε τους     
  κανονικούς συντελεστές 104.125 118.635 96.654 109.004
Αναπροσαρµογή στη φορολογία έτους    
  για τα ακόλουθα:    
Έξοδα και έσοδα που δεν εκπίπτουν 13.409 (6.930) 5.243 (11.255)
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 2.154 270 2.143 238
Αναβαλλόµενη φορολογία (268) 5.146 (2.826) 10.089
Φορολογία προηγούµενων ετών 16.670 - 16.670 -
Πρόσθετος φόρος             -        2.844             -             -
   
Φορολογία    136.090    119.965   117.884   108.076

 
8. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 2005 2004 

 £ £ 
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (£)    887.589    987.853 
   
Αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους 3.059.582 3.059.582 

   
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)       29,01       32,29 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
9. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
   Μηχανήµατα,  

2005 Γήπεδα Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις  
 και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισµός Ολικό 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ £ £ £ £ 
     

Τιµή κτήσης/εκτίµησης     
1 Ιανουαρίου 2005 4.912.199 123.995 4.950.001 9.986.195 
Προσθήκες 133.601 7.657 523.089 664.347 
Κυβερνητική χορηγία - - (221.291) (221.291) 
Εκποιήσεις              -    (14.780)    (3.792)     (18.572) 
31 ∆εκεµβρίου 2005 5.045.800  116.872 5.248.007 10.410.679 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου 2005   243.049   99.988 3.415.684 3.758.721 
Στις εκποιήσεις  - (14.780) (3.792) (18.572) 
Επιβάρυνση έτους      73.363      7.600      126.943    207.906 
31 ∆εκεµβρίου 2005    316.412    92.808  3.538.835 3.948.055 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
31 ∆εκεµβρίου 2005 4.729.388   24.064    1.709.172 6.462.624 
     
31 ∆εκεµβρίου 2004 4.669.150   24.007  1.534.317 6.227.474 

 
   Μηχανήµατα,  
2005 Γήπεδα Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις  
 και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισµός Ολικό 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ £ £ £ £ 
     

Τιµή κτήσης/εκτίµησης     
1 Ιανουαρίου 2005 4.025.199 123.995 4.701.166 8.850.360 
Προσθήκες 133.601 7.657 522.768 664.026 
Κυβερνητική χορηγία - - (221.291) (221.291) 
Εκποιήσεις              - (14.780)      (3.792)    (18.572) 
31 ∆εκεµβρίου 2005 4.158.800 116.872 4.998.851 9.274.523 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου 2005 196.114 99.988 3.202.894 3.498.996 
Στις εκποιήσεις  - (14.780) (3.792) (18.572) 
Επιβάρυνση έτους      66.658     7.600    118.658    192.916 
31 ∆εκεµβρίου 2005    262.772   92.808 3.317.760 3.673.340 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
31 ∆εκεµβρίου 2005 3.896.028   24.064 1.681.091 5.601.183 
     
31 ∆εκεµβρίου 2004 3.829.085   24.007 1.498.272 5.351.364 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
9. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(συνεχ.) 
      Μηχανήµατα,  

2004 Γήπεδα Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις  
 και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισµός Ολικό 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ £ £ £ £ 
     

Τιµή κτήσης/εκτίµησης     
1 Ιανουαρίου 2004 4.304.000 122.307 3.670.399 8.096.706 
Προσθήκες 608.199 1.688 1.290.601 1.900.488 
Εκποιήσεις              -            -    (10.999)     (10.999) 
31 ∆εκεµβρίου 2004 4.912.199  123.995 4.950.001 9.986.195 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου 2004   154.754   93.771 3.329.182 3.577.707 
Στις εκποιήσεις  - - (11.000) (11.000) 
Επιβάρυνση έτους      88.295      6.217      97.502    192.014 
31 ∆εκεµβρίου 2004    243.049    99.988  3.415.684 3.758.721 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
31 ∆εκεµβρίου 2004 4.669.150   24.007  1.534.317 6.227.474 
     
31 ∆εκεµβρίου 2003 4.149.246   28.536    341.217 4.518.999 

 
   Μηχανήµατα,  
2004 Γήπεδα Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις  
 και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισµός Ολικό 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ £ £ £ £ 
     

