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Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι  
 
 
 
Διοικητικό συμβούλιο  Χριστάκης Ιωάννου, Πρόεδρος 

Δημήτριος Περδίκης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος (από 
28.8.2008) 

     Χρύσανθος Χαραλάμπους   
     Παναγιώτης Χατζηκώστας 
     Χριστάκης Πιερίδης (από 27.10.2008)     
     Παναγιώτης Παναγιώτου (από 27.10.2008)  
     Καρολίνα Ιωάννου Περδίκη (από 27.10.2008) 
     Δημητράκης Παπαχαραλάμπους (μέχρι 27.10.2008)  
     Πατρίκιος Παύλου (μέχρι 27.10.2008) 
     Μαίρη Χαραλάμπους (από 27.10.2008)  
 
 
Γραμματέας    Page Secretarial Services Limited  
 
 
Ελεγκτές     MRI Alpha Audit 

1, Αρχ. Κυπριανού 
Μέγαρο Λουκαϊδη, 3ος όροφος 

     3036 Λεμεσός 
     Τ. Θ.  50011 
     3600 Λεμεσός 
 
 
Νομικοί σύμβουλοι  Πατρίκιος Παύλου & Σία   
 
 
 
Τραπεζίτες     Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.  
     Τράπεζα Κύπρου Λτδ.  
     Marfin Popular Bank Public Co. Ltd.  
     Ελληνική Τράπεζα Λτδ.  
     Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 
     Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ.  
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Έκθεση του  Προέδρου         
    
 
Η οικονομική κρίση που άρχισε στις αρχές του 2008, δηλαδή του χρόνου που 
επισκοπούμε, και η οποία κορυφώθηκε το Σεπτέμβριο του 2008, μας έφερε στο τέλος της 
χρονιάς να έχουμε πολύ αρνητικά αποτελέσματα.  
 
Ο κύκλος εργασιών για το 2008 ανήλθε στα €7.776.878 σε σύγκριση με €7.889.599 το 
2007 και η ζημία τελικά ανήλθε στις €781.593.   Σ’ αυτό συνέτειναv και άλλοι παράγοντες 
πέραν της παγκόσμιας κρίσης όπως το ψηλό κόστος των καυσίμων και της ενέργειας 
γενικά. 
 
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ήταν οι ψηλές αποσβέσεις γύρω στις  €190.000 δηλ. 
€100.000 περίπου περισσότερες από αυτές του 2007.   Επίσης τα έξοδα πωλήσεων είχαν 
ανέλθει κατακόρυφα, συμβάλλοντας και το ψηλό κόστος της χρηματοδότησης που 
εφάρμοσαν όλες οι τράπεζες.  Επιπρόσθετα η μετακίνηση των εμπορευμάτων από τους 
αποθηκευτικούς χώρους στους νέους μοντέρνους χώρους που οικοδομήσαμε στη 
Παραμύθα, μας κόστισε απώλειες, αλλά και την απόρριψη αριθμού εμπορευμάτων μη 
εμπορεύσιμων.      
 
Το 2009 η νέα Διεύθυνση με αρκετές νέες τομές και με τη μέγιστη δυνατή περισυλλογή 
που θα μπορούσε να γίνει στα λειτουργικά έξοδα, ένεκα της κρίσης που υπάρχει, 
ευελπιστεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  Η παρούσα κρίση δεν επιτρέπει 
οποιανδήποτε πρόβλεψη. 
 
Ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την όλη προσφορά τους στην Εταιρεία 
μας.  Ευχαριστώ τη Διεύθυνση και το προσωπικό, τους λογιστές, νομικούς συμβούλους 
μας, τους τραπεζίτες καθώς και όλους τους συνεργάτες μας γενικά. 
 
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους μετόχους αλλά και τους πελάτες μας για την 
εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στην Εταιρεία και που πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί και στο 
μέλλον.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Χρ. Ιωάννου  
Πρόεδρος   
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Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και  
άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές 
καταστάσεις  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας 
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις 
της Chris Joannou Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
επιβεβαιώνουμε ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες  

11 μέχρι 33  
 
(i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), και 
 
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού 

της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Chris Joannou Public 
Limited και  

 
(β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης 

της επιχείρησης καθώς και της θέσης της Chris Joannou Public Limited, μαζί με 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 
 
 
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Χριστάκης Ιωάννου, Πρόεδρος 
Δημήτριος Περδίκης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  
Παναγιώτης Χατζηκώστας, Μέλος  
Χρύσανθος Χαραλάμπους, Μέλος 
Χριστάκης Πιερίδης, Μέλος 
Παναγιώτης Παναγιώτου, Μέλος 
Καρολίνα Ιωάννου Περδίκη, Μέλος 
Μαίρη Χαραλάμπους, Μέλος  
 
 
Υπεύθυνος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Γιάννης Παπαμιχαήλ, Οικονομικός Διευθυντής  
 
  
 
 
 
Λεμεσός 23 Απριλίου, 2009  
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου  
 
Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στα Μέλη την Ετήσια Έκθεσή του και τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
Κατά την διάρκεια του 2008 η εταιρεία συνέχισε τις κύριες δραστηριότητες που είναι η 
εμπορία τροφίμων, πρώτων υλών για βιομηχανίες τροφίμων, ζαχαροπλαστείων και 
αρτοποιείων, εξοπλισμού για βιομηχανίες τροφίμων και προμήθειες. 
 
Κύκλος εργασιών 
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το έτος 2008 ανήλθε σε €7.776.878 σε σύγκριση με  
€7.889.599 το 2007.  
 
Αποτελέσματα 
 
Τα αποτελέσματα της εταιρείας φαίνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
στην σελίδα 10.  Η ζημία της εταιρείας πριν την φορολογία ανέρχεται σε €781.593 (2007 
€67.591).  Η ζημία μετά τη φορολογία ανέρχεται σε €789.536 (2007 €68.204). 
 
Μέρισμα  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος,  
αποφάσισε να μην προτείνει την πληρωμή μερίσματος για το οικονομικό έτος 2008. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 ήταν 
€8.500.000. 
 
Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου, 2007 και 2008 ήταν 
€3.423.746 αποτελούμενο από 10.069.842 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 34 σεντ η 
καθεμιά. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 
παρουσιάζονται στη σελίδα 2. 
 
Χριστάκης Ιωάννου 
Δημήτριος Περδίκης 
Παναγιώτης Χατζηκώστας  
Χρύσανθος Χαραλάμπους  
Χριστάκης Πιερίδης  
Παναγιώτης Παναγιώτου 
Καρολίνα Ιωάννου Περδίκη 
Μαίρη Χαραλάμπους  
 

. . . / 
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνεχ.) 
 
