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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, εδάφια 3(γ) και (7) του περί Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 (‘Νόµος’), εµείς τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας Efremico Holdings Public Ltd για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, 
επιβεβαιώνουµε ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 7 µέχρι 26: 
 i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

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

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

οικονοµικής κατάστασης και των επιδόσεων της Efremico Holdings Public Ltd και  
 
(β) η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της 

απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας, µαζί µε 
περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Εκτελεστικοί Σύµβουλοι 
 
 
 
____________________________ 
Νίκος Εφραίµ - Πρόεδρος  
 
 
____________________________ 
Ελενίτσα Εφραίµ - Σύµβουλος 
 
 
____________________________ 
Μιχαήλ Μαυρονύχης - Σύµβουλος 
 
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
 
 
____________________________ 
Νίκος Εφραίµ - Πρόεδρος 
 
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2009 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο Νίκος Εφραίµ - Πρόεδρος 
 
 Ελενίτσα Εφραίµ 
 
 Μιχαήλ Μαυρονύχης 
 
 
 
Γραµµατέας Nicos Efrem Enterprises Ltd 
 
 
 
Ανεξάρτητοι ελεγκτές ΚPMG  
 
 
 
Νοµικοί σύµβουλοι Νεοφύτου, Φλουρέντζου & Σία 
 
 
 
Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 
 
 
 
Εγγεγραµµένο γραφείο Νέα Βιοµηχανική Ζώνη 
 Αραδίππου 
 Λάρνακα 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Efremico Holdings Public Ltd (η ‘Εταιρεία’) για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2008. 
 
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Efremico Holdings Public Limited (η ‘Εταιρεία’) κατά το έτος 2008 
ήταν οι επενδύσεις σε τίτλους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, σε τίτλους µη 
εισηγµένους σε χρηµατιστήριο αξιών καθώς και σε άλλες επενδύσεις. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
στη σελίδα 7.  Η ζηµία έτους ανέρχεται σε €568.474 (2007: €309.704 κέρδος).  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο προτείνει όπως η ζηµία  έτους µεταφερθεί στο αποθεµατικό προσόδου. 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους συµβούλους που αναφέρονται στη σελίδα 1. 
 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας η σύµβουλος που εξέρχεται είναι η κ. Ελενίτσα 
Εφραίµ, η οποία είναι επανεκλέξιµη και προσφέρεται για επανεκλογή. 
 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στη σύνθεση, στη κατανοµή των αρµοδιοτήτων, 
ή στην αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την καταβολή µερίσµατος. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.  Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί 
από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόµου του 2007, Νόµος 33(Ι)/2007.  Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη µετατροπή έχει 
γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου.  Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε 
€1=£0,585274 καθώς και οι πρόνοιες της νοµοθεσίας για στρογγυλοποίηση. 
 
Στις 16 Μαΐου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε η 
µετατροπή και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη 
στρογγυλοποίηση από ΛΚ0,25 σε €0,43. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχεια) 
 
Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το 
εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και αυξηθεί σε  
€34.400.000 και €4.891.254 αντίστοιχα. 
 
Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους €32.414 έχει 
κεφαλαιοποιηθεί µε µεταφορά από το αποθεµατικό προσόδου. 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις δεν 
θεωρείται ικανοποιητική και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µελετά µέτρα και ενέργειες για βελτίωση 
της. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία αναφέρονται και αναλύονται στη 
σηµείωση 15 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν αναµένει σηµαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας 
για το προσεχές µέλλον. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία δεν λειτουργούσε υποκαταστήµατα. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
∆εν υπήρχαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να επηρεάζουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, κ. KPMG, εκδήλωσαν επιθυµία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα για τον επαναδιορισµό τους και τον καθορισµό της αµοιβή τους θα 
κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
Nicos Efrem Enterprises Ltd 
Γραµµατέας 
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2009 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
 

EFREMICO HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της Efremico Holdings Public Limited ( “Εταιρεία”) στις 
σελίδες 7 µέχρι 26 που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και την 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων και 
την κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των 
σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση 
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και 
τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε 
λάθος επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων 
που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση 
τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα 
αυτά απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και 
διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 
 
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας  για ποσά και 
άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από 
την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και 
παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας 
αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται 
µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας 
για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό 
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής 
οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει 
µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
 

EFREMICO HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής 
κατάστασης της Efremico Holdings Public Limited στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, 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 ΕΕ και και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Έµφαση Θέµατος 
 
Χωρίς vα εκφράζoυµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, επισύρoυµε την πρoσoχή στη Σηµείωση 20 των 
οικονοµικών καταστάσεων που δείχνει ότι η Εταιρεία υπέστη ζηµία ύψους €568.474 για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Ο παράγοντας αυτός, µαζί µε άλλα θέµατα που εξηγούνται στη 
Σηµείωση 20 υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει 
σηµαντική αµφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόµενη 
δραστηριότητα. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων  
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 

• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του 
ελέγχου µας. 

