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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ 

 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  ∆ρ. Στέλιος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος  
   (διορίστηκε στις 30 Ιουνίου 2008) 
  ∆ρ. Μιχάλης Καµµάς, Πρόεδρος  
   (παραιτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2008) 
  Μιχάλης Τερέπεης 
   (παραιτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2008) 
  Γιώργος Ποΐζης 
   (παραιτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2008) 
  Φίλιππος Φιλής  
   (παραιτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2008) 
 Κωνσταντίνος Χρυσοδόντας 
   (διορίστηκε στις 30 Ιουνίου 2008) 
 Σάββας Νεοφύτου 
   (διορίστηκε στις 30 Ιουνίου 2008) 
 Παντελής Ξυνιστέρης 
   (διορίστηκε στις 30 Ιουνίου 2008) 
  Ιωσήφ Κωνσταντινίδης 
  Παύλος Καρυδάς 
  Γιώργος Μουσκίδης 
 
 
Γενικός ∆ιευθυντής  Πέτρος Βραχίµης 
 
 
Γραµµατέας  Αντώνης Κιµίσιης  
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  KPMG  
 
 
Νοµικοί Σύµβουλοι  Ιωαννίδης, ∆ηµητρίου 
 
 
Τραπεζίτες  Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 
  Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 
  Μarfin Popular Bank Public Co Ltd 
  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ 
  Alpha Bank Ltd 
 
 
Εγγεγραµµένο Γραφείο  Αγίας Σοφίας 1 
  2682 Παλαιοµέτοχο 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
Ειδοποιούνται οι µέτοχοι ότι η 39η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγµατοποιηθεί 
την Τρίτη 9 Ιουνίου 2009 και ώρα 4:00 µ.µ. στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Αγίας 
Σοφίας 1, 2682 Παλαιοµέτοχο, Λευκωσία για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα:  
 
1. Εξέταση της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ενοποιηµένων και ξεχωριστών 

οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
2. Έγκριση πρόσθετου µερίσµατος για το έτος χρήσης 2007. 
 
3. Εκλογή µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
4. Καθορισµός της αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το 2009. 
 
5. ∆ιορισµός των ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 

καθορισµό της αµοιβής τους. 
 
6. Οποιοδήποτε άλλο θέµα που µπορεί, σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, να εγερθεί 

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
 
Αντώνης Κιµίσιης 
Γραµµατέας 
 
Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2009 
 
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 τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 
 
∆ικαιούχοι του µερίσµατος θα είναι οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας κατά 
την 26η Ιουνίου 2009 (Record Date).  Ηµεροµηνία αποκοπής δικαιώµατος µερίσµατος (ex-
dividend date) θα είναι η 24η Ιουνίου 2009. 
 
Με βάση την ηµεροµηνία αυτή, συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται µέχρι την Τρίτη 23 
Ιουνίου 2009 (συµπεριλαµβανοµένης) θα δικαιούνται συµµετοχή στο µέρισµα. 
 
Υπενθυµίζεται ότι οι επενδυτές που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας την 
26η Ιουνίου 2009 ή που είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης 
η οποία θα ολοκληρωθεί (καταχωρηµένες στο σύστηµα ΣΑΤ) µέχρι την 26η Ιουνίου 2009, θα είναι 
δικαιούχοι του µερίσµατος. 
 
Το µέρισµα, νοουµένου ότι θα εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα καταβληθεί στους 
δικαιούχους την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, εδάφια 3(γ) και (7) του περί Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 (Ν 190(Ι)/(2007) εµείς 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιηµένες και 
ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις των ∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου ∆ηµόσια Λίµιτεδ (η 
‘Εταιρεία’) για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, επιβεβαιώνουµε εξ’ όσων 
γνωρίζουµε ότι: 
 
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 13 µέχρι 51: 
 (i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Άρθρου 9, και εδάφιο (4) του Νόµου, και 

 
 (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της 

οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους των ∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου ∆ηµόσια 
Λτδ, και των θυγατρικών που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις ως σύνολο (“το Συγκρότηµα”) 

 
(β) η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της 

απόδοσης καθώς και της θέσης της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος, µαζί µε περιγραφή 
των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Γενικός ∆ιευθυντής και Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
Μη Εκτελεστικοί Σύµβουλοι 
 
 
_____________________ ____________________ _____________________ 
 ∆ρ. Στέλιος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Χρυσοδόντας Σάββας Νεοφύτου 
 
 
_____________________ ____________________ _____________________ 
 Ιωσήφ Κωνσταντινίδης Παντελής Ξυνιστέρης Παύλος Καρυδάς 
 
 
_____________________ 
 Γιώργος Μουσκίδης 
 
Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
 
_____________________ _______________________ 
 Πέτρος Βραχίµης Αντώνης Κιµίσιης 
 
Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2009 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεση του και τις ελεγµένες Ενοποιηµένες 
και Ξεχωριστές Οικονοµικές Καταστάσεις των ∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου ∆ηµόσια Λτδ (η 
“Εταιρεία”) και των θυγατρικών της (το “Συγκρότηµα”) για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008. 
 
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος κατά το έτος 2008 συνέχισαν να περιλαµβάνουν 
την επένδυση µοριοπλακών και MDF και την παραγωγή κόντρα-πλακέ καθώς και άλλων 
προϊόντων ξυλείας. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος 2008 περιλαµβάνουν τα 
αποτελέσµατα της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, Ply Engineered Products Factory 
Ltd, Xyloform Ltd και Netwood Ltd. 
 
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρουσιάζονται στις καταστάσεις 
λογαριασµών αποτελεσµάτων στις σελίδες 13 και 18 αντίστοιχα.  Το καθαρό κέρδος του 
Συγκροτήµατος ανέρχεται σε €807.011 (2007: €1.273.388) και της Εταιρείας σε €814.914 (2007: 
€937.530).  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει όπως το κέρδος για το έτος µεταφερθεί στο 
αποθεµατικό προσόδου. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 καταβλήθηκε µεικτό µέρισµα από το έτος χρήσης 2006, ύψους 
€449.043 και από το έτος χρήσης 2007, ύψους €183.116. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την καταβολή µεικτού µερίσµατος ύψους €366.232 από το 
έτος χρήσης 2007. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (€) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  
Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί από Κυπριακές 
Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµου του 2007, 
Νόµος 33(Ι)/2007.  Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη µετατροπή έχει γίνει σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου.  Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από 
Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε €1=£0,585274, καθώς 
και οι πρόνοιες της νοµοθεσίας για στρογγυλοποίηση. 
 
Στις 10 Ιουνίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε η 
µετατροπή και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη 
στρογγυλοποίηση από £1 σε €1,71. 
 
Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το 
εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και αυξηθεί σε 
€17.100.000 και €5.231.885 αντίστοιχα. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχ.) 
 
Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ, ύψους €4.279, έχει 
χρεωθεί στο αποθεµατικό «∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ».  
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1.   
 
Ο κύριος Μιχάλης Καµµάς, ο οποίος διορίστηκε στις 9 Ιουλίου 2003 αποχώρησε στις 30 Ιουνίου 
2008 και την ίδια ηµεροµηνία ο κύριος Στέλιος Παπαδόπουλος διορίστηκε στη θέση του.  
Σύµφωνα µε το Καταστατικό όλα τα υφιστάµενα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διατηρούν το 
αξίωµα τους εκτός από τους κυρίους Μιχάλη Καµµά, Μιχάλη Τερέπεη, Γιώργο Ποΐζη και Φίλιππο 
Φιλή οι οποίοι εξήλθαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
∆εν υπήρξαν άλλες ουσιώδεις αλλαγές στη σύνθεση, την κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή την 
αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πέραν αυτών που αναφέρονται ανωτέρω. 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει µερικώς τις αρχές και διατάξεις του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, 
όπως αναφέρεται στην Έκθεση Περί  Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν λειτουργούσαν υποκαταστήµατα. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότηµα και η Εταιρεία αναφέρονται και 
αναλύονται στη σηµείωση 26 των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, θεωρεί ότι οι προοπτικές για το έτος 
2009 είναι θετικές, παρά το ότι ο ανταγωνισµός είναι οξύς και ο κατασκευαστικός τοµέας 
παρουσιάζει ύφεση. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού που να επηρεάζουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, κ. KPMG, εκδήλωσαν επιθυµία να εξακολουθήσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα για τον διορισµό  και τον καθορισµό της αµοιβής των 
ανεξάρτητων ελεγκτών θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
 
 
 
 
 
Αντώνης Κιµίσιης 
Γραµµατέας 
 
Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2009 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
Η Εταιρεία, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 23 Ιουλίου 2004 υιοθέτησε 
µερικώς τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, και 
συγκεκριµµένα το κεφάλαιο Γ. Ευθύνη και Λογιστικός Έλεγχος.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας έκρινε αναγκαίο όπως µην προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπών ∆ιορισµών και 
Αµοιβών επειδή και οι επτά ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι είναι µη εκτελεστικοί και η εκλογή τους, 
καθώς και η αµοιβή τους, αποφασίζονται στην εκάστοτε Ετήσια Γενική Συνέλευση από τους 
µέτοχους της Εταιρείας.  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 λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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.   
 
