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Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας

...................................................
Μιχάλης Ιακώβου
Γραµµατέας της Εταιρείας

Λευκωσία 27 Απριλίου 2006

Σηµείωση:

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιείστε ότι στις 4 Αυγούστου 2006 και ώρα 10:00 πµ θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Ceilfloor Public Company Limited στην Λεωφόρο Στροβόλου 213, η Ετήσια Γενική
Συνέλευση της εταιρείας Ceilfloor Public Company Limited η "Εταιρεία" για να ασχοληθεί µε τα
ακόλουθα θέµατα:                      

Υποβολή και εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων του Συγκροτήµατος  για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005. 

1.Μέλος το οποίο δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται
να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει για λογαριασµό του. 

2. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Εταιρείας.

3. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρο Στροβόλου 213,
Στρόβολος, Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε η Σύγκλιση της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης.   

Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

∆ιακανονισµός αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Επαναδιορισµός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους.
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∆ιοικητικό Συµβούλιο : Ανδρέας Σιαµµάς - Πρόεδρος
Κωστάκης Νίκου - Επίτιµος Πρόεδρος
Πάνος Χριστοφίδης - Α' Εκτελεστικός Σύµβουλος
Όµηρος Μαρκίδης - Σύµβουλος
Χάρης Νίκου - Σύµβουλος

Γραµµατέας : Μιχάλης Ιακώβου

Ελεγκτές : KPMG

Νοµικοί Σύµβουλοι : Ιακώβου και Κούτρας

Εγγεγραµµένο γραφείο : Λεωφ. Στροβόλου 213
2090 Λευκωσία
Κύπρος

Τράπεζες : Άλφα Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Arab Bank Plc
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Εµπορική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
The Cyprus Development Bank Limited 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Universal Bank Public Limited

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Εκτελεστικοί 

Ανδρέας Σιαµµάς - Πρόεδρος …………….……………………..…

Πάνος Χριστοφίδης - Α' Εκτελεστικός Σύµβουλος …………….………………………..

Μη εκτελεστικοί 

Κωστάκης Νίκου - Επίτιµος Πρόεδρος …………….…………………..…....

Όµηρος Μαρκίδης - Σύµβουλος …………….………………………..

Χάρης Νίκου - Σύµβουλος …………….………………………..

Υπεύθυνος για τη σύνταξη των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων

Πανίκος Σιαµµάς - Οικονοµικός ∆ιευθυντής ……………..……...........…………..

Λευκωσία, 27 Απριλίου 2006

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ TH ΣΥΝΤΑΞΗ

Εµείς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος Ceilfloor Public Company Limited µε βάση τη γνώµη µας,
που είναι προϊόν επιµελούς και ευσυνείδητης εργασίας δηλώνουµε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη.

ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2005 2004

Περιθώριο µεικτού κέρδους 34,76% 28,09%
Περιθώριο κέρδους πριν τη φορολογία 0,58% (1,76%)
Καθαρή λογιστική αξία µετοχής (σεντ) 24,89 24,50
∆είκτης τρέχουσας ρευστότητας 0,96 0,93

Το Συγκρότηµα συνέχισε κατά το έτος 2005 τις εισαγωγές και πωλήσεις ειδών εσωτερικής διακόσµησης και
διαφόρων συναφών οικοδοµικών υλικών, τις εισαγωγές και πωλήσεις επίπλων καθώς και την κατασκευή πισίνων
στην Κυπριακή αγορά.

Τα λειτουργικά έξοδα ήταν αυξηµένα κατά 18,85% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, λόγω σηµαντικής
πρόβλεψης επισφαλών χρεών ύψους £163.099 που έγινε κατά τη διάρκεια του έτους.

Η αύξηση των επενδύσεων ύψους £248.862 σε ακίνητα, οφείλεται κυρίως στην επανεκτίµηση του ακινήτου που
κατέχει το Συγκρότηµα στην Αθήνα βάσει εύλογης αξίας του που µεταφέρθηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Ως
εκ τούτου το κέρδος του Συγκροτήµατος ανήλθε στις £1.886 για το έτος 2005 σε σύγκριση µε £92.527 ζηµιά για το
έτος 2004.

Βασικοί οικονοµικοί δείκτες

Η εξέλιξη του Συγκροτήµατος µέχρι σήµερα, τα οικονοµικά του αποτελέσµατα και η οικονοµική του θέση όπως
παρουσιάζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, θεωρούνται ως ικανοποιητικά.

Μετά από ψήφισµα που προτάθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις
28 Ιουνίου 2005, αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόµατος από Ceilfloor Limited σε Ceilfloor Public Company Limited.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος ήταν µειωµένος κατά 2,11% σε σύγκριση µε το έτος 2004 λόγω των
ανταγωνιστικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ceilfloor Public Company Limited "η Εταιρεία" υποβάλλει στα µέλη την ετήσια έκθεσή
του και τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών της που
όλες µαζί αναφέρονται ως το "Συγκρότηµα" για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.

Το µεικτό κέρδος αυξήθηκε στο 34,76% σε σύγκριση µε 28,09% κατά το έτος 2004, λόγω επικέντρωσης των
προσπαθειών του Συγκροτήµατος στην προώθηση προϊόντων και εργασιών µε υψηλότερο ποσοστό κέρδους.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσµατα για το έτος σε περίληψη είναι ως ακολούθως:
2005 2004

£ £

Κύκλος εργασιών 2.789.516 2.849.788

Μεικτό κέρδος 969.763 800.398

Κέρδος από εργασίες 36.276 29.883

Κέρδος / (ζηµιά) πριν τη φορολογία 16.252 (50.142)

Κέρδος / (ζηµιά) έτους 1.886 (92.527)

Βασικό κέρδος / (ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ) 0,04 (1,83)        

ΜΕΡΙΣΜΑTA

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την καταβολή µερίσµατος για το έτος.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κινδύνους οι πιο σηµαντικοί από τους οποίους είναι ο κίνδυνος επιτοκίων, ο πιστωτικός
κίνδυνος, ο κίνδυνος συναλλαγµατικών διαφορών και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το Συγκρότηµα παρακολουθεί και
διαχειρίζεται τους κινδύνους αυτούς µε διάφορους µηχανισµούς. Περιγραφή για τη διαχείρηση κινδύνων αναφέρεται
στη σηµείωση 29 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι προτείνουν όπως το κέρδος του Συγκροτήµατος για το έτος µεταφερθεί στο αποθεµατικό
προσόδου.

Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος
στο προβλεπόµενο µέλλον.
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

1. Το ψηλό κόστος εφαρµογής του κώδικα.
2. Την αποφυγή γραφειοκρατείας και πολύπλοκων λειτουργικών διαδικασιών.
3. Την διατήρηση ευεληξίας και αµεσότητας στην λήψη αποφάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
4. Την µη περαιτέρω αύξηση στον αριθµό των ∆ιοικητικών Συµβούλων.
5.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Λευκωσία, 27 Απριλίου 2006

Μιχάλης Ιακώβου
Γραµµατέας

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού.

Οι Ελεγκτές κ.κ. KPMG εκδήλωσαν επιθυµία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που
να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση.

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Την εστίαση της προσοχής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε θέµατα πολιτικής και στρατηγικής 
αντί σε  ζητήµατα διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία λειτουργούσε το κεντρικό κατάστηµα στη Λευκωσία και ένα υποκατάστηµα
στη Λεµεσό.

Το Συγκρότηµα δεν υιοθέτησε τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τους πιο κάτω λόγους:

∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην αποζηµίωση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 2. Σύµφωνα µε
το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ. Ανδρέας Σιαµµάς και Κωστάκης Νίκου αποχωρούν, είναι όµως επανεκλέξιµοι
και προσφέρονται για επανεκλογή.
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Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων

27 Απριλίου 2006
Λευκωσία

Εγκεκριµένοι Ελεγκτές

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ 

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων

-  `Εχουµε 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.

1. Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ceilfloor Public Company Limited "η Εταιρεία" και των
εξαρτηµένων της "το Συγκρότηµα" στις σελίδες 8 µέχρι 34, που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31
∆εκεµβρίου 2005 και τον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και
την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή και τις σχετικές σηµειώσεις. Αυτές οι
οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε
γνώµη πάνω σ΄ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της
Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το `Αρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί
ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και
για κανένα άλλο σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς
οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, για την ελεγκτική µας 
εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει.

2. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε
και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη
λάθη. `Ενας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα
ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις. `Ενας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών
αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση
της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη
µας.

3. Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης
του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ιεθνή Πρότυπα ΧρηµατοοικονοµικήςΠληροφόρησης όπως εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.

4.  Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω:
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Σηµ. 2005 2004
£ £

2.789.516  2.849.788    
(1.819.753) (2.049.390)   

969.763     800.398       
5 151.095     142.065       

(1.084.581) (912.579)      

6 36.276       29.883         

Έσοδα χρηµατοδότησης 8 33.602       106.121       
8 (302.488)    (186.147)      

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης (268.886)    (80.026)        

Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα 14 248.862     -                  

16.252       (50.142)        
Φορολογία 9 (14.366)      (42.385)        

Κέρδος / (ζηµιά) για το έτος 1.886         (92.527)        

Βασικό κέρδος / (ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ) 10 0,04 (1,83)           

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων

Άλλα εισοδήµατα
Λειτουργικά έξοδα

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Έξοδα χρηµατοδότησης

Κέρδος από εργασίες 

Μεικτό κέρδος

Κέρδος / (ζηµιά) έτους πριν την φορολογία 
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Σηµ. 2005 2004
£ £

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγια περιουσιακά στοιχεία 11 2.240.293   2.347.149   
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 12 14.693        9.900         
Επενδύσεις σε ακίνητα 14 1.436.781   1.187.919   
Μακροπρόθεσµοι χρεώστες 15 9.870           59.579       

3.701.637   3.604.546   
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα και ηµιτελείς εργασίες 16 792.708      999.808     
Χρεώστες και προπληρωµές 17 2.604.115   1.795.883   
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 101.723      242.571     

3.498.546   3.038.261   

7.200.183   6.642.808   

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 18 1.263.750   1.263.750   
Αποθεµατικά 19 (5.521)          (25.196)      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.258.229   1.238.554   

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 20 2.232.753   2.092.603   
Αναβαλλόµενη φορολογία 21 48.577        40.344       

2.281.330   2.132.946   
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 22 1.286.555   1.716.857   
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων 20 685.535      163.827     
Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 23 1.612.736   1.328.960   
∆άνειο από σύµβουλο 26 51.019        44.395       
Φορολογία 24.780        17.267       

3.660.625   3.271.307   

Σύνολο υποχρεώσεων 5.941.955   5.404.254   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 7.200.183   6.642.808   

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27 Απριλίου 2006

...................................................................
Ανδρέας Σιαµµάς, Πρόεδρος

...................................................................
Πάνος Χριστοφίδης, Α' Εκτελεστικός Σύµβουλος

Σύνολο ενεργητικού

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
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Αποθεµατικό Αποθεµατικό
Αποθεµατικό Αποθεµατικό επανεκτίµησης Αποθεµατικό συναλ-

Μετοχικό υπέρ το ίδιων γης και επανεκτίµησης λαγµατικών Αποθεµατικό
κεφάλαιο άρτιο µετόχων κτιρίων επενδύσεων διαφορών προσόδου Σύνολο

£ £ £ £ £ £ £ £

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.263.750 606.565  (31.500)   1.186.052    (16.248)    2.865        (1.772.930) 1.238.554
- - - -                  9.364        -                - 9.364       
- - - -                  7.814        -                - 7.814       

Aναβαλλόµενη  φορολογία (1.620)          -               -                -                 (1.620)      
- - - (31.053)        -                 -                  31.053         -                 
-               -             -              -                  -               2.231        -                 2.231       

Κέρδος έτους - - - -                  -               -                1.886         1.886       

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 1.263.750 606.565  (31.500)   1.153.379    930           5.096        (1.739.991) 1.258.229

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.263.750 606.565  (31.500)   1.189.004    (15.698)    2.865        (1.680.403) 1.334.583
Aναβαλλόµενη  φορολογία - - - (2.952)          -               -                - (2.952)      
Επανεκτίµηση επενδύσεων - - - - (550)         -                - (550)         
Ζηµιά έτους - - - - -               -                (92.527)      (92.527)    

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 1.263.750 606.565  (31.500)   1.186.052    (16.248)    2.865        (1.772.930) 1.238.554

Μόνιµη µείωση στην αξία των επενδύσεων

Οι  σηµειώσεις  στις  σελίδες  12  µέχρι  34  αποτελούν  αναπόσπαστο  µέρος των ενοποιηµένων  οικονοµικών  καταστάσεων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της
∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανεµηθεί 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 που ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλεται
από την Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

2004

2005

Συναλλαγµατικές διαφορές έτους

Επανεκτίµηση επενδύσεων

Μεταφορά αποσβέσεων από αποθεµατικό προσόδου
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Σηµ. 2005 2004
£ £

Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος / (ζηµιά) για το έτος πριν τη φορολογία 16.252          (50.142)     
Αναπροσαρµογές για:
 Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 114.276        135.142     
 ∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας -                    168.981     
 Τόκους πληρωτέους (302.488)      196.023     
 Τόκους εισπρακτέους (33.602)         (104.411)   
 (Κέρδος) / ζηµιά από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων (3.912)           247            
 Κέρδος από πώληση θυγατρικής εταιρείας -                    (126.912)   
 Μόνιµη µείωση στην αξία επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 9.364            -
 Επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 3.019            -                 
 Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα (248.862)      -                 

Κέρδος εργασιών πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης (445.953)      218.928     
Μείωση στα αποθέµατα και ηµιτελείς εργασίες 207.100         13.512       
Αύξηση στους χρεώστες και προπληρωµές (808.232)      (505.839)   
Αύξηση στους πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 283.776        392.732     

 
Ροή µετρητών (σε) / από εργασίες (763.309)      119.332     
Πληρωµή φορολογίας (241)              (403)           
Τόκοι που πληρώθηκαν 302.488        (196.023)   

Καθαρή ροή µετρητών σε εργασίες (461.062)      (77.094)     

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων (10.100)         (63.273)     
Εισπράξεις από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 6.591            1.553         
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής εταιρείας - 1.500.000  
Τόκοι που εισπράκτηκαν 33.602          4.812         
Αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση - (54)             

Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες 30.094          1.443.038  
 

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / (αποπληρωµές) δανείων από οργανισµούς χρηµατοδοτήσεων 9.615            (19.414)     
Εισπράξεις / (αποπληρωµές) µακροπρόθεσµων δανείων 489.143        (971.199)   
Eισπράξεις από /(αποπληρωµές σε) µακροπρόθεσµους χρεώστες 49.709          (49.042)     
Εισπράξεις / (αποπληρωµές) από συγγενική εταιρεία 163.099        (92.725)     
Αύξηση δανείου από σύµβουλο 6.627            44.395       

Καθαρή ροή µετρητών από / (σε) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 718.194        (1.087.985)

Καθαρή αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών 287.224        277.959     
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών  στην αρχή του έτους (1.474.286)   (1.751.427)
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών 2.231            (818)           

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 24 (1.184.831)   (1.474.286)

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

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

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε κυπριακές λίρες οι οποίες είναι το κυρίως χρησιµοποιούµενο
νόµισµα (functional currency) της ιθύνουσας εταιρείας. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών του
εξωτερικού που εκφράζονται σε διαφορετικό νόµισµα, µεταφράζονται σε κυπριακές λίρες για σκοπούς παρουσίασης των
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 11 Αυγούστου 1987 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και µετατράπηκε
σε δηµόσια εταιρεία στις 30 Ιουνίου 1999 σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113. Το όνοµα της
Εταιρείας κατά τη σύσταση της ήταν Costakis Nicou Holdings Limited, το οποίο άλλαξε σε Ceilfloor Limited στις 30
Ιουνίου 1999 και µετά από ειδικό ψήφισµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 3 Αυγούστου 2005, µετονοµάστηκε σε
Ceilfloor Public Company Limited. Η Εταιρεία είναι κατά 51% θυγατρική εταιρεία της Avacom Public Company
Limited, της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Στις 30 ∆εκεµβρίου 1999, οι µετοχές
της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Το εγγεγραµµένο γραφείο της είναι στην Λεωφόρο
Στροβόλου 213, 2090, Λευκωσία, Κύπρος.