Τιµή κτήσης/εκτίµησης     
1 Ιανουαρίου 2004 3.417.000 122.307 3.422.089 6.961.396 
Προσθήκες 608.199 1.688 1.290.077 1.899.964 
Εκποιήσεις              -           -    (11.000)    (11.000) 
31 ∆εκεµβρίου 2004 4.025.199 123.995 4.701.166 8.850.360 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου 2004    114.524   93.771 3.125.152 3.333.447 
Στις εκποιήσεις  - - (11.000) (11.000) 
Επιβάρυνση έτους       81.590     6.217     88.742    176.549 
31 ∆εκεµβρίου 2004     196.114   99.988 3.202.893 3.498.996 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
31 ∆εκεµβρίου 2004 3.829.085   24.007 1.498.272 5.351.364 
     
31 ∆εκεµβρίου 2003 3.302.476   28.536    296.937 3.627.949 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
9. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνεχ.) 
 
 Κατά τη διάρκεια του 2002 έγινε  εκτίµηση για τα γήπεδα και κτίρια του Συγκροτήµατος από 

τους επαγγελµατίες εκτιµητές Ανδρέας Πανταζής Chartered Surveyors µε βάση την δίκαιη 
αξία τους για την υφιστάµενη χρήση τους.  Για την εκτίµηση χρησιµοποιήθηκε η συγκριτική 
µέθοδος για το γήπεδο και η µέθοδος αντικατάστασης για τα κτίρια.  Το πλεόνασµα που 
δηµιουργήθηκε από την επανεκτίµηση τον γηπέδων και κτιρίων, το οποίο ανήλθε σε 
£1.530.419 για το Συγκρότηµα και £1.167.419 για την Εταιρεία, µεταφέρθηκε στο 
αποθεµατικό επανεκτίµησης. 
 
Η υπολειµµατική αξία στην οποία τα επανεκτιµηθέντα στοιχεία πάγιου ενεργητικού θα 
περιλαµβάνονταν στους λογαριασµούς αν δεν γινόταν επανεκτίµηση είναι £300.000. 
 

 Τα γήπεδα και κτίρια περιλαµβάνουν γήπεδα αξίας £2.099.000 για την Εταιρεία και 
£2.462.000 για το Συγκρότηµα πάνω στα οποία δε λογίζεται απόσβεση. 

 
10. ΑΥΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 Λογισµικό 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ £ 
  
Τιµή κτήσης  
1 Ιανουαρίου 2005 68.004 
Προσθήκες    8.053 
  
31 ∆εκεµβρίου 2005  76.057 
  
Αποσβέσεις  
1 Ιανουαρίου 2005 42.029 
Για το έτος  13.600 
  
31 ∆εκεµβρίου 2005  55.629 
  
Καθαρή λογιστική αξία  
  
31 ∆εκεµβρίου 2005  20.428 
   
31 ∆εκεµβρίου 2004  25.975 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
11.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 
 Εξαρτηµένες εταιρείες 
 Η επένδυση σε εξαρτηµένες εταιρείες αντιπροσωπεύει το 83,88% του µετοχικού κεφαλαίου 

της Ply Engineered Products Factory Ltd και το 100% του µετοχικού κεφαλαίου των 
εταιρειών Xyloform Limited και Netwood Ltd.  Η επένδυση σε εξαρτηµένες εταιρείες 
παρουσιάζεται σε τιµή κτήσης. 

 
 Η κύρια δραστηριότητα της Ply Engineered Products Factory Ltd είναι η παραγωγή 

κοντραπλακέ (Plywood).  Η κύρια δραστηριότητα της Xyloforom Limited είναι η 
επεξεργασία, κατασκευή, βιοµηχανοποίηση και εµπορία ειδών ξυλείας. Η Νetwood Ltd 
συστάθηκε στις 27 Μαρτίου 1998 και δραστηριοποιήθηκε για ένα χρονικό διάστηµα κατά τη 
διάρκεια του 2005, παρέχοντας υπηρεσίες προσωρινού εξειδικευµένου προσωπικού στη 
µητρική εταιρεία. 

 
 Oι εξαρτηµένες εταιρείες είναι εγγεγραµµένες και ασκούν τις δραστηριότητες τους στην 

Κύπρο. 
 