Όλα τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται κάθε χρόνο από την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση και το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει εκπροσώπηση Εκτελεστικών 
∆ιοικητικών Συµβούλων.  Για να υπάρξει εκπροσώπηση Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων 
θα πρέπει να γίνει τροποποίηση στο Καταστατικό της Εταιρείας.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού 
ολοκληρώθηκε  η νοµοτεχνική εξέταση µαζί µε άλλες αλλαγές που ενδείκνυται να γίνουν, 
συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να εγκρίνουν τις αλλαγές του 
Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η εκπροσώπηση εκτελεστικών Μελών στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο .   
Η πρώτη Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε στις 5 Νοεµβρίου 2008 κατά την οποία ο 
κύριος µέτοχος εισηγήθηκε αναβολή έτσι ώστε να δοθεί χρόνος για εξέταση των τροποποιήσεων 
του Καταστατικού, πρόταση που έγινε δεκτή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  Στη συνέχεια 
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνήλθε στις 3 ∆εκεµβρίου 2008, 29 ∆εκεµβρίου 2008, 19 
Ιανουαρίου 2009 και 16 Φεβρουαρίου 2009, πλην όµως ο κύριος µέτοχος ζήτησε κατ’ επανάληψη 
αναβολή στη λήψη απόφασης για να δοθεί περισσότερος χρόνος µελέτης των προταθέντων 
τροποποιήσεων του Καταστατικού.  Τελικά  οι εργασίες για τροποποίηση του Καταστατικού 
Εγγράφου της Εταιρείας, µε απόφαση της Συνέλευσης παραπέµπονται σε µεταγενέστερο στάδιο 
που θα οριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
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.   
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι λαµβάνουν έγκαιρη και ολοκληρωµένη πληροφόρηση, έτσι ώστε να 
µπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους ικανοποιητικά.  Ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές 
είναι διαθέσιµες στους ∆ιοικητικούς Συµβούλους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.  
 
Το Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο κ. Παύλος Καρυδάς συνεχίζει να εκτελεί  τα καθήκοντα 
του σαν Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύµβουλος.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 
Όλοι 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 αποτελείται από τους πιο κάτω µη εκτελεστικούς συµβούλους: 
 
∆ρ. Στέλιος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος  - Aνεξάρτητος 
Κωνσταντίνος Χρυσοδόντας - Ανεξάρτητος 
Παντελής Ξυνιστέρης - Ανεξάρτητος 
Σάββας Νεοφύτου - Ανεξάρτητος 
Παύλος Καρυδάς - Ανεξάρτητος 
Γιώργος Μουσκίδης - Ανεξάρτητος 
Ιωσήφ Κωνσταντινίδης - Μη Ανεξάρτητος 
 
Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι υπόκεινται σε εκλογή από τους µετόχους της Εταιρείας στην 
εκάστοτε Ετήσια Γενική Συνέλευση.  Οι βιογραφικές πληροφορίες και τα βιογραφικά σηµειώµατα 
των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βρίσκονται καταχωρηµένα στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας (www.cfi.com.cy). 
 
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής είναι ο κ. Πέτρος Βραχίµης, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού 
∆ιευθυντή της Εταιρείας και δεν είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
∆ρώσα Οικονοµική Μονάδα 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας διαβεβαιώνει ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα και τους 
απαραίτητους πόρους να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονοµική µονάδα για τους 
επόµενους δώδεκα µήνες. 
 
∆ανεισµός ∆ιοικητικών Συµβούλων 
 
∆εν έχει παραχωρηθεί οποιοσδήποτε δανεισµός προς τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους και δεν 
υπάρχουν χρεωστικά υπόλοιπα που τους αφορούν. 
 
Αµοιβές Μη Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων 
 
Οι αµοιβές των Μη Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων δεν συνδέονται µε την κερδοφορία 
του Συγκροτήµατος και δεν λαµβάνουν τη µορφή συµµετοχής σε ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό 
πρόγραµµα. 
 
Οι επτά ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι είναι όλοι Μη Εκτελεστικοί και έλαβαν συνολικές αµοιβές και 
επιδόµατα για το έτος 2008 ύψους  €23.747. 
 
Επανεκλογή ∆ιοικητικών Συµβούλων 
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξέρχονται, 
είναι όµως επανεκλέξιµα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση εάν προσφερθούν για επανεκλογή. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 
Επιτροπή ελέγχου 
 
Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου απαρτίζεται από τους πιο κάτω: 
 
Γιώργος Μουσκίδης - Πρόεδρος 
∆ρ. Στέλιος Παπαδόπουλος   - Μέλος 
Σάββας Νεοφύτου  - Μέλος  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κύριος Γιώργος Μουσκίδης, έχει εµπειρία στα 
Λογιστικά/χρηµατοοικονοµικά θέµατα, είναι εγκεκριµένος Λογιστής (CPA) και εργάζεται για 
σειρά ετών σε εταιρείες που ασχολούνται µε τα ανωτέρω θέµατα. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου 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. 
 
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 οι οποίοι 
κατά τη διάρκεια του 2008, συνέχισαν τις εργασίες εξέτασης και εφαρµογής των συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών που εφαρµόζονται στην Εταιρεία καθώς και τη βελτίωση του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσµατα των εργασιών έχουν αναφερθεί στην 
Επιτροπή Ελέγχου. 
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι επιθεωρούν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος του εσωτερικού 
ελέγχου σε συνεχή βάση. 
 
Η Έκθεση για το έτος 2008 καταλήγει ότι το υφιστάµενο σύστηµα του Εσωτερικού Ελέγχου της 
Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητικό, παρόλο ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβάθµιση του 
και κατά συνέπεια επιβεβαιώνει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 
Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
Ο κ. Αντώνης Κιµίσιης συνεχίζει να εκτελεί καθήκοντα ως Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον 
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Compliance Officer). 
 
Σχέσεις µε τους µετόχους 
 
Ο κ. Αντώνης Κιµίσιης συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντα του ως Υπεύθυνος Λειτουργός 
(Investor Liaison Officer), ο οποίος παρέχει πληροφορίες που αφορούν το Συγκρότηµα, έγκαιρα 
και χωρίς κόστος, στους µετόχους και πιθανούς επενδυτές. 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
 
 
 
 
Αντώνης Κιµίσιης 
Γραµµατέας 
 
 
 
Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2009 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 
∆ΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

 
Έκθεση επί των Ενοποιηµένων και Ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας 
 
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου ∆ηµόσια 
Λίµιτεδ (η ‘Εταιρεία’) και των θυγατρικών της (το ‘Συγκρότηµα’) και τις ξεχωριστές οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 13 µέχρι 51, που αποτελούνται από τους ισολογισµούς του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις λογαριασµού 
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 περίληψη των 
σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση 
αυτών των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και τη 
δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, 
είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών, και 
υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη των Ελεγκτών 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε 
δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε 
λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη 
και παραλείψεις.   
 
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας  για ποσά και 
άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από 
την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και 
παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας 
αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται 
µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας 
για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό 
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής 
οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων.   
 
Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει 
µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 



 
 

∆ΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

12

 
12 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 
∆ΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 
∆εκεµβρίου 2008, 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 τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων  
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 
• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του 

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

που µας δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών 
Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 
σελίδες 4 µέχρι 6 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
Άλλο Θέµα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα 
και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  
∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή 
προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 
Εγκεκριµένοι Λογιστές 
 
 
Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2009 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
Εισοδήµατα 4 19.692.769 18.921.285 
Κόστος πωλήσεων   (17.065.640) (16.067.028) 
Μεικτό κέρδος  2.627.129 2.854.257 
    
Άλλα έσοδα 5 342.496 255.668 
    
Έξοδα διοίκησης  (1.260.063) (1.149.563) 
Έξοδα πωλήσεων       (509.069)     (442.025) 
    
Κέρδος από εργασίες  6    1.200.493    1.518.337 
    
Έσοδα χρηµατοδότησης 7 349 461 
Έξοδα χρηµατοδότησης 7      (325.755)     (239.645) 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης       (325.406)     (239.184) 
    
Καθαρό κέρδος από εργασίες µετά τα καθαρά έξοδα    
  χρηµατοδότησης  875.087 1.279.153 
Κέρδος από εκποίηση επενδύσεων                    -       122.192 
    
Κέρδος πριν τη φορολογία  875.087 1.401.345 
Φορολογία 8        (68.076)     (127.957) 
    
Κέρδος έτους        807.011   1.273.388 
    
Αποδοτέα σε:    
Μετόχους της Εταιρείας  773.057 1.223.753 
Συµφέρον µειοψηφίας          33.954        49.635 
Κέρδος για το έτος        807.011   1.273.388 
    
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά     
  µετοχή (σεντ) 10          25,26          39,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και 
ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 
 

  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Ενεργητικό    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 11 18.449.457 10.791.935 
Αϋλο ενεργητικό 12 578 5.459 
Επενδύσεις  13    1.916.685    7.407.527 
Ολικό µη κυκλοφορούντος ενεργητικού   20.366.720  18.204.921 
    
Αποθέµατα 15 9.104.186 8.703.773 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 16 3.923.513 4.095.311 
Επιστρεπτέα φορολογία 17 100.175 70.097 
Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες 18       656.861       359.642 
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού   13.784.735  13.228.823 
    
Ολικό ενεργητικού    34.151.455  31.433.744 
    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 19 5.231.885 5.227.606 
Αποθεµατικά   20.189.178  19.696.546 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους    
  της Εταιρείας  25.421.063 24.924.152 
Συµφέρον µειοψηφίας        731.429       676.198 
Ολικό ιδίων κεφαλαίων   26.152.492  25.600.350 
    
Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσµο δάνειο 20 1.367.140 1.564.718 
Αναβαλλόµενη φορολογία 21    2.300.335       794.433 
Ολικό µη τρεχουσών υποχρεώσεων     3.667.475    2.359.151 
    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 18 2.080.571 1.298.631 
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµου δανείου 20 280.252 280.252 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 22    1.970.665    1.895.360 
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων     4.331.488    3.474.243 
    
Ολικό υποχρεώσεων     7.998.963    5.833.394 
    
Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   34.151.455  31.433.744 
 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27 Μαρτίου 2009. 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
 ∆ρ. Στέλιος Παπαδόπουλος Σάββας Νεοφύτου 
 Πρόεδρος Σύµβουλος 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και 
ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας   
     ∆ιαφορά από    
     µετατροπή    
  Αποθεµατικό Αποθεµατικό  µετοχικού   Ολικό 
 Μετοχικό επανεκτίµησης επανεκτίµησης Αποθεµατικό κεφαλαίου σε  Συµφέρον ιδίων 
 κεφάλαιο ακινήτων επενδύσεων προσόδου Ευρώ Ολικό µειοψηφίας κεφαλαίων 
 € € € € € € € € 
         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 5.227.606 3.413.405 6.486.603 9.796.538 - 24.924.152 676.198 25.600.350 
Αλλαγές στα ίδια κεφάλαια για το 2008:         
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω          
  µετατροπής σε ευρώ 4.279 - - -  4.279 - 4.279 
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων - - (5.709.469) - - (5.709.469) (106.854) (5.816.323) 
Επανεκτίµηση γης και κτιρίων  - 7.662.905 - - - 7.662.905 202.989 7.865.894 
Αναβαλλόµενη φορολογία - (1.475.748) - - - (1.475.748) (39.825) (1.515.573) 
Μετατροπή µετοχικού κεφαλαίου                 -                 -                 -                 -       (4.279)         (4.279)                -         (4.279) 
         
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε          
  άµεσα στα ίδια κεφάλαια 5.231.885 9.600.562 777.134 9.796.538 (4.279) 25.401.840 732.508 26.134.348 
Κέρδος έτους                 -                -                 -      773.057               -      773.057       33.954      807.011 
Ολικό αναγνωρισµένων εσόδων και         
  εξόδων για το έτος 5.231.885 9.600.562 777.134 10.569.595 (4.279) 26.174.897 766.462 26.941.359 
Μερίσµατα - - - (732.161) - (732.161) (35.033) (767.194) 
Αµυντική εισφορά µετόχων επί της         
  λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος                -                 -                  -       (21.673)               -       (21.673)               -      (21.673) 
         
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008   5.231.885   9.600.562      777.134   9.815.761      (4.279) 25.421.063     731.429 26.152.492 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας   
        
  Αποθεµατικό Αποθεµατικό    Ολικό 
 Μετοχικό επανεκτίµησης επανεκτίµησης Αποθεµατικό  Συµφέρον ιδίων 
 κεφάλαιο ακινήτων επενδύσεων προσόδου Ολικό µειοψηφίας κεφαλαίων 
 € € € € € € € 
        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 5.227.606 3.408.723 5.091.947 9.293.999 23.022.275 609.771 23.632.046 
Αλλαγές στα ίδια κεφάλαια για το 2007:        
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων - - 1.443.213 - 1.443.213 31.689 1.474.902 
Επανεκτίµηση επενδύσεων που         
  εκποιήθηκαν και µεταφέρθηκε στην        
  κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων - - (48.557) - (48.557) (5.809) (54.366) 
Αναβαλλόµενη φορολογία                  -          4.682                 -                  -           4.682              166          4.848 
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε         
  άµεσα στα ίδια κεφάλαια 5.227.606 3.413.405 6.486.603 9.293.999 24.421.613 635.817 25.057.430 
Κέρδος έτους                  -                 -                 -   1.223.753   1.223.753         49.635   1.273.388 
Ολικό αναγνωρισµένων εσόδων και        
  εξόδων για το έτος 5.227.606 3.413.405 6.486.603 10.517.752 25.645.366 685.452 26.330.818 
Μερίσµατα - - - (627.313) (627.313) (9.254) (636.567) 
Αµυντική εισφορά µετόχων επί της        
  λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος                  -                  -                 -       (93.901)       (93.901)                   -       (93.901) 
        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007   5.227.606   3.413.405   6.486.603   9.796.538 24.924.152       676.198  25.600.350 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος πριν τη φορολογία  875.087 1.401.345 
Αναπροσαρµογές για:    
Αποσβέσεις  11 500.480 455.556 
Χρεολύσεις άϋλου ενεργητικού 12 4.881 5.560 
Κέρδος από εκποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (53.981) (1.709) 
Κέρδος από εκποίηση επενδύσεων  - (122.192) 
Τόκους εισπρακτέους 7 (349) (461) 
Τόκους πληρωτέους 7 243.783 227.037 
Μερίσµατα εισπρακτέα 5      (258.700)        (230.806) 
    
Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο    
  κίνησης   1.311.201 1.734.330 
Αύξηση στα αποθέµατα  (400.413) (1.269.691) 
Μείωση στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  171.798 107.685 
Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις          53.636        231.517 
    
Ροή µετρητών από εργασίες  1.136.222 803.841 
Φορολογία που πληρώθηκε      (107.825)      (174.907) 
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες    1.028.397       628.934 
    
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για αγορά εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και άϋλου    
  ενεργητικού 11 (432.000) (625.780) 
Εισπράξεις από εκποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  193.871 1.709 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων  (465.041) (17.628) 
Εισπράξεις από εκποίηση επενδύσεων  - 139.820 
Είσπραξη κρατικής χορηγίας  139.558 461 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  349 - 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν        258.700        230.806 
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε επενδυτικές    
  δραστηριότητες      (304.563)      (270.612) 
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωµή µακροπρόθεσµου δανείου  (197.578) (178.914) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν  (767.194) (636.567) 
Τόκοι που πληρώθηκαν       (243.783)      (227.037) 
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε χρηµατοδοτικές    
  δραστηριότητες   (1.208.555)   (1.042.518) 
    
Καθαρή µείωση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  (484.721) (684.196) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 18     (938.989)      (254.793) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους  18  (1.423.710)      (938.989) 
    
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται:    
Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες  656.861 359.642 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα   (2.080.571)  (1.298.631) 
   (1.423.710)     (938.989) 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

  2008 2007 
 Σηµ. € € 
   
Εισοδήµατα 4 16.251.723 15.757.106
Κόστος πωλήσεων   (13.901.114) (13.357.283)
Μεικτό κέρδος  2.350.609 2.399.823
   
Άλλα έσοδα 5 527.237 288.766
   
Έξοδα διοίκησης  (1.241.440) (1.086.506)
Έξοδα πωλήσεων       (504.028)      (439.644)
   
Κέρδος από εργασίες  6    1.132.378    1.162.439
   
Έσοδα χρηµατοδότησης 7 296 338
Έξοδα χρηµατοδότησης 7      (274.843)      (209.039)
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης       (274.547)      (208.701)
   
Καθαρό κέρδος από εργασίες µετά τα καθαρά έξοδα   
  χρηµατοδότησης  857.831 953.738
Κέρδος από εκποίηση επενδύσεων                    -         64.431
   
Κέρδος πριν τη φορολογία  857.831 1.018.169
Φορολογία 8        (42.917)       (80.639)
   
Κέρδος έτους        814.914       937.530
   
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 10          26,63          30,64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και 
ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Ενεργητικό    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 11 15.787.853 9.371.142 
Αϋλο ενεργητικό 12 578 5.459 
Επενδύσεις  13 1.705.947 6.561.108 
Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 14       710.312       710.312 
Ολικό µη κυκλοφορούντος ενεργητικού   18.204.690  16.648.021 
    
Αποθέµατα 15 5.986.062 6.961.912 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 16 3.277.670 3.369.334 
Επιστρεπτέα φορολογία 17 52.058 35.595 
Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες 18       656.225      278.628 
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού     9.972.015  10.645.469 
    
Ολικό ενεργητικού   28.176.705  27.293.490 
    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 19 5.231.885 5.227.606 
Αποθεµατικά   16.753.969  16.512.462 
Ολικό ιδίων κεφαλαίων   21.985.854  21.740.068 
    
Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσµο δάνειο 20 1.367.140 1.564.718 
Αναβαλλόµενη φορολογία 21    1.866.343       608.824 
Ολικό µη τρεχουσών υποχρεώσεων     3.233.483    2.173.542 
    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 18 727.210 1.239.208 
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµου δανείου 20 280.252 280.252 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 22    1.949.906    1.860.420 
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων     2.957.368    3.379.880 
    
Ολικό υποχρεώσεων     6.190.851    5.553.422 
    
Ολικό ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων   28.176.705  27.293.490 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27 Μαρτίου 2009. 
 