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος κατά το έτος 2005 συνέχισαν να είναι η εισαγωγή και πώληση ειδών
εσωτερικής διακόσµησης και διαφόρων συναφών οικοδοµικών υλικών, η εισαγωγή και πώληση επίπλων και η κατασκευή
πισίνων στην Κυπριακή αγορά.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Βάση ετοιµασίας

Νέα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που τίθενται σε ισχύ σε µελλοντικές περιόδους

Βάση ενοποίησης

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ετοιµασία των ενοποιηµένων 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 σχετικές παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι
πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις και τα αποτελέσµατα των οποίων διαµορφώνουν τη βάση στην οποία
ασκείται η κρίση σχετικά µε τις λογιστικές αξίες ενεργητικού και υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι άµεσα εµφανείς από
άλλες πηγές. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.

Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές θεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιµήσεις
αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίµηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την
περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και µελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο
και µελλοντικές περιόδους.

Το πρότυπο εφαρµόζεται για περιόδους που αρχίζουν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2007. Το Συγκρότηµα προτίθεται να
εφαρµόσει το πρότυπο από 1 Ιανουαρίου 2007. Το πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30: ‘Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές
Καταστάσεις Τραπεζών και παρόµοιων Οικονοµικών Ιδρυµάτων’ και τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του ∆ΛΠ 32:
‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση’. Η εφαρµογή του προτύπου δεν αναµένεται να έχει
σηµαντικές επιδράσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος. 

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

∆ΠΧΠ 7:  ΄Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:  Γνωστοποιήσεις.’

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Ceilfloor Public Company
Limited "η Εταιρεία" και των εξαρτηµένων εταιρειών της που όλες µαζί αναφέρονται ως το "Συγκρότηµα" και είναι για
το έτος που ελήξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από την
περίπτωση των επενδύσεων σε ακίνητα και επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση που παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία
τους.  Οι λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια από το Συγκρότηµα. 

Το πιο κάτω ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ήταν εκδοµένο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 αλλά δεν
εφαρµόστηκε από το Συγκρότηµα αφού τίθεται σε ισχύ σε µελλοντικές περιόδους:

Οι εξαρτηµένες εταιρείες ενοποιούνται µε βάση τη λογιστική µέθοδο εξαγοράς (acquisition method) από την ηµεροµηνία
κατά την οποία ο έλεγχος µεταφέρθηκε στο Συγκρότηµα και παύουν να ενοποιούνται όταν ο έλεγχος τους µεταφερθεί
εκτός Συγκροτήµατος. Έλεγχος θεωρείται ότι υφίσταται όταν η Εταιρεία ελέγχει άµεσα ή έµµεσα πέραν του 50% του
µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου στην εξαρτηµένη εταιρεία ή όταν ελέγχει τον διορισµό ή την παραίτηση της
πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Βάση ενοποίησης (συνέχεια)

%
Κτίρια 3
Μηχανήµατα και εξοπλισµός 10
Οχήµατα 15 - 20
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµός γραφείου 10
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικά προγράµµατα 20 - 33,33

∆εν λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού αναφέρονται στην τιµή κτήσης ή επανεκτίµησης µείον συσσωρευµένες
αποσβέσεις.

Γίνεται πρόβλεψη για αποσβέσεις από το Συγκρότηµα για να διαγραφεί το κόστος ή το ποσό της εκτίµησης µείον η
υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα
της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους ως ακολούθως: 

Ακολουθήθηκαν οµοιόµορφες λογιστικές αρχές για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων όλων των εταιρειών
του Συγκροτήµατος. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι το σύνολο των αποτελεσµάτων ενεργητικού και
παθητικού των εξαρτηµένων της εταιρείας. Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του
Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διαγράφονται από τον ισολογισµό όταν εκποιηθούν ή όταν τα στοιχεία
αυτά δεν χρησιµοποιούνται ή δεν αναµένονται οικονοµικά οφέλη από την εκποίηση τους. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµιά
που προκύπτει από εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού τα οποία παρουσιάζονται είτε σε κόστος είτε
σε επανεκτίµηση, µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Εάν η εκποίηση αφορά στοιχεία που λογίζονται σε
εκτιµηµένη αξία, τυχόν υπόλοιπο που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφέρεται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων.

Το κόστος πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού αποτελείται από την τιµή αγοράς πλέον οποιαδήποτε
συνδεδεµένα έξοδα που σχετίζονται µε την αγορά όπου η λογιστική αξία ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι
µεγαλύτερη από το υπολογιζόµενο ποσό ανάκτησης, αυτό µειώνεται στο ποσό της ανάκτησης.

∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων χρεώνονται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων όπως αυτές προκύπτουν. ∆απάνες για σηµαντικές βελτιώσεις και ανακαινίσεις κεφαλαιοποιούνται αν
θεωρηθούν ότι προσθέτουν στην αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Επενδύσεις σε ακίνητα

Αποθέµατα και ηµιτελείς εργασίες

Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές

Τα αποθέµατα και ηµιτελείς εργασίες εµφανίζονται στο χαµηλότερο τους κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας. Η τιµή κόστους καθορίζεται µε τη µέθοδο της µέσης σταθµικής αξίας. Η τιµή κόστους έτοιµων προϊόντων και
ηµιτελών εργασιών περιλαµβάνει πρώτες ύλες, άµεσα εργατικά, άλλα άµεσα έξοδα και σχετικές δαπάνες παραγωγής
εκτός από τα έξοδα δανειοδότησης. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη
πορεία εργασιών, µείον δαπάνες συµπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης.

Αποθεµατικό επανεκτίµησης
Πλεονάσµατα που προκύπτουν από επανεκτίµηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων µεταφέρονται στο αποθεµατικό
επανεκτίµησης. Σε περίπτωση που µετά από επανεκτίµηση ή επιβάρυνση για αποσβέσεις αυξάνεται, τότε ποσό ίσο µε την
αύξηση αυτή (µετά την αφαίρεση για αναβαλλόµενη φορολογία) µεταφέρεται κάθε χρόνο από το αποθεµατικό
επανεκτίµησης στο αποθεµατικό προσόδου.

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Οι εµπορικοί και άλλοι χρεώστες αναφέρονται στην τιµή κόστους µείον τυχόν µείωση αξίας. Οι χρεώστες οι οποίοι
θεωρούνται ότι δεν µπορούν να εισπραχθούν διαγράφονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Γίνεται ειδική πρόβλεψη
για χρεώστες που θεωρούνται αµφιβόλου είσπραξης. 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται στον ισολογισµό στη δίκαιη αξία τους η οποία προσδιορίζεται από την
εκτιµηµένη αξία τους. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επανεκτιµούνται σε τακτά διαστήµατα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή
από εγκεκριµµένους εκτιµητές. Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ της εκτιµηµένης και της λογιστικής αξίας, µεταφέρεται
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 40.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εµπορικοί και άλλοι πιστωτές αναφέρονται στην τιµή κόστους.

Ελλείµµατα που προκύπτουν από επανεκτίµηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων χρεώνονται στο αποθεµατικό
επανεκτίµησης. Εάν προκύψει έλλειµµα το οποίο δεν καλύπτεται από τα συσσωρευµένα πλεονάσµατα στο αποθεµατικό
επανεκτίµησης για το συγκεκριµένο πάγιο περιουσιακό στοιχείο, αυτό διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Σε
περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηθέντος πάγιου περιουσιακού στοιχείου, τυχόν υπόλοιπο πλεόνασµα επανεκτίµησης που
βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, µεταφέρεται επίσης στο αποθεµατικό
προσόδου.