Διοικητικό Συμβούλιο (συνεχ.) 
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δύο τουλάχιστο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να 
παραιτηθούν ‘’εκ περιτροπής’’.  Κατόπι  συμφωνίας παραιτούνται οι κ.κ. Χρύσανθος Χαραλάμπους και 
Παναγιώτης Χατζηκώστας, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
Ο κύριος Δημήτριος Περδίκης διορίστηκε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος την 28η Αυγούστου, 2008. 
 
Στις 2 Οκτωβρίου, 2008 παραιτήθηκαν από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κύριοι Πατρίκιος Παύλου και 
Δημητράκης Παπαχαραλάμπους και διορίστηκαν σαν νέα μέλη οι κύριοι Χριστάκης Πιερίδης και Παναγιώτης 
Παναγιώτου και οι κυρίες Καρολίνα Ιωάννου Περδίκη και Μαίρη Χαραλάμπους. 
 
Ο κύριος Χριστάκης Ιωάννου παραιτήθηκε από Εκτελεστικός Πρόεδρος στις 27 Οκτωβρίου, 2008 παραμένει 
όμως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά όχι Εκτελεστικός Πρόεδρος.  
 
Ο κύριος Παναγιώτης Χατζηκώστας παραιτήθηκε από Διευθύνων Σύμβουλος την 31 Δεκεμβρίου, 2008 και 
παρέμεινε σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Δεν υπήρχαν άλλες σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση ή στην κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Συμμετοχή Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα κάθε 
Σύμβουλος στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής είναι: 
                 31 Δεκεμβρίου   23 Απριλίου 
 2008 2009 
 % % 
Χριστάκης Ιωάννου 24,40  24,40 
Δημήτριος Περδίκης         -       2,25  
Χρύσανθος Χαραλάμπους                                                                    7,00 7,00 
Καρολίνα Ιωάννου Περδίκη 27,82 28,69 
Μαίρη Χαραλάμπους 2,10 2,10 
Παναγιώτης Παναγιώτου 0,42 0,46 
Παναγιώτης Χατζηκώστας 0,83 0,83 
Χριστάκης Πιερίδης - - 
 
Τα ποσοστά του κ. Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνουν τα ποσοστά της συζύγου και των τέκνων του που δεν 
είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.    
 
Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
 
Κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής της έκθεσης οι πιο κάτω μέτοχοι κατείχαν άμεσα ή έμμεσα πέραν του 
5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
  %  
Χριστάκης Ιωάννου  55,19 
Χρύσανθος Χαραλάμπους  7,00 
A.L. Prochoice Group Public Ltd.  6,37 
 
Σημαντικές συμβάσεις με τα όργανα διοίκησης 
 
Πέραν της σύμβασης που αναφέρεται στη σημείωση 25, στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 δεν υπήρχε οποιαδήποτε 
άλλη σύμβαση με τα όργανα διοίκησης. 
 
Διευθετήσεις που δίδουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών ή ομολόγων σε μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
 
Ούτε στο τέλος αλλά ούτε και κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία έκαμε οποιεσδήποτε διευθετήσεις που 
να δίνουν δικαίωμα σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποκτούν μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας.  
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνεχ.) 
 
 
Δικαίωμα αγοράς μετοχών 
 
Κατά την διάρκεια του έτους δεν έχουν εκδοθεί οποιαδήποτε δικαιώματα αγοράς μετοχών 
της Εταιρείας ούτε και έχουν εκδοθεί οποιεσδήποτε μετοχές της Εταιρείας λόγω άσκησης 
δικαιωμάτων αγοράς μετοχών. 
 
 
Εταιρική Διακυβέρνηση 
 
Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
 
Ελεγκτές 
 
Οι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. ΜRI Alpha Audit εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Θα κατατεθεί ψήφισμα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 
που θα καθορίζει την αμοιβή τους.  
 
 
Με εντολή του διοικητικού συμβουλίου  
 
 
 
 
 
 
Χριστάκης Ιωάννου  
Πρόεδρος  
 
 
 
 
 
Λεμεσός:   23 Απριλίου, 2009. 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς τα μέλη της  

Chris Joannou Public Limited  
 
 
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Chris Joannou Public Limited στις σελίδες 10 μέχρι 
32, που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου, 2008, και την κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση 
ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών 
λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) 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 οικονομικές καταστάσεις με βάση  
τον έλεγχό μας.   Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως 
προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο 
οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 
 
 
 

. . . / 
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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 Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την 
αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  
 
Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να 
παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 
κατάστασης της Chris Joannou Public Limited στις 31 Δεκεμβρίου, 2008, και της 
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία 
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά 
εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ 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 Διοικητικού 
Συμβουλίου στις σελίδες 5 μέχρι 7 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 
Άλλο θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως 
σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα 
άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για 
οποιοδήποτε άλλα σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η 
έκθεση δυνατόν να περιέλθει.  
 
 
 
ΜRI Alpha Audit 
Εγκεκριμένοι Λογιστές  
 
 
Λεμεσός:  23 Απριλίου, 2009.   
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Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
 
 
  2008 2007 
 Σημείωση € € 
 
Κύκλος εργασιών 3 7.776.878 7.889.599 
 
Κόστος πωλήσεων  (6.438.817) (6.471.014) 
  _________ _________ 
 
Μικτό κέρδος  1.338.061 1.418.585 
 
Άλλα εισοδήματα 4 46.536 29.142 
  _________ _________ 
 

1.384.597 1.447.727 
 
Έξοδα πωλήσεων και διαχείρισης  (1.745.168) (1.238.522) 
 
Αποσβέσεις  (186.788) (85.254) 
 
Απόσβεση φήμης και πελατείας  (10.045) (10.045) 
  _________ _________ 
 
(Ζημία)/κέρδος από εργασίες  (557.404) 113.906 
 
Έσοδα χρηματοδότησης  38.503  5.567  
 
Έξοδα χρηματοδότησης 7 (262.692)  (187.064)  
  _________ _________ 
 
Ζημία πριν τη φορολογία 5 (781.593)  (67.591) 
 
Φορολογία 8 (7.943)  (613) 
  _________ _________ 
 
Ζημία μετά τη φορολογία  (789.536) (68.204) 
  ========= ========= 
 
Βασικό και πλήρως κατανεμημένη 
(ζημία) ανά μετοχή (σεντ) 9                         (7,85)                         (0,68)  
  ========= =========  
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
                                                                                                                                                          