 Άλλες επενδύσεις 

 Κόστος ∆ίκαιη Κόστος ∆ίκαιη 
 µέχρι αξία µέχρι Αξία 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 31/12/2005 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2004 
 £ £ £ £ 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση     
Εισηγµένοι τίτλοι     
Μετοχές σε Κυπριακές ∆ηµόσιες 
εταιρείες 

 
450.813 

 
1.447.599 

 
396.130 

 
818.652 

Χρεόγραφα σε Κυπριακές 
∆ηµόσιες εταιρείες 

 
  72.084 

 
  69.207 

 
  72.084 

 
  64.881 

     
Ολικό 522.897 1.516.806 468.214 883.553 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κόστος ∆ίκαιη Κόστος ∆ίκαιη 
 Μέχρι αξία µέχρι αξία 
 31/12/2005 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2004 
 £ £ £ £ 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση     
Εισηγµένοι τίτλοι     
Μετοχές σε Κυπριακές ∆ηµόσιες 
εταιρείες 

 
356.282 

 
1.263.795 

 
305.873 

 
711.617 

Χρεόγραφα σε Κυπριακές 
∆ηµόσιες εταιρείες 

 
  68.706 

 
     65.964 

 
  68.706 

 
  61.841 

     
Ολικό 424.988 1.329.759 374.579 773.458 
 
Για εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία τους θεωρείται ως η τιµή πλειοδότησης που δηµοσιεύεται 
από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 

11. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 
 Η δίκαιη αξία των εισηγµένων τίτλων κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 

καταστάσεων στις 28 Μαρτίου 2006 ήταν για το Συγκρότηµα £2.153.878 και για την εταιρεία 
£1.882.438. 

 
12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005 2004 2005 2004 
 £ £ £ £ 
     
Πρώτες ύλες 2.661.844 2.333.310 2.058.326 1.757.414 
Ηµιτελή προϊόντα 485.888 206.124 175.166 121.974 
Έτοιµα προϊόντα 1.371.340 992.991 882.803 709.968 
Ανταλλακτικά και καύσιµα    212.054    248.756    140.607    179.587 
     
 4.731.126 3.781.181 3.256.902 2.768.943 

 
13. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005 2004 2005 2004 
 £ £ £ £ 
     
Χρεώστες εµπορίου 2.371.697 2.188.483 1.969.469 1.692.969 
∆ιάφοροι και προπληρωµές 263.348 26.761 262.354 23.502 
Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος     17.497      17.816       5.124        5.124 
     
 2.652.542 2.233.060 2.236.947 1.721.595 

 
 Στους διάφορους χρεώστες και προπληρωµές συµπεριλαµβάνεται κυβερνητική χορηγία 

εισπρακτέα ύψους £221.291, για την τεχνολογική αναβάθµιση της νέας µονάδας παραγωγής 
µελαµίνης.  Το ποσό εισπράχθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2006. 

 
14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 2005 2004 
 £ £ 

Εγκεκριµένο:   
Την 1 Ιανουαρίου / 31 ∆εκεµβρίου    
 10.000.000 µετοχές £1 η καθεµία 10.000.000 10.000.000 
   

Εκδοµένο και ξοφληµένο:   
Την 1 Ιανουαρίου / 31 ∆εκεµβρίου    
  3.059.582 µετοχές £1 η καθεµία   3.059.582   3.059.582 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 
 
15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 2005 2004 2005 2004 
 £ £ £ £ 
Αποθεµατικό προσόδου     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 4.587.519 3.915.678 3.730.727 3.084.736 
Κέρδος για το έτος 887.589 987.853 848.658 951.949 
Μέρισµα   (317.447)   (316.012)   (305.957)  (305.958) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 5.157.661 4.587.519 4.273.428 3.730.727 
     
Αποθεµατικό επανεκτίµησης     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  2.457.453 2.402.911 1.953.570 1.894.511 
Πλεόνασµα έτους από επανεκτίµηση     
  επενδύσεων 634.433 47.077 556.301 52.232 
Μεταφορά στο λογαριασµό      
  αποτελεσµάτων λόγω εκποίησης     
  επενδύσεων (52.237) - (46.700) - 
Αναβαλλόµενη φορολογία      13.429       7.465      11.894        6.827 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 3.053.078 2.457.453 2.475.065 1.953.570 
     
Σύνολο αποθεµατικών      
  31 ∆εκεµβρίου 8.210.739 7.044.972 6.748.493 5.684.297 