Συµφωνίες ενοικιαγοράς
Στοιχεία ενεργητικού που αγοράζονται µε συµφωνία ενοικιαγοράς κεφαλαιοποιούνται και παρουσιάζονται σαν πάγια
περιουσιακά στοιχεία στη δίκαιη τους αξία. Το κεφαλαιουχικό µέρος των µελλοντικών πληρωµών παρουσιάζεται σαν
υποχρέωση και ο τόκος χρεώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

Ωφελήµατα υπαλλήλων

Φορολογία

Αναβαλλόµενη φορολογία

Προβλέψεις

Η Εταιρεία λειτουργεί από την 1 Ιουνίου 1998 ένα σχέδιο καθορισµένων εισφορών, το Ταµείο Προνοίας των υπαλλήλων,
το οποίο χρηµατοδοτείται ξεχωριστά και ετοιµάζει τις δικές του οικονοµικές καταστάσεις. Με αυτό το σχέδιο οι
υπάλληλοι δικαιούνται πληρωµή ορισµένων ωφεληµάτων κατά την αφυπηρέτηση, πρόωρο τερµατισµό υπηρεσιών ή σε
περίπτωση ασθένειας.

Η Εταιρεία και οι υπαλλήλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των
υπαλλήλων. Επιπρόσθετα η Εταιρεία λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών, τα ενεργητικά στοιχεία του
οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό ταµείο υπό τη διαχείριση επιτροπών. Το σχέδιο χρηµατοδοτείται µε πληρωµές από τους
υπαλλήλους και την Εταιρεία. Επίσης, οι υπάλληλοι της Εταιρείας συµµετέχουν σε συντεχνιακά ταµεία προνοίας και
ιατρικής περίθαλψης στα οποία συνεισφέρει η Εταιρεία. Οι συνεισφορές της Εταιρείας στο ανεξάρτητο, καθώς και στα
συντεχνιακά ταµεία, διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 12
"Φόροι Εισοδήµατος", για όλες τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού και της φορολογικής τους βάσης. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους ενεργούς
συντελεστές που ίσχυαν στο τέλος του έτους. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές
αναγνωρίζονται µόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν στο µέλλον επαρκή φορολογικά κέρδη.

Η φορολογία του τρέχοντος έτους αποτελεί τον πληρωτέο εταιρικό φόρο που υπολογίστηκε µε βάση το φορολογητέο
κέρδος του έτους, χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν κατά τη διάρκεια του έτους και
οποιαδήποτε αναπροσαρµογή για πληρωτέο ή επιστρεπτέο εταιρικό φόρο προηγούµενων ετών.

Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που πραγµατοποιούνται και περιλαµβάνουν
τόκους εισπρακτέους, τόκους πληρωτέους, υποθηκευτικά έξοδα καθώς και συναλλαγµατικές διαφορές. Οι τόκοι
λογίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων.

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα δέσµευση (νόµιµη ή τεκµαιρόµενη) ως αποτέλεσµα
ενός γεγονότος του παρελθόντος, πιθανολογείται ότι µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη θα
απαιτηθούν για το διακανονισµό της δέσµευσης και µια αξιόπιστη εκτίµηση µπορεί να γίνει για το ποσό της δέσµευσης.
Όταν το Συγκρότηµα αναµένει αποζηµίωση για το ποσό της πρόβλεψης, όπως για παράδειγµα µέσω ασφαλιστηρίων
συµβολαίων, η αποζηµίωση καταχωρείται ως µια ξεχωριστή απαίτηση µόνο όταν είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι η
αποζηµίωση θα εισπραχθεί. Όταν το αποτέλεσµα της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι ουσιώδες, οι προβλέψεις
αποτιµούνται µε την προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου
επιτόκιο που αντανακλά τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και εκείνους τους
κινδύνους τους συνυφασµένους µε την συγκεκριµένη υποχρέωση. Όταν χρησιµοποιείται η προεξόφληση, η αύξηση στην
πρόβλεψη που αντανακλά τη πάροδο του χρόνου καταχωρείται ως δαπάνη τόκου.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Ξένο συνάλλαγµα

Αναγνώριση εισοδηµάτων

Επενδύσεις

Στοιχεία που είναι διαθέσιµα για πώληση

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Οι λογαριασµοί αποτελεσµάτων των εξαρτηµένων εταιρειών οι οποίοι εκφράζονται σε νοµίσµατα εκτός από Κυπριακές
λίρες µεταφράζονται σε Κυπριακές λίρες µε βάση τη µέση συναλλαγµατική τιµή του έτους, ενώ οι ισολογισµοί τους
µεταφράζονται σε Κυπριακές λίρες στις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν στο τέλος του οικονοµικού έτους. Οι
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στο αποθεµατικό "συναλλαγµατικές διαφορές". Σε περίπτωση
πώλησης αυτών των εξαρτηµένων εταιρειών οι συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
και περιλαµβάνονται στο κέρδος πριν την φορολογία.

Το εισόδηµα αποτελείται από την αξία τιµολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών µετά την αφαίρεση επιστροφών και
εκπτώσεων αλλά πριν την επιβολή φόρου προστιθέµενης αξίας. Πωλήσεις προϊόντων αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί
κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των προϊόντων έχουν µεταφερθεί στον αγοραστή. Πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται
όταν οι υπηρεσίες παραδοθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το Σύγκροτηµα έχει διαχωρίσει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά του στοιχεία που αποτελούνται από επενδύσεις
µεταβλητής απόδοσης στην ακόλουθη κατηγορία.

Στοιχεία τα οποία πρόκειται να κρατηθούν για µια αόριστη χρονική περίοδο και µπορεί να διατεθούν για πώληση, για να
ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, αυξοµείωσης επιτοκίων, ισοτιµιών συναλλάγµατος ή αλλαγές στις τιµές αξιών,
κατατάσσονται ως διαθέσιµα για πώληση.

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µεταφράζονται σε Κυπριακές λίρες στην τιµή συναλλάγµατος που ισχύει κατά την
ηµεροµηνία της συναλλαγής. Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που είναι σε ξένο νόµισµα µεταφράζονται σε
Κυπριακές λίρες στις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία του ισολογισµού και τα κέρδη ή ζηµιές από τη
µετατροπή συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του οικονοµικού έτους.

Τα τοκοφόρα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην δίκαιη αξία τους µείον τα αποδοτέα κόστα συναλλαγής. Μετά την
αρχική αναγνώριση τα τοκοφόρα δάνεια αναγνωρίζονται σε χρεολυτικό κόστος (amortised cost) µε οποιαδήποτε διαφορά
µεταξύ κόστους και της αξίας εξαγοράς να αναγνωρίζεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά την διάρκεια της
περιόδου των δανειοληψιών χρησιµοποιώντας τον πραγµατικό συντελεστή τόκου (effective interest rate).

Τοκοφόρα δάνεια



18

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Επενδύσεις (συνέχεια)

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας που
παρουσιάζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µαζί µε
οποιοδήποτε ποσό από το αποθεµατικό επανεκτίµησης  σχετικό µε την επένδυση που εκποιήθηκε. 

Η κατάταξη των επενδύσεων στην πιο πάνω κατηγορία γίνεται την ηµέρα κτήσης τους. 

Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού του Συγκροτήµατος εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού για να
εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη αποµείωσης στην αξία των στοιχείων ενεργητικού. Στις περιπτώσεις όπου
υπάρχει ένδειξη για αποµείωση αξίας 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 την συνεχή χρήση του
στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του. Η αποµείωση αξίας αναγνωρίζεται όταν η λογιστική
αξία ενός στοιχείου ενεργητικού υπερβαίνει την ανακτήσιµη του αξία. Η αποµείωση αξίας αναγνωρίζεται ως έξοδο στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους.

Στην περίπτωση των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση όπου η ανακτήσιµη αξία είναι χαµηλότερη της τιµής κτήσης,
η διαφορά µεταξύ της ανακτήσιµης αξίας και της τιµής κτήσης µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού

Ζηµιά από αποµείωση αξίας αντιστρέφεται όταν υπάρχει ένδειξη ότι η αποµείωση δεν υφίσταται πλέον και υπάρχουν
αλλαγές στις εκτιµήσεις για καθορισµό της ανακτήσιµης αξίας.