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

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

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
στις σελίδες 2 και 3 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
Άλλο Θέµα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα 
και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  
∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή 
προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
KPMG 
 
Εγκεκριµένοι Λογιστές 
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2009 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
Έσοδα    
Μερίσµατα εισπρακτέα  38.505 37.282 
Ζηµία από εκποίηση επενδύσεων  (3.506) (13.759) 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων       21.926   296.131 
    
Ολικό εσόδων  56.925 319.654 
Έξοδα διοίκησης    (168.096)    (37.080) 
    
(Ζηµία)/κέρδος από εργασίες 4   (111.171)    282.574 
    
Έσοδα χρηµατοδότησης 5 5 184 
Έξοδα χρηµατοδότησης 5       (4.817)     (3.161) 
    
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 5       (4.812)     (2.977) 
    
(Ζηµία)/κέρδος από εργασίες µετά τα καθαρά έξοδα    
  χρηµατοδότησης  (115.983) 279.597 
Μερίδιο (ζηµίας)/κέρδους συνδεδεµένων εταιρειών:    
Κνώσσος Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ 8 (317.159) 90.986 
Plyntex Public Ltd 8   (135.332)    (60.879) 
    
(Ζηµία)/κέρδος έτους    (568.474)   309.704 
    
(Ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 6        (5,00)         2,72 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
Όλα τα έσοδα ή έξοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται µέσω της κατάστασης λογαριασµού 
αποτελεσµάτων.  ∆εν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα έσοδα ή έξοδα κατά τα έτη, εκτός αυτών που 
αναφέρονται πιο πάνω. 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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EFREMICO HOLDINGS PUBLIC LIMITED 

 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 
  2008 2007 
  € € 
Ενεργητικό    
    
Επένδυση σε συνδεδεµένες εταιρείες 8      513.930   1.001.604 
    
Επενδύσεις για εµπορία 7 681.493 677.000 
Χρεώστες και προπληρωµές 9 21.253 21.171 
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες 10 14.555 24.554 
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα              740          1.276 
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού       718.041      724.001 
    
Ολικό ενεργητικού    1.231.971   1.725.605 
    
Ίδια κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 11 4.891.254 4.863.112 
Αποθεµατικά 12 (4.040.479) (3.404.408) 
Ολικό ιδίων κεφαλαίων       850.775  1.458.704 
    
Υποχρεώσεις    
    
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα  13 113.112 3.893 
Λογαριασµοί συµβούλων  9.056 9.056 
Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικές εταιρείες 10 162.083 161.808 
Οφειλόµενη φορολογία 14        96.945        92.144 
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων       381.196      266.901 
    
Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων    1.231.971   1.725.605 
 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 2009. 
 
 
 
 
................................................... ................................................... 
 Πρόεδρος Σύµβουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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EFREMICO HOLDINGS PUBLIC LIMITED 

 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 2008 2007 
 € € 
Ροή µετρητών από εργασίες   
(Ζηµία)/κέρδος έτους (568.474) 309.704 
   
Αναπροσαρµογές για:   
Κέρδη από επανεκτίµηση επενδύσεων (21.926) (296.131) 
Ζηµία από εκποίηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 3.506 13.759 
Μερίδιο ζηµίας/(κέρδους) από συνδεδεµένες εταιρείες 452.491 (30.107) 
Αναπροσαρµογή διαφοράς µετοχικού κεφαλαίου (4.272) - 
Μερίσµατα εισπρακτέα (38.505) (37.282) 
Τόκους πληρωτέους         4.817       3.161 
   

Ζηµία από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφαλαίο κίνησης (172.363) (36.896) 
Αύξηση στους χρεώστες και προπληρωµές (175) (20.951) 
Αύξηση/(µείωση) στους πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα 109.219 (9.436) 
Αύξηση στα ποσά οφειλόµενα σε συγγενικές εταιρείες 275 61.808 
Μείωση/(αύξηση) στα ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες 9.999 (18.284) 
Αύξηση στους λογαριασµούς συµβούλων                -       9.056 
   
Ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε εργασίες (53.045) (14.703) 
Φορολογία που πληρώθηκε                -         (413) 
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε εργασίες      (53.045)    (15.116) 
   
Ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε επενδυτικές  
  δραστηριότητες  

  