 
16. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Την 1η Ιανουαρίου 308.176 302.509 
Μερίδιο καθαρού κέρδους εξαρτηµένων εταιρειών 17.572 16.418 
Μερίδιο κίνησης στα αποθεµατικά εξαρτηµένων εταιρειών 11.950 (697) 
Μερίδιο από πληρωµή µερίσµατος από εξαρτηµένη εταιρεία  (11.490) (10.054) 
   
Στις 31 ∆εκεµβρίου 326.208 308.176 

 
 Το συµφέρον µειοψηφίας όπως παρουσιάζεται στον ενοποιηµένο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων αντιπροσωπεύει το µερίδιο των αποτελεσµάτων µετά τη φορολογία της 
εξαρτηµένης εταιρείας Ply Engineered Products Factory Limited που αναλογεί στους 
µετόχους εκτός της Εταιρείας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
17. ∆ΑΝΕΙΑ 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Πληρωτέα 2005 2004 2005 2004 
 £ £ £ £ 
     
Εντός ενός έτους   176.400           -    176.400           - 
     
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 690.900 690.900 690.900 690.900 
Περισσότερο από πέντε έτη   432.700 109.100    432.700 109.100 
 1.123.600 800.000 1.123.600 800.000 
     
 1.300.000 800.000 1.300.000 800.000 

 
Το πιο πάνω δάνειο παραχωρήθηκε στις 23 ∆εκεµβρίου 2004 και φέρει κυµαινόµενο επιτόκιο 
(βασικό επιτόκιο + 0,78%).  Το συνολικό δάνειο είναι για £1.300.000 και η εταιρεία θα 
καταβάλλει τριµηνίες δόσεις των £ 44.100 αρχίζοντας από την 31 Ιανουαρίου 2006.Η 
εταιρεία δεν έχει δώσει καµία εγγύηση για την εξασφάλιση του πιο πάνω δανείου. 

 
18. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 Η αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως: 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2005 2004 2005 2004 
 £ £ £ £ 
Προσωρινές διαφορές µεταξύ των     
αποσβέσεων και φορολογικών     
εκπτώσεων (28.095) 27.827 (26.170) (23.344) 
Επανεκτίµηση γηπέδων και κτιρίων 419.315 377.090 313.783 325.677 
     
 391.220 404.917 287.613 302.333 

 
19. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005 2004 2005 2004 
 £ £ £ £ 

     
Πιστωτές εµπορίου 694.975 1.124.957 700.604 1.211.275 
∆ιάφοροι και οφειλόµενα έξοδα 306.393 274.444 283.870 259.440 
Εταιρικός φόρος     26.462     10.018     26.462      10.018 

     
 1.027.830 1.409.419 1.010.936 1.480.733 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
20. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 
 
 Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών που περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση

ταµειακής ροής αποτελούνται από τα ακόλουθα ποσά: 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005 2004 2005 2004 
 £ £ £ £ 
     
Μετρητά στο ταµείο και τράπεζες 57.310 294.490 30.849 270.612 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (1.125.257) (418.647) (484.995)            - 
     
  (1.067.947) (124.157)     (454.146) 270.612 

 
21. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 2005 2004 

 £ £ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
Προµέρισµα που πληρώθηκε για χρήση έτους 2005 @ 5%    
  (2004: χρήση έτους @ 5%) - Ιθύνουσα 152.979 152.979 
Eπιπρόσθετο µέρισµα 2004 για χρήση έτους @ 5% (2004: @ 
5%)- Ιθύνουσα 

 
152.979 

 
152.979 

Τελικό µέρισµα που πληρώθηκε 2004  
Θυγατρική (Ply Engineered Products Company Ltd) 

 
   11.489 

 
    10.054 

   
  317.447   316.012 
   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
Προµέρισµα που πληρώθηκε 2005 για χρήση έτους @ 5%    
  (2004:για χρήση έτους @ 5%) 152.979 152.979 
Eπιπρόσθετο µέρισµα για χρήση έτους 2004 @ 5%   
   (2004: για χρήση έτους @ 5%)  152.978 152.979 
   
  305.957 305.958 

 
Κατά την πληρωµή του µερίσµατος παρακρατήθηκε άµυνα για φυσικά πρόσωπα κατοίκους 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προς 15%. Το τελικό µέρισµα της θυγατρικής αφορά µέρισµα που 
πληρώθηκε στη µειοψηφία. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την καταβολή επιπρόσθετου µερίσµατος για το έτος 
2004. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
22. ΣΧΕ∆ΙΟ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
 Η Εταιρεία λειτουργεί σχέδιο καθορισµένης εισφοράς, το Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων της 