 
      
 ∆ρ. Στέλιος Παπαδόπουλος Σάββας Νεοφύτου 
 Πρόεδρος Σύµβουλος 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και 
ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
     ∆ιαφορά από  
  Αποθεµατικό Αποθεµατικό  µετατροπή Ολικό 
 Μετοχικό επανεκτίµησης επανεκτίµησης Αποθεµατικό µετοχικού ιδίων 
 κεφάλαιο ακινήτων επενδύσεων προσόδου κεφαλαίου κεφαλαίων 
 € € € € € € 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 5.227.606 2.577.237 5.874.334 8.060.891 - 21.740.068 
Αλλαγές στα ίδια κεφάλαια για το 2008:       
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής σε Ευρώ 4.279 - - - - 4.279 
Επανεκτίµηση γης και κτιρίων - 6.606.654   - 6.606.654 
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων - - (5.153.458) - - (5.153.458) 
Αναβαλλόµενη φορολογία - (1.268.521) - - - (1.268.521) 
Μετατροπή µετοχικού κεφαλαίου                  -                   -                   -                  -         (4.279)          (4.279) 
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια 5.231.885 7.915.370 720.876 8.060.891 (4.279) 21.924.743 
Κέρδος έτους                  -                   -                   -      814.914                  -       814.914 
Ολικό αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για το έτος 5.231.885 7.915.370 720.876 8.875.805 (4.279) 22.739.657 
Μερίσµατα - - - (732.159) - (732.159) 
Αµυντική εισφορά µετόχων επί της λογιζόµενης διανοµής       
  µερίσµατος                   -                  -                   -       (21.644)                 -        (21.644) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008    5.231.885   7.915.370       720.876   8.122.002        (4.279)  21.985.854 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
     ∆ιαφορά από  
  Αποθεµατικό Αποθεµατικό  µετατροπή Ολικό 
 Μετοχικό επανεκτίµησης επανεκτίµησης Αποθεµατικό µετοχικού ιδίων 
 κεφάλαιο ακινήτων επενδύσεων προσόδου κεφαλαίου κεφαλαίων 
 € € € € € € 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 5.227.606 2.573.420 4.614.374 7.844.575 - 20.259.975 
Αλλαγές στα ίδια κεφάλαια για το 2007:       
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων - - 1.278.295 - - 1.278.295 
Επανεκτίµηση επενδύσεων που εκποιήθηκαν και µεταφέρθηκε       
  στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων - - (18.335) - - (18.335) 
Αναβαλλόµενη φορολογία                  -          3.817                 -                  -                 -           3.817 
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια 5.227.606 2.577.237 5.874.334 7.844.575 - 21.523.752 
Κέρδος έτους                  -                 -                 -      937.530                 -       937.530 
Ολικό αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για το έτος 5.227.606 2.577.237 5.874.334 8.782.105 - 22.461.282 
Μερίσµατα - - - (627.313) - (627.313) 
Αµυντική εισφορά µετόχων επί της λογιζόµενης διανοµής       
  µερίσµατος                  -                  -                 -      (93.901)                 -       (93.901) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007   5.227.606   2.577.237  5.874.334  8.060.891                  - 21.740.068 
 
Τα αποθεµατικά επανεκτίµησης ακινήτων και επενδύσεων της Εταιρείας προέκυψαν από επανεκτίµηση ακινήτων και επενδύσεων. Τα αποθεµατικά επανεκτίµησης δεν είναι 
διανεµητέα, όµως σε περίπτωση εκποίησης επανεκτιµηµένου στοιχείου ενεργητικού, τυχόν υπόλοιπο του πλεονάσµατος επανεκτίµησης του στοιχείου που εκποιείται 
µεταφέρεται από τα αποθεµατικά επανεκτίµησης ακινήτων και επενδύσεων στο αποθεµατικό προσόδου. 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την άµυνα 
της ∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως  έχουν διανείµει αυτό το 
ποσό σαν µέρισµα.  Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και 
εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό 
αυτό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη  διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος πριν τη φορολογία  857.831 1.018.169 
Αναπροσαρµογές για:    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 11 474.604 429.889 
Χρεολύσεις άϋλου ενεργητικού 12 4.881 5.560 
Τόκους εισπρακτέους 7 (296) (338) 
Τόκους πληρωτέους 7 205.843 196.646 
Κέρδος από εκποίηση επενδύσεων  - (64.431) 
Κέρδος από εκποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού   (23.881) (1.709) 
Μερίσµατα εισπρακτέα 5        (474.182)      (264.034) 
    
Ροή µετρητών από εργασίες πριν από τις αλλαγές στο κεφάλαιο       
  κίνησης  1.044.800 1.319.752 
Μείωση/(αύξηση) στα αποθέµατα  975.850 (1.355.020) 
Μείωση στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  91.664 100.648 
Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις            89.487       235.336 
    
Ροή µετρητών από εργασίες  2.201.801 300.716 
Φορολογία που πληρώθηκε          (92.027)      (127.091) 
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες      2.109.774       173.625 
    
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για αγορά εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και άϋλου    
  ενεργητικού 11 (424.550) (625.512) 
Είσπραξη από εκποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  24.211 1.709 
Είσπραξη από εκποίηση επενδύσεων  - 74.280 
Είσπραξη κρατικής χορηγίας  139.558 - 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων  (298.296) (9.849) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  296 338 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν          474.182       264.034 
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε επενδυτικές     
  δραστηριότητες           (84.599)      (295.000) 
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωµή µακροπρόθεσµου δανείου  (197.578) (178.918) 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (205.843) (196.646) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν         (732.159)      (627.313) 
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε    
  χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     (1.135.580)  (1.002.877) 
    
Καθαρή αύξηση/(µείωση) µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  889.595 (1.124.252) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 18       (960.580)       163.672 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 18         (70.985)      (960.580) 
    
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:    
Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες  656.225 278.628 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα        (727.210)  (1.239.208) 
          (70.985)     (960.580) 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 23 µέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Οι ∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου ∆ηµόσια Λτδ ( η ‘Eταιρεία’) συστάθηκε στην Κύπρο το 

1970 ως δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113.  Η 
κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήµατος συνέχισε κατά το έτος 2008 να είναι η επένδυση 
µοριοπλακών και MDF και η παραγωγή κόντρα-πλακέ και άλλων προϊόντων ξυλείας. 

 
2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 

(α) ∆ήλωση συµµόρφωσης 
Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της 
Κύπρου. 
 
(β) Βάση επιµέτρησης 
Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την 
αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από την περίπτωση των επενδύσεων και των ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους. 
 
(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων Προτύπων και ∆ιερµηνειών 
Κατά το τρέχον έτος, το Συγκρότηµα και η Εταιρεία έχουν υιοθετήσει όλα τα νέα και 
αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008.  Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει 
επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της 
Εταιρείας. 
 
Όλα τα ∆ΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) 
και είναι σε ισχύ κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εκτός από το Ε∆∆ΠΧΠ12: “∆ιευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης“ 
και ορισµένες προϋποθέσεις του ∆ΛΠ39: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και 
Επιµέτρηση“ αναφορικά µε λογιστική αντιστάθµιση χαρτοφυλακίων. 
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008: 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΠ – 2008 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΠΧΠ1: “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” και ∆ΛΠ 27: “Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές 
Οικονοµικές Καταστάσεις” (Τροποποίηση) στο “Κόστος επένδυσης σε Εξαρτηµένη 
εταιρεία, σε Κοινοπραξία ή σε Συνδεδεµένη εταιρεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 
 

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων Προτύπων και ∆ιερµηνειών (συνέχ.) 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχ.) 
• ∆ΠΧΠ2 (Τροποποίηση): “Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών – 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• ∆ΠΧΠ8: “Λειτουργικοί Τοµείς” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• ∆ΛΠ1 (Αναθεωρηµένο): “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• ∆ΛΠ23 (Αναθεώρηση): “Κόστος ∆ανεισµού” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: “Παρουσίαση” και στο ∆ΛΠ1: 
“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων”: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Υποκείµενα σε 
∆ικαίωµα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΠ13: “Προγράµµατα Πιστών Πελατών” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). 

 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
• ∆ΠΧΠ1 (Αναθεώρηση): “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΠΧΠ3 (Αναθεώρηση): “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
• ∆ΛΠ27 (Αναθεώρηση): “Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις” 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
• ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση): 

“∆ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση): 
“Επανακατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων” (εφαρµόζεται 
από 1 Ιουλίου 2008). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 15: “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 16: “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 17: “∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους Ιδιοκτήτες” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 18: “Μεταφορά Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” (εφαρµόζεται από 1 
Ιουλίου 2009). 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 

 
(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων Προτύπων και ∆ιερµηνειών (συνέχ.) 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων ή ∆ιερµηνειών σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας εκτός από την εφαρµογή του Αναθεωρηµένου ∆ΛΠ1: 
“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” που αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
(δ)  Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, να 
κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 
και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.  Οι 
εκτιµήσεις και οι 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. 
 
(ε)  Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) το οποίο από την 1 
Ιανουαρίου 2008 είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και στην περίπτωση 
του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι το κυρίως χρησιµοποιούµενο νόµισµα που 
παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και δραστηριοτήτων της. 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
 Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλες 
τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός όπου 
δηλώνεται διαφορετικά. 