Καθαρές εισπράξεις/(πληρωµές από εµπορία επενδύσεων) 13.926 (22.212) 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν       38.598     37.282 
Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες        52.524     15.070 
   
Ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε χρηµατοδοτικές  
  δραστηριότητες 

  

Τόκοι που πληρώθηκαν            (15)     (3.161) 
Ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε χρηµατοδοτικές    
  δραστηριότητες            (15)     (3.161) 
   
Καθαρή  µείωση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών (536) (3.207) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους        1.276      4.483 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους           740      1.276 
   
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:   
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο           740     1.276 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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EFREMICO HOLDINGS PUBLIC LIMITED 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Η Efremico Holdings Public Limited (η ‘Εταιρεία’) συστάθηκε στην Κύπρο στις 23 

∆εκεµβρίου 1989 σαν δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον περί 
Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113.  Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η επένδυση σε 
τίτλους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, σε τίτλους µη εισηγµένους σε 
χρηµατιστήριο αξιών καθώς και σε άλλες επενδύσεις. 

 
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
 

(α) ∆ήλωση συµµόρφωσης 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113, της Κύπρου και τους 
περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και κανονισµούς. 
 
(β) Βάση επιµέτρησης 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους µε 
εξαίρεση τις επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία και τις επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
εταιρείες που παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους. 
 
(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων Προτύπων και ∆ιερµηνειών 
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία 
σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 
την 1 Ιανουαρίου 2008.  Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Όλα τα ∆ΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) 
και είναι σε ισχύ κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εκτός από το Ε∆∆ΠΧΠ12: “∆ιευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης“ 
και ορισµένες προϋποθέσεις του ∆ΛΠ39: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και 
Επιµέτρηση“ αναφορικά µε λογιστική αντιστάθµιση χαρτοφυλακίων. 
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008: 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΠ – 2008 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΠΧΠ1: “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” και ∆ΛΠ 27: “Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές 
Οικονοµικές Καταστάσεις” (Τροποποίηση) στο “Κόστος επένδυσης σε Εξαρτηµένη εταιρεία, 
σε Κοινοπραξία ή σε Συνδεδεµένη εταιρεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
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EFREMICO HOLDINGS PUBLIC LIMITED 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων Προτύπων και ∆ιερµηνειών (συνέχεια) 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια) 
 
• ∆ΠΧΠ2 (Τροποποίηση): “Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών – 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΠΧΠ8: “Λειτουργικοί Τοµείς” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΛΠ1 (Αναθεωρηµένο): “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΛΠ23 (Αναθεώρηση): “Κόστος ∆ανεισµού” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: “Παρουσίαση” και στο ∆ΛΠ1: 
“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων”: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Υποκείµενα σε 
∆ικαίωµα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• Ε∆∆ΠΧΠ13: “Προγράµµατα Πιστών Πελατών” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
• ∆ΠΧΠ1 (Αναθεώρηση): “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΠΧΠ3 (Αναθεώρηση): “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
• ∆ΛΠ27 (Αναθεώρηση): “Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
• ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση): 
“∆ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
• ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση): 
“Επανακατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων” (εφαρµόζεται από 
1 Ιουλίου 2008). 
• Ε∆∆ΠΧΠ 15: “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• Ε∆∆ΠΧΠ 16: “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008). 
• Ε∆∆ΠΧΠ 17: “∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους Ιδιοκτήτες” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
• Ε∆∆ΠΧΠ 18: “Μεταφορά Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” (εφαρµόζεται από 1 
Ιουλίου 2009). 
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EFREMICO HOLDINGS PUBLIC LIMITED 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων Προτύπων και ∆ιερµηνειών (συνέχεια) 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων ή ∆ιερµηνειών σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας εκτός από την εφαρµογή του Αναθεωρηµένου ∆ΛΠ1: “Παρουσίαση Οικονοµικών 
Καταστάσεων” που αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
(δ) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, να 
κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 
και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.  Οι 
εκτιµήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 
διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις.  Τα 
πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 
 
(ε) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008 και παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) το οποίο από την 1 Ιανουαρίου 2008 είναι το επίσηµο 
νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και στην περίπτωση της Εταιρείας είναι το κυρίως 
χρησιµοποιούµενο νόµισµα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων 
και δραστηριοτήτων της. 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλες 
τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις εκτός όπου 
δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων 
(α) Το κέρδος ή η ζηµία από την εκποίηση επενδύσεων το οποίο αντιπροσωπεύει τη διαφορά 

µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που 
εκποιούνται και το οποίο αφορά την επένδυση που εκποιήθηκε µεταφέρεται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  

 
Η διαφορά µεταξύ της αγοραίας αξίας των επενδύσεων που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία  
τους µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων στις 31 ∆εκεµβρίου και της 
µέσης τιµής κόστους αντιπροσωπεύει το µη πραγµατοποιηθέν κέρδος ή τη µη 
πραγµατοποιηθείσα ζηµία και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων, λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων τα προηγούµενα έτη. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 
Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια) 
(β) Μερίσµατα από επενδύσεις σε µετοχές εταιρειών αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία κατά 

την οποία η Εταιρεία αποκτά το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος.  Φόροι που έχουν 
παρακρατηθεί µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
(γ) Οι τόκοι εισπρακτέοι αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων. 