Συγκεκριµένα στις περιπτώσεις όπου είχε προηγηθεί αναγνώριση ζηµιάς από επανεκτίµηση στο αποθεµατικό
επανεκτίµησης επενδύσεων, η ζηµιά αυτή µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και αναγνωρίζεται ως µέρος της
αποµείωσης. Στις περιπτώσεις όπου είχε προηγηθεί αναγνώριση κέρδους από επανεκτίµηση στο αποθεµατικό
επανεκτίµησης επενδύσεων, η αύξηση αυτή αντιστρέφεται στο βαθµό της αποµείωσης. Τυχόν επιπρόσθετη αποµείωση
αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.

Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους η οποία θεωρείται και η δίκαιη αξία τους και
ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους. Για εισηγµένες αξίες, η δίκαιη αξία θεωρείται ως η τιµή αγοράς
στο κλείσιµο του Χρηµατιστηρίου κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Για τις µη εισηγµένες αξίες, η δίκαιη αξία
υπολογίζεται χρησιµοποιώντας εξειδικευµένες µεθόδους υπολογισµού της δίκαιης αξίας, αναπροσαρµοσµένες για να
αντιπροσωπεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου εκδότη. Στις περιπτώσεις όπου η τιµή κτήσης
προσεγγίζει την υπολογιζόµενη δίκαιη αξία τότε ως δίκαιη αξία θεωρείται η τιµή κτήσης. Οποιοδήποτε πλεόνασµα ή
έλλειµµα που προκύπτει από την αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

Συγκριτικά ποσά

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

5. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ
2005 2004

£ £

Προµήθειες εισπρακτέες 933              2.535          
Κέρδος από πώληση και διαγραφή πάγιων περιουσιακών στοιχείων 3.912           565             
Κέρδος από πώληση θυγατρικής εταιρείας -                   126.912      
Εισπράξεις από επισφαλή χρέη 8.832           10.400        
Εισόδηµα από διαφηµίσεις για τρίτους 5.683           -                  
Άλλα έσοδα -                   1.653          
∆ιαγραφή δανείου από συγγενική εταιρεία 131.734       -                  

151.095     142.065      

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και υπόλοιπα τρεχουµένων λογαριασµών
τραπεζών. Για τους σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση των τραπεζικών παρατραβηγµάτων. 

Το Συγκρότηµα δεν ετοιµάζει ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα διότι τα εισοδήµατά του απορρέουν µόνο από εργασίες
στην Κύπρο.

Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές στις λογιστικές αρχές, την
υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοικονοµικής Πληροφόρησης και την παρουσίαση του
τρέχοντος οικονοµικού έτους.

Κατά τη διάρκεια του έτους το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συγκροτήµατος αποφάσισε όπως τα δάνεια µεταξύ συγγενικών
εταιρειών που δεν είναι πλέον πληρωτέα να διαγραφούν. Η πιο πάνω διαγραφή σχετίζεται µε δάνειο ύψους £131.734 από
τη Ceilfloor A.E. θυγατρική που είναι εγγεγραµµένη στην Ελλάδα αλλά δεν είναι δραστηριοποιηµένη τα τελευταία τρία
έτη.

Αναφορικά µε επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση, σε περίπτωση όπου σε µελλοντικές περιόδους το ποσό της
αποµείωσης ελαττωθεί λόγω γεγονότων που προέκυψαν µετά την αναγνώριση της αποµείωσης το ανάλογο ποσό της
αποµείωσης δεν αντιστρέφεται µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους αλλά µέσω του αποθεµατικού
επανεκτίµησης. 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού (συνέχεια)

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED
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6. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το κέρδος από εργασίες παρουσιάζεται µετά την αφαίρεση των πιο κάτω:
2005 2004

£ £

Αµοιβή διοικητικών συµβούλων 65.242         65.002        
Αµοιβή ελεγκτών 7.500           6.699          
Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 114.276       135.142      
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας -                   168.981      
(Κέρδος) / ζηµιά από πώληση και διαγραφή πάγιων περιουσιακών στοιχείων (3.912)          812             
Κόστος προσωπικού 745.919     751.203      

7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2005 2004

£ £

Μισθοί και ηµεροµίσθια 664.973       665.274      
Κοινωνικές ασφαλίσεις και εισφορές σε άλλα κρατικά ταµεία 66.443         68.391        
Εισφορές στο Ταµείο Προνοίας και Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 14.503         17.538        

745.919     751.203      

Ο µέσος αριθµός υπαλλήλων κατά την διάρκεια του έτους ήταν ως ακολούθως: 68              108             

8. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
2005 2004

£ £

Τόκοι εισπρακτέοι 7.162           27.039        
Τόκοι εισπρακτέοι από υπόλοιπα χρεωστών 26.440         34.797        
Καθαρό συναλλαγµατικό κέρδος -                   5.089          
Τόκοι εισπρακτέοι από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων -                   39.196        

Έσοδα χρηµατοδότησης 33.602         106.121      

Τόκοι πληρωτέοι και έξοδα τραπεζών (279.064)      (172.486)     
Τόκοι ενοικιαγοράς (20.955)        (13.661)       
Τόκοι εταιρικού φόρου και αµυντικής εισφοράς (2.469)          -                  

Έξοδα χρηµατοδότησης (302.488)      (186.147)     

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης (268.886)    (80.026)       

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
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9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2005 2004

£ £

Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ.21) 6.613           (12.059)       
Φορολογία προηγούµενων ετών 7.753           54.444        

Χρέωση για το έτος 14.366       42.385        

2005 2004
£ £

Κέρδος / (ζηµιά) πριν τη φορολογία 16.252       (50.142)       

Φορολογία σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές 1.625           (5.014)         
Φορολογική επίδραση εισοδήµατος και εκπτώσεων (30.255)        (7.763)         
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν 35.243         718             
Αναπροσαρµογή φορολογίας προηγούµενων ετών 7.753           54.444        

Φορολογία ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων 14.366       42.385        

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 13 του περί Φορολογίας Εισοδήµατος Νόµου 118(I)/02 φορολογικές ζηµιές
συµψηφίζονται µε φορολογητέα εισοδήµατα µεταξύ θυγατρικών εταιρειών του ιδίου έτους, στις οποίες το ποσοστό
ελέγχου υπερβαίνει το 75%.

Η φορολογία του Συγκροτήµατος είναι το σύνολο των φορολογιών των εταιρειών του Συγκροτήµατος. Το συγκρότηµα
βάσει των προνοιών της φορολογικής νοµοθεσίας υπόκειται σε εταιρικό φόρο µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές
που ίσχυαν κατά τη διάρκεια του έτους, που ήταν 10%.

Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το λογιστικό κέρδος του
Συγκροτήµατος:

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε συντελεστές 10% για φορολογικές ζηµιές και για όλες τις προσωρινές
διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης. Η
αναβαλλόµενη φορολογία για φορολογικές ζηµιές αναγνωρίζεται µόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται πιθανό ότι θα
υπάρξουν στο µέλλον επαρκή φορολογικά κέρδη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Η φορολογία προηγούµενων ετών αφορά διευθέτηση των φορολογιών της θυγατρικής εταιρείας Ceilfloor Properties
Limited  µε το Γραφείο Φόρου Εισοδήµατος για τα έτη 1995 µέχρι 2000.
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10. ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ / (ZHMIA) ANA METOXH
2005 2004

Κέρδος / (ζηµιά) που αναλογεί στους µετόχους (£) 1.886         (92.527)       

Μεσοσταθµικός αριθµός εκδοµένων µετοχών 5.055.000  5.055.000   

Βασικό κέρδος / (ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ) 0,04 (1,83)           

11. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μηχα-

Γη & νήµατα & Εξοπλισµός
κτίρια εξοπλισµός γραφείου Οχήµατα Ολικό

£ £ £ £ £

Κόστος ή εκτίµηση
3.907.175   114.288     269.195   230.060       4.520.718   

Προσθήκες -                  6.421         54.353     2.500           63.274        
Πωλήσεις (1.707.175)  (1.680)        (12.834)    (1.600)          (1.723.289)  