   Σημείωση 2008 2007  
    € € 
Ενεργητικό 
Μη τρεχούμενο ενεργητικό  
Πάγιο ενεργητικό    10 2.614.989 2.474.384  
Φήμη και πελατεία   11 70.316  80.361  
Μακροπρόθεσμες οφειλές μετόχου    12 433.737 469.544  
    _________ _________  
    3.119.042  3.024.289  
    _________ _________  
Τρεχούμενο ενεργητικό  
Αποθέματα εμπορευμάτων     13 2.070.239 2.153.972   
Αποθέματα ακινήτων     830.132 830.132  
Χρεώστες   14 3.414.061  3.325.974   
Τρεχούμενο μέρος – μακροπρόθεσμης οφειλής    12 89.611 68.344  
Εμπορεύσιμες μετοχές   15 37.473  127.535 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών   21 16.342  327.677  
    _________ _________  
    6.457.858 6.833.634    
    _________ _________  
Σύνολο ενεργητικού    9.576.900 9.857.923  
    ========= ========= 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 
Ίδια κεφάλαια 
Μετοχικό κεφάλαιο   20 3.423.746  3.441.066  
Κέρδη που κρατήθηκαν     452.679 1.349.596  
Ειδικό αποθεματικό     17.320 -  
    _________ _________  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    3.893.745  4.790.662   
    _________ _________  
   
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις   16 1.340.539  1.452.899   
    _________ _________  
Τρέχουσες υποχρεώσεις 
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα   17 1.680.809 1.307.552   
Δάνεια   16 205.073 205.073 
Τραπεζικές διευκολύνσεις   18 2.464.180  2.105.969   
Φορολογία   19 (7.446)  (4.232)   
    _________ _________  
    4.342.616  3.614.362   
    _________ _________  
Σύνολο υποχρεώσεων    5.683.155  5.067.261  
    _________ _________  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων    9.576.900  9.857.923   
    ========= =========  
 
Στις 23 Απριλίου, 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Chris Joannou Public Limited ενέκρινε αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
Χριστάκης Ιωάννου, Πρόεδρος  
 
 
Δημήτριος Περδίκης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αλλαγών στα ίδια Κεφάλαια  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008                                                      
 
 Μετοχικό Ειδικό Κέρδη που 
 κεφάλαιο αποθεματικό κρατήθηκαν Σύνολο 
 € € € € 
Έτος που έληξε στις  
31 Δεκεμβρίου, 2008   
 
Την 1η Ιανουαρίου, 2008 3.441.066  - 1.349.596  4.790.662   
 
Καθαρή ζημία 2008 - - (789.536)  (789.536)    
 
Μείωση αγοραίας αξίας 
εμπορεύσιμων μετοχών - - (90.194)  (90.194)   
 
Αμυντική εισφορά επί της  
λογιζόμενης 
διανομής μερισμάτων  - - (17.187)  (17.187) 
 
Διαφορά από μετατροπή  
μετοχικού κεφαλαίου  
σε Ευρώ (17.320)  17.320 - -    
 _________ _______ ________ _________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου,  
2008 3.423.746  17.320 452.679 3.893.745   
 ========= ======= ======== ========= 
Έτος που έληξε στις  
31 Δεκεμβρίου, 2007 
 
Την 1η Ιανουαρίου, 2007  3.441.066 - 1.411.287  4.852.353  
 
Καθαρή ζημία 2007 - - (68.204)  (68.204)   
 
Αύξηση αγοραίας αξίας 
εμπορεύσιμων μετοχών - - 19.632  19.632   
 
Αμυντική εισφορά επί της 
λογιζόμενης διανομής  
μερισμάτων - - (13.119)  (13.119)   
 _________ ______ ________ ________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου, 
2007 3.441.066 - 1.349.596 4.790.662 
 ========= ====== ======== ======== 
 
 
   
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
    2008 2007
             € €
      
Ροή μετρητών από εργασίες 
Ζημία πριν τη φορολογία     (781.593)  (67.591)  
Αναπροσαρμογές για: 
Έξοδα χρηματοδότησης     230.154  187.063  
Αποσβέσεις    186.788  85.254  
Διαγραφή φήμης και πελατείας    10.045  10.045   
Κέρδος από πώληση   
εμπορεύσιμων μετοχών    (146)  (19.456) 
Κέρδος από πώληση πάγιου στοιχείου    (1.110) - 
    ________ ________ 
Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις  
αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης    (355.862)  195.315  
Μείωση στα αποθέματα    83.733  280.354  
 (Αύξηση)/μείωση στους χρεώστες    (88.087)  1.304.040  
Αύξηση/(μείωση) στους πιστωτές    373.257 (764.742) 
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων ακινήτων     - 82.288  
Αύξηση στις μακροπρόθεσμες οφειλές μετόχου     14.540 (537.888)  
    ________ ________ 
Ροή μετρητών από εργασίες    27.581  559.367  
Πληρωμή φορολογίας    (11.157) (14.991)  
    ________ ________ 
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες     16.424  544.376  
    ________ ________ 
Ροή μετρητών σε επενδυτικές  
δραστηριότητες  
Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού     (327.588)  (923.035)  
Αγορά εμπορεύσιμων μετοχών    (4.561)  (29.955) 
Εισπράξεις από πώληση εμπορεύσιμων μετοχών     4.573  85.645  
Αμυντική εισφορά οφειλόμενη επί της 
λογιζόμενης διανομής μερισμάτων    (17.187)  (13.119)  
Είσπραξη από πώληση πάγιου στοιχείου    1.308 - 
    ________ ________ 
Καθαρή ροή μετρητών σε επενδυτικές δραστηριότητες   (343.455)  (880.464)  
    ________ ________ 
Ροή μετρητών σε χρηματοδοτικές  
δραστηριότητες  
(Μείωση)/αύξηση δανείων    (112.360)  444.309  
Πληρωμή τόκων      (230.154)  (187.063)  
Αύξηση στις τραπεζικές διευκολύνσεις    358.211  247.798  
    ________ ________ 
Καθαρή ροή μετρητών από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες     15.697  505.044  
    ________ ________ 
Καθαρή (μείωση)/αύξηση σε μετρητά 
και αντίστοιχα μετρητών    (311.334)  168.956  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
στην αρχή του έτους    327.676  158.720  
    ________ ________ 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
στο τέλος  του έτους (σημείωση 21)    16.342  327.676  
    ======== ======== 
   
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
 
1. Γενικές πληροφορίες 

 
Χώρα σύστασης  
Η εταιρεία Chris Joannou Public Limited συστάθηκε στην Κύπρο την 31 Ιανουαρίου, 1979 
σαν ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 19 
Ιουλίου, 2000 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. 
 
Δραστηριότητες  
Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι αντιπροσωπείες διαφόρων οίκων του 
εξωτερικού και η εισαγωγή και εμπορία: 
 
- Tροφίμων, απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού και πρώτων υλών για  

βιομηχανίες τροφίμων, βιομηχανίες ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιείων. 
- Εξοπλισμών για βιομηχανίες τροφίμων, ζαχαροπλαστείων και εστιατορίων. 
 

 
2. Σημαντικές λογιστικές αρχές 

 
Βάση ετοιμασίας  
Οι οικονομικές καταστάσεις της Chris Joannou Public Limited έχουν καταρτιστεί σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ΔΠΧΠ όπως αυτά εκδόθηκαν από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).  Οι οικονομικές καταστάσεις συνάδουν 
και με τα δύο πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο ετοιμασίας τους όλα τα 
εφαρμόσιμα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της 
διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Επίσης οι 
οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου, Κεφ. 113 της Κύπρου και με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.  Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την 
αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 
 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.  Δεν υπήρχαν τομείς που 
απαιτούν περισσότερου βαθμού κρίσης ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι 
παραδοχές και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 
 
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και ΔΠΧΠ, τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και 
είναι εφαρμόσιμα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2006.  Η 
υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας. 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, τα πιο κάτω 
λογιστικά πρότυπα έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ αλλά δεν είναι εφαρμόσιμα για αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις. 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 

 
 

2. Σημαντικές λογιστικές αρχές  (συνεχ.) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) (συνέχεια) 
 
(1) ΔΠΧΠ που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 
(α) ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και ΔΛΠ 1 (Αναθεώρηση) 
Παρουσίαση Οικονομικών καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις για Κεφάλαιο (ισχύει 
από 1 Ιανουαρίου 2007) 
Το ΔΠΧΠ 7 εισάγει νέες γνωστοποιήσεις για βελτίωση της πληροφόρησης αναφορικά με 
χρηματοοικονομικά μέσα.  Απαιτεί νέες γνωστοποιήσεις για ποσοτική  και ποιοτική 
πληροφόρηση για την έκθεση σε κινδύνους που απορρέουν από χρηματοοικονομικά μέσα, 
περιλαμβανομένων συγκεκριμένων ελάχιστων γνωστοποιήσεων για πιστωτικό κίνδυνο, 
κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς, καθώς επίσης ανάλυση ευαισθησίας για κίνδυνο 
αγοράς.  Αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις των 
Τραπεζών και των ομοίων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων καθώς και τις απαιτήσεις για 
γνωστοποιήσεις στο ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση.  
Η αναθεώρηση του ΔΛΠ1 εισάγει γνωστοποιήσεις για το ύψος και τον τρόπο διαχείρισης 
του κεφαλαίου μιας επιχείρησης.  Η Εταιρεία έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις του ΔΛΠΧ 7 
και της αναθεώρησης του ΔΛΠ 1 και τις πρόσθετες γνωστοποιήσεις που απορρέουν από 
τις πρόνοιες τους και θα εφαρμόσει τα πιο πάνω από 1 Ιανουαρίου 2007. 
 
(β)  ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τομείς (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2009) 
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία μελέτης του πιο πάνω προτύπου το οποίο θα 
εφαρμοστεί από την Εταιρεία από 1 Ιανουαρίου 2009. 
 
(γ) ΙFRIC Ερμηνεία 7, Εφαρμογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης με βάση το ΔΛΠ 29  
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές Οικονομίες (ισχύει για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2006). 
Η Ερμηνεία αυτή δεν είναι εφαρμόσιμη στις εργασίες της Εταιρείας. 
 
(δ) IFRIC Ερμηνεία 8, Έκταση του ΔΠΧΠ 2 (ισχύει για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που αρχίζουν από 1 Μαϊου 2006). 
Η Ερμηνεία αυτή δεν είναι εφαρμόσιμη στις εργασίες της Εταιρείας. 
 
(ε) IFRIC Eρμηνεία 9, Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παραγώγων (ισχύει για  
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιουνίου 2006). 
Η Ερμηνεία αυτή δεν είναι εφαρμόσιμη στις εργασίες της Εταιρείας. 
 
(στ) IFRIC Eρμηνεία 10, Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση και Απομείωση 
(ισχύει για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Νοεμβρίου 2006). 
Η Ερμηνεία αυτή απαιτεί τη μη αντιστροφή ζημιάς απομείωσης που αναγνωρίστηκε σε 
ενδιάμεση περίοδο σε σχέση με υπεραξία ή μια επένδυση σε μετοχικό τίτλο ή σε ένα 
περιουσιακό στοιχείο που παρουσιάζεται σε κόστος. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει την ερμηνεία 
αυτή από 1 Ιανουαρίου 2007. 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 

 
 

2. Σημαντικές λογιστικές αρχές  (συνεχ.) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) (συνέχεια) 
 
 
(ζ)  IFRIC Eρμηνεία 11, ΔΠΧΠ 2 Συναλλαγές σε μετοχές του Συγκροτήματος και ίδιες 
Μετοχές (ισχύει για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 
2007). 
Το ΙFRIC 11 αναφέρεται σε κάποια θέματα που σχετίζονται με το ΔΠΧΠ 2 και συγκεκριμένα 
για αμοιβές που καθορίζονται από την αξία των ίδιων μετοχών της εταιρείας και αμοιβές 
προσωπικού θυγατρικής που καθορίζονται από την αξία των μετοχών της ιθύνουσας.  Η 
ερμηνεία αυτή δεν είναι εφαρμόσιμη στις εργασίες της Εταιρείας. 
 
Κύκλος εργασιών  
Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει έσοδα από πωλήσεις τροφίμων, πρώτων υλών για 
βιομηχανίες τροφίμων, ζαχαροπλαστείων και αρτοποιείων, εξοπλισμών για βιομηχανίες 
τροφίμων και προμήθειες.  Παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου μετά την 
αφαίρεση φόρου προστιθέμενης αξίας και εκπτώσεων. 
 
Οι πωλήσεις αναγνωρίζονται κατά το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων. 

 
 Ξένα νομίσματα 
 
 (α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (''το νόμισμα λειτουργίας'').  Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και 
παρουσίασης της Εταιρείας. 

 
 (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις 
τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής.  
Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων 
συναλλαγών και από τη μετατροπή με την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο 
τέλος του έτους χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι 
σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 

 
 

2. Σημαντικές λογιστικές αρχές  (συνεχ.) 
 

Πάγιο ενεργητικό και αποσβέσεις  
Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον συσσωρευμένες 
αποσβέσεις.  
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης (ισόποσες 
ετήσιες επιβαρύνσεις) στη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης τους.   
 
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα πιο κάτω: 
 
- Oικοδομή     3% 
- Οχήματα    20% 
- Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμοί 10% 
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές  20% 
- Εργαλεία    33 1/3% 
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  10 %  
Δεν λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 

 
 Αποθέματα  
 Τα αποθέματα παρουσιάζονται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κόστους και της 
 καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  Το κόστος υπολογίζεται με βάση τη μεσοσταθμική  
 μέθοδο. 
 
 Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία υπολογίζεται με βάση την τιμή που τα αποθέματα μπορούν  
 να πωληθούν αφού αφαιρεθούν τα έξοδα πώλησης.  Όπου χρειάζεται γίνεται πρόνοια για  
 άχρηστα, αργοκινούμενα και ελαττωματικά αποθέματα. 

 
 Εμπορεύσιμες μετοχές 

Οι εμπορεύσιμες μετοχές αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν με σκοπό την άμεση 
απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσμες αυξομειώσεις των τιμών, ή περιλαμβάνονται σε 
χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία, ή 
κατέχονται προσωρινά με σκοπό την άμεση διάθεσή τους. 
Οι επενδύσεις αυτές αρχικά αναγνωρίζονται στην τιμή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα, που προκύπτει 
από την αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία, αναγνωρίζεται στην κατάσταση αλλαγών στα ίδια 
κεφάλαια.  Κέρδος ή ζημίες αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων στη διάθεση 
των επενδύσεων. 

 
 Τοκοφόρα δάνεια 
 Τα τοκοφόρα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στα ποσά που εισπράχθηκαν.  Το ολικό κόστος  
 χρηματοδότησης χρεώνεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, εκτός των περιπτώσεων που 
 τέτοια κόστα αφορούν έργα υπό ανέγερση οπότε και κεφαλαιοποιούνται στο σχετικό  
 στοιχείο πάγιου ενεργητικού. 
 
 Χρεώστες  
 Οι χρεώστες παρουσιάζονται στον ισολογισμό μετά την αφαίρεση πρόνοιας για  

συγκεκριμένους επισφαλείς χρεώστες.  Δεν γίνεται οποιαδήποτε γενική πρόνοια για 
επισφαλείς χρεώστες. 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 

 
 

2. Σημαντικές λογιστικές αρχές  (συνεχ.) 
 
 Μετρητά και ταυτόσημες αξίες 
 Τα μετρητά και ταυτόσημες αξίες αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες. 
 
 Χρηματοδοτικά έξοδα 
 Τα χρηματοδοτικά έξοδα χρεώνονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων όταν καταστούν  
 δεδουλευμένα. 
 

Ταμείο προνοίας 
 Το ταμείο προνοίας προβλέπεται για όλους τους υπαλλήλους της Εταιρείας, πλην των  
 συμβούλων, με βάση σχέδιο καθορισμένων εισφορών στο οποίο συνεισφέρουν οι 
 υπάλληλοι και ο εργοδότης.  Οι εισφορές του εργοδότη αναγνωρίζονται ως έξοδα στο  
 λογαριασμό κερδοζημιών του έτους. 
 
 Φορολογία 
 Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις  

προηγούμενες περιόδους υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί 
ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές 
και νομοθεσίας που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του 
ισολογισμού. 
 
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους 
αξίας στις οικονομικές καταστάσεις.  Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή 
ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται ότι θα ισχύουν 
όταν οι σχετικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις πραγματοποιηθούν ή όταν οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές 
διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

  
 Ανάλυση κατά τομέα 
 Η εταιρεία έχει δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας: 
 

- Εισαγωγή και εμπορία τροφίμων, απορρυπαντικών και πρώτων υλών για 
βιομηχανίες τροφίμων, ζαχαροπλαστείων και αρτοποιείων. 
 

- Εισαγωγή και εμπορία εξοπλισμών και ψυγείων για βιομηχανίες τροφίμων,  
ζαχαροπλαστείων και εστιατορίων.  
 
 

Η εταιρεία δεν θεωρεί ότι υπάρχει δευτερογενής τομέας καθότι οι πιο πάνω δραστηριότητες  
διεξάγονται μόνο στην Κύπρο. 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 

 
 

2. Σημαντικές λογιστικές αρχές  (συνεχ.) 
 
Φήμη και πελατεία 
H φήμη και πελατεία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς πέραν της 
δίκαιης αξίας του μεριδίου της εταιρείας στο καθαρό ενεργητικό της επιχείρησης που 
αποκτήθηκε κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. 
 
Η φήμη και πελατεία  παρουσιάζεται στον ισολογισμό ως άυλο στοιχείο ενεργητικού και 
αποσβένεται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης στο διάστημα της αναμενόμενης 
ωφέλιμης χρήσης της, που καθορίστηκε από τους Συμβούλους της εταιρείας στα δεκαπέντε 
χρόνια. 
 
Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού η εταιρεία εκτιμά κατά πόσον υπάρχει ένδειξη 
μείωσης της αξίας της φήμης και πελατείας.  Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη, η εταιρεία εκτιμά 
κατά πόσον η λογιστική αξία είναι ανακτήσιμη.  Γίνεται μείωση στην αξία εάν η ανακτήσιμη 
αξία είναι μικρότερη της λογιστικής αξίας. 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα 
Τα κύρια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά στις 
τράπεζες, οι επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία και οι εμπορικοί χρεώστες.  Οι κύριες 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι οι τραπεζικές διευκολύνσεις, τα 
δάνεια και οι πιστωτές εμπορίου. 
 
(1) Παράγοντες οικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος το εκθέτουν σε χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων από αλλαγές στις 
χρηματιστηριακές τιμές, των τιμών ξένου συναλλάγματος και των επιτοκίων.  Το 
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στη μείωση των αρνητικών 
επιπτώσεων στις οικονομικές αποδόσεις της Εταιρείας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
παρέχει τις γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνου, καθώς και την πολιτική σχετικά με 
συγκεκριμένα θέματα, όπως τον κίνδυνο τιμής αγοράς, τον κίνδυνο διακύμανσης 
ξένου συναλλάγματος, τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο 
ρευστότητας.  Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στην διαχείριση των κινδύνων, 
ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω: 
 
(α) Κίνδυνος τιμής αγοράς 
 Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση και οι επενδύσεις που  κατέχονται  

για εμπορία, υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως 
προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων.  Η Εταιρεία παρακολουθεί τις 
διακυμάνσεις των τιμών των επενδύσεων πάνω σε συστηματική βάση και 
ενεργεί ανάλογα. 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 

 
 

2. Σημαντικές λογιστικές αρχές  (συνεχ.) 
 
 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνεχ.) 

 
(β) Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο κίνδυνος επιτοκίων απορρέει από τις μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς.  
Τα έσοδα και η ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας δεν είναι άμεσα 
συνδεδεμένα με αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία δεν έχει 
σημαντικά στοιχεία ενεργητικού που να φέρουν τόκο και δανείζεται σε 
κυμαινόμενα επιτόκια. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις 
διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  Τα επιτόκια 
και οι όροι αποπληρωμής των δανείων και τραπεζικών διευκολύνσεων της 
Εταιρείας αναφέρονται στις Σημειώσεις 15 και 17. 
 

(γ) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναμία της μη τήρησης των 
συμβατικών υποχρεώσεων πελατών. Η Εταιρεία ακολουθεί τακτική που 
διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες 
με κατάλληλο πιστωτικό παρελθόν, και ακολουθεί τακτική που περιορίζει το 
ποσό έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο από οποιονδήποτε πελάτη. 
 

(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναμίας της 
Εταιρείας να εκπληρώσει τις ταμειακές της υποχρεώσεις, κυρίως όσον 
αφορά την πληρωμή προμηθευτών και τραπεζικών διευκολύνσεων, και 
προκύπτει όταν οι λήξεις των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν 
συμπίπτουν.  Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό με συνεχή 
παρακολούθηση της σχέσης μεταξύ τρεχουσών υποχρεώσεων, μετρητών 
και άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού. 
 

(ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακυμάνσεων στην αξία των 
 χρηματοοικονομικών μέσων λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.   

Η πολιτική της Εταιρείας είναι να προβαίνει σε πράξεις συναλλαγματικής 
προστασίας, όταν αυτό απαιτείται. 
 

(2) Δίκαιες αξίες 
Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί 
να ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια μιας συνήθους 
εμπορικής συναλλαγής. 
 
Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του 
Συγκροτήματος είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στον 
ισολογισμό. 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 

 
 
 
 

2. Σημαντικές λογιστικές αρχές  (συνεχ.) 
 
 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνεχ.) 

 
Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 
Στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων αναπροσαρμόζονται για γεγονότα που 
συνέβηκαν στην περίοδο από την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία 
έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν τα γεγονότα 
αυτά προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για την εκτίμηση ποσών σχετικών με 
καταστάσεις υπάρχουσες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ή  υποδεικνύουν ότι η 
αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης σε σχέση με όλη την Εταιρεία ή ένα μέρος της δεν 
είναι κατάλληλη. 
 
Συγκριτικά ποσά 
Όπου χρειαζόταν τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση, που υιοθετήθηκαν στο τρέχον έτος. 

 
3.      Ανάλυση κατά τομέα  

 Πωλήσεις    
 τροφίμων, Πωλήσεις 
 ειδών ειδών 
 καθαρισμού κλπ. εξοπλισμού Σύνολο 
 € € € 
2008 
  
Κύκλος εργασιών 6.869.116  907.762  7.776.878  
Κόστος πωλήσεων (5.700.171) (738.646)  (6.438.817)   
 _________ ________ _________ 
Μικτό κέρδος 1.168.945  169.116  1.338.061 
 ========= ======== =========  
 
2007 
 
Κύκλος εργασιών  6.777.993  1.111.606  7.889.599   
Κόστος πωλήσεων (5.571.725)  (899.289)  (6.471.014)  
 _________ ________ _________ 
Μικτό κέρδος 1.206.268  212.317  1.418.585  
 ========= ======== ========= 
 
Λόγω του γεγονότος ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού χρησιμοποιούνται από 
κοινού για όλες τις δραστηριότητες δεν είναι εφικτό να δοθεί δίκαιη ανάλυση κατά 
δραστηριότητα του απασχολούμενου κεφαλαίου.  
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
 
 
 
4.    Άλλα εισοδήματα  
  2008 2007 
  € € 
 Διάφορα  1.922 -  
 Μερίσματα   4.760  6.453  
 Κέρδος από πώληση εμπορεύσιμων μετοχών 146 19.456    
 Εισόδημα από υπηρεσίες  - 711 
 Κέρδος από εκποίηση πάγιου στοιχείου 1.110 -  
 Ενοίκια 38.598 2.522 
  ______ ______ 
  46.536 29.142   
  ====== ====== 
5.    Ζημία πριν τη φορολογία 
 

Η ζημία πριν τη φορολογία παρουσιάζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων μετά την αφαίρεση των πιο κάτω: 
 2008 2007 
 € € 
 
Αμοιβή εκτελεστικών συμβούλων  220.312 111.310   
Αμοιβή ελεγκτών 12.244  14.096   
Έξοδα προσωπικού (σημ. 6)  672.635 597.838  
Εφάπαξ ποσό που πληρώθηκε στον Εκτελεστικό 
Πρόεδρο κύριο Χριστάκη Ιωάννου σε μορφή 
φιλοδωρήματος επί αφυπηρετήσει 150.000 -     

 
6.   Έξοδα προσωπικού  
 

Μισθοί 583.634 533.154   
Εισφορές εργοδότη στο ταμείο κοινωνικών  
ασφαλίσεων κλπ. 72.788  50.233   
Εισφορά εργοδότη στο ταμείο προνοίας  
υπαλλήλων 16.213 14.451    
 _______ _______ 
 672.635 597.838   
 ======= ======= 
Μέσος αριθμός υπαλλήλων  45 38  
 ======= ======= 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις   
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
 
 
 
 
7.   Έξοδα/έσοδα χρηματοδότησης  
 
  2008 2007 
  € €  
 
 Τόκοι εισπρακτέοι 38.503 5.567 
  ======= ====== 
 
 
  Τόκοι  πληρωτέοι 262.692 187.064 
  ======= ======= 
 
 
8.    Φορολογία   
 
  2008 2007 
  € €  
  
 
 Εταιρικός φόρος - -  
 Εισφορά για άμυνα 4.719 613 
 Φόροι προηγούμενων χρήσεων  3.224 -  
  ______ ______ 
  7.943 613   
  ====== ====== 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
 
 
 
 
8. Φορολογία  (συνεχ.) 
 

Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου  2003, ο συντελεστής εταιρικού 
φόρου για την  Εταιρεία είναι 10%.  Για τα έτη 2003 και 2004 κέρδη πέραν των 
£1.000.000 υπόκεινται σε επιπρόσθετο εταιρικό φόρο με ποσοστό 5%.  Επίσης από 
το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003 τα κέρδη από διάθεση τίτλων 
δεν υπόκεινται σε φορολογία. 
 
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική 
εισφορά με ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα 
εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό 
συντελεστή περίπου 15%. 

 
 
9.     Κέρδος ανά μετοχή 
  2008 2007 
  € € 
 
 
 Ζημία που αναλογεί στους μετόχους (789.536) (68.204)  
  ======= ======= 
 
 Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών          10.069.842   10.069.842   
                                                                                        =========      ========= 
 
 Βασική ζημία ανά μετοχή (σεντ)                                          (7,85)                (0,68)                      
                ========         ========  
 
 Πλήρως κατανεμημένη 
 ζημία ανά μετοχή (σεντ)           (7,85)           (0,68)            
                ========         ======== 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις    
 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
 
 
10. Πάγιο ενεργητικό 

 
        Έπιπλα,      
       Ηλεκτρ. εξοπλισμός        
    Οικόπ. Κτίρια Οχήματα υπολ.   & εγκαταστ.      Εργαλεία   Ολικό 
    € € € € € € € 
  
 
 Τιμή κτήσης  
  
 1η Ιανουαρίου,  
 2008  257.525 1.687.247 465.812 139.873  449.500 3.354 3.003.311 
 Προσθήκες  - 232.909 51.566  7.148  612.362  613  904.598   
 Εκποιήσεις   - -  (65.449)  (53.849) - (3.354)  (122.652) 
    _______ ________ _______ _______ ________ _______ ________ 
 31η Δεκεμβρίου, 
 2008   257.525 1.920.156 451.929  93.172 1.061.862  613  3.785.257    
    _______ ________ _______ _______ ________ _______ ________  
 Αποσβέσεις  
 
 1η Ιανουαρίου, 
 2008  - 225.044  426.711  115.020  336.003  3.159 1.105.937  
 Επιβάρυνση   
 χρήσης  - 57.545  30.485  8.274  90.282  202 186.788  
 Εκποιήσεις   - - (65.449)  (53.849) - (3.159) (122.457) 
    _______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ 
 31η Δεκεμβρίου, 
 2008  - (282.589)  (391.747)  (69.445) (426.285)  (202) (1.170.268) 
    _______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ 
 Καθαρή  
 λογιστική 
 αξία  
 31η Δεκεμβρίου, 
 2008  257.525  1.637.567  60.182  23.727  635.577  411  2.614.989 
    ======= ======== ====== ====== ======= ======= ======== 
 Καθαρή  
 λογιστική 
 αξία  
 31η Δεκεμβρίου, 
 2007  257.525  2.039.213 39.101  24.853  113.497  195 2.474.384   
    ======= ======== ======= ====== ======= ======= ======== 
  

Η καθαρή λογιστική των οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρείας €1.895.092 είναι 
βασισμένη στο ιστορικό κόστος.  Η αγοραία αξία των πιο πάνω ακινήτων, σύμφωνα με 
εκτίμηση που έγινε από ανεξάρτητους εκτιμητές στις 6 Αυγούστου, 2008, ανέρχεται σε 
€5.700.000.  
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις   
 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
 
11. Φήμη και πελατεία  
      2008 2007 

 € € 
Τιμή κτήσης  
1η Ιανουαρίου και 31η Δεκεμβρίου, 2008 150.675  150.675  
 _______ _______  
Αποσβέσεις  
1η Ιανουαρίου, 2008 70.314 60.269   
Επιβάρυνση χρήσης  10.045 10.045   
 ______ ______ 
31η Δεκεμβρίου, 2008 (80.359)  (70.314)     
 ______ ______ 
Καθαρή λογιστική αξία 31η Δεκεμβρίου 70.316 80.361  
 ====== ====== 
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε την περίοδο απόσβεσης της φήμης και πελατείας σε 15 
έτη που θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύει το διάστημα της φήμης και πελατείας περιόδου του 
οφέλους, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της επένδυσης, την αναμενόμενη κερδοφορία, τη 
χρονική περίοδο κατά την οποία η εταιρεία αναμένει να έχει οικονομικά οφέλη και τη 
μακρόχρονη εμπορευσιμότητα των επιχειρήσεων που εξαγοράστηκαν. 

 
12.   Μακροπρόθεσμες οφειλές μετόχου  
  2008 2007 
  € € 
 Καρολίνα Ιωάννου Περδίκη  
 Αποπληρωτέο: 
 Μέσα σε 12 μήνες  89.611 68.344 
 Από 2 μέχρι 7 έτη 433.737 469.544 
  _______ _______ 
  523.348 537.888 
  ======= ======= 

 
Οι πιο πάνω οφειλές δημιουργήθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου, 2007, φέρουν τόκο 6% ετησίως, 
είναι αποπληρωτέες με ετήσιες δόσεις €68.344 πλέον τόκοι και είναι εξασφαλισμένες με 
προσωπικές εγγυήσεις του  Προέδρου της Εταιρείας κυρίου Χριστάκη Ιωάννου. 

 
13.   Αποθέματα εμπορευμάτων 
      2008 2007 
  € € 
  
 Τρόφιμα και είδη καθαρισμού  1.243.460 1.360.751   
 Είδη εξοπλισμού για βιομηχανίες  
 τροφίμων, ζαχαροπλαστείων και  
 εστιατορίων 826.779 793.221    
  _________ _________ 
  2.070.239 2.153.972   
  ================== 

Τα αποθέματα αποτελούνται από έτοιμα προϊόντα και παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης.  Δεν 
υπάρχουν οποιαδήποτε αποθέματα για τα οποία χρειαζόταν  να γίνει μείωση της αξίας 
τους. 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
 
 
14.  Χρεώστες 
  2008 2007 
  € € 
 
 
 Χρεώστες εμπορίου 3.343.197 3.138.471  
 Άλλοι χρεώστες  70.864  187.503   
  ________ ________ 
  3.414.061  3.325.974    
                 ========  ======== 
  
15.  Εμπορεύσιμες μετοχές 
 
  2008 2007 
  € € 
 
 
 Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 127.535  144.138   
  Αγορές  4.561  29.955   
 Πωλήσεις  (4.426)  (66.190)  
  _______ _______ 
 Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 127.670  107.903 
  ======= ======= 
 
 Αγοραία αξία 31ης Δεκεμβρίου  37.473  127.535     
  ======= ======= 
 
 
16.  Μη τρέχουσες υποχρεώσεις 
  2008 2007 
  € € 
 
 Αποπληρωτέα: 
 Μέσα σε 12 μήνες  205.073  205.073  
 Από 2 μέχρι 14 έτη 1.340.539 1.452.899  
  ________ ________ 
 Σύνολο 1.545.612  1.657.972   
  ========  ========   
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
 
 
16.   Μη τρέχουσες υποχρεώσεις (συνεχ.) 
 
  Τα πιο πάνω δάνεια είναι από Κυπριακές Τράπεζες και είναι εξασφαλισμένα με  
 προσωπικές εγγυήσεις διευθυντών της εταιρείας. 
 
 Οι όροι αποπληρωμής των δανείων είναι οι πιο κάτω: 
 
 α. Δάνειο €431.119 σε Ευρώ αποπληρωτέο με μηνιαίες δόσεις €8.361.  
 

β. Δάνειο σε €1.000.000 Ευρώ αποπληρωτέο με μηνιαίες δόσεις €5.806.  
 
γ. Δάνειο €341.720 σε Ευρώ αποπληρωτέο με μηνιαίες δόσεις €2.780. 

 
 
 
17.    Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα 
  2008 2007 
  € € 
 
 Πιστωτές εμπορίου και έξοδα οφειλόμενα 1.680.809  1.307.552  
  ======== ========  
 Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους. 
 
 
18. Τραπεζικά παρατραβήγματα  
 

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα με: 
 
- Προσωπικές εγγυήσεις διευθυντών της εταιρείας. 
- Δικαίωμα επίσχεσης μεταχρονολογημένων επιταγών. 

Υποθήκες προσωπικής ακίνητης περιουσίας διευθυντή της εταιρείας.  
- Υποθήκη ακίνητης περιουσίας της εταιρείας μέχρι €785.957. 
- Εκχώρηση Ασφάλειας πυρός μέχρι €811.586. 

 
 Τα τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν τόκο  μεταξύ 5,25% και 7%.  
 
19.   Φορολογία 
  2008 2007 
  € € 
  
 Εταιρικός φόρος (29.182) (21.844)   
 Έκτακτη εισφορά  για την άμυνα 21.736  17.612    
  _______ _______ 
  (7.446)  (4.232)    
  ======= ======= 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις   
 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
 
 
 
 
 
 
20.    Μετοχικό κεφάλαιο 
  2008 2007 
  € € 
 
 Εγκεκριμένο  
 25.000.000 συνήθεις μετοχές της €0,34 η καθεμιά 8.500.000 8.500.000 
  ======== ======== 
 
 
 Που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου 
 10.069.842 συνήθεις μετοχές της €0,34 η καθεμιά 3.423.746  3.441.066 
  ======== ======== 
  
  
 
21.   Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  
  2008 2007 
  € € 
  
 
 Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  
 που φαίνονται στην κατάσταση ταμειακών  ροών  
 περιλαμβάνουν τα πιο κάτω ποσά του ισολογισμού  
  
 Μετρητά στις τράπεζες 15.887  325.379   
 Μετρητά στο ταμείο 455  2.298    
  _______ _______ 
  16.342 327.677   
  ======= ======= 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008  
  
 
22.   Χρηματοοικονομικά μέσα 
 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά στο 
ταμείο και οι χρεώστες.  Οι κύριες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι τα 
τραπεζικά παρατραβήγματα, τα τραπεζικά δάνεια και οι πιστωτές. 
 
Κίνδυνος επιτοκίων 
Τα επιτόκια και οι όροι αποπληρωμής των δανείων αναφέρονται στις σημειώσεις 15 και 17.   
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος γιατί οι χρεώστες παρουσιάζονται μετά την 
αφαίρεση για επισφαλείς χρεώστες.  Η εταιρεία μειώνει τη συγκέντρωση του πιστωτικού 
κινδύνου αναλαμβάνοντας εργασίες με ένα μεγάλο αριθμό πελατών. 
 
Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
 
Τα οικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, παρουσιάζονται σε 
τιμές που είναι περίπου οι ίδιες με τη δίκαιη αξία τους. 
 
 

23.   Συμμετοχή συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της   
        εταιρείας 
 

Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα άμεσα ή 
έμμεσα κάθε Σύμβουλος στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 και στις 23 Απριλίου, 2009 είναι: 
 
 

                              31 Δεκεμβρίου  23 Aπριλίου 
  2008              2009 

 % % 
 
  
Χριστάκης Ιωάννου  24,40 24,40 
Δημήτριος Περδίκης - 2,25 
Καρολίνα Ιωάννου Περδίκη 27,82 28,69 
Χρύσανθος Χαραλάμπους                                                                          7,00 7,00 
Παναγιώτης Χατζηκώστας  0,83 0,83 
Χριστάκης Πιερίδης - - 
Παναγιώτης Παναγιώτου 0,42 0,46 
 
Το ποσοστό του κυρίου Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή της 
θυγατέρας του Μαρούλας Ξενοφώντος 1,74%, του υιού του Άρη Ιωάννου 5,01%, και της 
συζύγου του Κλαίρης Ιωάννου 10% που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.   
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
  

  
24.   Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% 
        του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

 
Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 
Δεκεμβρίου, 2008 και στις 23 Απριλίου, 2009 είναι:  
                     31 Δεκεμβρίου       23 Απριλίου 
 2008 2009 
 % % 
 
Χριστάκης Ιωάννου                                                                       54,32                 55,19 
Χρύσανθος Χαραλάμπους                                                             7,00                    7,00  
A.L. Prochoice Group Public Ltd.                                                   6,13                    6,13 
 
Το ποσοστό του κυρίου Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή της 
θυγατέρας του Μαρούλας Ξενοφώντος 1,74%, του υιού του ΄Αρη Ιωάννου 5,01%, της 
θυγατέρας του Μαίρης Χαραλάμπους  2,10%, της θυγατέρας του Καρολίνας Ιωάννου 
Περδίκη 27,82 (23.4.2009 28,69%) και της συζύγου του Κλαίρης Ιωάννου 10%. 
 

  
25.   Σημαντικές συμβάσεις με τα όργανα διοίκησης 

 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου, 2008 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε συμβάσεις μεταξύ της 
Εταιρείας και των οργάνων διοίκησης εκτός από αυτή που αναφέρεται πιο κάτω: 
 
Η Εταιρεία εργοδοτεί τον κύριο Δημήτριο Περδίκη σαν Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο.  Οι κύριοι 
όροι της σύμβασης είναι οι πιο κάτω: 
 
 Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του κυρίου Δημήτριου Περδίκη θα καθορίζονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και/ή τις Εσωτερικές Οδηγίες και θα συνάδουν με τη θέση, το 
κύρος, τις γνώσεις και την πείρα του Εργοδοτούμενου. 

  
 Η διάρκεια της απασχόλησης του κυρίου Περδίκη είναι για 5 χρόνια από την 28.8.2008. 

 
 Οι απολαβές και ωφελήματα του κυρίου Περδίκη με μορφή ετήσιου μισθού θα είναι 

€79.950 μέχρι 27.8.2013.  Ο μισθός θα υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση κατά την 
απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
 Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούται να τερματίσει την εργοδότηση του 

Εργοδοτουμένου με προειδοποίηση τουλάχιστον 6 μηνών.  Σε περίπτωση που η 
Εταιρεία τερματίσει την εργοδότηση του Εργοδοτουμένου με βάση την πιο πάνω 
πρόνοια υποχρεούται στην καταβολή προκαθορισμένων αποζημιώσεων (liquidated 
damages) ίσων με τις απολαβές και τα ωφελήματα που η Εταιρεία θα πλήρωνε στον 
Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο μέσα στους 6 μήνες της προειδοποίησης.  

 
 Οι συμβάσεις εργοδότησης μεταξύ της Εταιρείας και των κυρίων Χριστάκη Ιωάννου 

(Εκτελεστικού Προέδρου) και Παναγιώτη Χατζηκώστα (Διευθύνοντα Συμβούλου) 
τερματίστηκαν μετά την οικιοθελή αποχώρησή τους.    
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 
  

 
 
 
  
 

26.   Ανειλημμένες/ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης η Εταιρεία δεν είχε οποιεσδήποτε ανειλημμένες ή 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
 
 

  
 

27. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 
 

 Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν      
  σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 
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