 
 Βάση ενοποίησης  
 Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ενοποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών Ply Engineered Products Factory Ltd, Xyloform Ltd 
και Netwood Ltd.  Ακολουθήθηκαν οµοιόµορφες λογιστικές αρχές για την ετοιµασία των 
οικονοµικών καταστάσεων όλων των εταιρειών του Συγκροτήµατος.  Οι οικονοµικές 
καταστάσεις όλων των εταιρειών του Συγκροτήµατος που ενοποιούνται είναι για το 
λογιστικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι το σύνολο των αποτελεσµάτων, ενεργητικού 
και παθητικού των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.  Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές 
που έγιναν µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
 Αναγνώριση εισοδηµάτων 
 Το εισόδηµα αποτελείται από την αξία τιµολόγησης για προϊόντα µετά την αφαίρεση του 

φόρου προστιθέµενης αξίας, των επιστροφών και των εµπορικών εκπτώσεων. 
 
 Έξοδα χρηµατοδότησης 

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισµού αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Έσοδα χρηµατοδότησης 
Τα έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται µε βάση 
την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 
 
Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις τιµές 
συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και 
ζηµιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηµατικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Χρηµατικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο συνάλλαγµα 
µεταφράζονται σε Ευρώ µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται σηµαντικές. 
 
Φορολογία 
Η φορολογία που παρουσιάζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
περιλαµβάνει εταιρικό φόρο, έκτακτη εισφορά για την άµυνα και αναβαλλόµενη φορολογία. 
 
Εταιρικός φόρος είναι η πρόβλεψη στο φορολογητέο εισόδηµα για το έτος µε βάση τη 
νοµοθεσία και συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο, και περιλαµβάνει οποιαδήποτε 
αναπροσαρµογή για φορολογία προηγούµενων ετών. 
 
Η πρόβλεψη έκτακτης εισφοράς για την άµυνα γίνεται µε βάση τη νοµοθεσία και 
συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο και περιλαµβάνει οποιαδήποτε αναπροσαρµογή για 
φορολογία προηγούµενων ετών.  
 
Η πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία γίνεται µε βάση τη µέθοδο της υποχρέωσης για 
όλες τις προσωρινές χρονικές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
Φορολογία (συνέχ.) 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναµένεται να ισχύουν κατά την περίοδο στην οποία το στοιχείο ενεργητικού θα ανακτηθεί ή 
η υποχρέωση θα εξοφληθεί.  Η αναπροσαρµογή στην αναβαλλόµενη φορολογία λόγω 
αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές παρουσιάζεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων ή στα αποθεµατικά ανάλογα µε το που συµπεριλαµβάνεται η αρχική χρέωση 
ή πίστωση για αναβαλλόµενη φορολογία. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από αφαιρετέες προσωρινές 
διαφορές αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη 
θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές θα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία του έτους που προκύπτει από την επανεκτίµηση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Εκεί όπου δεν 
υπάρχει αποθεµατικό επανεκτίµησης, η πιο πάνω αναβαλλόµενη φορολογία µεταφέρεται στο 
αποθεµατικό προσόδου. 
 
Μερίσµατα 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους 
µετόχους της Εταιρείας. 
 

 Σχέδιο ωφεληµάτων υπαλλήλων 
 Το σχέδιο παροχής ωφεληµάτων αφυπηρέτησης είναι τύπου καθορισµένης εισφοράς.  Τα 

περιουσιακά στοιχεία του σχεδίου αυτού τηρούνται σε ξεχωριστό ταµείο υπό τη διαχείριση 
επιτροπής.  Το σχέδιο χρηµατοδοτείται µε συνεισφορές από τους υπαλλήλους και την 
Εταιρεία.  Οι συνεισφορές της Εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και 
µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο κόστος προσωπικού.  Η 
Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε νοµική ή τεκµηριωµένη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον 
συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε 
όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήµατα που αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια 
της εργάσιµης ζωής των υπαλλήλων. 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και αποσβέσεις 

 Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος 
ή η επανεκτίµηση αξίας του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο 
διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους.  Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης για την 
τρέχουσα και συγκριτική περίοδο είναι τα ακόλουθα: 
  % 
 Κτίρια 4 
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
 Μηχανήµατα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 7 - 33 1/3 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και αποσβέσεις (συνέχ.) 
Η γη και τα κτήρια του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης ή 
εκτίµησης, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση.  Η αγοραία αξία για την 
υφιστάµενη χρήση των εκτιµηµένων στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
καθορίζεται µε βάση έκθεση από ανεξάρτητους εγκεκριµένους εκτιµητές σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Τα υπόλοιπα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση. 
 
∆εν λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 
 
Η µέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιµων χρήσεων και υπολειµµατικών αξιών επανεξετάζονται 
στην ηµεροµηνία αναφοράς. 
 
Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το υπολογιζόµενο 
ποσό ανάκτησης, αυτή µειώνεται στο υπολογιζόµενο ποσό της ανάκτησης. 
 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.  Το 
κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην 
αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη στο Συγκρότηµα και στην Εταιρεία µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά 
αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου.  Οι σηµαντικές 
ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του σχετικού 
περιουσιακού στοιχείου. 
 
Σε περίπτωση διάθεσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, η διαφορά του προϊόντος 
πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους κατά το οποίο έγινε η εκποίηση.  Εάν η εκποίηση 
αφορά στοιχείο που λογίζεται σε εκτιµηµένη αξία, τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασµα 
επανεκτίµησης που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο 
αυτό, µεταφέρεται στο αποθεµατικό προσόδου. 
 
Λογισµικά 
∆απάνες που έχουν άµεση σχέση µε ξεχωριστά λογισµικά που ανήκουν στο Συγκρότηµα και  
στην Εταιρεία και που αναµένεται ότι θα δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη που θα 
υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος, αναγνωρίζονται ως άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία.  Τα λογισµικά παρουσιάζονται στο κόστος µείον συσσωρευµένες 
χρεολύσεις και µείον οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση στην αξία.  ∆απάνες που 
βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισµικών πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές 
κεφαλαιοποιούνται.  ∆απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών χρεώνονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.  Τα λογισµικά 
αποσβένονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.  Η 
απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισµικά είναι διαθέσιµα προς χρήση και περιλαµβάνεται στα 
έξοδα διοίκησης. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
 Μείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού 
 Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 

εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη 
µόνιµης µείωσης στην αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
ένδειξη για µόνιµη µείωση, εκτιµάται η ανακτήσιµη αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Η 
ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι η µεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιµης 
τιµής στα πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των 
αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και της 
πώλησης του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του.  Όταν η ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου 
ενεργητικού είναι µικρότερη της λογιστικής τους αξίας, η µείωση αυτή αναγνωρίζεται ως 
έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους.  Στις περιπτώσεις στοιχείων 
ενεργητικού τα οποία παρουσιάζονται στην εκτιµηµένη αξία τους, η µόνιµη µείωση 
χρεώνεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης.  Το ποσό της µόνιµης µείωσης που δεν 
καλύπτεται από τα συσσωρευµένα πλεονάσµατα στο αποθεµατικό επανεκτίµησης για το 
συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού, αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων του έτους. 
 
Στις περιπτώσεις όπου, σε µελλοντικές λογιστικές περιόδους, το ποσό της µόνιµης µείωσης 
ελαττωθεί λόγω γεγονότων που προέκυψαν µετά την αναγνώριση της µόνιµης µείωσης, το 
ανάλογο ποσό της µόνιµης µείωσης αντιστρέφεται µέσω της κατάστασης λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 

 
Επενδύσεις 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία αναγνωρίζουν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά τους 
στοιχεία ως επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση.  Οι επενδύσεις αυτές πρόκειται να 
κρατηθούν για µια αόριστη χρονική περίοδο και µπορεί να διατεθούν για πώληση για να 
ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, αυξοµειώσεις επιτοκίων, ισοτιµιών συναλλάγµατος ή 
αλλαγές στις τιµές αξιών.  Οι επενδύσεις αυτές κατατάσσονται ως µη κυκλοφορούν 
ενεργητικό. 
 
Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει από την 
αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία των επενδύσεων πιστώνεται ή χρεώνεται στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης επενδύσεων. 
 
Η κατάταξη των επενδύσεων στην πιο πάνω κατηγορία γίνεται την ηµέρα κτήσης τους.  Η 
τιµή κτήσης περιλαµβάνει και τα έξοδα συναλλαγής. 
 
Για εισηγµένες αξίες, ως η δίκαιη αξία θεωρείται η τιµή πλειοδότησης (bid price) που 
δηµοσιεύεται από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της 
λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις µεταφέρεται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µαζί µε οποιοδήποτε ποσό στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης επενδύσεων που αφορά την επένδυση που εκποιήθηκε. 



 
 

∆ΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

30

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στον ισολογισµό της Εταιρείας σε 
τιµή κτήσης. 
 
Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια 
από τις δύο είναι χαµηλότερη.  Η τιµή κόστους καθορίζεται µε βάση τη µέθοδο της µέσης 
σταθµικής αξίας.  Η τιµή κόστους ετοίµων προϊόντων και ηµικατεργασµένων αποθεµάτων 
περιλαµβάνει πρώτες ύλες, άµεσα εργατικά, άλλα άµεσα έξοδα και σχετικές δαπάνες 
παραγωγής (µε βάση τη συνήθη παραγωγική δραστηριότητα) εκτός των εξόδων 
δανειοδότησης.  Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά 
τη συνήθη πορεία των εργασιών, µείον οι δαπάνες συµπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης. 
 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία µείον 
πρόβλεψη για επισφαλή χρέη, που υπολογίζεται µε βάση την εξέταση όλων των 
εκκρεµούντων ποσών στο τέλος του έτους.  Πόσα που δεν µπορούν να εισπραχθούν 
διαγράφονται όταν εντοπίζονται. 