Εταιρείας ∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου ∆ηµόσια Λτδ, το οποίο χρηµατοδοτείται ξεχωριστά 
και υποβάλλει ξεχωριστούς ελεγµένους λογαριασµούς. Με το σχέδιο αυτό τα µέλη 
δικαιούνται πληρωµή ορισµένων ωφεληµάτων όταν αφυπηρετήσουν ή τερµατίσουν πρόωρα 
τις υπηρεσίες τους. Οι συνεισφορές της Εταιρείας για το έτος ήταν £99.696 (2004: £95.358) 
και για το Συγκρότηµα ήταν £110.933 (2004: £106.848). 

 
23. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
 Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος 

είναι τα µετρητά στις τράπεζες, οι επενδύσεις σε µετοχές και οµόλογα δηµόσιων εταιρειών 
και οι εµπορικοί χρεώστες. Οι κυρίες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του 
Συγκροτήµατος είναι τα δάνεια, τραπεζικά παρατραβήγµατα και οι εµπορικοί πιστωτές. 

 
  (ι) Πιστωτικός κίνδυνος. 
  Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισµένος γιατί οι χρεώστες εµπορίου 

παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες. 
 
 (ιι) ∆ίκαιη αξία 
  Οι µετοχές και οµόλογα σε δηµόσιες εταιρείες λογίζονται στη δίκαιη αξία τους στις 31 

∆εκεµβρίου κάθε έτους. 
  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι η δίκαιη αξία των άλλων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων είναι περίπου ίση µε τη λογιστική τους αξία. 
 
24. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 Το ποσοστό στο κεφάλαιο της εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα κάθε µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες στις οποίες αυτός 
κατέχει, άµεσα η έµµεσα, ήταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 2004:  

 
  Συνήθεις µετοχές 
  % 

Μ. Καµµάς - 
Μ. Τερέπεης - 
Γ. Ποΐζης - 
Φ. Φιλής - 
Π. Καρυδάς - 
Ι. Κωνσταντινίδης - 
Γ. Μουσκίδης - 

 
 ∆εν υπήρξε οποιαδήποτε µεταβολή στα πιο πάνω ποσοστά κατά την περίοδο µεταξύ της 31 

∆εκεµβρίου 2005 και της ηµεροµηνίας έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων στις 28 
Μαρτίου 2006. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
24. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχ.) 
 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 το Συγκρότηµα δεν είχε συνάψει καµία σηµαντική σύµβαση στην 

οποία οποιοδήποτε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του 
είχε, άµεσα ή έµµεσα, ουσιώδες συµφέρον. 

 
25. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 Οι µέτοχοι που κατέχουν κατά κυριότητα πέραν του 5% του κεφαλαίου της εταιρείας στις 31 

∆εκεµβρίου 2005 είναι οι ακόλουθοι: 
 31/12/2005 31/12/2004 
 % % 
   
Κυπριακή ∆ηµοκρατία 51,06 51,06 
CLR Capital Public Limited 10,39* 10,39* 

 
 ∆εν υπήρξε µεταβολή στα πιο πάνω ποσοστά κατά τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ της 31 

∆εκεµβρίου 2005 και 30 ηµερών πριν από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης. 

 
*Στο πιο πάνω ποσοστό περιλαµβάνεται η έµµεση συµµετοχή της Εταιρείας CLR Investment 

Fund Public Ltd (ποσοστό 4,96%). 
 
26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 
 Η Κυβέρνηση κατέχει το 51% του εκδοµένου κεφαλαίου της Εταιρείας.  Το υπόλοιπο 49% 

είναι ευρέως διεσπαρµένο. 
 
 Το Συγκρότηµα έχει κατά διαστήµατα συναλλαγές µε κυβερνητικές υπηρεσίες. Oι 

συναλλαγές γίνονται µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 
 
27. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
 Η Εταιρεία εισέπραξε κυβερνητική χορηγία ύψους £221.291 στις 16 Φεβρουαρίου 2006 για 

την τεχνολογική αναβάθµιση της νέας µονάδας παραγωγής µελαµίνης. 
 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 28 

Μαρτίου 2006. 
 
28. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε ενδεχόµενες υποχρεώσεις . 

 
29. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 η Εταιρεία δεν είχε ανειληµµένες υποχρεώσεις. 



∆ΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

΄Ετος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 