2.200.000   119.029     310.715   230.960       2.860.704   

2.200.000   119.029     310.715   230.960       2.860.704   
Προσθήκες -                  5.138         1.062       3.900           10.100        
Πωλήσεις -                  - - (23.734)        (23.734)       

2.200.000   124.167     311.776   211.126       2.847.070   

Αποσβέσεις
78.978        47.877       127.324   153.116       407.295      

Επιβάρυνση έτους 52.860        11.903       36.392     33.987         135.142      
Πωλήσεις (26.118)       (840)           (1.283)      (640)             (28.881)       

105.720      58.940       162.433   186.463       513.556      

105.720      58.940       162.432   186.463       513.556      
Επιβάρυνση έτους 52.860        12.417       32.604     16.395         114.276      
Πωλήσεις - - - (21.055)        (21.055)       

158.580      71.357       195.037   181.803       606.777      

1 Ιανουαρίου 2005

1 Ιανουαρίου 2005

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

31 ∆εκεµβρίου 2004

1 Ιανουαρίου 2004

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

31 ∆εκεµβρίου 2005

1 Ιανουαρίου 2004

31 ∆εκεµβρίου 2004

31 ∆εκεµβρίου 2005
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11. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια)
Μηχα-

Γη & νήµατα & Εξοπλισµός
κτίρια εξοπλισµός γραφείου Οχήµατα Ολικό

£ £ £ £ £

Καθαρή λογιστική αξία
3.828.197   66.411     141.872 76.944       4.113.423   
2.094.280   60.089       148.283   44.497         2.347.149   

2.094.280   60.089     148.283 44.497       2.347.149   

2.041.420   52.810       116.740   29.323         2.240.293   

2005 2004
£ £

Κόστος 205.326       225.238      
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (179.673)      (178.885)     

Καθαρή λογιστική αξία 25.653       46.353        

2005 2004
£ £

Κόστος 628.708       2.211.960   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (184.679)      (423.183)     

Καθαρή λογιστική αξία 444.029     1.788.777   

12. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
2005 2004

£ £
Μετοχές
Εισηγµένες 6.393           1.600          
Μη εισηγµένες 8.300           8.300          

14.693       9.900          

31 ∆εκεµβρίου 2005

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που είναι εξασφαλισµένα σε Οργανισµούς Χρηµατοδοτήσεων από το Συγκρότηµα,
αποτελούνται από  οχήµατα και είναι ως ακολούθως:

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

1 Ιανουαρίου 2005

Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν µε βάση το ιστορικό κόστος τα ποσά θα ήταν ως ακολούθως:

1 Ιανουαρίου 2004
31 ∆εκεµβρίου 2004
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13. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Λεπτοµέρειες των εξολοκλήρου εξαρτηµένων εταιρειών της ιθύνουσας εταιρείας:
Χώρα

Όνοµα Κύρια δραστηριότητα σύστασης

Ceilfloor Properties Limited (1) Ενοικίαση ακινήτων προς το Συγκρότηµα Κύπρος
Ceilfloor Manufacturers Limited Αδρανής Κύπρος
Ceilfloor A.E. Αδρανής Ελλάδα
Ceilfloor & Agapitos Limited (1) Αδρανής Κύπρος

(1)  

(2)  

14. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
2005 2004

£ £
Γη και κτίρια στην Ελλάδα
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.187.919    1.187.919   
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση 248.862       -                  

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     1.436.781    1.187.919 

15. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ
2005 2004

£ £

Οφειλές από συγγενικές εταιρείες (Σηµ.26(ε)) 9.870         9.579          
Άλλοι χρεώστες - 50.000        

9.870         59.579        

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Κατά τη διάρκεια του έτους το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συγκροτήµατος αποφάσισε την επανεκτίµηση του ακινήτου στη
Ελλάδα. Σύµφωνα πάντα µε την γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) η αξία του ακινήτου εκτιµάται στο £1.436.781 
(€ 2.500.000). Παραταύτα το ∆.Σ. προτίθεται να ζητήσει ανεξάρτητη εµπεριστατοµένη µελέτη απο εγκεκριµένους
εκτιµητές.

Μέρος του ποσοστού που δεν ελέγχεται άµεσα από την ιθύνουσα Εταιρεία, ανήκει σε άλλες εξαρτηµένες της
ιθύνουσας και ως εκ τούτου λογίζονται ως 100% εξαρτηµένες.

Η καθαρή λογιστική αξία της επένδυσης σε εξαρτηµένες εταιρείες ανέρχεται σε £753.073 (2004: £753.073) κατά την
31 ∆εκεµβρίου.

Τα πιο πάνω ακίνητα είναι εξασφαλισµένα από τραπεζικούς οργανισµούς στην Ελλάδα µέσω της εξαρτηµένης εταιρείας
Ceilfloor A.E. 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
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16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2005 2004

£ £

Έτοιµα προϊόντα 662.371       782.523      
Ηµιτελείς εργασίες 130.337       217.285      

792.708     999.808      

17. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ
2005 2004

£ £

Χρεώστες εµπορίου 2.264.149    1.541.309   
Άλλοι χρεώστες 185.226       195.359      
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες (Σηµ.26(γ)) 71.862         49.917        
Προκαταβολές 82.878         9.298          

2.604.115  1.795.883   

18. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2005 2004

£ £

Εγκεκριµένο
2.500.000  2.500.000   

Εκδοµένο και πληρωµένο
5.055.000  συνήθεις µετοχές των 25 σεντ

1.263.750  1.263.750   

10.000.000 συνήθεις µετοχές των 25 σεντ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Στις προκαταβολές περιλαµβάνεται ποσό ύψους £78.580 το οποίο αφορά γραπτή συµφωνία, που έγινε στις 27 Ιουνίου
2005, µεταξύ της Ceilfloor Public Company Limited και του τηλεοπτικού σταθµού Αντέννα για διαφηµιστικό χρόνο ο
οποίος µπορεί να προγραµµατιστεί ως την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και αφορά αντιπαροχή για εργασίες που εκτελέσθηκαν.

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Οι άλλοι χρεώστες ύψους £185.226 (2004: £156.858) αφορούν την πώληση αποθήκης στην περιοχή Εργάτες στην
εταιρεία Τάκης Χαραλάµπους & Σία Λίµιτεδ που έγινε βάσει συµβολαίου. Το ποσό αυτό θα πληρωθεί µε την ταυτόχρονη
µεταβίβαση του ακινήτου στους αγοραστές, κάτι που δεν έχει γίνει ακόµη.
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19. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
Αποθεµατικό Αποθεµατικό

Αποθεµατικό Αποθεµατικό επανεκτίµησης Αποθεµατικό Συναλ-
ιδιών υπέρ το γης και επανεκτίµησης λαγµατικών Αποθεµατικό

µετοχών άρτιο κτιρίων επενδύσεων διαφορών προσόδου Σύνολο
£ £ £ £ £ £ £

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (31.500)  606.565    1.186.052     (16.248)        2.865         (1.772.930)    (25.196)         

- - - 9.364           - - 9.364             
Επανεκτίµηση επενδύσεων - - - 7.814           - - 7.814             
Αναβαλλόµενη φορολογία - - (1.620)           - - - (1.620)           
Μεταφορά αποσβέσεων από
αποθεµατικό προσόδου - - (31.053)         - - 31.053           -                     

-              -                -                     -                   2.231         -                     2.231             
Κέρδος έτους - - - - - 1.886             1.886             

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου (31.500)  606.565    1.153.379     930              5.096         (1.739.991)    (5.521)           

Αποθεµατικό Αποθεµατικό
Αποθεµατικό Αποθεµατικό επανεκτίµησης Αποθεµατικό Συναλ-

ιδιών υπέρ το γης και επανεκτίµησης λαγµατικών Αποθεµατικό
µετοχών άρτιο κτιρίων επενδύσεων διαφορών προσόδου Σύνολο

£ £ £ £ £ £ £

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (31.500)  606.565    1.189.004     (15.698)        2.865         (1.680.403)    70.833          
Επανεκτίµηση επενδύσεων - - - (550)             - - (550)              
Αναβαλλόµενη φορολογία (2.952)           (2.952)           
Ζηµιά έτους - - - - - (92.527)          (92.527)         

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου (31.500)  606.565    1.186.052     (16.248)        2.865         (1.772.930)    (25.196)         

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο

Αποθεµατικό ιδίων µετοχών

Μόνιµη µείωση στην αξία
των επενδύσεων

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Το αποθεµατικό ιδίων µετοχών περιλαµβάνει το κόστος εξαγοράς 50.000 µετοχών της Ceilfloor Public Company Limited
που κατείχε η εξαρτηµένη εταιρεία Ceilfloor & Agapitos Limited. Το αποθεµατικό ιδίων µετοχών δεν είναι διαθέσιµο για
διανοµή υπό µορφή µερίσµατος.

Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο αποτελείται από ποσά που προέκυψαν από την έκδοση µετοχών σε τιµές µεγαλύτερης της
ονοµαστικής αξίας.  Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή υπό µορφή µερίσµατος.

2004

Συναλλαγµατικές 
διαφορές έτους

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2005
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19. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχεια)

Αποθεµατικό επανεκτίµησης γης και κτιρίων

Αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων

Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών

20. ∆ΑΝΕΙΑ
2005 2004

£ £
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικό δάνειο 20.579 95.874
∆άνειο από Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεων 85.213 32.867
∆άνειο από συγγενική εταιρεία (Σηµ.26(δ)) 2.126.961 1.963.862

2.232.753    2.092.603   
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικό δάνειο 645.774       48.468        
∆άνειο από Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεων 39.761         115.359      

685.535       163.827      

Σύνολο δανείων 2.918.288  2.256.430   

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων αποτελείται από τα συσσώρευµενα ποσά των επανεκτιµήσεων από
επενδύσεις που κατατάσσονται διαθέσιµες προς πώληση. Κατά την εκποίηση των επενδύσεων οποιοδήποτε ποσό που
σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη εκποίηση επενδύσεων, µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων.

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Το αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών αντιπροσωπεύει τις συναλλαγµατικές διαφορές από µετάφραση
οικονοµικών στοιχείων εξαρτηµένων εταιρειών εξωτερικού.

Το αποθεµατικό επανεκτίµησης αποτελείται από τα συσσωρευµένα ποσά των επανεκτιµήσεων της γης και των κτιρίων
και της αναβαλλόµενης φορολογίας που προκύπτει από τις επανεκτιµήσεις. Το αποθεµατικό επανεκτίµησης δεν είναι
διανεµητέο όµως σε περίπτωση εκποίησης επανεκτιµηµένων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, τυχόν υπόλοιπο του
πλεονάσµατος επανεκτίµησης του παγίου περιουσιακού στοιχείου που εκποιείται µεταφέρεται από το αποθεµατικό
επανεκτίµησης στο αποθεµατικό προσόδου. Είναι επίσης διαθέσιµο για έκδοση δωρέαν µετοχών.
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20. ∆ΑΝΕΙΑ (συνέχεια)

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως: £ £
Εντος ενός έτους 685.535       163.827      
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 2.232.753    2.092.603   

2.918.288  2.256.430   
Εξασφαλίσεις

Εταιρική εγγύηση: Απεριόριστη εγγύηση από τη
Ceilfloor Development Limited,
τη Ceilfloor Properties Limited και
£120.000 από τη Ceilfloor &
Agapitos Limited

Οµόλογο κυµαινόµενης επιβάρυνσης: £300.000

Υποθήκη πάνω στην ιδιόκτητη γη
 και κτίρια: £1.100.000

Προσωπικές εγγυήσεις Συµβούλων: Απεριόριστο ποσό

2005 2004
% %

Τραπεζικό δάνειο 7,25 8,0
∆άνειο από συγγενική εταιρεία 6,50 6,5
∆άνειο από οργανισµό χρηµατοδοτήσεως 6,50 5,5

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

Τα δάνεια είναι εξασφαλισµένα ως ακολούθως:

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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21. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
∆ιαφορά

µεταξύ
αποσβέσεων και

κεφαλαι- Επανεκτίµηση
Φορολογικές ουχικών γης και

ζηµιές  εκπτώσεων κτιρίων Σύνολο
£ £ £ £

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (197.583)  16.080   221.847     40.344        
26.611     (14.381)  (12.230)      -                  

Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο (170.972)  1.699     209.617     40.344        
6.236       377        - 6.613          

Αποθεµατικό επανεκτίµησης γης και κτιρίων -               1.620     -                 1.620          

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου (164.737)  3.696     209.617     48.577        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (197.583)  28.139   301.673     132.229      
Λογαριασµός αποτελεσµάτων (Σηµ.9) - (12.059)  - (12.059)       
Αποθεµατικό επανεκτίµησης - πώληση ακινήτου (82.778)      (82.778)       
Αποθεµατικό επανεκτίµησης - αποσβέσεις - - 2.952         2.952          

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου (197.583)  16.080   221.847     40.344        

22. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ

2005 2004
£ £

Τραπεζικά παρατραβήγµατα 1.286.555  1.716.857   

•

• ∆έσµευση από Χρυστάλλα Μαρκίδου για  το ποσό των £40.790.

Λογαριασµός αποτελεσµάτων (Σηµ.9)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2005

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται σε όλες τις προσωρινές διαφορές χρησιµοποιώντας τα ισχύοντα ποσοστά
φορολογίας (Σηµ. 9).

2004

Αναπροσαρµογή αρχικών υπολοίπων

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν τόκο 7,25% (2004: 8%) ετησίως και είναι εξασφαλισµένα µε προσωπικές
εγγυήσεις των συµβούλων του Συγκροτήµατος και συγγενικών τους προσώπων ως ακολούθως:

Κωστάκης Νίκου, Χρυστάλλα Νίκου, Χάρης Νίκου, Όµηρος Μαρκίδης και Μάρω Μαρκίδου για απεριόριστο ποσό.
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23. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α
2005 2004

£ £

Πιστωτές εµπορίου 1.221.940  1.091.578   
Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικές εταιρείες (Σηµ.26(γ)) 82.292       4.914          
Οφειλόµενα έξοδα 175.253     159.600      
Φόρος προστιθέµενης αξίας 133.252     72.869        

1.612.736  1.328.960   

24. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

2005 2004
£ £

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 101.723     242.571      
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (1.286.555) (1.716.857)  

(1.184.831) (1.474.286)  

25. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 το Συγκρότηµα είχε τις ακόλουθες ενδεχόµενες ή ανεληµµένες υποχρεώσεις:

(α)

(β)

(γ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το ακίνητο στην Αθήνα είναι υποθηκευµένο σε τραπεζικό οργανισµό στην Ελλάδα για εξασφάλιση δανείου της
εξαρτηµένης εταιρείας Ceilfloor A.E. Το ύψος της υποχρέωσης ανέρχεται στα €1.096.502 (συµπεριλαµβανοµένων
τόκων) και έχουν κινηθεί δικαστικά µέτρα εναντίον της εταιρείας για εξόφληση του δανείου λόγω αδυναµίας της
εταιρείας να εκπληρώσει την υποχρέωση της. Σύµφωνα µε την γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η δίκαιη αξία
του ακίνητου εκτιµάται στο £1.436.781. Οι νοµικοί σύµβουλοι του Συγκροτήµατος εκτιµούν ότι η τελική απαίτηση
δεν θα υπέρβει το 90% του αιτούµενου ποσού.

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών που περιλαµβάνονται στην κατάσταση ταµειακών ροών αποτελούνται από τα
ακόλουθα ποσά του ισολογισµού:

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Έχει καταχωρηθεί αγωγή εναντίον της ιθύνουσας εταιρείας από τραπεζικό οργανισµό για παράβαση των όρων
αποπληρωµής του τραπεζικού παρατραβήγµατος που παραχωρήθηκε στην εταιρεία. Το τραπεζικό παρατράβηγµα
είναι εξασφαλισµένο µε προσωπικές εγγυήσεις των συµβούλων του Συγκροτήµατος (Σηµ. 22).