 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις 
στην τράπεζα και από τραπεζικά παρατραβήγµατα κατά το τέλος του οικονοµικού έτους. 
 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων 
Πλεονάσµατα προερχόµενα από επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
πιστώνονται σε αποθεµατικό το οποίο δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή, µε την ονοµασία 
αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων.  Σε περίπτωση που, µετά από επανεκτίµηση, η 
επιβάρυνση για αποσβέσεις υπερβαίνει εκείνη που θα υπολογίζετο µε βάση το ιστορικό 
κόστος, ποσό ίσο µε την αύξηση αυτή µεταφέρεται κάθε έτος από το αποθεµατικό 
επανεκτίµησης ακινήτων στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Ελλείµµατα προερχόµενα από επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
χρεώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων.  Εάν προκύψει έλλειµµα το οποίο δεν 
καλύπτεται από τα συσσωρευµένα πλεονάσµατα στο αποθεµατικό επανεκτίµησης για το 
συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού, αυτό διαγράφεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 
Σε περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηθέντων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, τυχόν 
υπόλοιπο από πλεόνασµα επανεκτίµησης που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης και 
αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, µεταφέρεται επίσης στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές αξίες που 
οφείλονται κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και συµπεριλαµβάνουν τόκους, όπου αυτό 
εφαρµόζεται. 
 
Άλλες προβλέψεις 
Γίνεται πρόβλεψη για ενδεχόµενα έξοδα που θεωρείται πιθανό να προκύψουν από 
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας, η οποία χρεώνεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Συγκριτικά ποσά 
Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί µε τις αλλαγές στην 
παρουσίαση στο τρέχον έτος. 

 
4. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 
 
 Τα εισοδήµατα αντιπροσωπεύουν ποσά που τιµολογήθηκαν και υπηρεσίες που 

παραχωρήθηκαν σε πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζονται µετά την 
αφαίρεση των εκπτώσεων, προµηθειών και επιστροφών. 

 
5. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Μερίσµατα εισπρακτέα 258.700 230.806 474.182 264.034 
Άλλα έσοδα 29.815 23.153 29.174 23.023 
Κέρδος από εκποίηση εγκαταστάσεων      
  και εξοπλισµού    53.981       1.709     23.881      1.709 
     
  342.496   255.668   527.237  288.766 
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6. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των ακολούθων:  
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
Αµοιβή µελών διοικητικού συµβουλίου:     
  Μη εκτελεστικοί σύµβουλοι 12.131 12.131 7.176 7.176 
  Έξοδα παραστάσεως  11.616 18.326 11.095 11.448 
Αµοιβή ελεγκτών 28.363 26.996 21.400 21.400 
Αποσβέσεις 500.480 455.556 474.604 429.889 
Χρεολύσεις άϋλου ενεργητικού 4.881 5.560 4.881 5.560 
Κόστος προσωπικού 4.324.441 3.975.437 3.693.058 3.385.941 

 
7. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
Έσοδα χρηµατοδότησης     
Τόκοι από τράπεζες          349         461         296          338 
     
Έξοδα χρηµατοδότησης     
Τραπεζικοί τόκοι και έξοδα (161.477) (125.702) (124.029) (95.311)
Τόκοι δανείου (82.306) (101.335) (81.814) (101.335)
Τόκοι φόρου εισοδήµατος (69.114) - (56.142) - 
Πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική      
  ζηµία    (12.858)    (12.608)    (12.858)    (12.393)
  (325.755)  (239.645)   274.843  (209.039)
     
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης  (325.406)  (239.184)   274.547  (208.701)

 
8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Εταιρικός φόρος 75.584 116.000 52.218 69.409 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα  491 46 29 20 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα -     
  προηγούµενων ετών 1.672 9.177 1.672 9.177 
Αναβαλλόµενη φορολογία    (9.671)      2.734   (11.002)      2.033 
     
    68.076  127.957    42.917    80.639 
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8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.) 
 
 Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το 

λογιστικό κέρδος: 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 

     
Λογιστικό κέρδος πριν τη φορολογία  875.087 1.401.345   857.831 1.018.169 
     
Φόρος µε βάση τους φορολογικούς      
  συντελεστές 87.509 140.133 85.783 101.817 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν      
  εκπίπτουν και εισοδήµατος που δεν     
  υπόκειται σε φορολογία (11.925) (24.133) (33.565) (32.408) 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 491 46 29 20 
Φόροι προηγούµενων ετών 1.672 9.177 1.672 9.177 
Αναβαλλόµενη φορολογία    (9.671)        2.734    (11.002)       2.033 
   
Φορολογία ως η κατάσταση    
  λογαριασµού αποτελεσµάτων     68.076      127.957     42.917     80.639 
 
Τα κέρδη των εταιρειών του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε συντελεστή 
10% στο σύνολο των φορολογητέων κερδών τους.  Σε περίπτωση ζηµιών, οι εταιρείες έχουν 
το δικαίωµα να µεταφέρουν και να συµψηφίσουν τις ζηµίες αυτές µε τα κέρδη των επόµενων 
ετών χωρίς περιορισµό και χωρίς να υπόκεινται σε οποιοδήποτε φορολογικό συντελεστή.  
Επίσης, οι εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα στα 
εισοδήµατα από τόκους µε συντελεστή 10% αλλά δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά στα 
υπόλοιπα κέρδη τους. 
 
Εταιρείες που ανήκουν στο ίδιο συγκρότηµα µπορούν να συµψηφίσουν τις ζηµίες µε τα 
κέρδη που προκύπτουν κατά το ίδιο φορολογικό έτος. 

 
9. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την πληρωµή 
µεικτού µερίσµατος από το έτος χρήσης 2006, ύψους €449.043 και από το έτος χρήσης 2007, 
ύψους €183.116. 
 
Τα µερίσµατα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου 
υπόκεινται σε παρακράτηση εισφοράς για την άµυνα µε ποσοστό 15%.  Μερίσµατα που 
πληρώνονται σε µη κατοίκους Κύπρου δεν υπόκεινται σε τέτοια παρακράτηση. 
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10. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

 2008 2007 
 € € 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας (€)    773.057 1.223.753 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες και    
  πλήρως κατανεµηµένες κατά τη διάρκεια του έτους 3.059.582 3.059.582 
   
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)        25,26        39,99 
   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους    814.914   937.530 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες και    
  πλήρως κατανεµηµένες κατά τη διάρκεια του έτους 3.059.582 3.059.582 
   
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)        26,63        30,64 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 2007 τα πλήρως κατανεµηµένα κέρδη είναι τα ίδια µε τα 
βασικά γιατί δεν υπήρχαν εκδοµένα δικαιώµατα αγοράς µετοχών ή άλλοι τίτλοι µετατρέψιµοι 
σε µετοχές. 
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11. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

   Μηχανήµατα,  
 Γήπεδα Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις  
 και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισµός Ολικό 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ € € € € 
     
2008     
Τιµή κτήσης ή      
  εκτίµησης     
1 Ιανουαρίου  8.738.707 209.423 8.627.205 17.575.335 
Επανεκτίµηση 7.865.892 - - 7.865.892 
Προσθήκες έτους 165.703 3.054 263.243 432.000 
Κρατική χορηγία - - (139.558) (139.558) 
Εκποιήσεις                -               -     (196.522)     (196.522) 
31 ∆εκεµβρίου 16.770.302     212.477    8.554.368  25.537.147 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου  855.278 186.528 5.741.595 6.783.401 
Επιβάρυνση έτους 174.249 13.335 312.896 500.480 
Εκποιήσεις                -               -     (196.191)      (196.191) 
31 ∆εκεµβρίου   1.029.527    199.863    5.858.300    7.087.690 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
31 ∆εκεµβρίου  15.740.775     12.614    2.696.068  18.449.457 
     
2007     
Τιµή κτήσης ή      
  εκτίµησης     
1 Ιανουαρίου  8.660.651 208.282 8.084.422 16.953.355 
Προσθήκες έτους 78.056 2.125 545.599 625.780 
Εκποιήσεις - - (3.800) (3.800) 
Μεταφορά                -          (984)            984                - 
31 ∆εκεµβρίου   8.738.707     209.423   8.627.205 17.575.335 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου  698.387 172.632 5.460.625 6.331.644 
Επιβάρυνση έτους 156.891 13.971 284.694 455.556 
Εκποιήσεις - - (3.800) (3.800) 
Μεταφορά                -           (75)              75                - 
31 ∆εκεµβρίου      855.278    186.528   5.741.594   6.783.400 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
31 ∆εκεµβρίου    7.883.429      22.895   2.885.611 10.791.935 

 
 Η καθαρή λογιστική αξία των πιο πάνω µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους στις 31 

∆εκεµβρίου 2008 ανερχόταν σε €3.924.130 (2007: €4.132.500). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
11. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.) 
 

   Μηχανήµατα,  
 Γήπεδα Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις  
 και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισµός Ολικό 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € € € 
     
2008     
Τιµή κτήσης ή      
  εκτίµησης     
1 Ιανουαρίου  7.223.178 209.423 8.201.228 15.633.829 
Επανεκτίµηση 6.606.653 - - 6.606.653 
Προσθήκες έτους 165.703 3.054 255.793 424.550 
Κρατική χορηγία - - (139.558) (139.558) 
Εκποιήσεις                 -               -       (92.034)      (92.034) 
31 ∆εκεµβρίου   13.995.534     212.477    8.225.429 22.433.440 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου  732.732 186.528 5.343.427 6.262.687 
Επιβάρυνση έτους 160.102 13.335 301.167 474.604 
Εκποιήσεις                 -               -       (91.704)      (91.704) 
31 ∆εκεµβρίου        892.834     199.863    5.552.890   6.645.587 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
31 ∆εκεµβρίου   13.102.700       12.614    2.672.539 15.787.853 
     
2007     
Τιµή κτήσης ή      
  εκτίµησης     
1 Ιανουαρίου  7.145.122 208.281 7.658.714 15.012.117 
Προσθήκες έτους 78.056 2.126 545.330 625.512 
Εκποιήσεις - - (3.800) (3.800) 
Μεταφορά                -          (984)            984                - 
31 ∆εκεµβρίου    7.223.178     209.423   8.201.228 15.633.829 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου  589.989 172.632 5.073.977 5.836.598 
Επιβάρυνση έτους 142.743 13.971 273.175 429.889 
Εκποιήσεις - - (3.800) (3.800) 
Μεταφορά                -           (75)              75                - 
31 ∆εκεµβρίου       732.732     186.528   5.343.427   6.262.687 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
31 ∆εκεµβρίου    6.490.446      22.895   2.857.801   9.371.142 

 
 Η καθαρή λογιστική αξία των πιο πάνω µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους στις 31 

∆εκεµβρίου 2008 ανερχόταν σε €3.812.952 (2007: €4.002.894). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
11. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.) 
 
 Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 έγιναν επανεκτιµήσεις για τα γήπεδα και κτίρια του 

Συγκροτήµατος και της Εταιρείας από επαγγελµατίες εκτιµητές.  Για την εκτίµηση 
χρησιµοποιήθηκε η συγκριτική µέθοδος για τα γήπεδα και η µέθοδος καθαρού κόστους 
αντικατάστασης για τα κτίρια.  Το πλεόνασµα που προέκυψε από τις επανεκτιµήσεις των 
γηπέδων και κτιρίων ανήλθε σε €7.865.892 για το Συγκρότηµα και €6.606.653 για την 
Εταιρεία, το οποίο µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων. 

 
12. ΑΫΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

 2008 2007 
 € € 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Λογισµικά   
   
Τιµή κτήσης   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου & 31 ∆εκεµβρίου  132.104  132.104 
   
Χρεολύσεις   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 126.645 121.084 
Επιβάρυνση έτους      4.881      5.560 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   131.526  126.644 
   
Καθαρή λογιστική αξία   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου        578      5.459 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
13. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 
 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
 

  ∆ίκαιη  ∆ίκαιη 
 Κόστος αξία Κόστος Αξία 
 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2007 
 € € € € 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ     
     
Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο     
  Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)     
Μετοχές 1.138.131 1.916.685     797.667 7.407.527 
     
ΕΤΑΙΡΕΙΑ     
     
Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο     
  Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)     
Μετοχές   979.230  1.705.947     680.934 6.561.108 

 
14. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

 2008 2007 
 € € 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Ply Engineered Products Factory Ltd 674.433 674.433 
Xyloform Ltd 34.170 34.170 
Netwood Ltd       1.709       1.709 
   
   710.312   710.312 

 
 Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 83,88% του µετοχικού 

κεφαλαίου της Ply Engineered Products Factory Ltd και το 100% του µετοχικού κεφαλαίου 
των εταιρειών Xyloform Ltd και Netwood Ltd.  Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης. 

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

κοντραπλακέ (Plywood).  Η κύρια δραστηριότητα της Xyloforom Ltd 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 στην Εταιρεία.  Κατά τη 
διάρκεια του 2008 η Netwood Ltd ήταν αδρανής. 

 
 Oι θυγατρικές εταιρείες είναι εγγεγραµµένες και ασκούν τις δραστηριότητες τους στην 

Κύπρο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Πρώτες ύλες 5.257.466 4.480.754 3.580.799 3.935.493 
Ηµιτελή προϊόντα 886.048 1.287.824 505.520 830.211 
Έτοιµα προϊόντα 2.557.780 2.576.747 1.623.889 1.960.049 
Ανταλλακτικά και καύσιµα     402.892      358.448     275.854     236.159 
     
  9.104.186   8.703.773  5.986.062 6.961.912 

 
16. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Εµπορικές απαιτήσεις 3.836.165 4.013.395 3.197.460 3.289.403 
Άλλες απαιτήσεις και     
  προπληρωµές       87.348      81.916      80.210       79.931 
     
  3.923.513 4.095.311 3.277.670 3.369.334 
 
Η ανάλυση ηλικίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
αναφοράς ήταν: 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Από 0 – 90 ηµέρες 3.713.136 2.835.277 3.101.351 2.357.356 
Μεταξύ 91 – 120 ηµερών     123.029  1.178.118       96.109     932.047 
     
  3.836.165  4.013.395  3.197.460  3.289.403 

 
17. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 

     
Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος 81.170 51.089 43.303 26.840 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα     
  επιστρεπτέα    19.005    19.008     8.755     8.755 
     
  100.175    70.097   52.058   35.595 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
18. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Μετρητά στο ταµείο 854 434 217 434 
Μετρητά στην τράπεζα     656.007      359.208    656.008     278.194 
 656.861 359.642 656.225 278.628 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (2.080.571) (1.298.631)   (727.210) (1.239.208)
     
 (1.423.710)     938.989     (70.985)     960.580 

 
19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 2008 2007 
 € € 
Εγκεκριµένο    
1 Ιανουαρίου 17.086.015 17.086.015 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής   
  σε Ευρώ       13.985               - 
   
31 ∆εκεµβρίου (10.000.000 µετοχές @ €1,71 η καθεµία) 17.100.000 17.086.015 
   
Εκδοµένο και πλήρως καταβληµένο   
1 Ιανουαρίου 5.227.606 5.227.606 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής σε Ευρώ         4.279                - 
   
31 ∆εκεµβρίου (3.059.582 συνήθεις µετοχές των €1,71   
  η καθεµιά)  5.231.885  5.227.606 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.  Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει 
µετατραπεί από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης 
του Ευρώ Νόµου του 2007, Νόµου 33(Ι)2007.  Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη 
µετατροπή έχει γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου.  Για τη µετατροπή του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η 
ισοτιµία που καθορίστηκε €1=£0,585274, καθώς και οι πρόνοιες της νοµοθεσίας για 
στρογγυλοποίηση. 
 
Στις 10 Ιουνίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε η 
µετατροπή και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη 
στρογγυλοποίηση από ΛΚ£1 σε €1,71. 
 
Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε όπως το 
εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και αυξηθεί 
σε €17.100.000 και €5.231.885 αντίστοιχα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχ.) 
 

Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους €4.279 
χρεώθηκε στο αποθεµατικό «∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ». 

 
20. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ∆ΑΝΕΙΟ 
 

 2008 2007 
 € € 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Το δάνειο είναι αποπληρωτέο:   
Εντός ενός έτους    280.252    280.252 
   
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 1.121.008 1.121.008 
Πέραν των πέντε ετών    246.132    443.710 
 1.367.140 1.564.718 
   
 1.647.392 1.844.970 

 
Το πιο πάνω δάνειο παραχωρήθηκε στις 23 ∆εκεµβρίου 2004 και φέρει κυµαινόµενο επιτόκιο 
(Βασικό επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας + 0,78%).  Το συνολικό δάνειο είναι για €2.221.182 
και η Εταιρεία καταβάλλει τριµηνιαίες δόσεις από την 31 Ιανουαρίου 2006.  Η Εταιρεία δεν 
έχει δώσει καµία εγγύηση για την εξασφάλιση του πιο πάνω δανείου. 

 
21. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 794.433 796.546 608.824 610.608 
Επανεκτίµηση γης και κτιρίων 1.515.573 (4.847) 1.268.521 (3.817) 
(Πίστωση)/χρέωση στην κατάσταση      
  λογαριασµού αποτελεσµάτων      (9.671)      2.734    (11.002)       2.033 
     
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2.300.335   794.433 1.866.343   608.824 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
21. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.) 
 
 Η αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως: 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Επανεκτίµηση γης και κτιρίων 2.330.274 815.044 1.903.742 635.564 
Συσσωρευµένες προσωρινές      
  διαφορές µεταξύ αποσβέσεων      
  και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων     (29.939)    (20.611)     (37.399)    (26.740) 
     
  2.300.335   794.433 1.866.343    608.824 

 
21. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.) 
 

Ο υπολογισµός για αναβαλλόµενη φορολογία στις προσωρινές διαφορές µεταξύ των 
αποσβέσεων και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων και στην επανεκτίµηση ακινήτων έγινε µε 
συντελεστή 10%.  Όσον αφορά την επανεκτίµηση της γης, έχει γίνει πρόβλεψη για 
αναβαλλόµενη φορολογία µε συντελεστή 20% που είναι ο συντελεστής φόρου 
κεφαλαιουχικών κερδών. 
 
Γίνεται πρόβλεψη για όλες τις προσωρινές διαφορές και τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα 
αναγνωρίζονται για όλες τις αφαιρετέες προσωρινές διαφορές εκεί όπου είναι πιθανόν ότι στο 
µέλλον θα υπάρχουν επαρκή κέρδη. 

 
22. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 

     
Εµπορικές υποχρεώσεις 1.429.453 1.118.843 1.423.329 1.112.879 
Άλλες υποχρεώσεις και έξοδα      
  οφειλόµενα    541.233    776.517    526.577    747.541 

     
 1.970.665 1.895.360 1.949.906 1.860.420 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
23. 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 ξεχωριστές ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις. 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 €235.518 (2007: 
€193.631) και για το Συγκρότηµα ήταν €252.236 (2007: €209.680). 

 
24. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 Το ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άµεσα ή 

έµµεσα, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους στις 31 
∆εκεµβρίου 2008 και στις 27 Φεβρουαρίου 2009 (30 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 
ειδοποίησης για σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως:  

 
 31/12/2008 27/2/2009 
 % % 
   
∆ρ. Στέλιος Παπαδόπουλος - - 
Κωνσταντίνος Χρυσοδόντας - - 
Σάββας Νεοφύτου - - 
Παύλος Καρυδάς - - 
Ιωσήφ Κωνσταντινίδης - - 
Γιώργος Μουσκίδης - - 
Παντελής Ξυνιστέρης   

 
25. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 
 Οι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 

∆εκεµβρίου 2008 και στις 27 Φεβρουαρίου 2009 (30 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 
ειδοποίησης για σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν οι ακόλουθοι: 

 
 31/12/2008 27/2/2009 
 % % 
   
Κυπριακή ∆ηµοκρατία 51,06 51,06 
CLR Capital Public Limited 10,39* 10,39* 
 
* Στο πιο πάνω ποσοστό περιλαµβάνεται η έµµεση συµµετοχή της Εταιρείας CLR 

Investment Fund Public Ltd µε ποσοστό 4,96%. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
26.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 

Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εκτίθενται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από 
τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που κατέχει: 
 
 Πιστωτικό κίνδυνο 
 Κίνδυνο ρευστότητας 
 Κίνδυνο αγοράς 
 Άλλους κινδύνους 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του 
πλαισίου διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού της κινδύνου. 
 
Οι αρχές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το 
Συγκρότηµα και η Εταιρεία, 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 και της 
Εταιρείας. 
 
(i) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών 
ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού.  Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις 
πιστωτικού κινδύνου.  Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία 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 
και η Εταιρεία εφαρµόζουν διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση τους σε πιστωτικό 
κίνδυνο σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
26.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη 
µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο.  Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά 
την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων ήταν: 
 
 Λογιστική αξία 
 2008 2007 
 € € 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Επενδύσεις 1.916.685 7.407.527 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 3.836.165 4.013.395 
Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες      656.861     359.642 
   
   6.409.711 11.780.564 
   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Επενδύσεις 1.705.947 6.561.108 
Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 710.312 710.312 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 3.197.460 3.289.403 
Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες       656.225       278.628 
   
    6.269.944  10.839.451 
 

 (ii) Κίνδυνος ρευστότητας 
 Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η 
αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος 
ζηµιών.  Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εφάρµοσαν διαδικασίες µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών, όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών 
και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και η διατήρηση 
ικανοποιητικού ποσού σε δεσµευµένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
26.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
  
 (ii) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχ.) 

 
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, περιλαµβανοµένων των εκτιµηµένων πληρωµών τόκου: 
 
  Συµβατικές  Μεταξύ 3 και 12   
 Λογιστική αξία ταµειακές ροές Εντός 3 µηνών µηνών 2 – 5 έτη Πέραν των 5 ετών 
 € € € € € € 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ       
       
31 ∆εκεµβρίου 2008       
       
Τραπεζικό δάνειο 1.647.392 2.015.492 70.063 210.189 1.121.008 614.232 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 2.080.571 2.080.571 - 2.080.571 - - 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   1.970.665   1.970.665                -   1.970.665                -               - 
       
   5.698.628   6.066.728       70.063   4.261.425 1.121.008   614.232 
       
31 ∆εκεµβρίου 2007       
       
Τραπεζικό δάνειο 1.844.970 2.242.234 70.063 210.189 1.121.008 840.974 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 1.298.631 1.298.631 - 1.298.631 - - 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   1.895.360   1.895.360                -   1.895.360                -               - 
       
   5.038.961   5.436.225      70.063   3.404.180 1.121.008   840.974 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
26.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
  

  Συµβατικές  Μεταξύ 3 και 12   
 Λογιστική αξία ταµειακές ροές Εντός 3 µηνών µηνών 2 – 5 έτη Πέραν των 5 ετών 
 € € € € € € 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ       
       
31 ∆εκεµβρίου 2008       
       
Τραπεζικό δάνειο 1.647.392 2.015.492 70.063 210.189 1.121.008 614.232 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 727.210 727.210 - 727.210 - - 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   1.949.906   1.949.906               -   1.949.906                -               - 
       
   4.324.508   4.692.608      70.063   2.887.305   1.121.008    614.232 
       
31 ∆εκεµβρίου 2007       
       
Τραπεζικό δάνειο 1.844.970 2.242.234 70.063 210.189 1.121.008 840.974 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 1.239.208 1.239.207 - 1.239.208 - - 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   1.860.420   1.860.419               -   1.860.420                -               - 
       
   4.944.598   5.341.860      70.063   3.309.817   1.121.008    840.974 

 



 
 

∆ΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

48

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
26.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

(iii) Κίνδυνος αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιµές αγοράς, όπως 
συναλλαγµατικές αξίες, αξίες επιτοκίων και τιµές µετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδηµα 
ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που κατέχουν το Συγκρότηµα και η 
Εταιρεία. 

 
 (α) 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 και την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις 
ταµειακές ροές.  Ο δανεισµός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα και την 
Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία.  Η διεύθυνση του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 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: 

 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα     
  κυµαινόµενου επιτοκίου     
     
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία     
  παθητικού  3.727.963  3.143.601  2.374.602   3.084.178 

 
  Ανάλυση ευαισθησίας 

Η αύξηση των επιτοκίων κατά 1% στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 31 ∆εκεµβρίου 2007 θα 
είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση/(µείωση) στα αποτελέσµατα όπως παρουσιάζεται πιο 
κάτω.  Ο υπολογισµός αυτός προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριµένα οι 
τιµές συναλλάγµατος παραµένουν σταθερά.  Σε περίπτωση µείωσης των επιτοκίων κατά 
1% θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα αποτελέσµατα. 
 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα 
 2008 2007 2008 2007 
 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση
         
Χρηµατοοικονοµικά         
 στοιχεία παθητικού (36.378)  36.378 (31.669) 31.669 (30.660)  30.660 (27.860)  27.860 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
26.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 
 (iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχ.) 
 

(β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
να κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  Ο συναλλαγµατικός 
κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα 
λειτουργίας της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της.  Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία 
εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε ∆ολλάρια.  Η 
διεύθυνση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 
Η έκθεση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στον συναλλαγµατικό κίνδυνο ήταν ως 
ακολούθως: 
 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
 ∆ολλάρια  ∆ολλάρια  ∆ολλάρια  ∆ολλάρια  
     
Υποχρεώσεις     
Εµπορικές υποχρεώσεις     
     
Καθαρή έκθεση σε κίνδυνο     106.105               -    106.105              - 
 

(v) 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, και του εν γένει οικονοµικού περιβάλλοντος δύναται να 
προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τοµείς επηρεάζοντας ανάλογα το 
Συγκρότηµα και την Εταιρεία. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
26.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

∆ιαχείριση κεφαλαίου 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να 
λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη µέγιστη δυνατή απόδοση 
για τους µετόχους µέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού.  Η γενική 
στρατηγική του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο έτος. 

 
27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση µε συνδεδεµένα µέρη. 
 

 2008 2007 
 € € 
   
(α)   Παροχή υπηρεσιών σε συνδεδεµένα µέρη:   

Xyloform Ltd 798.416 692.775 
Ply Engineered Products Factory Ltd 3.636.132 2.471.583 

 4.434.548 3.164.358 
   
(β)   Παροχή υπηρεσιών από συνδεδεµένα µέρη:   

Ply Engineered Products Factory Ltd 1.386 4.468 
Xyloform Limited          699       3.762 
   
       2.085       8.230 

 
 Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία κατέχει το 51,07% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας.  Το υπόλοιπο 48,93% είναι ευρέως διεσπαρµένο. 
 
 Το Συγκρότηµα έχει κατά διαστήµατα συναλλαγές µε κυβερνητικές υπηρεσίες. Oι 

συναλλαγές γίνονται µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 
 
28. ∆ΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ 
 

Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εµφανίζονται 
στον ισολογισµό. 
 
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως 
οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, βασίζεται 
στις χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Η χρηµατιστηριακή τιµή που 
χρησιµοποιείται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότηµα 
και η Εταιρεία είναι η τιµή προσφοράς. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
29. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν είχαν οποιεσδήποτε 
ανειληµµένες ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 
30. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
 

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν είχαν κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσµεύσεις στις 31 
∆εκεµβρίου 2008. 

 
31. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού που να επηρεάζουν 
τις οικονοµικές καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 

 
 



∆ΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
 

ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  
ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 