 
Έξοδα χρηµατοδότησης 
Τα έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τραπεζικούς και άλλους τόκους πληρωτέους και 
συναλλαγµατικές διαφορές.  Οι τόκοι και έξοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εξόδων. 
 
Φορολογία 
Γίνεται πρόβλεψη για φορολογία µε βάση τη νοµοθεσία και τους συντελεστές που ισχύουν 
στην Κύπρο. 
 
Ξένα νοµίσµατα 

 Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µεταφράζονται σε Ευρώ µε βάση την τιµή 
συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 
 

 Χρηµατικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο νόµισµα 
µεταφράζονται σε Ευρώ µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται σηµαντικές. 
 
Σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού 
∆εν λειτουργεί κανένα σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού. 
 
Επενδύσεις  
Η Εταιρεία κατατάσσει τις επενδύσεις της στην κατηγορία των επενδύσεων που αποτιµούνται 
στη δίκαιη αξία τους µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Οι επενδύσεις αυτές αφορούν επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία και αγοράστηκαν µε 
σκοπό την άµεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις των τιµών ή 
περιλαµβάνονται σε χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσµη 
κερδοφορία. 
 
Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά 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 λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 
Επενδύσεις (συνέχεια) 
Η κατάταξη των επενδύσεων στην πιο πάνω κατηγορία γίνεται κατά την ηµεροµηνία κτήσης 
τους. 
 
Οι επενδύσεις σε τίτλους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου παρουσιάζονται 
στον ισολογισµό στη δίκαιη αξία τους στις 31 ∆εκεµβρίου.  Η δίκαιη αξία προσδιορίζεται µε 
βάση τις τιµές πλειοδότησης (bid price) που δηµοσιεύονται από το Χρηµατιστήριο Αξιών στο 
οποίο είναι εισηγµένες.  Για τις µη εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία καθορίζεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο βάσει αναγνωρισµένων µοντέλων εκτίµησης, όπως 
αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες του κάθε εκδότη.  Στις περιπτώσεις 
όπου η δίκαιη αξία δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, η δίκαιη αξία θεωρείται η τιµή 
κτήσης. 
 
Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της 
λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις µεταφέρεται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες  

 Οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι αυτές οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί σηµαντική 
επιρροή αλλά όχι έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών αρχών τους.  Οι 
επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος και µετέπειτα 
λογίζονται µε τη µέθοδο του καθαρού συµφέροντος. 
 
Μείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού 
Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη µόνιµης µείωσης στην αξία των 
στοιχείων ενεργητικού.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για µόνιµη µείωση, εκτιµάται 
η ανακτήσιµη αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Η ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου 
ενεργητικού είναι η µεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιµης τιµής στα πλαίσια µιας συνήθους 
εµπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών 
ροών από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησής του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής 
του.  Όταν η ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι µικρότερη της λογιστικής του 
αξίας η µείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
του έτους. 
 
Στην περίπτωση όπου σε µελλοντικές λογιστικές περιόδους το ποσό της µόνιµης µείωσης 
ελαττωθεί λόγω γεγονότων που προέκυψαν µετά την αναγνώριση της µόνιµης µείωσης, το 
ανάλογο ποσό της µόνιµης µείωσης αντιστρέφεται µέσω της κατάστασης λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα κατά το τέλος 
του οικονοµικού έτους. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 
Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες 
Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεως διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για 
συγκεκριµένους επισφαλείς χρεώστες όπου θεωρείται αναγκαίο.  ∆εν γίνεται οποιαδήποτε 
γενική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. 

 
 Προβλέψεις 

 Γίνεται πρόβλεψη για ενδεχόµενα έξοδα που θεωρείται πιθανό να προκύψουν από τις 
δραστηριότητες της Εταιρείας η οποία χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 
Συγκριτικά ποσά 
Όπου κρίνεται κατάλληλο, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε την 
παρουσίαση που ακολουθείται για το τρέχον έτος. 

 
4. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Η (ζηµία)/κέρδος από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των ακολούθων: 
 

 2008 2007 
 € € 
   
Αµοιβή ελεγκτών     5.600     3.105 

 
5. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
 2008 2007 
 € € 

Έσοδα χρηµατοδότησης   
Τόκοι εισπρακτέοι           5       184 
   
Έξοδα χρηµατοδότησης   
Τόκοι και έξοδα τραπεζών  (15) (22) 
Άλλα έξοδα χρηµατοδότησης    (4.802)   (3.139) 
    (4.817)   (3.161) 
   
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης    (4.812)   (2.977) 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
6. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

 2008 2007 
 € € 
   
(Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (€)     (568.474)      309.704 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήσαν εκδοµένες κατά   
  τη διάρκεια του έτους 11.375.010 11.375.010 
   
(Ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ)          (5,00)           2,72 

 
7. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

  ∆ίκαιη  ∆ίκαιη 
 Κόστος αξία Κόστος αξία 
 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2007
 € € € € 
Επενδύσεις που αποτιµούνται στη δίκαιη     
  αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού     
  αποτελεσµάτων     
Τίτλοι µη εγγεγραµµένοι σε     
  Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου     
Άλλες εταιρείες    359.160    681.493    359.160    659.565 
     
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία     
Τίτλοι µη εγγεγραµµένοι σε     
  Χρηµατιστήριο Αξιών  Κύπρου     
Άλλες εταιρείες 2.960.146               - 2.960.146               - 
     
Τίτλοι εγγεγραµµένοι στο      
  Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου     
Άλλες εταιρείες               -               -      21.710      17.435 
     
Ολικό επενδύσεων 3.319.306    681.493 3.341.016    677.000 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
8. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

 2008 2007 
 € € 
Κνωσσός Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 847.809 756.823 
Μερίδιο (ζηµίας)/κέρδους για το έτος (317.159) 90.986 
Μερίδιο λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος      (16.720)               - 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     513.930    847.809 
   
Plyntex Public Ltd   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 153.795 - 
Μερίδιο ζηµίας για το έτος (135.332) (60.879)
Μερίδιο αποθεµατικού επανεκτίµησης - 214.674 
Μερίδιο αναβαλλόµενης φορολογίας στο πλεόνασµα    
  επανεκτίµησης γης      (18.463)               - 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου                 -    153.795 

   
Ολικό      513.930 1.001.604 

 
 Χώρα Ποσοστό  
Συνδεδεµένες εταιρείες Σύστασης Συµµετοχής Κύρια δραστηριότητα 
    
Κνωσσός Επενδυτική  Κύπρος 31,75% Επένδυση σε τίτλους εισηγµένους 
  ∆ηµόσια Λτδ   στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
   καθώς και σε άλλες επενδύσεις 
    
Plyntex Public Ltd Κύπρος 28,33% Βιοµηχανικός καθαρισµός ρουχισµού 
   ξενοδοχειακών µονάδων, εστιατορίων, 
   κλινικών και άλλων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
8. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 
 Οι βασικές οικονοµικές πληροφορίες της Plyntex Public Ltd και Κνωσσός Επενδυτική 

∆ηµόσια Λτδ, είχαν ως ακολούθως: 
 
 Στοιχεία ισολογισµού στις 31 ∆εκεµβρίου: 
 

  Κνωσσός Επενδυτική 
 Plyntex Public Ltd ∆ηµόσια Λτδ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
Ενεργητικό     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 3.923.430 4.188.584 1.447.016 1.452.054 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     806.069     498.557  1.608.090  1.932.742 
  4.729.499  4.687.141  3.055.106  3.384.796 
     
Υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (1.255.682) (2.934.606) - - 
Τρέχουσες υποχρεώσεις (3.571.445) (1.209.690) (1.436.385)    (714.548)
 (4.827.127) (4.144.296) (1.436.385)    (714.548)
     
     (97.628)     542.845  1.618.721  2.670.248 

 
 Στοιχεία κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων για το έτος στις 31 ∆εκεµβρίου: 
 

  Κνωσσός Επενδυτική 
 Plyntex Public Ltd ∆ηµόσια Λτδ 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Έσοδα 2.221.017 1.705.477 129.408 458.759 
Έξοδα (2.698.643) (1.920.336) (1.128.272)   (172.208)
     
Καθαρή ζηµία    (477.626)    (214.859)    (998.864)    286.551 

 
9. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

 2008 2007 
 € € 
   
Προκαταβολές και προπληρωµές 2.862 2.780 
Άλλα εισπρακτέα     18.391    18.391 
   
     21.253    21.171 

 
 Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
10. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ/ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

 2008 2007 
 € € 
   
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες:   
Autoland Finance & Investment Ltd 6.260 6.260 
Plyntex Public Ltd      8.295     18.294 
    14.555     24.554 
   
Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικές εταιρείες:   
Κνωσσός Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ 131.003 131.003 
Nicos Efrem Enterprises Ltd 21.190 12.369 
Nicos Efrem Shares Agency Ltd 9.890 9.890 
Autoland Insurance Agency Ltd             -       8.546 
   
   162.083   161.808 

 
 Τα υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες προέκυψαν από συναλλαγές εµπορικής και 

χρηµατοοικονοµικής φύσης µεταξύ των συγγενικών εταιρειών και της Εταιρείας. Τα πιο 
πάνω ποσά είναι εισπρακτέα/πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση, δεν φέρουν τόκο και δεν είναι 
εξασφαλισµένα. 

 
11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 2008 2007 
 € € 
   
Εγκεκριµένο:   
  80.000.000 συνήθεις µετοχές των €0,43 (2007: £0,25) η   
    καθεµιά  34.172.029 34.172.029 
  Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής σε Ευρώ       227.971                  - 
  34.400.000  34.172.029 
Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο:   
1 Ιανουαρίου 4.863.112 4.863.112 
Αναπροσαρµογή διαφοράς µετοχικού κεφαλαίου (4.272) - 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής σε Ευρώ         32.414                 - 
   
31 ∆εκεµβρίου   
(11.375.010 συνήθεις µετοχές των €0,43 η καθεµία)   4.891.254   4.863.112 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχεια) 
 

Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.  Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει 
µετατραπεί από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης 
του Ευρώ Νόµου του 2007, Νόµος 33(Ι)/2007.  Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη 
µετατροπή έχει γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου.  Για τη µετατροπή του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η 
ισοτιµία που καθορίστηκε €1=£0,585274 καθώς και οι πρόνοιες της νοµοθεσίας για 
στρογγυλοποίηση. 
 
Στις 16 Μαΐου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε 
η µετατροπή και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη 
στρογγυλοποίηση από ΛΚ0,25 σε €0,43. 

 
Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το 
εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και αυξηθεί 
σε  €34.400.000 και €4.891.254 αντίστοιχα. 

 
Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους €32.414 
έχει κεφαλαιοποιηθεί µε µεταφορά από το αποθεµατικό προσόδου. 

 
Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει προβεί σε αναπροσαρµογή στη διαφορά µετοχικού 
κεφαλαίου συνολικού ύψους 10.000 µετοχών, που υπήρχε µεταξύ του µητρώου µετοχών του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και του µητρώου του Εφόρου Εταιρειών.  Ως αποτέλεσµα, 
ποσό ύψους €4.272 έχει διαγραφεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

 2008 2007 
 € € 
   
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου   1.552.176  1.552.176 
   
Αποθεµατικό προσόδου   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (5.546.544) (5.718.908) 
Αναπροσαρµογές προηγούµενων ετών     375.286      237.946 
   
Αναθεωρηµένο αρχικό υπόλοιπο (5.171.258) (5.480.962) 
(Ζηµία)/κέρδος έτους (568.474) 309.704 
∆ιαφορά από µετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ (32.414) - 
Μερίδιο λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος      (16.720)                 - 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου (5.788.866) (5.171.258) 
   
Αποθεµατικό επανεκτίµησης   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου - - 
Αναπροσαρµογές προηγούµενου έτους:   
Μερίδιο αποθεµατικού επανεκτίµησης συνδεδεµένης εταιρείας                -      214.674 
Αναθεωρηµένο υπόλοιπο 214.674 214.674 
Μερίδιο αναβαλλόµενης φορολογίας στο πλεόνασµα    
  επανεκτίµησης γης      (18.463)                 - 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     196.211     214.674 
   
Ολικό αποθεµατικών (4.040.479) (3.404.408) 

 
13. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ  
 

 2008 2007 
 € € 
   
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 429 788 
Πρόβλεψη σε σχέση µε δικαστικές αποφάσεις 99.085 - 
Έξοδα οφειλόµενα       13.598      3.105 
   
    113.112      3.893 

 
 Η πρόβλεψη σε σχέση µε δικαστικές αποφάσεις αφορά το ποσό το οποίο υπολογίζεται ότι η 

Εταιρεία αναµένεται να απωλέσει σε σχέση µε 1.500.000 ενεχυριασµένες µετοχές στην 
συνδεδεµένη εταιρεία Κνωσσός Επενδυτική ∆ηµόσια Λιµιτεδ, σε περίπτωση 
καταναγκαστικής εκποίησης αφού η συνδεδεµένη Εταιρεία Plyntex Public Ltd δεν έχει 
τηρήσει το χρονοδιάγραµµα αποπλήρωµης των τραπεζικών διευκολύνσεων της από την 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ. 
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14. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 

 2008 2007 
 € € 
   
Εταιρικός φόρος  5.462 5.144 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα    91.483     87.000 
   
    96.945     92.144 

 
15. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που κατέχει: 
• Πιστωτικός κίνδυνος 
• Κίνδυνος ρευστότητας 
• Κίνδυνος τιµής αγοράς 
 
Η Εταιρεία έχει την συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου 
διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού της κινδύνου. 
 
Οι αρχές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να 
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει , να θέτει κατάλληλα όρια 
κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθεί του κινδύνους και να τηρεί τα όρια αυτά. Οι αρχές 
και τα συστήµατα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να 
αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες . 

 
 (i) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών 
ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Τα 
τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική 
αξιοπιστία και  εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο 
σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 

 
 (ii) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η 
αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Η 
Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η 
διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή 
ρευστότητα και µε το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσµευµένες πιστωτικές 
διευκολύνσεις. 
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15. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
 (iii) Κίνδυνος τιµής αγοράς 

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

 
∆ιαχείριση κεφαλαίου 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να 
λειτoυργεί ως δρώσα oικονoµική µoνάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη µέγιστη δυνατή απόδοση 
για τους µετόχους µέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Η γενική 
στρατηγική  δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο έτος. 

 
16. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχε κάθε όργανο διοίκησης της Εταιρείας 
(περιλαµβανοµένων της συζύγου του, των ανήλικων τέκνων του και Εταιρειών στις οποίες 
αυτός κατείχε τουλάχιστον 20%) στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και τριάντα ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία της ειδοποίησης για σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν ως 
ακολούθως: 
 
 31/12/2008 31/3/2009 
 % % 
   
Nίκος Εφραίµ1 21,69 21,69 
Ελενίτσα Εφραίµ 14,59 14,59 
Μιχαήλ Μαυρονύχης2 0,42 0,42 
 
Σηµειώσεις: 
 
1 Στο σύνολο του ποσοστού που κατέχει ο κ. Νίκος Εφραίµ συνυπολογίζεται και η έµµεση 

συµµετοχή του, που προκύπτει µέσω του ποσοστού που κατέχουν τα συνδεδεµένα µε 
αυτόν  πρόσωπα κ. Νικόλας Εφραίµ και Αντρέας Εφραίµ και Μιχαήλ Εφραίµ (0,31%) 
καθώς και οι συνδεδεµένες µε αυτόν εταιρείες Autoland Finance and Investments Limited 
(9,86%) και Κνωσσός Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ (9,25%). 

 
2  Στο σύνολο του ποσοστού που κατέχει ο κ. Μιχαήλ Μαυρονύχης συνυπολογίζεται η 

έµµεση συµµετοχή του, που προκύπτει µέσω του ποσοστού που κατέχουν τα συνδεδεµένα 
µε αυτόν  πρόσωπα κα Μάρω Μαυρονύχη, Άδωνης Μαυρονύχης, Πάρης Μαυρονύχης, 
Λήδα Μαυρονύχη, Αθηνά Μαυρονύχη, Γεωργία Μαυρονύχη, Ελένη Μαυρονύχη και Νίκη 
Μαυρονύχη (0,23%). 
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17. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 

Οι µέτοχοι που κατείχαν άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και τριάντα ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 
ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν οι ακόλουθοι: 
 
 31/12/2008 31/3/2009 
 % % 
   
Εφραίµ Ελενίτσα 14,59 14,59 
Nίκος Εφραίµ1 21,69 21,69 
Universal life Insurance Co. Ltd 5,16 5,16 

 
1 Στο σύνολο του ποσοστού που κατέχει ο κ. Νίκος Εφραίµ συνυπολογίζεται και η έµµεση 

συµµετοχή του, που προκύπτει µέσω του ποσοστού που κατέχουν τα συνδεδεµένα µε 
αυτόν  πρόσωπα κ. Νικόλας Εφραίµ και Αντρέας Εφραίµ και Μιχαήλ Εφραίµ (0,31%) 
καθώς και οι συνδεδεµένες µε αυτόν εταιρείες Autoland Finance and Investments Limited 
(9,86%) και Κνωσσός Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ (9,25%). 

 
18. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας 
και των οργάνων διοίκησής της. 

 
19. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία διεξήγαγε τις ακόλουθες συναλλαγές µε συνδεδεµένα 
πρόσωπα: 
 
 2008 2007 
 € € 
   
Nicos Efrem Enterprises Ltd:   

- για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 31.199 - 
- για διαχείριση χαρτοφυλακίου (27.600) (11.789) 
- για διάφορες υπηρεσίες (12.420) (580) 

   
Autoland Insurance Agency Ltd   

- για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (8.546) 8.546 
   
Plyntex Public Ltd   

- για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (9.999) 18.299 
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20. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 Η Εταιρεία υπέστη ζηµία ύψους €568.474 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2008. Η Εταιρεία έχει ενεχυριάσει περιουσιακά στοιχεία σε σχέση µε τραπεζικές 
διευκολύνσεις που έχουν παραχωρηθεί σε συνδεδεµένη εταιρεία.  Λόγω µη τήρησης του 
χρονοδιαγράµµατος αποπληρωµής, έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις εναντίον της 
Εταιρείας και της συνδεδεµένης εταιρείας σε σχέση µε τις εν λόγω τραπεζικές διευκολύνσεις.  
Οι παράγοντες αυτοί υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να 
προκαλέσει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως 
συνεχιζόµενη δραστηριότητα.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της συνδεδεµένης Εταιρείας 
προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την επίτευξη συµφωνίας αποπληρωµής των 
υποχρεώσεων της. 

 
 Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν θα ήταν σε θέση να συνεχίσει τις εµπορικές της 

δραστηριότητες, θα χρειαζόταν να γίνουν οι αναγκαίες αναπροσαρµογές για µείωση της αξίας 
του ενεργητικού στη ρευστοποιήσιµη του αξία, να γίνει πρόβλεψη για οποιεσδήποτε 
επιπρόσθετες υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν και να επαναταξινοµηθούν τα στοιχεία 
του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού ως κυκλοφορούν ενεργητικό.  

 
21. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ / ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, η Εταιρεία είχε τις πιο κάτω ανειληµµένες ή ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις: 

 
(α) Ενεχυρίαση 3.760.000 µετοχών που κατέχει η Εταιρεία στη συνδεδεµένη εταιρεία 

Κνωσσός Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ σε σχέση µε τραπεζικές διευκολύνσεις που 
παρασχέθηκαν σε συγγενικές εταιρείες. 

 
(β) Ενεχυρίαση 1.800.000 µετοχών που κατέχει η Εταιρεία στη συνδεδεµένη εταιρεία 

Plyntex Public Ltd σε σχέση µε τραπεζικές διευκολύνσεις που παρασχέθηκαν σε 
συγγενική εταιρεία. 

 
 (γ) Πέραν από τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη υπολογισθεί στις οικονοµικές 

καταστάσεις µε βάση τα υφιστάµενα στοιχεία, ενδεχοµένως να προκύψουν επιπρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις κατά την εξέταση των φορολογικών και άλλων υποθέσεων 
της Εταιρείας. 
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22. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 
 

Οι αναπροσαρµογές προηγούµενων ετών αφορούν λάθη στην εφαρµογή προνοιών διαφόρων 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σε προηγούµενες λογιστικές 
περιόδους τα οποία εντοπίστηκαν κατά το έτος 2008 και διορθώθηκαν µε αναδροµική 
επαναδιατύπωση. 
 
Οι αναπροσαρµογές αφορούν τα ακόλουθα: 
 
(α) Αναπροσαρµογή στο αρχικό υπόλοιπο των επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες για το 

έτος 2007 ύψους €237.946. 
(β) Αναπροσαρµογή στο τελικό υπόλοιπο του αποθεµατικού επανεκτίµησης για το έτος 

2007 ύψους €214.674. 
(γ) Αναπροσαρµογή στο πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων για το έτος 2007 ύψους 

€54.483. 
(δ) Αναπροσαρµογή στη ζηµία από εκποίηση επενδύσεων για το έτος 2007 ύψους €13.257. 
(ε) Αναπροσαρµογή στο µερίδιο κέρδους από συνδεδεµένες εταιρείες για το έτος 2007 

ύψους €96.114. 
 
23. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 Η ελεγµένη ζηµία της Εταιρείας για το έτος 2008 είναι αυξηµένη κατά €275.391 σε σχέση µε 

την ένδειξη αποτελεσµάτων που ανακοινώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2009, κυρίως λόγω της 
µη πρόβλεψης σε σχέση µε τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τη µη τήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος αποπληρωµών τραπεζικών διευκολύνσεων που παρασχέθηκαν σε 
συνδεδεµένη εταιρεία, και αύξησης µεριδίου ζηµίας από συνδεδεµένη εταιρεία. 

 
24. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα από τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 που θα 
µπορούσαν να επηρεάσουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 
2009. 
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