∆ιάφορες απαιτήσεις, µηνύσεις και παράπονα, όπως αυτά έχουν να κάνουν µε το συνηθισµένο κύκλο εργασιών.
Σύµφωνα µε τη γνώµη της διοίκησης, όλα αυτά τα εκκρεµή γεγονότα, πέραν εκείνων που ήδη αναγνωρίστηκαν, δεν
θα έχουν οποιαδήποτε σηµαντική αρνητική επίδραση στη χρηµατοικοικονοµική κατάσταση, στη ρευστότητα, στη ροή
µετρητών ή στα αποτελέσµατα των εργασιών του Συγκροτήµατος.

Όλα τα πιο πάνω είναι πληρωτέα εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
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26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος είναι η Avacom Public Company  Limited

Οι πιο κάτω συναλλαγές πραγµατοποιήθηκαν µε συγγενικά µέρη:

(α) Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών

(β) Αγορές εµπορευµάτων, υπηρεσιών και χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές
2005 2004

£ £
Αγορές υπηρεσιών από:
Avacom Public Company Limited                                                                                                         722 -

Οι αγορές αυτές έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις.

Χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές:
18.887 2.685

(84.673) (146.950)
173

10.420 933
(33) (885)

(929) (2.865)

(56.155) (147.082)

(γ)
2005 2004

£ £
Εισπρακτέα από:

61.358 41.749
0 8.168

173 0
10.331 0

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου (Σηµ.17) 71.862 49.917

Πληρωτέα σε:
0 89

3.008 2.975
2.779 1.850

76.505 0

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου (Σηµ.23) 82.292 4.914

Avacom Net Public Company Limited

I.T.S. Computers Limited

I.T.S. Computers Limited
Intersys Computers Limited
G.A.P. Akis Express Limited

Avacom Public Company Limited
Avacom Net Public Company Limited
Prisma Computers Limited
I.T.S. Computers Limited
Intersys Computers Limited
G.A.P. Akis Express Limited

Avacom Public Company Limited
Avacom Net Public Company Limited
Prisma Computers Limited

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από εµπορικές και άλλες συναλλαγές:

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Κατά τη διάρκεια του έτους και του προηγούµενου δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε πωλήσεις εµπορευµάτων ή υπηρεσιών
µεταξύ συγγενικών εταιρειών.

apolyviou
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26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχεια)

(δ) ∆άνειο από συγγενική εταιρεία
2005 2004

£ £

Avacom Net Public Company Limited (Σηµ. 20 2.126.961 1.963.862

(ε) ∆άνεια σε συγγενικές εταιρείες
2005 2004

£ £

7.283 6.992
Skyventure Limited 332 332
Seamist Shipping Limited 2.255 2.255

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου (Σηµ. 15) 9.870 9.579

(ζ) Αµοιβή συµβούλων

Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως ακολούθως:
2005 2004

£ £

Αµοιβή - υπό εκτελεστική ιδιότητα 65.242 65.002

Ceilfloor Development Limited

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Τα πιο πάνω δάνεια παραχωρήθηκαν µε επιτόκιο (βασικό + 1.5%) και δεν υπάρχει προκαθορισµένη ηµεροµηνία
αποπληρωµής. Σύµφωνα µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου δεν επεβλήθει τόκος στα εν λόγο ποσά για το έτος
2005, για το λόγο ότι αφορούν πληρωµές εξόδων διατήρησης τους και όχι χρηµατική βοήθεια.

Η εισφορά της Εταιρείας στο Ταµείο Προνοίας για τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους ανήλθε σε £1.676 για το έτος
2005 και  £1.698 για το έτος 2004.

Το πιο πάνω δάνειο έχει παραχωρηθεί από την Avacom Net Public Company Limited, εξαρτηµένη της Avacom Public
Company Limited µε επιτόκιο (βασικό + 1.5%) και δεν υπάρχει προκαθορισµένη ηµεροµηνία αποπληρωµής. Στα
πλαίσια υποστήριξης του Συγκροτήµατος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Αvacom Net Public Company
Limited αποφάσισε τη µη επιβολή τόκων για τα έτη 2004 και 2005. Επίσης αποφασίστηκε η µη απαίτηση
αποπληρωµής του δανείου εντός των εποµένων 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Οι Σύµβουλοι τoυ Συγκροτήµατος συµµετέχουν στο ταµείο προνοίας αλλά δεν συµµετέχουν στο ταµείο ιατρικής
περίθαλψης του Συγκροτήµατος.
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26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχεια)

(η) Προσωπικές εγγυήσεις των Συµβούλων

(θ) ∆άνειο από σύµβουλο
2005 2004

£ £

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου (Σηµ. 15) 51.019       44.395        

27. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31 ∆εκεµβρίου 27 Απριλίου
2005 2006

% %

Ανδρέας Σιαµµάς 51,51 51,51
Χάρης Νίκου 12,42 12,42
Όµηρος Μαρκίδης 6,89 6,89

28. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

31 ∆εκεµβρίου 27 Απριλίου
2005 2006

% %

Avacom Public Company Limited 51,51 51,51
Χάρης Νίκου 12,42 12,42
Όµηρος Μαρκίδης 6,89 6,89

Τα ποσοστά των κ.κ. Χάρη Νίκου και Όµηρου Μαρκίδη περιλαµβάνουν τα ποσοστά των συζύγων τους.

Το ποσοστό του κ. Ανδρέα Σιαµµά αντιπροσωπεύει το µερίδιο της Avacom Public Company Limited στην οποία ο κ.
Ανδρέας Σιαµµάς είναι κύριος µέτοχος και ελέγχει άµεσα και έµµεσα πέραν του 40% της εταιρείας αυτής.

Οι µετόχοι που κατείχαν άµεσα ή έµµεσα, πέραν του 5% του κεφαλαίου της εταιρείας ήταν ως ακολούθως:

Τα ποσοστά των κ.κ. Χάρη Νίκου και Όµηρου Μαρκίδη περιλαµβάνουν τα ποσοστά των συζύγων τους.

Τα άµεσα και έµµεσα συµφέροντα συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 έχουν ως
ακολούθως :

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι εξασφαλισµένα µε προσωπικές εγγυήσεις των
Συµβούλων και συγγενικών τους προσώπων για απεριόριστο ποσό (Σηµ. 20 και Σηµ. 22).

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το πιο πάνω δάνειο παραχωρήθηκε στην Εταιρεία από τον κ. Ανδρέα Σιαµµά, δε φέρει τόκο και δεν υπάρχει
προκαθορισµένη ηµεροµηνία αποπληρωµής.
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29. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

(i) Κίνδυνος επιτοκίων

(ii)  Κίνδυνος συναλλαγµατικών διαφορών

(iii) ∆ίκαιες αξίες

(iv)  Κίνδυνος ρευστότητας

Πιστωτικός κίνδυνος

30. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού.

Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που να
βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και
ακολουθεί τακτική που περιορίζει το ποσό έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο απο οποιονδήποτε πελάτη.

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν
συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο
κίνδυνος ζηµιών. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες παρακολούθησης των στοιχείων αυτών µε σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών.

Το Συγκρότηµα δεν υπόκειται σε µεγάλο συναλλαγµατικό κίνδυνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει σηµαντικές
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. Επίσης η θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα είναι αδρανής και ως εκ τούτο το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εκτιµά ότι ο κίνδυνος συναλλαµγατικών διαφορών είναι ελάχιστος.

Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού µπορεί να ανταλλαχθεί η µια υποχρέωση να
αποπληρωθεί στα πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής συναλλαγής. Τόσο τα βραχυπρόθεσµα όσο και τα µακροπρόθεσµα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας παρουσιάζονται σε τιµές που πλησιάζουν τη δίκαιη
αξία τους.

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 

Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος είναι τα µετρητά στις τράπεζες, οι επενδύσεις και
οι χρεώστες. Οι κύριες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος είναι οι τραπεζικές διευκολύνσεις και
δάνεια, οι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα.

Τα έσοδα και ροή µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της
αγοράς. Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικά στοιχεία ενεργητικού που να φέρουν τόκο και δανείζεται σε κυµαινόµενα
επιτόκια. Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί
ανάλογα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED




